
Joop schippers, Utrecht 

Werken is heel het leven niet!1 Over de rol van 
werk in de moderne samenleving

Wat doe jij voor werk?

Wie in de middeleeuwen een vreemdeling ontmoette, categoriseerde deze 
veelal in termen van de stand waartoe de vreemdeling behoorde: adel, gees-
telijkheid, burgerij of boerenstand. Meestal hoefde je het niet eens te vragen, 
maar bleek het al uit de kleding van betrokkene.2 Halverwege de twintigste 
eeuw was de zuil tot welke iemand behoorde een belangrijk gegeven om hem 
of haar te duiden. Belangrijker dan je positie als baas of knecht, was de vraag 
of je bij rood of Rome thuis hoorde.3 Ontmoeten we tegenwoordig iemand in 
het café of in de trein die we nog niet kennen dan komt al snel de vraag op 
tafel ‘wat doe jij voor werk?’ of – als het jongeren betreft die vermoedelijk 
nog niet op de arbeidsmarkt actief zijn – ‘wat voor opleiding volg je?’ Werk 
of het traject daar naartoe is in de samenleving van nu kennelijk in sterke 
mate relevant om te weten met wat voor iemand we van doen hebben. Bank-
directeur roept een bepaald beeld op (al kom je die wat minder frequent in 
de trein of het café tegen), net als lerares, glazenwasser, gemeenteambtenaar, 
ict-manager of verkoopster. Ook het niet hebben van werk roept een beeld 
op – en meestal geen positief beeld. Meer dan ooit geldt: je bent wat je doet.

Opbouw van het artikel

Behalve dat werk in de moderne samenleving een belangrijke indicator is 
geworden van iemands sociale en maatschappelijke positie is de rol van 
werk in het leven van de hedendaagse burger in tal van opzichten anders dan 
bijvoorbeeld een halve eeuw geleden. In dit artikel komt aan de orde welke 
betekenis werk (en het niet hebben daarvan) heeft voor mannen én vrou-
wen. Behalve de democratisering van werk komt aan de orde de daarmee 
samenhangende relativering van werk (in termen van tijdsbesteding) en de 

1  Inspiratie voor deze titel werd gevonden bij: E. Etty (1996), Liefde is heel het leven niet, Amsterdam: 
Balans.

2  Blok, D.P. (1982), Algemene geschiedenis der Nederlanden 3: Middeleeuwen, Haarlem: Fibula-
Van Dishoeck.

3  Lijphart, A. (1968), Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek, Haarlem: 
H.W.J. Becht (Herziene editie 1986).
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verschuiving tussen de economische en sociale/psychologische betekenis van 
werk. De verander(en)de rol van werk in het leven van de moderne burger 
brengt nieuwe vragen en dilemma’s met zich mee. Een verkenning van de 
belangrijkste hiervan vormt de opmaat tot de conclusies van dit artikel. Naast 
een beschrijving van de veranderingen die in de rol van werk zijn opgetre-
den, zal ook steeds kort gepoogd worden deze veranderingen te verklaren 
en hun betekenis te duiden.

Emancipatie: vrouwen op de arbeidsmarkt

De in de eerste paragraaf besproken vraag naar iemands bezigheden is te-
genwoordig net zo relevant voor vrouwen als voor mannen. Hadden in de 
naoorlogse jaren van de wederopbouw nog vrijwel alle vrouwen eenstemmig 
verklaard dat zij huisvrouw waren, tegenwoordig oefent het overgrote deel 
van de vrouwen in Nederland een beroep uit en sterft de voltijd huisvrouw 
langzamerhand uit.4 Zeker, veel vrouwen besteden ook nog volop tijd aan 
moederschap en huishouden (meer dan mannen uit de vergelijkbare leeftijds-
categorie en vaak meer dan hen lief is) en combineren dat met deeltijdwerk 
buitenshuis. Maar zeker als ze jong zijn, vormt hun werk ook een belangrijke 
bron van identificatie. Wie een halve eeuw niet in Nederland is geweest, 
ervaart de massale aanwezigheid van vrouwen in de sfeer van de betaalde 
arbeid misschien wel als de meest zichtbare verandering die je onmiddellijk 
opvalt.5 

Betaald werk voor alle leeftijden

Betaald werk buiten de deur is niet alleen in toenemende mate iets van 
mannen en vrouwen, maar ook van alle leeftijden. Nadat in de periode rond 
de overgang van de 19e naar de 20e eeuw kinderen en jongeren steeds ver-
der uit de wereld van de betaalde arbeid werden verdreven,6 zijn jongeren 
weer helemaal terug. Studenten, middelbare scholieren: wie heeft er geen 
baantje als vakkenvuller in de supermarkt, als bezorger van kranten of als 
serveerster?7 En ook ouderen van wie er tot in de jaren tachtig van de vorige 

4  Zie voor een overzicht: Doorne-Huiskes, A. van & J.J. Schippers (2010), ‘Vrouwen op de arbeids-
markt: Een succesvolle worsteling’, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 26, 4, 400-416.

5  Zie voor een reeks relevante cijfers de tweejaarlijkse Emancipatiemonitor, een gezamenlijke 
publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

6  Bjorklund, D.F. (2015), Neem de tijd voor de kindertijd: Het belang van onvolwassenheid in de 
ontwikkeling van de mens, Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

7  Volgens het CBS heeft over het afgelopen decennium bezien circa 50 à 60 procent van de onder-
wijsvolgende jongeren een bijbaan. Zie: CBS (2015), ‘Verkopen, vakkenvullen en serveren popu-
lair onder scholieren en studenten’, Persbericht 12-08-2015, Den Haag: Centraal Bureau voor de 
Statistiek.
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eeuw steeds minder aan de slag waren – nadat eerst de Aow was ingevoerd 
en later de VUT werd geïntroduceerd, zijn weer in opmars.8 In 2021 komt 
de Aow-leeftijd in Nederland op 67 jaar te liggen en steeds meer ouderen 
werken ook daadwerkelijk tot op hoge leeftijd door.9

Democratisering van het werk

Betaald werk is dus steeds meer een zaak van mannen én vrouwen en van 
alle leeftijden. Ook in een ander opzicht is betaald werk gedemocratiseerd. 
Slechts een hele kleine groep inwoners van Nederland kan zich veroorloven 
van zijn of haar vermogen te leven. Vrijwel iedereen is voor zijn inkomen 
heden ten dage aangewezen op betaalde arbeid (of – voor zover mensen 
daartoe niet in staat zijn – een soort ‘vervangingsinkomen’ via de sociale 
zekerheid).10 Nog specifieker: ook degenen die de golfbaan bevolken of op 
hun jacht op de Middellandse Zee dobberen, hebben het vermogen waarop 
zij teren steeds vaker via eigen arbeid verkregen. Mensen die op basis van 
geërfd vermogen hun hele leven niet hoeven te werken, zijn in Nederland 
echt witte raven. 

Niet bij werk alleen

Behalve dat betaald werk steeds meer iets van ons allemaal is, geldt ook 
dat betaald werk steeds minder de enige activiteit is waarmee mensen zich 
bezig houden. Steeds vaker bezigen mensen de leus dat zij niet leven om te 
werken, maar werken om te leven. Werk is in het leven van veel burgers een 
belangrijk om niet te zeggen een essentieel element, maar naast het werk 
zijn er ook andere activiteiten die het leven kleuren en de aandacht opeisen. 
In de dagelijkse aandacht van mensen en hun tijdsbesteding concurreert 
betaald werk met het gezin, familie, vrienden en kennissen, hobby’s, vereni-
gingswerk, sport, politieke of buurtactiviteiten, persoonlijke verzorging en 
tijd om te rusten en te slapen.11 Soms wint het werk, maar af en toe legt dit 
het ook af tegen die andere activiteiten. Ook in die zin is werk als activiteit 

8  Zo steeg de arbeidsdeelname van mannen in de leeftijdscategorie 60-65 jaar van iets meer dan 
twintig procent in 2002 tot ruim vijftig procent in 2015. Bij vrouwen in dezelfde leeftijdscate-
gorie was zelfs sprake van een verdrievoudiging: van nog geen tien procent in 2002 tot dertig 
procent in 2015. Bron: CBS, Statline, 2016.

9  In 2015 lag de gemiddelde pensioenleeftijd in Nederland op 64 jaar en 5 maanden. Bron: CBS 
(2016), ‘Pensioenleeftijd voor negende jaar omhoog’, Persbericht 01-03-2016, Den Haag: Cen-
traal Bureau voor de Statistiek.

10  CBS, Statline (2016): Tabel Samenstelling inkomen; particuliere huishoudens naar diverse ken-
merken.

11  Zie voor een overzicht van de cijfers het vijfjaarlijkse tijdbestedingsonderzoek van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau. De meest recente gegevens dateren uit het TBO 2011/2012 en zijn te raad-
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en tijdbesteding onderhevig aan een democratiseringsproces. Werk staat niet 
langer automatisch op een voetstuk, zoals het wel deed bij de mannelijke 
kostwinner van de jaren vijftig die inderdaad leefde om te werken en slechts 
bij hoge uitzondering de tredmolen even mocht verlaten voor enige ver-
pozing. Als betaald werk wel op dat voetstuk staat, is dat steeds vaker op 
basis van individuele keuzes en minder vanwege institutionele restricties. 
Bovendien worden individuele keuzes om het hele leven in dienst te stellen 
van werk door de omgeving van betrokkenen steeds meer als ongezond en 
ongewenst beschouwd. ‘Verslaafd aan zijn werk’ is meestal geen positieve 
kwalificatie. Toch is het werk dat iemand doet veelal wel beeldbepalend en 
onderscheidend. Mensen komen zelden in de krant omdat ze zo’n goede part-
ner, vriend of buurtbewoner zijn en iemands verdiensten als mantelzorger of 
vrijwilliger krijgen vooral aandacht in het kader van de lintjesregen, maar 
BN-er word je toch vooral vanwege je werk en de daarin geleverde (of juist 
niet geleverde) prestaties. 

Armoede of rijkdom?

Tot zover een eerste reeks feiten op een rijtje. Later volgen er meer. Hoe moe-
ten we deze herverdeling van werk sinds het midden van de vorige eeuw nu 
duiden? Gaan we uit van simpele economische leerboeken dan is er niet veel 
reden voor vrolijkheid. Immers, deze vertellen ons (nog steeds!) dat betaald 
werk ‘disutility’ oplevert.12 Werken kost tijd die je ook aan leuker zaken had 
kunnen besteden en je wordt er moe van. Kortom, je doet het niet voor je 
lol, maar uit noodzaak om een inkomen te verdienen. Dat inkomen stelt je 
vervolgens in de gelegenheid bed, bad en brood te verwerven, al dan niet 
in luxere varianten. Het feit dat steeds meer mensen zich deze ‘opoffering’ 
moeten getroosten, strekt dan niet tot vreugd. De constatering dat een groep 
mensen die vroeger nog 48 uur of meer per week werkte, tegenwoordig ook 
van flink wat minder uren kan rondkomen, vormt daarbij een pleister op de 
wonde, maar tegelijkertijd een schrale troost. Zeker voor wie terugdenkt 
aan het beschavingsideaal van een huisvrouw die niet hoeft te werken, maar 
zich aan liefdadigheid en de verheffing van de lagere klasse kan wijden en 
jongeren die onbezorgd kennis tot zich nemen en zich bekwamen in aller-
hande vaardigheden, zonder door zorgen als het verdienen van een loon te 
worden gekweld. Waren het vroeger alleen de mannen die als kostwinner 
een inkomen voor het gezin moesten zien te verdienen met betaald werk, 

plegen op www.scp.nl. Zie tevens: Cloïn, M. (2013). Met het oog op de tijd, Den Haag: Sociaal en 
Cultureel Planbureau.

12  Zie voor overzicht van de ontwikkeling van het denken van economen: Ashenfelter, O. & R. 
Layard (1987), Handbook of Labor Economics, Vol. 1, Amsterdam: Elsevier/North-Holland.
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tegenwoordig is buiten de deur werken ook voor vrouwen veelal noodzaak. 
Denk aan gescheiden vrouwen en alleenstaande moeders, als ook aan het 
toenemende aantal alleenstaande vrouwen. Zij worden tegenwoordig van 
overheidswege verondersteld zelfstandig in hun levensonderhoud te voor-
zien. Maar daarover later meer. 

Steeds minder ‘disutility’

De ‘in het zweet uws aanschijns’-benadering uit de economische theorie 
vertelt in de moderne samenleving echter maar een deel van het verhaal. 
In de eerste plaats is aan de ‘disutility’ die werken met zich meebrengt het 
nodige veranderd. Werken kost, zoals gezegd, voor de voltijdwerker steeds 
minder tijd.13 Een deel van die gewonnen tijd gaat echter tegenwoordig op 
aan reistijd. Om de ‘disutility’ daarvan te beperken, brengen veel mensen die 
reistijd bij voorkeur in hun eigen (mobiele) domein door: de auto als verleng-
stuk van thuis. In het licht van de vele tijdbestedingsalternatieven die burgers 
hebben en de verplichtingen die zij zichzelf opleggen, lijkt voor velen de tijd 
steeds schaarser te worden en daarmee de ‘disutility’ van een uur werken 
eerder toe- dan af te nemen. Daar staat tegenover dat er steeds minder fysiek 
uitputtend en vies en vuil werk is en de omstandigheden waaronder men-
sen hun werk moeten doen gemiddeld genomen aanzienlijk zijn verbeterd. 
Betere kleding, beschermende hulpmiddelen en strengere veiligheidseisen 
vormen een stevig wapen in de strijd tegen kou, stof, herrie en andere ge-
varen. Ook zijn er veel meer werkenden dan vroeger die zelf iets te zeggen 
hebben over hun werktijden, werkwijze en werklocatie, al is dat – zeker het 
laatste – vooral en vooralsnog voorbehouden aan hoger opgeleiden. Los van 
het tijdsbeslag lijkt het ‘moeten werken’ in mindere mate een opoffering te 
vergen.14 

Werk als ontplooiing

Sterker nog, ondanks dat er ook regelmatig over en op het werk wordt ge-
mopperd, gaan de meeste Nederlanders grosso modo met plezier naar hun 

13  Zo daalde de jaarlijks overeengekomen arbeidsduur van voltijders in Nederland van bijna 2300 
per jaar in 1950 tot circa 1900 uur in 1975 en ruim 1700 halverwege het vorige decennium. Sinds-
dien is het gemiddelde jaarlijks overeengekomen aantal uren behorend bij een voltijdbaan onge-
veer gelijk gebleven. Gemiddeld werken mensen in Nederland aanzienlijk minder uren, omdat een 
flink deel van de beroepsbevolking een deeltijdbaan heeft. Bron: CBS (2006), ‘Voltijders werken 
in halve eeuw fors minder’, Persbericht 28-6-2006, Den Haag: Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, alsmede CBS, Statline, 2016.

14  Zie voor een uitgebreider overzicht hoofdstuk 1 (‘Geschiedenis van de arbeid’) in: Mok, A.L. 
(1990), In het zweet uws aanschijns …. Inleiding in de arbeidssociologie, Leiden: Stenfert 
Kroese.
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werk.15 Voor steeds meer mensen is werk iets waarin je een deel van je talen-
ten kunt ontplooien. Je hebt in je jonge jaren iets geleerd en je wilt laten zien 
dat je met het geleerde iets kunt. Bovendien kun je in je werk vaak dingen 
bijleren en ook die weer in de praktijk brengen en laten zien dat je tot nog 
meer in staat bent. Het steeds verder gestegen en stijgende onderwijsniveau 
speelt hierbij een belangrijke rol, maar het is zeker niet zo dat alleen voor 
hoogopgeleiden werk een middel tot ontplooiing is. Net zo goed als de pro-
fessor kan genieten van een geslaagd college, heeft de secretaresse plezier 
in een goed verlopen bijeenkomst en schept de vuilnisman vreugd in een 
net opgeruimde straat. Wel lijkt te gelden dat productieprocessen soms zo 
ingewikkeld en ondoorzichtig zijn geworden dat het individuele aandeel in 
het eindresultaat niet duidelijk aanwijsbaar is. Op dat punt verkeert de tim-
merman, de banketbakker, de verpleegster of de tuinder veelal in een gun-
stige positie boven de manager, de procesoperator of de medewerker van het 
call-centrum. Maar ook al is het eindproduct niet even gemakkelijk aan ie-
mand toe te wijzen, dan nog kan bijvoorbeeld gelden dat je heel plezierig en 
bevredigend als team aan een klus hebt gewerkt. Ook die samenwerking doet 
een beroep op specifieke talenten van mensen en biedt hen de mogelijkheid 
zich te ontplooien. Werk speelt daarmee een belangrijke rol als element van 
zingeving in het leven. Deze ideeën over werk sluiten aan bij het gedachten-
goed van sociaal-psychologen als Maslow16 en Csikszentmihayli17 die werk 
zien als mogelijkheid tot ontplooiing en het ontwikkelen van zelfrespect. 

Dat laatste realiseren mensen zich pas echt op het moment dat zij hun 
werk kwijt raken. Natuurlijk, het inkomensverlies is geen pretje, maar daar 
biedt de werkloosheidsuitkering, wachtgeld of een andere inkomensvoorzie-
ning – gedeeltelijk en tijdelijk – uitkomst. Werkeloos toekijken hoe anderen 
naar het werk gaan en geen zinvolle en nuttige bijdrage meer kunnen leveren, 
is voor velen een minstens zo ingrijpend gevolg van werkloosheid. En daarin 
voorziet de uitkering niet. Dat is – aldus vele werklozen – ook het grote 
verschil tussen werkloos zijn en (een lange) vakantie hebben. Het tweede 
biedt zicht op een toekomst waarin je maatschappelijk meetelt en volwaar-
dig je steentje aan de samenleving kunt bijdragen; het eerste is voor velen 
uitzichtloos. Overigens is die waardering voor het hebben van werk aan tijd 
en plaats gebonden. Het is nog maar een kwart eeuw geleden dat ouderen in 
Nederland massaal vervroegd uittraden en velen (ruim) voor hun zestigste 

15  Hoewel ‘plezier’ niet rechtstreeks wordt gemeten, beschikken we wel over antwoorden op de vraag 
‘In hoeverre bent u, alles bij elkaar genomen, tevreden met uw werk?’ In 2013 antwoordde daarop 
61 procent van de respondenten ‘tevreden’ en 16,4 procent (dus een van de zes) zelfs ‘zeer tevreden’. 
Bron: TNO/CBS (2014), Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2013, Hoofddorp/Heerlen: 
TNO/CBS. P. 83.

16  Maslow, A.H. (1954), Motivation and Personality, London: Harper & Row.
17  Csikszentmihalyi , M. (1997), Finding Flow, New York: Basic Books.
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het arbeidsproces verlieten, terwijl elke maand toch een redelijk riant inkomen 
op hun bankrekening werd overgemaakt. In die tijd werd je bepaald als sukkel 
gezien als je als zestigjarige ’s morgens om half acht met je broodtrommeltje 
onder de snelbinders de straat uit fietste om naar je werk te gaan. Dan had je 
het niet slim aangepakt.18 Voor Nederland als geheel is dat beeld in rap tempo 
gekanteld, ook al zijn er nog steeds straten en buurten waar niet-werken van 
generatie op generatie veeleer de norm lijkt. Daar is werken voor losers en het 
leven van een uitkering een teken dat je het slim hebt aangepakt. 

Leuk werk als eigen keuze en verantwoordelijkheid

Er is geen a priori reden om te veronderstellen dat individuen tegenwoordig 
meer bevrediging uit werk halen dan vroeger het geval was (anders dan 
vanwege de verbeterde werkomstandigheden). Wel lijkt voor die bevrediging 
tegenwoordig meer oog te zijn, zowel in de wetenschap als bij burgers zelf.19 
Juist omdat vanwege de ruimere opleidingsmogelijkheden meer beroepen en 
functies binnen het bereik van velen zijn gekomen en je niet meer automa-
tisch boer of treinmachinist wordt omdat je vader het ook was, of kassière 
of verpleegster omdat je moeder je daarin voorging, ben je als individu ook 
in toenemende mate verantwoordelijk voor het feit dat je ‘leuk’ werkt hebt, 
waarin je je optimaal kunt ontplooien. “Wordt het geen tijd dat je eens iets 
anders gaat doen?” en “Ben je inmiddels niet toe aan een nieuwe uitdaging?” 
zijn de typische vragen die horen bij deze kijk op werk. Zoals je tegenwoor-
dig niet ‘gewoon’ moeder of vader wordt, maar daar bewust voor kiest, is 
ook de keuze voor een bepaald type werk en de organisatie waarvoor je 
wilt werken een belangrijk onderdeel geworden van de keuzebiografie.20 Het 
belang van die keuze vindt zijn voorafschaduwing in de ruime hoeveelheid 
tijd en energie die ouders besteden aan het vinden van de ‘juiste’ school voor 
hun kinderen. Met een goede schoolkeuze sorteer je immers al voor op een 
succesvolle levensloop, waarin betaald werk een centrale component vormt. 

Soort zoekt soort: opleidingshomogamie

De centrale betekenis van werk in een mensenleven blijkt eens te meer als 
we bedenken dat in veel gevallen de arbeidsloopbaan ook bepalend is voor 

18  Oorschot, W. van (2007), ‘Narrowing Down Pathways to Early Retirement in the Netherlands’, 
Benefits, 15, 3, 247-255.

19  ‘Job satisfaction’ is in toenemende mate een populair thema binnen HR-studies in Nederland en 
daarbuiten.

20  Over het toenemende belang van de keuzebiografie: Liefbroer, A.C. & P.A. Dykstra (2000), 
Levenslopen in verandering, Voorstudie 107, Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleid.
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de wooncarrière en zelfs voor de relatie- en ‘gezinsloopbaan’.21 Wie via een 
goede opleiding een goede en na verloop van tijd zelfs vaste baan weet te 
veroveren, kwalificeert zich voor een hypothecaire lening, waarmee een 
eigen woning binnen bereik komt. Wie het met een minder betaalde en flexi-
bele baan moet doen, blijft veelal aangewezen op de huursector en kan op 
lange termijn vaak ook minder doen aan vermogensvorming, omdat nu een-
maal een flink deel van het maandelijkse inkomen aan huur opgaat. Anders 
dan vroeger dient het werk bovendien in toenemende mate als relatiemarkt. 
Een partner wordt niet langer primair gevonden binnen de eigen zuil (want 
die bestaat niet meer), maar via het werk of de opleiding als voorportaal 
daarvan. Demografen en sociologen spreken op dit punt van toenemende 
opleidingshomogamie, dat wil zeggen dat mensen hun partner vinden in 
hetzelfde of een aanpalend opleidingssegment als waartoe zij zelf behoren.22 
Zeker nu de periode van jongvolwassenheid langer duurt dan vroeger zijn 
veel van die jongvolwassenen al enkele jaren aan het werk voordat zij hun 
‘definitieve’ partnerkeuze maken.23 Het werk is dan voor velen de omge-
ving waar zij de meeste tijd doorbrengen en de meeste potentiële partners 
ontmoeten. 

Opleidingshomogamie heeft vergaande gevolgen voor de inrichting van 
de samenleving. In de eerste plaats resulteert opleidingshomogamie in een 
grotere inkomensongelijkheid tussen huishoudens. Immers, twee hoogopge-
leiden verdienen samen aanzienlijk meer dan twee laagopgeleiden. De kans 
is groot dat het hoogopgeleide stel samen ook nog eens meer uren werkt 
dan een laagopgeleid stel, waar de vrouw nog vaker een (kleine) deeltijd-
baan heeft. In de tweede plaats heeft die opleidingshomogamie belangrijke 
gevolgen voor de kansen van de volgende generatie. Hoogopgeleide ouders 
investeren meer tijd en geld in hun kinderen, waardoor die kinderen (mits 
voldoende getalenteerd) betere kansen hebben op een succesvolle arbeids-
loopbaan en een in materiële zin prettig leven dan de kinderen van laagop-
geleide ouders. Natuurlijk kan het in individuele gevallen heel anders uitpak-
ken, maar gemiddeld genomen zijn dit gevolgen van een goede versus een 
slechte loopbaanstart. 

21  In verschillende wetenschappelijke disciplines wordt het hier beschreven verschijnsel aangeduid 
als padafhankelijkheid. Zie voor een verdere uitwerking o.a. Muffels, R. (2004), ‘Sociale uitslui-
ting in de welvaartsstaat’, in: Arts, W., H. Entzinger & . Muffels (red.), Verzorgingsstaat vaar 
wel, Assen: Van Gorcum, 139-157, alsmede Vlasblom, J.D. & J. Schippers (2006), ‘Moederschap, 
arbeidsmarkt en de dynamiek der generaties’, in: Ester, P., R. Muffels & J. Schippers (red.), Dyna-
miek en levensloop, Assen: Van Gorcum, 37-59.

22  Zie bijvoorbeeld: Nielsen, H.S. & M. Svarer (2009), Educational Homogamy: How much is Op-
portunities, The Journal of Human Resources, 44, 4, 1066-1086, alsmede Schwartz, C.R. (2010), 
‘Pathways to Educational Homogamy in Marital and Cohabiting Unions’, Demography, 47, 3, 735-
753.

23  Zie Liefbroer & Dykstra (2000), op. cit.
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Werk als bron van veel goeds

Eerder zagen we al dat werk niet alleen de belangrijkste bron van inkomen 
is voor de meeste leden van de samenleving en dat werk ook – maar niet de 
enige; denk aan vrijwilligersactiviteiten en (mantel)zorg – een belangrijke 
route is om je te ontplooien. Werk is in toenemende mate ook belangrijk 
vanuit het perspectief van sociale contacten.24 Met het afnemen van het aan-
tal kinderen per gezin, het toenemen van de afstand tussen de woonplaats 
van ouders en die van hun volwassen kinderen, een fors aantal jaarlijkse 
echtscheidingen en een toenemend aantal alleenstaanden, is de familie min-
der een natuurlijke bron van dagelijkse sociale contacten dan in de tijd dat 
(groot)ouders, kinderen, ooms en tantes in hetzelfde dorp woonden. Netwer-
ken van vrienden hebben deze rol voor een deel overgenomen, maar – mede 
afhankelijk van de levensfase – hebben die het ook druk en zijn zij niet altijd 
op afroep beschikbaar. Het is dan ook niet verwonderlijk als – bij wijze van 
voorbeeld – een gescheiden moeder na een regenachtig weekend thuis met 
twee gamende zoons van een jaar of tien op maandagmorgen tegen een col-
lega verzucht: “he, he, eindelijk weer eens een volwassene om een gewoon 
gesprek mee te voeren”. Collega’s lijken in toenemende mate van belang als 
bron van sociale contacten. 

Behalve dat we in Nederland op Calvinistische gronden al lang wisten 
dat ledigheid des duivels oorkussen is, hebben allerlei empirische studies in 
de loop der jaren daarnaast uitgewezen dat werkende mensen – opnieuw: 
gemiddeld gesproken – gezonder zijn, alsmede gelukkiger dan niet-werkende 
mensen.25 Natuurlijk, van werk kun je ook ziek en diep ongelukkig worden; 
dat gebeurt helaas nog maar al te vaak en in toenemende mate veroorzaakt 
het werk psychische aandoeningen in plaats van fysieke. Die laatste heb-
ben we met de eerder genoemde beschermende maatregelen aardig onder 
de knie, al kende Nederland in 2015 op jaarbasis nog altijd 51 dodelijke 
arbeidsongevallen en 2165 ongevallen die aan de Inspectie SZW (voorheen: 
Arbeidsinspectie) moeten worden gemeld.26 Over werkdruk als bedreiging 
van de psychische gezondheid zo dadelijk meer. Maar los van overbelasting 
en arbeidsongevallen draagt werk over het algemeen bij aan de vitaliteit van 
mensen. Het helpt je met je tijd mee te gaan. Via de computer op het werk 
blijf je bij als een nieuwe versie van Windows wordt geïntroduceerd en je 

24  Dit inzicht kent reeds een lange geschiedenis en is ooit verwoord door Durkheim, E. (1893/1997), 
The Division of Labor in Society, New York: The Free Press.

25  Zie bijvoorbeeld: Fisher, C.D. (2010), ‘Happiness at work’, International Journal of Management 
Reviews, 12, 4, 384-412, alsmede: Warr, P. B. (2007). Work, Happiness, and Unhappiness, Abing-
don: Taylor & Francis.

26  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2016). Jaarverslag 2015 Inspectie Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, Den Haag: SZW.
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collega’s kunnen een bron van informatie zijn als het gaat om de aanschaf 
van een nieuwe mobiele telefoon of het vinden van een goede klusjesman. 
Natuurlijk is de rol van werk daarbij niet exclusief. Ook wie geen werk heeft, 
kan zich die nieuwe versie van Windows eigen maken, maar dat gaat dan 
vaak minder vanzelf en minder vanzelfsprekend. 

Schaduwzijden van werk

Natuurlijk is het niet allemaal hosanna als het over werk gaat. Voor een flink 
aantal mensen geldt nog steeds het adagium van ‘het zweet uws aanschijns’ 
en is werk zwaar en slopend. Ook wie op zich wel leuk werk heeft, ervaart 
soms de nodige stress om dat werk te verenigen met allerlei andere activitei-
ten die ook onderdeel uitmaken van het dagelijks leven. Eerder kwam al aan 
de orde dat de moderne burger buitengewoon ambitieus is om allerlei rollen 
in het leven te combineren en dat de rol als werkende er daarvan slechts 
één is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de afgelopen twintig jaar een 
explosie te zien geeft van studies die zich bezighouden met de combinatie 
van arbeid en zorg, waarbij het begrip zorg enerzijds ziet op de zorg voor 
(jonge) kinderen en de rol van bijvoorbeeld kinderopvang en verlofregelin-
gen en anderzijds op mantelzorg.27 Wat veel van deze studies laten zien, is 
dat vrouwen – als traditioneel aanspreekpunt voor deze zorgtaken – vaker 
moeite hebben met het combineren van betaald werk en zorgtaken. Boven-
dien blijkt de evenzeer in de traditie gewortelde associatie van vrouwen met 
zorgtaken en -verantwoordelijkheden nog altijd een barrière te vormen om 
hun talenten optimaal op de arbeidsmarkt tot ontplooiing te brengen. Dat uit 
zich bijvoorbeeld in het nog altijd bestaan van een loonkloof ten nadele van 
vrouwen, maar ook in het voortbestaan van het zogeheten ‘glazen plafond’, 
een virtuele barrière die ervoor zorgt dat het vrouwen slechts mondjesmaat 
lukt de top van organisaties te bereiken. Weliswaar zijn er steeds meer man-
nen die een actievere rol spelen bij de opvoeding en zorg voor kinderen, 
maar de eindverantwoordelijkheid ligt in veel huishoudens de facto toch 
nog steeds bij vrouwen. Dit staat een werkelijke doorbraak naar gelijkheid 
en gelijkwaardigheid in de verdeling van betaald werk nog altijd in de weg.

Het probleem van hoe alle taken in 24 uur of – als we op weekbasis kijken 
– 7 maal 24 uur in te passen, is de afgelopen decennia verscherpt door de 
toenemende werkdruk. Betaald werk in Nederland is topsport. In internati-
onaal vergelijkend perspectief werken we in Nederland gemiddeld niet heel 
veel uren, maar de uren dat we werken komt er wel veel uit onze handen. 

27  Zie bijvoorbeeld: Dulk, L. den (2001), ‘Work-Family Arrangements in Organisations’, Amsterdam: 
Rozenberg Publishers, alsmede: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2002), Verken-
ning levensloop, Den Haag: SZW.
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In economische termen: de arbeidsproductiviteit per uur is hoog. Dat heeft 
te maken met een hoog opgeleide beroepsbevolking, de inzet van veel en 
steeds slimmere machines en een uitstekende organisatie van het werk (ook 
al klagen we graag over hoe slecht onze bazen het voor elkaar hebben). De 
afgelopen jaren is in veel organisaties het aantal mensen waarmee het werk 
moet worden gedaan eerder af- dan toegenomen. In de marktsector zetten 
de eisen van (activistische) aandeelhouders directeuren er toe aan net nog 
een beetje efficiënter te gaan werken en te zorgen voor minder productief 
bestede werkuren. In de collectieve sector waren het de bezuinigingen die 
er voor zorgen dat elke docent nu meer studenten ‘bedient’ dan een kwart 
eeuw geleden en dat per patiënt minder zorgtijd beschikbaar is. In absolute 
termen gaat er wel meer geld naar sectoren als onderwijs en zorg, maar de 
prestaties (de output) van die sectoren is nog veel sterker gegroeid en dat 
kon alleen worden gerealiseerd doordat de mensen die er werken elke keer 
nog een stapje harder zijn gaan lopen. Het is dan ook niet verbazingwekkend 
dat bij velen de tong daarbij inmiddels op de schoenen hangt. Voeg daarbij 
de onzekerheid over de (verlenging van de flexibele) baan van de afgelopen 
jaren, het huis dat ‘onder water staat’ vanwege de (te) hoge hypotheek en de 
onzekerheid over het toekomstig pensioen en je hebt een cocktail die gemak-
kelijk tot (werk)stress en alle daaraan verbonden gevolgen leidt, inclusief de 
psychische klachten die we eerder noemden.28

Hoewel de paragraaf ‘schaduwzijden’ daarmee de langste van het artikel 
dreigt te worden, mag een verhoudingsgewijs nieuw probleem rondom werk 
niet ongenoemd blijven en dat is het probleem van de zogeheten ‘working 
poor’. Hoewel wettelijke regels rond het minimumloon dat eigenlijk zouden 
moeten voorkomen, zijn er in Nederland – in navolging van de Verenigde 
Staten waar het verschijnsel al veel langer voorkomt – steeds meer mensen 
die ondanks dat ze werk hebben toch niet kunnen rondkomen.29 Zij zien zich 
genoodzaakt om een aantal (deeltijd)banen te combineren om zo het hoofd 
boven water te houden. En nog blijft het dan vaak sappelen. Dit verschijnsel 
lijkt een van de uitwassen van de toegenomen flexibilisering van de Neder-
landse arbeidsmarkt, die in toenemende mate gekenmerkt wordt door deel-
tijdwerk, tijdelijke banen en baantjes en het optreden van zzp-ers. Natuurlijk 
is niet alle deeltijdwerk slecht: met een baan van 32 uur in het onderwijs of 
bij een verzekeringsmaatschappij is het in principe goed mogelijk financieel 

28  Zie uitgebreider Schippers,  J. et al. (2015), Op weg naar een duurzame arbeidsmarkt, Utrecht: 
Universiteit Utrecht (http://www.uu.nl/nieuws/whitepaper-op-weg-naar-een-duurzame-arbeids-
markt).

29  Volgens het SCP kende Nederland in 2013 circa 600.000 mensen die in chronische armoede ver-
keerden. De helft daarvan blijken werkende mensen te zijn, vooral zzp-ers, mensen met een kleine 
deeltijdbaan of met een nul-urencontract. Zie SCP (2016), Een lang tekort, Den Haag: Sociaal en 
Cultureel Planbureau.
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zelfstandig te zijn. En er zijn ook zzp-ers die een riant inkomen verdienen. 
Maar er is ook heel wat deeltijdwerk van 12 uur of minder, op- en afroepwerk 
waarvan je geen zelfstandig bestaan kunt leiden en zzp-werk dat alleen tegen 
afbraaktarieven wordt gegund. 

Tussenbalans en verschuivende normen

Als we de ontwikkelingen van de afgelopen decennia rondom werk proberen 
samen te vatten, zien we enerzijds dat werk iets is dat door steeds meer men-
sen begeerd wordt: werk voorziet in diverse menselijke behoeften en heeft 
veel van zijn scherpe randjes verloren. Anderzijds leven steeds minder men-
sen om te werken en lukt het bovendien niet iedereen zijn of haar ambities 
rondom werk te verwezenlijken: sommigen beschikken over onvoldoende 
talent en niet alle werk is leuk en aantrekkelijk. 

Dat laatste vormt in toenemende mate een probleem omdat ook de pu-
blieke normen rondom werk zijn veranderd. In de 19e eeuw onderschreven 
nog velen het adagium ‘wie niet werkt, zal ook niet eten’. In de 20e eeuw won 
daarentegen de opvatting terrein dat je als samenleving mensen die onvol-
doende inkomen weten te vergaren, niet mag laten creperen. Dat leidde tot 
de opbouw van de verzorgingsstaat met uitkeringen voor gepensioneerden, 
zieken, arbeidsongeschikten en werklozen, aangevuld met een vangnet in de 
vorm van bijstand voor iedereen die om welke reden dan ook niet onder een 
andere regeling viel, maar toch over onvoldoende middelen beschikte om 
zich bed, bad en brood te kunnen veroorloven. In financiële zin groeide die 
verzorgingsstaat in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw uit zijn 
voegen, maar ook in morele zin kwam de verzorgingsstaat onder vuur te lig-
gen. Was het wel zo sociaal mensen van een (soms riante) uitkering te voor-
zien, maar ze wel buitenspel te laten staan (en ze daarmee ook de hierboven 
geschetste positieve kanten van werk te onthouden)? Het antwoord luidde 
ontkennend en leidde beleidsmatig tot een verschuiving weg van de focus 
op inkomensbescherming naar een focus op werk(hervatting). In de jaren 
negentig werd dit beginsel van ‘werk boven inkomen’ vooral geïnspireerd 
door het ontwikkelingsperspectief dat deelname aan (betaald) werk mensen 
kan bieden. Met het toenemen van de arbeidsparticipatie van mannen én 
vrouwen en de ‘normaliteit’ van betaald werk kreeg na de eeuwwisseling het 
principe van ‘werk boven inkomen’ een meer ideologische lading: je hoort 
in principe in je eigen levensonderhoud te voorzien, want dat doen ‘we’ al-
lemaal in een land waar de VOC-mentaliteit heerst. Natuurlijk, een uitkering 
kon (en kun) je krijgen, maar niet nadat je hebt bewezen alles geprobeerd te 
hebben om zelfstandig een inkomen te verwerven. In deze benadering van 
het zoeken naar en vinden van werk dreigt al snel het risico van ‘blaming 
the victim’. Wie niet participeert, roept op zijn minst de verdenking over 
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zich af onvoldoende zijn best te hebben gedaan, getuigt van een labbekak-
kerige mentaliteit, als hij al niet als fraudeur wordt bestempeld (en gestraft 
wordt met ‘een maatregel’ – zoals dat in uitkeringsjargon heet). Toegegeven, 
het was in de hoogtijdagen van de verzorgingsstaat wel wat gemakkelijk 
geworden een uitkering te krijgen, zonder daar enige prestatie ten behoeve 
van de samenleving tegenover te stellen. In die zin kan het concept van de 
participatiesamenleving in termen van ‘iedereen doet mee’ en ‘niemand is 
waardeloos’ als winst worden beschouwd. Het tot het uiterste prikkelen van 
mensen tot het zoeken van werk dat er niet is, vormt daarvan echter een over-
dreven invulling. Daarmee raken we aan de twee belangrijkste dilemma’s 
die de arbeidsmarkt van nu en de komende jaren kenmerken.

Dilemma’s rond werk, nu en in de toekomst30

Het eerste dilemma is dat van de kloof tussen de insiders en de outsiders 
als het om werk gaat. Insiders zijn in elk geval de mensen die een vaste 
baan hebben, leuk werk en kansen om zich te ontwikkelen. Zij hebben de 
afgelopen jaren relatief weinig van de economische crisis gemerkt. Tot de 
outsiders behoren in elk geval degenen met – zoals dat in het jargon heet 
– ‘afstand tot de arbeidsmarkt’: mensen die met een handicap geboren zijn, 
langdurig arbeidsongeschikten, mensen die al jaren in de bijstand zitten en 
(langdurig) werklozen. Daarnaast is er een tussencategorie van bijvoorbeeld 
de eerder genoemde ‘working poor’ en mensen met een minimaal contract 
die je afhankelijk van de precieze definitie bij de ene of de andere categorie 
zou kunnen rekenen. Zoals gezegd, is de afstand tussen insiders en outsiders, 
die de facto altijd al bestond, door de instituties van de verzorgingsstaat 
geformaliseerd. De crisis heeft tot een groei van het aantal outsiders geleid, 
maar tevens tot een ‘democratisering’ van de positie van outsider. Immers, 
onder invloed van de crisis kwamen ook mensen buitenspel te staan die al 
tientallen jaren een vaste baan hadden, mensen met een goede positie en een 
hoge opleiding. Hoe cynisch het vanuit het perspectief van de individuele 
werkloze ook mag klinken, de totale omvang van de werkloosheid is in Ne-
derland met een maximum van ruim zeven procent relatief beperkt gebleven 
als we dat vergelijken met landen waar de werkloosheid (ruim) in de dubbele 
cijfers belandde. Dat impliceert tevens dat vanuit het perspectief van werk 
– we laten de woningmarkt hier even buiten beschouwing – de overgrote 
meerderheid van de Nederlandse bevolking weinig van de crisis heeft ge-
merkt. Er hebben in Den Haag of Amsterdam ook geen honderdduizenden 
werklozen door de straten gemarcheerd met de eis van een nieuwe baan. We 

30   Zie Schippers et al. (2015), op. cit.
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kunnen dan ook constateren dat deze groep – door omvang en samenstel-
ling – betrekkelijk weinig ‘voice’ heeft in politiek en samenleving.31 Dat 
geldt al helemaal voor de populatie bijstandsgerechtigden die in meerderheid 
én laagopgeleid én van allochtone herkomst is. Natuurlijk, er zijn politieke 
partijen, vakbonden en NGO’s die zich het lot van de outsiders aantrekken, 
maar voor veel Nederlanders blijven de outsiders toch ‘de anderen’ waar zij 
gelukkig niet bij horen. Dat maakt de outsiders een gemakkelijke prooi voor 
bezuinigingen (bijvoorbeeld op de arbeidsbemiddeling) of aanscherping van 
de regels (in termen van uitkeringsduur of de vereiste tegenprestatie als je 
een uitkering ontvangt). Er lijkt dan ook geen natuurlijk mechanisme te 
bestaan dat er voor zorgt dat de kloof tussen insiders en outsiders in de 
toekomst zal worden overbrugd. 

Technologische ontwikkelingen en het belang van een leven lang leren

Het tweede dilemma betreft de vraag hoe om te gaan met de gevolgen van 
technologische ontwikkelingen. Die vraag kent verschillende dimensies. De 
eerste daarvan betreft de groeiende behoefte aan hoogwaardige kennis en 
vaardigheden. In allerlei beroepen is de noodzakelijke kennis om het beroep 
adequaat uit te oefenen al enorm toegenomen. Zo werd een auto een rijdende 
computer waar je als monteur voor het onderhoud al lang niet meer toe kunt 
met kennis van bouten en moeren, moet je als rechercheur je weg weten in 
de wereld van de informatietechnologie en behelst het beroep van verpleeg-
kundige straks ook de omgang met zorgrobots. Dat vergt aanpassingen in 
het initieel onderwijs. Deze zijn voor een deel reeds gaande en zullen verder 
vorm krijgen via de aandacht voor ‘21st century skills’, waarbij onder andere 
communicatie en de omgang met informatie een grote rol speelt.32 Elders is 
ook aandacht gevraagd voor transitievaardigheden, dat wil zeggen de com-
petenties om later in het leven ‘iets anders’ te gaan doen dan waarvoor je 
oorspronkelijk bent opgeleid.33 We komen daar zo dadelijk op terug. 

Behalve aanpassingen van het (initieel) onderwijs dat individuen gedu-
rende de eerste fase van hun levensloop genieten, vergen de technologische 
ontwikkelingen vooral forse inspanningen op het terrein van het post-initieel 
onderwijs. Hoewel er de afgelopen jaren regelmatig verstandige woorden zijn 
gesproken over de noodzaak van een leven lang leren,34 is het vooral bij lip-

31  Zie Hirschmann, A.O. (1970), Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organiza-
tions, and States, Cambridge (MA): Harvard University Press.

32  Zie Thijs, A., P. Fisser & M. van der Hoeven (2014), 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum 
van het funderend onderwijs, Enschede: SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling).

33  Schippers, J. (2014), ‘Horizontale transities als loopbaanperspectief’, Tijdschrift voor Arbeidsvraag-
stukken, 30, 1, 69-71.

34  O.a. WRR (2013), Naar een lerende economie, Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Re-
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pendienst gebleven en kent Nederland nog steeds geen adequate infrastruc-
tuur op dat terrein. Voor zover investeringen in het onderhoud van bestaande 
en ontwikkeling van nieuwe kennis en vaardigheden plaatsvinden, gebeurt 
dat vooral in het kader van bedrijfsgerelateerde trainingen en opleidingen 
of op hobbybasis. In het laatste geval moeten we denken aan mensen die uit 
liefhebberij een cursus Italiaans volgen of bijvoorbeeld een fotografiecursus. 
De bedrijfsgerelateerde trainingen richten zich vrijwel exclusief op kennis 
en vaardigheden die van pas komen in de bestaande functie of bereiden 
eventueel voor op een vervolgfunctie bij de huidige werkgever. Veelal blijft 
training beperkt tot jongere en middelbare werknemers en komen vooral 
goed presterende medewerkers in aanmerking. De trainingen richten zich 
over het algemeen niet op een loopbaan buiten de huidige organisatie. In het 
licht van de voortgaande technologische ontwikkelingen lijkt een hogere en 
frequenter deelname van bredere groepen werkenden aan post-initieel on-
derwijs noodzakelijk om de kwalificaties van de beroepsbevolking op peil 
te houden. Alleen zo kunnen we voorkomen dat grote groepen werkenden 
vanwege verouderde kennis en vaardigheden buitenspel komen te staan. 

Banen gaan en banen komen

Dit klemt te meer, omdat de te verwachten technologische ontwikkelingen 
er – net als de afgelopen decennia – toe zullen leiden dat allerhande banen 
zullen verdwijnen.35 Dit is de tweede dimensie van de gevolgen van de tech-
nologische ontwikkelingen. We zagen dat al gebeuren in de landbouw, waar 
geavanceerde en imponerende landbouwmachines het werk van talloze 
landbouwarbeiders overnamen. We zagen het gebeuren in de industrie waar 
tegenwoordig vooral robots en veel minder arbeidskrachten auto’s van de 
lopende band doen rollen en we zien het in de haven waar één kraandrijver 
met een touchscreen of joystick de containers van een schip of een vrachtwa-
gen of een trein plaatst zonder dat daar verder nog de spierkracht van stoere 
havenwerkers aan te pas komt. In de dienstverlening zagen loketbedienden 
en administratieve krachten massaal hun banen bij banken, de gemeente of 
het spoor verdwijnen. En daar zal het niet ophouden. Er is nog genoeg routi-
nematig werk in de samenleving dat op enig moment door geautomatiseerde 
expertsystemen kan en zal worden overgenomen. Denk aan het transport 
waar op enig moment de vrachtwagenchauffeur en de treinmachinist hun 
plaats aan een betrouwbaarder en nooit verslappende robot zullen moeten 

geringsbeleid, alsmede: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2015), Voortgangsrap-
portage Leven Lang Leren 2015, Den Haag: Tweede Kamer, Kamerstuk: Kamerbrief 26-10-2015.

35  Zie bijvoorbeeld: Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (2015), De match tussen 
mens en machine, Amsterdam: Joh. Enschedé.
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afstaan. Maar ook zorg en onderwijs zijn sectoren waar ons op technologisch 
gebied nog de nodige veranderingen te wachten staan. Dat hoeft op zich niet 
bezwaarlijk te zijn. Immers, het verleden toont dat er regelmatig ook weer 
allerlei nieuwe functies ontstaan, ook al hebben we daarover geen zekerheid 
en al helemaal niet over wat voor functies dat dan zijn. Het betekent wel dat 
er heel wat mensen in de samenleving actief zijn die voordat ze tegen hun 
zeventigste van een pensioen kunnen gaan genieten hun baan zullen zien 
verdwijnen en iets nieuws moeten oppakken. Je hoeft daarbij niet over heel 
veel fantasie te beschikken om te voorspellen dat dit nieuwe werk in de over-
grote meerderheid van de gevallen werk zal zijn dat meer kennis vergt dan 
het oude werk dat verdwijnt. Het voortdurend verwerven van nieuwe kennis 
en vaardigheden is dan ook van cruciaal belang. Post-initieel onderwijs dat 
breder gericht is dan alleen de huidige functie of de huidige werkgever is 
daarbij onmisbaar. In het kader van de eerder genoemde transitievaardig-
heden zullen mensen dus ook moeten leren dat voor zover zij hun identiteit 
mede aan hun baan of beroep ontlenen dat in veel gevallen slechts tijdelijk 
kan zijn. Treinmachinist ben je niet meer voor het leven en een leven lang 
als medewerker van Philips of Nationale Nederlanden ligt ook voor steeds 
minder mensen in het verschiet. Degenen die – al dan niet noodgedwongen – 
de overstap naar een flexibeler loopbaan al hebben gemaakt, zijn op dit punt 
in het voordeel. Zij zijn al gewend aan wat voor velen het voorland zal zijn. 

Verdeling van de baten van technologie

De derde en laatste dimensie van de ‘technologische revolutie’ die aandacht 
verdient, is die van de verdeling van de lasten en lusten ervan. Hiervoor 
kwam al aan de orde dat vooral routinematig werk onder vuur ligt en de 
behoefte aan hoogwaardige kennis groeit. Dit zou er gemakkelijk toe kun-
nen leiden dat de scheidslijn op de arbeidsmarkt die nu al steeds meer langs 
de contouren van opleiding loopt, verder wordt verscherpt: aan mensen met 
een beperkte opleiding die slechts in staat zijn tot routinematig werk bestaat 
steeds minder behoefte, terwijl degenen die over voldoende kennis en vaar-
digheden beschikken om geautomatiseerde processen aan te sturen steeds 
gewilder zijn. Een vraag die te ver voert om hier uitvoerig te bespreken, 
maar die de komende tijd ongetwijfeld op de politieke agenda verschijnt, is 
of herverdeling van betaald werk via algemene arbeidsduurverkorting hier 
een oplossing zou kunnen bieden. Een belangrijk pluspunt van herverde-
ling van het beschikbare werk – ook los van de vraag naar de effecten van 
technologische ontwikkelingen – is dat de hierboven genoemde voordelen 
van meedoen in het domein van betaald werk voor zoveel mogelijk mensen 
beschikbaar blijven/komen. Een bezwaar zou het probleem van de ‘match’ 
tussen gevraagde en aangeboden kwalificaties kunnen zijn. 
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Los van de intrinsieke waarde die aan werk en de werksfeer is verbon-
den, staat de vraag of werk in financiële zin blijvend voldoende oplevert. 
Met de uitstoot van arbeid door mechanisering en automatisering lijkt de 
productiefactor kapitaal in de economie een groter deel van de opbrengst 
van de productie naar zich toe te trekken. In het jargon van economen zien 
we dat weerspiegeld in de afname van de arbeidsinkomensquote.36 Dat is 
het deel van het nationale inkomen van een land dat ten goede komt aan de 
productiefactor arbeid. Een simpel voorbeeld geeft een beeld van wat er op 
macroniveau gebeurt. Stel dat in een autofabriek eerst honderd arbeiders 
werkten en hun loon bijvoorbeeld de helft van de opbrengst van het bedrag 
van de autoverkoop besloeg. Na de introductie van robots wordt de helft van 
de arbeiders overbodig en bedraagt hun loon nog slechts een kwart van de 
totale verkoopopbrengsten (even onder de veronderstelling dat er verder niets 
verandert). Natuurlijk maakt de ondernemer met de robots meer kosten, maar 
als het een verstandige investering is, spaart hij meer loonkosten uit dan hij 
kwijt is aan de robots. De robots zijn bovendien nooit ziek en zelden op een 
fout te betrappen. Dus de winst stijgt ten koste van het arbeidsinkomen. Als 
dat over de volle breedte van de economie gebeurt, heeft de productiefactor 
arbeid het nakijken. En dat geldt ook voor alle collectieve voorzieningen 
die vooral vanuit belastingen op arbeid en consumptie gefinancierd worden. 
Alleen als kapitaalinkomens (lees: winsten) voldoende (extra) belast worden, 
kan het risico worden afgewend dat degenen die het in deze samenleving 
uitsluitend van hun arbeidskracht moeten hebben geleidelijk het financiële 
onderspit delven. Diverse signalen wijzen er op dat de economische crisis 
van de afgelopen jaren een flinke duw in deze richting heeft gegeven. Voort-
gaande technologische – en daarmee arbeidsbesparende – innovaties zullen 
dit proces nog verder versterken. Werk levert dan misschien wel steeds meer 
psychisch inkomen op, maar in financiële zin wordt het in toenemende mate 
behelpen.

Conclusie

De waarde van werk is de afgelopen halve eeuw steeds meer in andere din-
gen gaan zitten dan in de financiële beloning. Zingeving, identiteit, sociale 
contacten, individuele ontplooiing en iets tot stand brengen werden belang-
rijker, mede omdat vrijwel alle werk een fatsoenlijke beloning met zich mee 
bracht en werk steeds minder ‘disutility’ opleverde. Hoewel het werk dat je 
doet en de opleiding die je er voor gevolgd hebt in belangrijke mate je so-

36  DNB (2016). Alternatieve arbeidsinkomensquote is momenteel relatief laag, DNBulletin, 28 april 
2016, Amsterdam: De Nederlandsche Bank.
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ciale positie en je levensloop (ook in termen van relaties en wonen) bepaalt, 
is werk qua tijdsbesteding steeds minder bepalend geworden. Meer mensen 
werken, maar werk is slechts een van de aandachtsgebieden in het leven van 
veel mensen. Voor sommigen is dat een keuze, maar voor anderen een bit-
tere noodzaak, omdat de wereld van werk hen slechts weinig te bieden heeft: 
geen baan of slechts een flexbaan en onzekere perspectieven. Terwijl het 
onderscheid tussen insiders en outsiders onder invloed van de veranderende 
normen sinds de eeuwwisseling al verscherpt was, dreigt de voortgaande 
technologische ontwikkeling bij het uitblijven van herverdelingsmaatregelen 
tot een verdere verscherping te leiden. De vanzelfsprekendheid dat als je 
een keurig arbeidzaam leven leidde een fatsoenlijk loon je deel was en op 
latere leeftijd een adequaat pensioen lijkt voor steeds meer mensen onder 
druk te komen staan. Want ook al is werken het hele leven niet en zitten er 
voor steeds meer mensen allerlei positieve kanten aan werk, met psychisch 
inkomen kun je de bakker en de slager niet betalen. 
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