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Onlangs publiceerden honderd Duit-

se hoogleraren en vertegenwoordi-

gers van de vakbeweging en de kerken

een open brief onder de titel ‘Zonder

arbeidstijdverkorting nooit meer vol-

ledige werkgelegenheid!’. Daarin roe-

pen zij op om een 30-urige werkweek

in te voeren. 

Het is opmerkelijk dat een dergelijke

oproep in Duitsland weerklinkt, het

enige land in Europa waar de werk-

loosheid gedurende de huidige crisis

niet is gestegen. Tegelijkertijd lijkt er

in Nederland op het thema arbeids-

tijdverkorting welhaast een taboe te

rusten. In de crisis van de jaren ‘80

van de vorige eeuw gold verkorting

van de arbeidsduur als het instrument

bij uitstek om werkloosheid te bestrij-

den. Maar nu de huidige crisis die van

de jaren ‘80 qua diepte en duur lijkt 

te gaan overtreffen, is er vrijwel nie-

mand die zelfs maar de optie van een

kortere arbeidsduur durft te opperen.

Alleen creatie van extra banen zal het

werkloosheidsprobleem helpen op te

lossen, lijkt de consensus te zijn.

Zolang de crisis aanhoudt is het per-

spectief op banengroei echter slechts

een vrome wens. Zolang de economie

niet aantrekt, zullen bedrijven meer

banen schrappen dan banen schep-

pen. Zolang de regering vasthoudt aan

haar streven het begrotingstekort bin-

nen de EMU-normen te houden, zal er

geen geld zijn om werkgelegenheid te

stimuleren in de marktsector of banen

te creëren in de publieke sector. En

loonmatiging helpt wel om de export

weer op gang te krijgen, maar remt

tegelijkertijd de binnenlandse vraag,

waardoor ze ook geen soelaas biedt.

De hoop dat de krimp van de beroeps-

bevolking nu de babyboomers met

pensioen gaan, het probleem wel van-

zelf zal oplossen, blijkt ook een misvat-

ting, zoals ik eerder op deze plek heb

betoogd. Bovendien heeft de versnel-

de verhoging van de AOW-leeftijd

juist het omgekeerde effect. 

Wie niet werkeloos wil toezien hoe de

werkloosheid steeds verder oploopt,

rest weinig anders dan de beschikba-

re banen eerlijker te verdelen via een

of andere vorm van arbeidsduurver-

korting. Daarbij dienen we wel lessen

te trekken uit de ervaringen met de

arbeidstijdverkorting in de jaren ‘80,

die niet erg positief waren. Eén reden

daarvoor was dat de contractuele ver-

korting van de werkweek – van 40

naar 38 uur – in veel gevallen er niet

toe leidde dat werknemers daadwer-

kelijk korter gingen werken. Vaak gin-

gen zij simpelweg meer uren onbe-

taald overwerken. Een tweede reden

is dat het niet eenvoudig is om de één

of twee uur per week die individuele

werknemers korter gaan werken,

samen te voegen tot een nieuwe baan.

Dit lukt alleen als er tegelijkertijd in

meer brede zin wordt nagedacht over

het herorderenen van taken (zoals 

via jobcarving), waarbij nieuwe banen

worden gecreëerd doordat zittende

werknemers bepaalde taken afstoten.

Een derde reden is dat in bedrijven

waarin sprake is van overbezetting, de

arbeidstijdverkorting wordt benut om

de lucht uit de organisatie te persen.

Dit kan overigens gedwongen ontsla-

gen helpen te voorkomen, maar dat

effect is vaak niet goed zichtbaar. Tot

slot is het belangrijk dat arbeidstijd-

verkorting anno 2013 niet als een

structurele maatregel, maar als een

tijdelijke maatregel wordt ingevoerd.

Als na de crisis de vraag naar arbeid

weer aantrekt, terwijl de beroepsbe-

volking krimpt, kan er (tijdelijk) krap-

te op de arbeidsmarkt ontstaan. Die

krapte kan het beste worden opge-

vangen door de arbeidstijd weer te

verlengen. In plaats van het perso-

neelsbestand te laten fluctueren met

de conjunctuur, is het beter dat de

arbeidstijd meeademt met de op- en

neergaande beweging van de econo-

mie.

Arbeidstijdverkorting is beslist geen

wondermiddel tegen werkloosheid.

Maar als het kabinet geen enkele

financiële ruimte heeft om de werkge-

legenheid te stimuleren, is het beter

het tekort aan banen eerlijker te ver-

delen dan met de armen over elkaar

toe te zien hoe er iedere maand weer

vijftienduizend werklozen bijkomen. 
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