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VOORWOORD 

Vraagstukken op het gebied van arbeid nemen sinds jaar en dag een belangrijke plaats 
in in het sociaal-economische beleid van de overheid. De nadruk lag daarbij in opeen
volgende decennia op uiteenlopende thema's. In de jaren zeventig ging veel aandacht 
uit naar de verbetering van de kwaliteit van de arbeid - onder meer door wetgeving op 
het gebied van de arbeidsomstandigheden - en naar de bevordering van de medezeg
genschap van werknemers. In de jaren tachtig verschoof de aandacht, als reactie op de 
diepe economische recessie die Nederland doormaakte, naar de bestrijding van de 
omvangrijke en hardnekkige werkloosheid. Verkorting van de arbeidsduur was een 
van de instrumenten die in die jaren in het middelpunt van de belangstelling stonden. 
In de jaren negentig werd bevordering van de arbeidsdeelname in het algemeen - dus 
niet alleen van werklozen - de centrale doelstelling van het beleid. Betaalde arbeid 
kreeg de functie van belangrijkste instrument om maatschappelijke integratie te bevor
deren en sociale uitsluiting tegen te gaan. Verhoging van de arbeidsparticipatie werd 
tevens noodzakelijk geacht met het oog op de vergrijzing van de (beroeps)bevolking, 
waardoor het aantal personen van 65 jaar en ouder dat door de werkenden moet worden 
'onderhouden', sterk zal toenemen. 
Aan het begin van de 21e eeuw verschuift de aandacht weer enigszins naar de 
kwaliteit van de arbeid, nu nieuwe beroepsziekten als stress, burn-out en RSI een 
belangrijke oorzaak van uitval uit het arbeidsproces lijken te zijn. In samenhang hier
mee vraagt ook de mogelijkheid om deelname aan betaalde arbeid te combineren met 
onbetaalde (zorg)taken in de privé-sfeer, steeds meer aandacht. 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft in de loop der jaren diverse studies aan werk 
en aan de arbeidsmarkt gewijd. De onderwerpen die daarin aan de orde kwamen, weer
spiegelen tot op zekere hoogte de thema's die in het beleid centraal stonden. 
Zo publiceerde het SCP in de jaren tachtig onder meer rapporten over de financiële 
consequenties van arbeidsduurverkorting {Een algemene arbeidsduurverkorting met 
tien procent uit 1982) en over de sociale en psychologische gevolgen van werkloos
heid {Reacties op werkloosheid uit 1989). In de jaren negentig volgden rapporten over 
de problemen aan de 'onderkant' van de arbeidsmarkt {Het onderste kwart uit 1996) 
en over de leefsituatie van werklozen en arbeidsongeschikten {Een bestaan zonder 
baan uit 1998). Recent werd een rapport gepubliceerd over de combinatie van betaald 
werk en onbetaalde zorgtaken in het huishouden {De kunst van het combineren uit 
2000). 
De voorliggende studie verschilt van eerdere SCP-publicaties over arbeid doordat hierin 
niet één bepaald aspect van arbeid of de arbeidsmarkt centraal staat, maar een poging 
wordt gedaan om de maatschappelijke betekenis van arbeid in de hedendaagse samen
leving in brede zin in kaart te brengen. In zekere zin behelst deze studie daarmee een 
empirische toetsing van de grote betekenis die vanaf de jaren negentig alom aan betaalde 
arbeid wordt toegekend. Het gaat daarbij echter niet om de beoordeling van de doel
treffendheid van het gevoerde beleid om de arbeidsparticipatie te verhogen - aanzetten 



daartoe zijn te vinden in de hoofdstukken over arbeid in de Sociale en Culturele 
Rapporten 1998 en 2000. Deze studie beoogt veeleer te onderzoeken of de veronder
stellingen die aan dit beleid ten grondslag lagen, de (theoretische en empirische) toets 
der kritiek kunnen doorstaan. Het gaat daarbij in het bijzonder om de opvattingen dat 
betaalde arbeid een belangrijke bron vormt van individueel welzijn, dat arbeid het 
economische draagvlak vormt onder de verzorgingsstaat en dat arbeid een doeltreffend 
instrument is om armoede te bestrijden en sociale ongelijkheid tegen te gaan. 

Deze SCP-publicatie heeft ook een wat ongebruikelijk karakter doordat de auteur. 
Paul de Beer, haar op 5 juni 2001 als proefschrift verdedigt aan de Universiteit van 
Amsterdam. Dank is dan ook verschuldigd aan de promotoren, prof. dr. J. Hartog en 
prof. dr. C.J.M. Schuyt, voor hun ondersteuning en stimulerende kritiek bij het 
schrijven van deze studie. 

Met Over werken zal het laatste woord over de maatschappelijke betekenis van arbeid 
zeker niet zijn gezegd. Dat de waardering van en voor (betaalde) arbeid tussen perioden 
en tussen maatschappelijke groepen verschilt, is eigen aan een moderne, geïndividuali
seerde samenleving. Persoonlijke ervaringen en subjectieve interpretaties spelen in de 
discussie hierover onvermijdelijk een belangrijke rol. Naar ik hoop, levert het SCP 
met dit boek niet alleen een prikkelende bijdrage aan dit debat, maar biedt Over werken 
tevens een meer gedegen empirische grondslag voor de gedachtevorming over de 
betekenis van werk in onze samenleving. 

Prof. dr. Paul Schnabel 
Directeur SCP 
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