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INLEIDING: DE FUNCTIES VAN WERK IN DE POSTINDUSTRIËLE 

SAMENLEVING 

1.1 Verschuivende opvattingen over arbeid 

In het najaar van 1999 riep een kabinetsvoornemen onverwacht heftige reacties op. 
Staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigde aan dat in 
de toekomst ook alleenstaande vrouwen in de bijstand met kinderen onder de vijfjaar 
verplicht zouden worden betaald werk te accepteren. Vanuit uiteenlopende maatschap
pelijke en politieke hoeken kwamen hierop sterk afwijzende reacties. Deze negatieve 
reacties waren des te verrassender, omdat het kabinetsplan een logische voortzetting 
leek van het beleid dat in de voorgaande jaren met brede instemming op de rails was 
gezet. In 1996 was de nieuwe Algemene bijstandswet (nABW) in werking getreden, 
waarin het oude onderscheid tussen werkloze bijstandsontvangers (RWW'ers) met een 
sollicitatieplicht en de overige bijstandsontvangers (ABW-sec) zonder sollicitatieplicht 
was komen te vervallen. Daarmee was als algemene regel geaccepteerd dat iedere uit
keringsgerechtigde onder de 65 jaar die niet (om medische redenen) arbeidsongeschikt 
is, beschikbaar dient te zijn voor betaald werk. Alleen voor specifieke groepen, zoals 
bijstandsmoeders met jonge kinderen en personen van 57,5 jaar en ouder, werd daarop 
voorlopig nog een uitzondering gemaakt. Deze beleidswijziging was geheel in lijn 
met de dominante beleidsopvatting van de jaren negentig, volgens welke de bevordering 
van de betaalde arbeidsdeelname de hoogste prioriteit heeft. De leus van het eerste 
'paarse' kabinet, "werk, werk en nog eens werk", gaf daar het meest bondig uitdrukking 
aan. "Meer mensen aan het werk: dat is de sleutel voor de oplossing van veel van de 
sociale problemen die ons land kent", aldus premier Kok in zijn regeringsverklaring 
van 31 augustus 1994. 
Daarmee werd de omslag in het denken over arbeid die zich in de voorafgaande tien 
jaar had voltrokken, tot officiële beleidsopvatting verheven. Deze omslag kan goed 
worden geïllustreerd aan de hand van een aantal rapporten van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). 
In 1977 schetste de Raad in De komende vijfentwintig jaar een tweetal scenario's voor 
de resterende jaren van de twintigste eeuw. In het tweede toekomstscenario (variant B) 
werd de maatschappelijke betekenis van betaalde arbeid sterk gerelativeerd: 

"De centrale plaats die arbeid in de samenleving inneemt zal in de loop van de 
jaren tachtig worden aangetast. 
De geringere mate van gerichtheid op de arbeid, waarvan jongeren thans blijk 
geven in vergelijking tot ouderen en mensen van middelbare leeftijd, zal meer 
algemeen worden. Dit houdt geen weigering of afkeer van arbeid in: men ontkent 
niet de noodzaak tot het verrichten van arbeid, maar men ziet de arbeid niet langer 
als de dominante mogelijkheid tot zelfrealisatie. De positie die iemand in het 
arbeidsbestel inneemt zal dan ook op den duur niet zo sterk zijn maatschappelijke 
positie bepalen als thans. (...) 
Deze verandering in de houding van het individu tegenover zijn beroepsarbeid 
tekent zich reeds thans hier en daar af." (WRR 1977: 165, 166.) 



Ook in het andere scenario (variant A), waarin "[d]e centrale plaats die arbeid in de 
samenleving inneemt (...) niet of nauwelijks [zal] worden aangetast", kwam het 
traditionele arbeidsethos onder druk te staan: 

"Toch zal de traditionele arbeidsmoraal enigszins aan betekenis inboeten. 
De verschuiving in het denken van 'arbeid is plicht' naar 'arbeid is de beste 
mogelijkheid tot zelfrealisatie' zal voortgaan omdat de huidige samenleving 
geen ideologische rechtvaardiging behoeft om de noodzakelijke arbeid ver
richt te krijgen. Dit betekent niet dat men in mindere mate op de arbeid 
georiënteerd zal zijn: bevrijd van de arbeid als plicht gaat men een groter 
gewicht hechten aan de mogelijkheden zichzelf door de arbeid te ontplooien." 
(WRR 1977: 109.) 

De opvatting dat het traditionele arbeidsethos aan erosie onderhevig was, werd in de 
jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig breed gedeeld. In de eerste helft van 
de jaren tachtig werd deze opvatting mede ingegeven door de explosief stijgende 
werkloosheid, die bij velen de hoop deed vervliegen dat er ooit nog sprake zou zijn 
van volledige werkgelegenheid. Toen vanaf 1984 een fase van economisch herstel 
aanbrak en de werkgelegenheid weer snel begon te groeien, maakte dit pessimisme 
echter geleidelijk plaats voor een voorzichtig optimisme. De verschuivende opvattingen 
werden voor het eerst verwoord in het WRR-rapport Activerend arbeidsmarktbeleid 
uit 1987: 

"Arbeid is in de samenleving van de jaren tachtig, en ongetwijfeld in die van de 
rest van deze eeuw, nog steeds van fundamentele betekenis voor de ontwikkeling 
van het individu als persoonlijkheid en voor de bepaling van zijn of haar plaats in 
de samenleving. (...) De Raad verwerpt de gedachte dat volledige werkgelegenheid 
niet langer haalbaar en tevens niet langer een nastrevenswaardige doelstelling zou 
zijn. (...) Veel meer dan vroeger zien mensen participatie in het arbeidsbestel als 
een voorwaarde om maatschappelijk te kunnen functioneren." (WRR 1987: 9, 10.) 

De ideeën over relativering van het belang van betaalde arbeid werden definitief over
boord gezet in het invloedrijke rapport Een werkend perspectief'uit 1990. Daarin werd 
gesteld "dat een laag arbeidsparticipatieniveau een kernprobleem vormt van de heden
daagse verzorgingsstaat" en "de achilleshiel van het Nederlandse sociaal-economische 
stelsel" is (WRR 1990: 30, 33). Want "arbeid draagt als een van de produktiefactoren 
bij aan de nationale rijkdom en welvaart. Maar daarnaast is arbeid en de deelname aan 
arbeid een van de belangrijkste mechanismen ter integratie van de samenleving" 
(WRR 1990: 41 ). Alsof de WRR zich wilde verontschuldigen voor de relativerende 
geluiden in eerdere rapporten werd resoluut met dergelijke opvattingen afgerekend: 

"Steeds luider klinkt door, dat de sociale component van arbeidsparticipatie in het 
recente verleden te zeer is veronachtzaamd. Arbeid was en is een van de belang
rijkste verdelingsmechanismen van een moderne maatschappij en daarmee een 
van de hoofdroutes tot een brede maatschappelijke participatie; arbeid verdeelt -
direct of indirect - geld, macht, aanzien en geluk. De gedachte dat die rol door 
andere instituties zou kunnen worden overgenomen, bijvoorbeeld door vrije tijd 
of sociale zekerheid, is in de afgelopen decennia nolens volens tot het uiterste 
beproefd met vooralsnog weinig positief resultaat." (WRR 1990: 31.) 
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Deze opvatting werd in de daaropvolgende jaren zozeer gemeengoed dat "werk, werk 
en nog eens werk" niet alleen tot motto van het eerste kabinet-Kok werd verheven, 
maar met recht ook het leidmotief van de jaren negentig kan worden genoemd. 
Bevordering van de arbeidsdeelname van alle groepen die op de arbeidsmarkt onder
vertegenwoordigd zijn (zoals vrouwen, allochtonen, ouderen, gedeeltelijk arbeidson
geschikten en laagopgeleiden), werd dan ook de hoofddoelstelling van het sociaal-
economische beleid. 

De negatieve reacties op het kabinetsvoornemen met betrekking tot de 'bijstandsmoeders' 
in het najaar van 1999 vormden in dit licht een opvallende trendbreuk. Het was het 
eerste serieuze tegengeluid in bijna tien jaar tijd. De FNV bestempelde het plan als 
"uitkeringsgerechtigden pesten", de Vrouwenalliantie, een koepel van 44 vrouwen
organisaties, stelde dat het plan het belang van onbetaalde zorgarbeid miskent en tot 
meer stress leidt, en het Steunpunt Vrouwen in de Bijstand vond het "te gek voor 
woorden" dat voor je eigen kinderen zorgen niet als werk wordt beschouwd en betaalde 
kinderopvang wel (de Volkskrant van 27 september 1999). In de Tweede Kamer bleek 
alleen de fractie van de VVD het kabinetsvoornemen te steunen. Het kabinet werd dan 
ook gedwongen de arbeidsplicht voor 'bijstandsmoeders' in heroverweging te nemen. 
Toen staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een jaar later 
een licht gewijzigd voorstel indiende (er wordt niet langer een minimum aantal van 24 
uren werk als eis gesteld), waren de gemoederen inmiddels zo bedaard dat het 
nauwelijks meer reacties opriep en zonder veel discussie door de Tweede Kamer werd 
geaccepteerd. 
Een interessante vraag is of de bezwaren tegen de arbeidsplicht voor 'bijstandsmoeders' 
de voortekenen zijn van een nieuwe kentering in de maatschappelijke opvattingen 
over betaalde arbeid, of dat het gaat om een laatste stuiptrekking van een inmiddels 
achterhaald gedachtegoed. Die laatste mening leek staatssecretaris Verstand te zijn 
toegedaan, getuige haar reactie op de maatschappelijke tegenstand tegen haar voorstel: 
"Het is (...) merkwaardig dat in de discussie opeens wordt benadrukt dat de opvoeding 
in het gedrang komt als moeders werken. Ik vind dat een conservatieve gedachte. Zo 
werd er vroeger over gedacht. Je was een slechte moeder als je erbij ging werken" (de 
Volkskrant van 28 september 1999). 
Als echter de rapporten van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid een 
goede graadmeter zijn voor de maatschappelijke onderstroom, dan zou er meer aan de 
hand kunnen zijn. In een recent rapport, Doorgroei van arbeidsparticipatie uit 2000, 
neemt de Raad de draad van Een werkend perspectief uit 1990 weer op en vraagt zich 
af of ook tien jaar later verhoging van de arbeidsparticipatie nog zo'n hoge prioriteit 
verdient. Hoewel de WRR deze vraag zonder aarzeling bevestigend beantwoordt, blijkt 
de Raad zich ervan bewust te zijn dat in de samenleving langzamerhand twijfels begin
nen te rijzen over de wenselijkheid op de weg van de afgelopen tien jaar voort te gaan. 
De WRR ziet daarom "thans ruimte om nuancering aan te brengen in het streven naar 
participatie. Deze nuancering heeft met name betrekking op de aard en mate van de 
arbeidsparticipatie, de combineerbaarheid met andere aspecten van het leven en de 
verdeling van de arbeid over de hele levensloop" (WRR 2000: 21). 
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Nu de arbeidsdeelname zo sterk is toegenomen en het gevoerde beleid als in hoge 
mate succesvol kan worden aangemerkt, treden geleidelijk ook de minder positieve 
kanten van betaald werk in de moderne kennissamenleving op de voorgrond. Steeds 
vaker vallen geluiden te horen over de belasting die het werken met zich meebrengt. 
Een hoge werkdruk, stress, burn-out zijn verschijnselen die op een ruime belangstelling 
in de pers kunnen rekenen. Het feit dat de instroom in de WAO de laatste jaren weer 
toeneemt, baart steeds meer zorgen en wordt door velen met die hoge arbeidsbelasting 
in verband gebracht. De bezwaren tegen de arbeidsplicht voor 'bijstandsmoeders' geven 
uitdrukking aan een meer algemene bezorgdheid dat onbetaalde arbeid - niet alleen 
de zorg voor kinderen, maar ook mantelzorg en andere vormen van vrijwilligerswerk -
in de knel komt door een te eenzijdige nadruk op betaalde arbeid. Nu er, voor het 
eerst in 25 jaar, weer sprake is van een krappe arbeidsmarkt en de resterende uitkerings
gerechtigden voornamelijk bestaan uit mensen met een grote 'afstand tot de arbeids
markt' (fase 4 in het jargon) neemt de twijfel toe of de inspanningen die nodig zijn om 
ook deze harde kern van werklozen en andere 'inactieven' aan het werk te krijgen, nog 
wel opwegen tegen de maatschappelijke en individuele opbrengst ervan. Misschien 
moet toch worden geaccepteerd dat een deel van de bevolking nooit meer aan het 
werk zal komen? 
De WRR besteedt in zijn recente rapport ruime aandacht aan deze en andere mogelijke 
obstakels waarop de 'doorgroei van arbeidsparticipatie' zou kunnen stuiten, maar 
concludeert dat geen van de knelpunten ernstig genoeg is om het streven naar een 'vrij
wel volledige arbeidsparticipatie' te heroverwegen. Volgens de Raad zijn de beleids-
mogelijkheden om deze knelpunten te voorkomen of te verzachten zeker nog niet uit
geput (WRR 2000: 14). 

Hoewel aan het begin van de 21e eeuw de opvatting dat de arbeidsparticipatie in Neder
land verder dient te groeien nog altijd dominant is (althans in het publieke debat), lijken 
langzamerhand toch meer vragen te rijzen over de waarde van betaalde arbeid in de 
huidige samenleving. Deze studie beoogt meer licht te werpen op het maatschappelijke 
en individuele belang van betaald werk. In dit inleidende hoofdstuk wordt aangegeven 
hoe het onderzoek naar de waarde van werk zal worden uitgevoerd. Paragraaf 1.3 
relateert de verschuivende opvattingen over het belang van werk aan veranderingen in 
de kwaliteit van het werk die verband houden met de overgang naar een postindustriële 
samenleving. In paragraaf 1.3 wordt de betekenis van werk herleid tot een drietal 
functies die aan betaalde arbeid kunnen worden toegeschreven. Paragraaf 1.4 vat de 
probleemstelling van deze studie samen en beschrijft hoe het onderzoek in de volgende 
hoofdstukken zal worden uitgevoerd. 

1.2 Arbeid in de postindustriële samenleving 

Zoals hiervoor is geschetst, lijken de opvattingen over het belang van arbeid in de afge
lopen decennia verschoven te zijn: van een kritische houding tegenover de kwaliteit van 
arbeid en het traditionele arbeidsethos in de jaren zeventig en het begin van de jaren 
tachtig, naar een veel positiever bejegening van arbeid en een sterke nadruk op het 
individuele en maatschappelijke belang ervan in de jaren negentig. Volgens de Weten-
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schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid hangt de toegenomen waardering voor 
betaalde arbeid samen met het feit dat de aard van het betaalde werk de laatste decennia 
is veranderd. Deze verandering is volgens de WRR het gevolg van de transformatie 
die de arbeidsmarkt heeft ondergaan in samenhang met de overgang van een traditionele 
industriële samenleving naar een postindustriële diensten- of kennissamenleving. In 
het industriële tijdperk werd arbeid geïdentificeerd met "fysieke labeur": zwaar en vuil 
lichamelijk werk dat weinig of geen mogelijkheden bood voor persoonlijke ontplooiing. 
"Maar de ontwikkeling in de richting van een post-industriële samenleving heeft de 
gelijkstelling van arbeid met industriële arbeid voor een niet onaanzienlijk deel achter
haald. Het 'labeur'-kenmerk heeft op het werk van steeds minder werknemers betrek
king" (WRR 1990: 38). "Grof gezegd gaat het om een verschuiving van arbeid geba
seerd op menselijke spierkracht naar arbeid gebaseerd op menselijk denkvermogen" 
(WRR 1990: 36). Ook in het recente rapport Doorgroei van arbeidsparticipatie wijst 
de WRR erop dat arbeid geleidelijk van karakter verandert: "In een hoogontwikkelde 
samenleving als de onze biedt werk steeds meer uitdagingen om inhoudelijke interesses 
te ontwikkelen en kwijt te kunnen. Werk is minder vaak fysieke labeur; het is ook in 
steeds minder gevallen te typeren als wezensvreemd aan de mens. Tegenwoordig 
domineert het beeld dat werk juist een belangrijke zingeving aan het leven kan zijn" 
(WRR 2000: 23). 

Als deze interpretatie van de WRR juist is, zou de kwaliteit van de arbeid in de afge
lopen decennia een trendmatige verbetering moeten laten zien. De WRR lijkt dit zo 
evident te vinden, dat hij slechts fragmentarisch bewijsmateriaal voor deze stelling 
aanvoert. Dat de kwaliteit van de arbeid steeds beter wordt, is echter geenszins onom
streden. Auteurs als Beck, Ritzer en Sennett hebben erop gewezen dat onder invloed 
van onder meer de technologische ontwikkeling en de 'globalisering' de kwaliteit van 
de arbeid juist onder druk staat of zelfs achteruitgaat. Anderen, zoals Castells en Sassen, 
signaleren een polarisatietendens: voor degenen die aan de 'bovenkant' van de arbeids
markt werken, verbetert de kwaliteit van het werk weliswaar, maar aan de 'onderkant' 
van de arbeidsmarkt overheersen neerwaartse tendenties. 
Vanwege het (veronderstelde) belang van de ontwikkeling van de kwaliteit van het 
werk voor de maatschappelijke en individuele betekenis van arbeid, wordt in hoofd
stuk 2 gepoogd meer zicht te krijgen op de kwalitatieve ontwikkelingen op de arbeids
markt. Daartoe zal worden onderzocht in welke mate de feitelijke ontwikkeling van 
een aantal kwalitatieve aspecten van het werk in de afgelopen kwart eeuw in overeen
stemming is met de drie zojuist aangeduide visies, namelijk de opvatting dat er sprake 
is van een trendmatige stijging van de kwaliteit van de arbeid (regradatie), de opvatting 
dat de kwaliteit van de arbeid is verminderd (degradatie) en de opvatting dat de ver
schillen in de kwaliteit van de arbeid aan de onderkant en de bovenkant steeds groter 
worden (polarisatie). 

1.3 De drie functies van arbeid 

Aan betaalde arbeid worden in onze samenleving uiteenlopende functies toegeschreven. 
In Een werkend perspectief onderscheidde de WRR in 1990 de functies van arbeid 
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voor het individu en die voor de maatschappij als geheel. Bij de individuele functies 
gaat het onder meer om "het verschaffen van inkomen" en om "het feit dat werk de 
tijd structureert, dat het sociale contacten met zich mee brengt, dat het kan leiden tot 
waardering, tot zelfrespect en ontplooiing en dat het de burger de kans biedt een 
levensplan te ontwerpen" (WRR 1990: 39). De maatschappelijke functies omvatten 
zowel een economische als een sociale functie: "arbeid draagt als een van de produktie-
factoren bij aan de nationale rijkdom en welvaart. Maar daarnaast is arbeid en de deel
name aan arbeid een van de belangrijkste mechanismen ter integratie van de samen
leving" (WRR 1990: 41). Verder wees de WRR erop dat arbeid "een van de belang
rijkste verdelingsmechanismen van een moderne maatschappij [is] en daarmee een 
van de hoofdroutes tot een brede maatschappelijke participatie; arbeid verdeelt - direct 
of indirect - geld. macht, aanzien en geluk (WRR 1990: 31). 
Ook in andere publicaties uit de jaren negentig werden uiteenlopende redenen voor 
het grote belang van betaalde arbeid aangevoerd. Het eerste kabinet-Kok benadrukte 
"[arbeidsdeelname [als] één van de meest directe wegen naar maatschappelijke inte
gratie" (regeringsverklaring W. Kok, 31 augustus 1994). Ook de Commissie Sociaal-
economische deskundigen van de SER wees er in 1997 op "... dat in onze samenleving 
de toegang tot de betaalde arbeid een centraal integratiemechanisme is en een sleutel 
vormt tot deelname aan andere maatschappelijke verbanden" (CSED 1997: 40). Maar 
daarnaast merkte de Commissie op "... dat deelname aan betaalde arbeid een belang
rijke drager vormt voor individuele ontplooiing" (CSED 1997: 42). Volgens de Raad 
voor Maatschappelijke ontwikkeling "... bevordert het [hebben van werk] zelfrespect 
en biedt het ontplooiingskansen" (RMO 1997: 11). 
In de eerste armoedenota van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
De andere kant van Nederland uit 1995, lag de nadruk op het belang van arbeid voor 
de bestrijding van de armoede: "Betaald werk is nog steeds de belangrijkste bron van 
inkomen en middel tot maatschappelijke participatie." En: "Bestrijding en voorkoming 
van armoede is vooral gediend met verbeterde mogelijkheden om mensen in te zetten 
op de arbeidsmarkt." (TK 1995/1996: 6, 16.) In de Sociale nota 1999 werd dit nog 
kernachtiger verwoord: "Werk is het beste middel tegen armoede" (SZW 1998: 75). 
Een andere functie van betaalde arbeid die regelmatig in publicaties terugkeert, is die 
van "draagvlak" voor de verzorgingsstaat. In de Sociale nota 1998 stelde het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: "Meer mensen aan het werk, zorgt voor een 
verbreding van het draagvlak voor de sociale zekerheid en voorkomt tekorten op de 
arbeidsmarkt" (SZW 1997: 99). De Sociaal-Economische Raad stelde eenjaar later 
dat "... [i]n het licht van de oplopende vergrijzingskosten (...) bevordering van een zo 
groot mogelijke arbeidsparticipatie (...) voor de raad onverminderd actueel" blijft met 
het oog op "een verdere versterking van het draagvlak voor de collectieve voorzieningen" 
(SER 1998: 151). In de Sociale nota 2000 werd in iets andere bewoordingen hetzelfde 
standpunt ingenomen: "Het kabinetsbeleid blijft gericht op grotere arbeidsdeelname. 
Dat is van belang voor een vermindering van de uitkeringsafhankelijkheid en - in het 
vooruitzicht van de vergrijzing - een versterking van het economische draagvlak" 
(SZW 1999: 32). Weer een jaar later werd deze opvatting nogmaals verwoord door de 
interdepartementale Studiegroep begrotingsruimte: "Voor de lange termijn is een toe
name van de arbeidsparticipatie van groot belang om het economische en financiële 
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draagvlak te versterken en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan het opvangen van 
de kosten van de vergrijzing" (Studiegroep begrotingsruimte 2000: 66). 

Uit deze uiteenlopende redenen om arbeidsparticipatie te bevorderen, kan men drie functies 
destilleren die in onze samenleving aan betaalde arbeid worden toegeschreven: 
1. de (macro-economische) welvaartsfunctie; 
2. de individuele (micro)nutsfunctie; en 
3. de verdelingsfunctie. 

De macro-economische welvaartsfunctie houdt in dat betaalde arbeid de (belangrijkste) 
bron van maatschappelijke welvaart is en het economische of financiële draagvlak 
vormt voor de verzorgingsstaat. De individuele nutsfunctie heeft betrekking op de bij
drage van betaalde arbeid aan het 'nut' of welbevinden van de werkende zelf. En de 
verdelingsfunctie betreft de rol van arbeid bij de verdeling van schaarse goederen, in 
het bijzonder bij de inkomensverdeling. 
Het hoofddoel van deze studie is na te gaan in hoeverre betaalde arbeid in de huidige 
samenleving daadwerkelijk deze drie functies vervult. 

Alvorens iets nader op de drie functies van arbeid in te gaan, is het goed te verduide
lijken wat in deze studie met het begrip 'functie' wordt bedoeld. De socioloog Robert 
Merton heeft opgemerkt dat het begrip functie in zeker vijf verschillende betekenissen 
wordt gebruikt, waaronder beroep, taak, waardigheid en (wiskundige) relatie. In de 
sociologie wordt aan de term functie doorgaans een betekenis gegeven die is ontleend 
aan de biologie, namelijk als "vital or organic processes considered in the respects in 
which they contribute to the maintenance of the organism" (Merton 1968: 75). Meer 
specifiek gaat het bij sociale functies om "those observed consequences which make 
for the adaptation or adjustment of a given system" (Merton 1968: 105). Dit systeem 
kan zowel de samenleving in haar geheel als specifieke groepen betreffen. Het is moge
lijk dat een bepaalde sociale activiteit tegelijkertijd functioneel is voor een bepaalde 
groep en irrelevant (niet-functioneel) of zelfs disfunctioneel voor andere groepen. Van 
de vorengenoemde drie functies van arbeid heeft de macrowelvaartsfunctie in beginsel 
betrekking op de samenleving in haar geheel en de micronutsfunctie op individuele 
personen of huishoudens, terwijl de verdelingsfunctie impliceert dat (betaalde) arbeid 
voor sommige groepen functioneel en voor andere groepen disfunctioneel kan zijn. 
Merton merkt verder op dat functies niet bedoeld of beoogd hoeven te zijn. Hij onder
scheidt in dit verband manifeste functies "which are intended and recognized by parti
cipants in the system" en latente functies "which are neither intended nor recognized" 
(Merton 1968: 105). De functies van arbeid die in deze studie worden onderzocht, zijn 
in zoverre manifest dat het belang ervan in het overheidsbeleid en in rapporten als die 
van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid wordt onderkend en dat zij 
zelfs bewust worden nagestreefd. Voor de groepen bij wie deze functies zich manifes
teren, kunnen zij niettemin onbedoeld zijn en onopgemerkt blijven (latente functies). 
Zo hoeven niet alle effecten van de deelname aan betaalde arbeid op het individuele 
nut of welzijn door de werkende in kwestie te worden onderkend. Het feit dat men 
door betaald werk te verrichten, bijdraagt aan het financiële draagvlak voor de verzor-
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gingsstaat, zal voor de werkenden zelf doorgaans geen bewust nagestreefd doel zijn. 
Evenzo zijn de gevolgen van het toenemende aantal tweeverdieners op de inkomens
verhoudingen tussen huishoudens geen bedoeld en waarschijnlijk evenmin een onder
kend effect van de toetreding van (gehuwde) vrouwen tot de arbeidsmarkt. In deze 
studie gaat de aandacht primair uit naar de mogelijke positieve functies van arbeid, 
die bijdragen aan het voortbestaan van sociale systemen. Voorzover zich in de praktijk 
ook disfuncties van arbeidsparticipatie openbaren die afbreuk doen aan sociale syste
men, zullen deze echter evenzeer aandacht krijgen. 

Elk van de drie genoemde functies van arbeid behoeft enige toelichting en uitleg om 
misverstanden te voorkomen. In de hoofdstukken 3-5 waarin de theoretische en empi
rische houdbaarheid van de drie functies afzonderlijk wordt getoetst, zal nauwkeurig 
worden aangegeven hoe deze functies dienen te worden geïnterpreteerd. Op deze plaats 
kan daarom worden volstaan met een meer globale aanduiding van de betekenis van 
de drie functies van arbeid. 
Dat betaalde arbeid bijdraagt aan de welvaart van een land, staat buiten kijf, althans 
als aan 'welvaart' de gebruikelijke betekenis wordt toegekend van de totale 'formele' 
productie van goederen en diensten, zoals deze wordt gemeten met het bruto binnen
lands product. Niettemin roept deze functie van arbeid ten minste twee vragen op. Is 
het wel juist de aandacht te beperken tot de 'formele' productie en wordt daarmee niet 
ten onrechte de bijdrage van onbetaalde arbeid aan de maatschappelijke welvaart 
genegeerd? En hoe belangrijk is de bijdrage van (betaalde) arbeid in verhouding tot 
andere bronnen van welvaart, in het bijzonder die van kapitaalgoederen (machines, 
computers) en de daarin belichaamde technologie? Op deze twee vragen wordt in 
hoofdstuk 3 een antwoord gezocht. Een derde belangrijke vraag blijft daarbij overigens 
buiten beschouwing, aangezien deze losstaat van de betekenis van betaalde arbeid. 
Deze vraag betreft het belang van natuurlijke hulpbronnen en het milieu voor de maat
schappelijke welvaart, niet alleen als productiefactor maar ook als een element van het 
welvaartsbegrip zelf. 
Een tweede macro-economische functie die vaak aan betaalde arbeid wordt toege
schreven, is die van draagvlak voor de collectieve sector of de verzorgingsstaat. Simpel 
gezegd, komt deze erop neer dat de werkenden het inkomen moeten verdienen voor 
degenen die niet aan het (betaalde) arbeidsproces deelnemen. Zuiver 'boekhoudkundig' 
geredeneerd, doet zich hierbij geen probleem voor: een gegeven nationaal inkomen 
dat de werkenden verdienen, kan altijd naar wens over de bevolking worden herver
deeld. In de jaren tachtig en negentig heeft echter de overtuiging veld gewonnen dat 
de (her)verdeling van het nationaal inkomen weer van invloed is op het totale beschik
bare inkomen. Populair uitgedrukt: de omvang en de verdeling van de 'nationale koek' 
kunnen niet los van elkaar worden gezien. In het bijzonder wordt erop gewezen dat 
een (eenmalige) afname van het aantal werkenden (bijv. als gevolg van een economische 
inzinking) een neerwaartse spiraal in beweging kan zetten. De stijging van het aantal 
uitkeringsgerechtigden die het gevolg is van het verlies aan werkgelegenheid, resulteert 
in een toename van de uitgaven voor de sociale zekerheid. Als gevolg daarvan moeten 
de sociale premies en/of de belastingtarieven worden verhoogd. Deze lastenverzwaring 
wordt door werknemers geheel of gedeeltelijk afgewenteld op de werkgevers, waardoor 
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de loonkosten stijgen. Doordat als gevolg daarvan hetzij de afzet van bedrijven terug
loopt, hetzij arbeidskrachten worden vervangen door machines en computers, vindt 
nog meer uitstoot van arbeidskrachten plaats. Daarmee is de cyclus terug bij het begin 
en neemt een nieuwe ronde een aanvang. In hoofdstuk 3 wordt onderzocht hoe belangrijk 
deze negatieve spiraal van de sociale zekerheid is en in hoeverre dit mechanisme de 
feitelijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de afgelopen decennia kan verklaren. 

Tegenwoordig wordt haast als vanzelfsprekend aangenomen dat het verrichten van 
betaald werk goed is voor het individuele welbevinden. Maar nog niet zo lang geleden 
werd dit geenszins vanzelfsprekend geacht. In de jaren zestig en zeventig ging juist 
veel aandacht uit naar de schaduwzijden van werk in een kapitalistische samenleving: 
geestdodend werk, slechte arbeidsomstandigheden en vervreemding waren toen veel
gehoorde klachten over de kwaliteit van het werk. Hoewel dergelijke kritiek vaak 
Marxistisch was geïnspireerd, was ze in feite geheel in lijn met de neoklassieke eco
nomische benadering, volgens welke het nut van werken uitsluitend is gelegen in de 
beloning. In de jaren tachtig en negentig is echter steeds meer nadruk komen te liggen 
op de positieve effecten van het werken zelf: een betaalde baan, zo wordt blijkens 
vorenstaande citaten algemeen aangenomen, biedt mogelijkheden voor zelfontplooiing 
en sociale contacten en stimuleert de maatschappelijke participatie en integratie. In 
hoofdstuk 4 worden de positieve gevolgen van werk voor het individu samengevat 
onder de noemer 'nut' of 'welzijn'. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het sub
jectieve nut dat een individu zelf ervaart en het objectieve nut dat door anderen aan 
zijn of haar situatie wordt toegekend. Het subjectieve nut of welzijn komt tot uitdruk
king in iemands geluk of tevredenheid. Het objectieve nut wordt gevormd door een 
reeks van leefsituatiekenmerken (zoals inkomen, gezondheid, sociale contacten en 
maatschappelijke participatie), waarvan op grond van verschillende theoretische uit
gangspunten kan worden aangenomen dat zij van belang zijn voor iemands welbevinden. 
Of de persoon in kwestie deze aspecten van de leefsituatie ook zelf van belang acht, 
speelt daarbij niet direct een rol. In hoofdstuk 4 wordt onderzocht in welke mate 
betaald werk een positief effect heeft op zowel het objectieve als het subjectieve nut 
of welzijn van werkenden. Anders gezegd: nagegaan wordt of het objectieve en sub
jectieve welzijn van werkenden en niet-werkenden verschilt en welke aspecten van het 
werk daarvoor verantwoordelijk zijn. Tevens wordt onderzocht of er in dit opzicht 
verschillen bestaan tussen verschillende categorieën niet-werkenden (zoals werklozen, 
arbeidsongeschikten, huisvrouwen en gepensioneerden) en tussen personen van ver
schillend geslacht en in verschillende levensfasen. Ook wordt een antwoord gezocht 
op de vraag in hoeverre de beloning van werk cruciaal is: is onbetaalde arbeid een 
substituut voor een betaalde baan? 

Arbeid vormt voor de meerderheid van de bevolking direct of indirect (bijv. via de 
partner) de belangrijkste bron van inkomen. Dat de arbeidsparticipatie een grote rol 
speelt bij de totstandkoming van de inkomensverdeling, spreekt daarom voor zich. 
Het is dan ook begrijpelijk dat van bevordering van de arbeidsparticipatie een belang
rijke bijdrage aan de bestrijding van de armoede wordt verwacht. Soms wordt gesug
gereerd dat een grotere arbeidsparticipatie ook de inkomensverhoudingen in algemene 
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zin gunstig beïnvloedt. Dit argument voor een hogere arbeidsparticipatie moet goed 
worden onderscheiden van het tegenovergestelde argument - dat er overigens niet logisch 
mee in strijd is - dat vergroting van de inkomensverschillen de arbeidsparticipatie 
bevordert, doordat ze de prikkels om aan het arbeidsproces deel te nemen versterkt. 
De aandacht gaat in hoofdstuk 5 uitsluitend uit naar het effect van veranderingen in de 
arbeidsparticipatie en van andere arbeidsmarktontwikkelingen op de inkomensverde
ling en de omvang van de armoede. Het gaat in deze studie immers om de functies 
van arbeid en niet om de wijze waarop de arbeidsparticipatie kan worden bevorderd. 
Theoretisch is de relatie tussen arbeidsparticipatie, inkomensverdeling en armoede 
overigens complex en ook empirisch is niet zo eenvoudig uit te maken in welke mate 
de markante ontwikkelingen die zich de afgelopen decennia in de inkomensongelijk
heid en de armoede hebben voorgedaan, samenhangen met de ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt. Hoofdstuk 5 poogt hierin meer inzicht te verschaffen. 

In de drie functies van betaalde arbeid die hiervoor zijn besproken, is een aspect van 
werk dat in de literatuur regelmatig wordt genoemd buiten beschouwing gebleven. Dit 
betreft de bijdrage van arbeid aan de maatschappelijke integratie of sociale cohesie. 
Voorzover het hier werkelijk om een maatschappelijk verschijnsel gaat dat niet te her
leiden valt tot een aspect van het individuele welbevinden, is het echter onduidelijk 
hoe het kan worden geoperationaliseerd. Het ligt het meest voor de hand om de mate 
van maatschappelijke integratie af te meten aan enkele afgeleide indicatoren die wel 
onderdeel uitmaken van de drie besproken functies (vgl. Berger-Schmitt 2000). Een 
indicator voor integratie op microniveau zou de betrokkenheid van mensen bij de maat
schappij kunnen zijn. Hierbij valt enerzijds te denken aan de deelname aan activiteiten 
buiten de sfeer van de betaalde arbeid, zoals vrijwilligerswerk, lidmaatschap van ver
enigingen en kerkbezoek. Anderzijds zou het kunnen gaan om de belangstelling die 
men heeft voor maatschappelijke of politieke problemen. Deze indicatoren voor maat
schappelijke betrokkenheid zullen in hoofdstuk 4 worden geanalyseerd als onderdeel 
van het individuele nut of welzijn. Een ander soort indicator voor de maatschappelijke 
integratie kan worden gevonden in de maatschappelijke ongelijkheid. Een grote onge
lijkheid tussen de burgers zou dan een indicatie vormen voor een gebrek aan maat
schappelijke integratie of samenhang. Aan de ongelijkheid van de inkomens wordt, 
zoals gezegd, in hoofdstuk 5 aandacht besteed. 
Hiermee krijgen enkele belangrijke indicatoren voor maatschappelijke integratie in dit 
onderzoek ruime aandacht. Ongetwijfeld zijn er nog andere sociale verschijnselen die 
relevant zijn voor de maatschappelijke integratie. Te denken valt aan criminaliteit, 
zelfdoding en ander deviant gedrag. Deze studie heeft dan ook zeker niet de pretentie 
een alomvattend antwoord te geven op de vraag in hoeverre een hogere arbeidspartici
patie de maatschappelijke integratie of sociale cohesie bevordert. 

Het moge uit het voorgaande duidelijk zijn dat het in deze studie nadrukkelijk gaat 
om een onderzoek naar de betekenis van betaalde arbeid. De beperking tot betaalde 
arbeid vloeit voort uit het feit dat het participatiebeleid van de jaren negentig uitsluitend 
was gericht op de bevordering van de deelname aan betaalde arbeid. Dit betekent even
wel niet dat in deze studie bij voorbaat wordt aangenomen dat de individuele en maat-
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schappelijke betekenis van betaalde arbeid zó veel groter is dan de betekenis van 
onbetaalde arbeid, dat deze laatste zonder bezwaren buiten beschouwing kan worden 
gelaten. Integendeel, meer dan eens zal expliciet worden onderzocht in welke mate de 
functies van onbetaalde arbeid overeenkomen met of verschillen van die van betaalde 
arbeid. Een van de doeleinden van dit onderzoek is dan ook om vast te stellen of de 
beperking van het participatiebeleid tot betaalde arbeid wordt gerechtvaardigd door de 
feitelijke betekenis van betaalde en onbetaalde arbeid in onze samenleving. 

1.4 Probleemstelling en aanpak 

In de voorgaande paragrafen is de probleemstelling van deze studie al uitgebreid ter 
sprake gekomen. Hier kan daarom worden volstaan met een korte aanduiding van de 
twee hoofdvragen van dit onderzoek: 
1. Welke gevolgen heeft de overgang van een industriële naar een postindustriële 

arbeidsmarkt voor de kwaliteit van de arbeid? 
2. In welke mate vervult betaalde arbeid in de huidige samenleving de macro-

economische welvaartsfunctie, de individuele nutsfunctie en de verdelingsfunctie? 

De eerste hoofdvraag van het onderzoek zal in hoofdstuk 2 worden beantwoord en de 
tweede hoofdvraag in de hoofdstukken 3, 4 en 5. In alle hoofdstukken wordt een over
eenkomstige aanpak gevolgd. 
In de eerste plaats wordt de probleemstelling verder uitgewerkt. Meer concreet betekent 
dit dat in de hoofdstukken 3-5 de desbetreffende functie van arbeid nader wordt 
gepreciseerd door de gebruikte termen (zoals draagvlak, nut, ongelijkheid en armoede) 
nauwkeuriger te omschrijven. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de voor de 
betreffende vraag relevante theoretische inzichten. Daarbij wordt een pragmatische en 
eclectische werkwijze gevolgd. Er wordt geen poging gedaan een alomvattende, con
sistente en overkoepelende theorie over de ontwikkeling van de kwaliteit van de arbeid 
of de functies van arbeid te formuleren. Er worden daarentegen ideeën uit uiteenlopende 
theoretische tradities geput die meer licht kunnen werpen op de probleemstelling. Het 
gaat daarbij zowel om inzichten uit de economische als uit de sociologische en sociaal-
psychologische literatuur. Op grond van deze theoretische inzichten wordt in ieder 
hoofdstuk een aantal hypothesen geformuleerd dat in beginsel empirisch toetsbaar is. 
Deze hypothesen hebben betrekking op verschillende aspecten van de probleemstelling. 
Het gaat daarbij deels om elkaar aanvullende en deels om concurrerende hypothesen. 
Zo hebben de hypothesen over de individuele nutsfunctie van arbeid betrekking op 
verschillende aspecten van het individuele nut of welzijn, zoals inkomen, sociale partici
patie en tevredenheid. 
Vervolgens wordt gepoogd de houdbaarheid van deze hypothesen te toetsen op basis 
van beschikbare Nederlandse data. Afhankelijk van de te toetsen hypothese kan het 
daarbij gaan om microgegevens van individuele personen en om tijdreeksgegevens 
voor de gehele bevolking of voor bepaalde groepen in de bevolking. De microgegevens 
hebben doorgaans betrekking op een dwarsdoorsnede uit de Nederlandse bevolking in 
het midden van de jaren negentig. De tijdreeksgegevens bestrijken in de meeste geval
len het laatste kwart van de twintigste eeuw. Er zijn zowel pragmatische als inhoude
lijke redenen om de aandacht tot de afgelopen 25 jaar te beperken. Veel tijdreeksen 
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die in dit onderzoek worden gebruikt, beginnen halverwege de jaren zeventig en 
omvatten derhalve geen langere periode dan circa 25 jaar. Maar aangezien de omslag 
in het denken over arbeid die in paragraaf 1.1 is beschreven, zich juist in deze periode 
heeft voltrokken, ligt het ook om inhoudelijke redenen voor de hand om de aandacht 
tot deze periode te beperken. 
Met enige nadruk zij opgemerkt dat dit geen onderzoek is naar de maatschappelijke 
waardering van arbeid of naar veranderingen in het heersende arbeidsethos. Het gaat 
uitsluitend om de feitelijke betekenis van het werk dat mensen doen en niet om hun 
oordeel over het belang van werk in het algemeen. Wie in dit laatste is geïnteresseerd, 
wordt verwezen naar de studies van Zanders et al. (1994) en Ter Bogt (1999). 

Voor dit onderzoek zijn geen nieuwe data verzameld, maar is gebruikgemaakt van 
diverse databestanden die het Sociaal en Cultureel Planbureau ter beschikking staan 
en van door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde statistieken. De 
belangrijkste gebruikte databestanden worden hierna kort aangeduid. Voor een uitge
breidere beschrijving wordt verwezen naar de website van het SCP 
(http://www.scp.nl). 

Het onderzoek Leefsituatie werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten 1995 
(LWW'95) wordt in hoofdstuk 4 gebruikt om het 'nut' van werken in het jaar 1995 te 
analyseren. Daarnaast wordt het in hoofdstuk 2 gebruikt om de kwalitatieve structuur 
van de werkgelegenheid in dat jaar in kaart te brengen. Het databestand is gebaseerd 
op een enquête die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het voorjaar van 
1995 in opdracht van het SCP heeft gehouden. Daarbij is uit de respondenten van de 
Enquête beroepsbevolking (EBB) een gestratificeerde steekproef van 2.251 personen 
van 15-64 jaar getrokken, die het mogelijk maakt om ook relatief kleine groepen, 
zoals werklozen en vervroegd gepensioneerden, op verschillende aspecten te vergelijken 
met de werkenden. De enquête omvatte een groot aantal vragen over de (objectieve en 
subjectieve) leefsituatie van de respondenten en - voor de werkenden onder hen -
over de kenmerken van hun werk. Over de vergelijking van werkenden, werklozen en 
arbeids-ongeschikten is reeds uitgebreid gerapporteerd in het SCP-onderzoek Een 
bestaan zonder baan (Hoffen Jehoel-Gijsbers 1998). 

Sinds 1974 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek periodiek (eens in de drie 
jaar) en sinds 1989 continu een leefsituatieonderzoek onder een representatieve steek
proef van de bevolking. Deze enquête heette aanvankelijk het Leefsituatieonderzoek 
(LSO) en vanaf 1989 het Doorlopend leefsituatieonderzoek (DLO). In 1997 is dit 
opgegaan in het Permanent onderzoek naar de leefsituatie (POLS). De leefsituatie-
onderzoeken omvatten onder meer gegevens over een aantal kwalitatieve aspecten van 
het werk, die in hoofdstuk 2 worden gebruikt om de ontwikkeling van de kwaliteit van 
de arbeid vanaf de jaren zeventig in kaart te brengen. 

Het Inkomenspanelonderzoek (IPO) van het Centraal Bureau voor de Statistiek bevat 
aan de fiscus en andere officiële registraties ontleende gegevens over de inkomens van 
de Nederlandse bevolking. Het databestand bevat gegevens over circa 75.000 huishou-
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dens voor de jaren 1977, 1981, 1985 en 1989-1997.' Deze gegevens worden in hoofd
stuk 5 gebruikt om veranderingen in de inkomensongelijkheid en de omvang van de 
armoede te analyseren. Doordat het IPO slechts weinig achtergrondgegevens bevat 
(alleen leeftijd, geslacht, huishoudenspositie en bron van inkomen) is het minder 
geschikt om de determinanten van inkomen en armoede op microniveau vast te stellen. 
Om in deze leemte te voorzien, worden in hoofdstuk 5 ook enkele analyses uitgevoerd 
op het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) dat het SCP sinds 1977 
iedere vier jaar uitvoert. Dit onderzoek omvat veel meer achtergrondgegevens dan het 
IPO, maar telt wel aanzienlijk minder respondenten (circa 6.000 huishoudens), waar
door de statistische betrouwbaarheid van de uitkomsten minder groot is. 

De beschikbare databestanden bieden mogelijkheden voor twee soorten empirische 
analyses, namelijk: 
1. een dwarsdoorsnede-analyse van microgegevens van individuele personen; 
2. een tijdreeksanalyse van veranderingen op meso- en macroniveau in Nederland in 

de afgelopen decennia. 

Een dwarsdoorsnede-analyse is het meest geschikt om de individuele nutsfunctie van 
arbeid te onderzoeken. Daarbij gaat het immers om de verschillen in nut of welbevinden 
tussen personen met en zonder betaald werk. Tevens is het mogelijk het belang van 
verschillende kwalitatieve aspecten van het werk, van de reden waarom men niet 
werkt en van het geslacht en de levensfase van de persoon in kwestie te onderzoeken. 
Dwarsdoorsnede-analyse van microgegevens heeft echter drie belangrijke beperkingen. 
In de eerste plaats staat niet vast of verschillen die men constateert tussen werkenden 
en niet-werkenden overeenkomen met de veranderingen die optreden als men een 
overgang meemaakt van niet-werken naar werken of omgekeerd. Met een dwarsdoor
snede-analyse kan de richting van het causale verband niet worden vastgesteld. Als 
bijvoorbeeld werkenden meer deelnemen aan maatschappelijke activiteiten dan niet-
werkenden, dan kan het wel- of niet-werken daarvan de oorzaak zijn, maar het is ook 
mogelijk dat personen die meer maatschappelijke activiteiten ontplooien meer kans 
hebben op betaald werk, of dat zowel de kans op werk als de deelname aan maatschap
pelijke activiteiten positief worden beïnvloed door een derde factor, bijvoorbeeld het 
opleidingsniveau. 
In de tweede plaats zijn dwarsdoorsnede-analyses op basis van microdata niet geschikt 
om vast te stellen of veranderingen op macroniveau van invloed zijn op het belang 
van arbeid voor individuen. Zo is het denkbaar dat het belang dat individuele personen 
hechten aan betaald werk, varieert met de economische conjunctuur. Het gemis van 
betaald werk zou in een economische recessie, wanneer zeer velen werkloos zijn, bij
voorbeeld als minder ernstig kunnen worden ervaren dan in een periode van hoogcon
junctuur waarin erg weinig mensen (onvrijwillig) werkloos zijn. Een analyse van micro
gegevens zal een dergelijk verband tussen het individuele welbevinden en het (macro)-
niveau van arbeidsparticipatie niet aan het licht kunnen brengen. 
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In de derde plaats zijn microgegevens niet geschikt om het macro-economische belang 
van arbeid te onderzoeken, zoals de betekenis van arbeid als draagvlak voor de ver
zorgingsstaat. Daartoe dient er immers variatie te zijn in de relevante macravariabelen, 
hetgeen bij een dwarsdoorsnede-analyse voor een land per definitie niet het geval is. 

Vanwege deze beperkingen van dwarsdoorsnede-analyse van microgegevens is ook 
een aantal tijdreeksanalyses uitgevoerd. In beginsel kan daarmee worden nagegaan in 
hoeverre veranderingen in de arbeidsparticipatie in de afgelopen decennia van invloed 
zijn geweest op het economische draagvlak, het individuele welzijn en de maatschap
pelijke verdeling. 
Een belangrijk voordeel van tijdreeksanalyse is dat men kan vaststellen of de ene ont
wikkeling (bijv. een stijging van de arbeidsparticipatie) voorafgaat aan of volgt op een 
andere ontwikkeling (bijv. een grotere inkomensongelijkheid), hetgeen een belangrijke 
indicatie vormt voor de richting van het causale verband. Toch is deze in de praktijk 
vaak niet gemakkelijk vast te stellen doordat andere ontwikkelingen, die zich gelijktijdig 
voordoen, een verstorende rol spelen. Daar komt bij dat veranderingen in sociaal-
economische grootheden vaak vrij klein zijn en geleidelijk plaatsvinden, waardoor 
hun oorzaken en/of gevolgen moeilijk zijn vast te stellen. 

Door waar mogelijk dwarsdoorsnede-analyses en tijdreeksanalyses te combineren, 
wordt in de volgende hoofdstukken gepoogd zo goed mogelijk zicht te krijgen op de 
maatschappelijke betekenis van arbeid. Soms zal daarbij meer geleund worden op 
dwarsdoorsnede-analyses (met name in hoofdstuk 4), soms meer op tijdreeksanalyses 
(met name in de hoofdstukken 2, 3 en 5). 

1.5 Opbouw van de studie 

In het voorgaande is reeds aangegeven wat in de verschillende hoofdstukken van deze 
studie wordt behandeld. Hier volstaat daarom een korte opsomming. 
Hoofdstuk 2 brengt de ontwikkeling van de kwaliteit van de arbeid in de afgelopen 
kwart eeuw in kaart om te onderzoeken of de stelling dat de kwaliteit van de arbeid 
trendmatig stijgt, juist is. 
Hoofdstuk 3 analyseert de eerste van de drie functies van arbeid, de macro-economische 
welvaartsfunctie. Daarbij gaat het zowel om de vraag welke bijdrage betaalde arbeid 
levert aan de maatschappelijke welvaart als om de vraag of er sprake is van een nega
tieve spiraal van sociale zekerheid en arbeidsparticipatie. 
Hoofdstuk 4 is gewijd aan het nut van betaald werk voor het individu: draagt deelname 
aan betaalde arbeid bij aan zowel het objectieve als het subjectieve welbevinden van 
individuen? 
Hoofdstuk 5 onderzoekt de relatie tussen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de 
veranderingen in de inkomensongelijkheid en in de omvang van de armoede in de 
achterliggende decennia. 
Het slothoofdstuk 6 bevat een uitgebreide samenvatting van de voorgaande hoofdstuk
ken. Daarnaast worden twee mogelijke routes besproken die het participatiebeleid de 
komende jaren zou kunnen volgen. 
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Tot slot wordt in een epiloog aan de uitkomsten van het empirische onderzoek een 
meer persoonlijk getinte interpretatie gegeven, die beoogt de ogenschijnlijk soms 
tegenstrijdige resultaten van de studie in een nieuw licht te plaatsen. 
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Noten 

Zo constateerde de arbeidseconoom De Galan in 1980: "Uit het voorgaande wordt duidelijk dat er 
verschillende oorzaken bestaan voor de vermindering van het arbeidsethos in de ruime zin van 
het woord. (...) Aanwijzingen voor deze vermindering zijn o.m. toegenomen ziekteverzuim, groei 
van de arbeidsongeschiktheid, verkorting van de arbeidstijd, vut en toenemende vakanties" 
(Middel 1980:101,102, cursief in origineel). De sociaal-psycholoog Van Strien signaleerde in 
dezelfde publicatie: "Minstens een eeuw lang is onze samenleving gekenmerkt geweest door een 
hoog arbeidsethos, dat werk en Vooruitkomen in de maatschappij' tot een centraal criterium van 
een geslaagd bestaan verklaarde. De laatste jaren is dit ethos aan het afbrokkelen, zodanig dat 
meer en meer mensen zich af beginnen te vragen of werk nog wel nodig is voor een zinvol 
bestaan en een toenemend aantal ook bereid is de consequenties hieruit te trekken. In steeds 
meer beschouwingen duikt in dat verband de uitdrukking 'de crisis van het arbeidsbestel' op" 
(Middel 1980:27). En de filosoof Roscam-Abbing gaf als zijn mening: "Arbeid is geen doel in 
zichzelf, maar middel. Een arbeidsethos, dat ervan uitgaat, dat de zin van het leven in arbeiden 
opgaat, is misschien vroeger wel door calvinistische puriteinen verdedigd en wordt tegenwoordig 
misschien wel op papier door orthodoxe marxisten verdedigd, doch moet als valse ideologie 
worden afgewezen. Arbeid mag geen afgod worden, het leven is veel meer dan arbeid (...)" 
(Middel 1980:135). 

Deze drie functies komen globaal, maar niet exact overeen met de drie 'argumenten' die de WRR 
in zijn recente rapport Doorgroei van arbeidsparticipatie geeft voor bevordering van arbeidspartici
patie, namelijk het draagvlakargument, het externe-effectenargument en het zingevingsargument. 
Het draagvlakargument komt overeen met de macro-economische welvaartsfunctie van arbeid, en 
het zingevingsargument betreft de beleving van het werk in de microsfeer. Het externe-effecten
argument hangt volgens de WRR samen met "de socialiserende functie van werk. Werk gaat 
negatieve externe effecten tegen - het 'houdt mensen van de straat' - en bevordert positieve externe 
effecten doordat het mensen stimuleert samen met anderen dingen te doen, met het 'geven en 
nemen' dat daarbij hoort" (WRR 2000:23). Dit argument wordt in het rapport verder echter niet 
uitgewerkt of onderbouwd. Wel gaat het rapport vrij uitgebreid in op de relatie tussen een stijgende 
arbeidsparticipatie en de inkomensverdeling dat in deze studie als de derde functie van arbeid 
wordt opgevoerd. 
Gegevens over 1998 en latere jaren waren ten tijde van het onderzoek nog niet beschikbaar. 
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