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DE TRANSFORMATIE VAN DE ARBEIDSMARKT 

2.1 Inleiding 

Een regelmatig terugkerend thema in beschouwingen over de arbeidsmarkt is dat deze 
de afgelopen decennia een ontwikkeling heeft doorgemaakt van een traditionele indus
triële fase naar een moderne (volgens sommigen zelfs 'postmoderne') postindustriële 
fase. Andere benamingen die voor deze fase worden gebruikt, zijn diensten-, kennis-, 
informatie-, netwerk- en 'nieuwe' economie. Deze overgang zou zich globaal in de 
afgelopen decennia hebben voltrokken, maar zijn eindpunt - voorzover dat er is - nog 
niet hebben bereikt. Hoewel de meningen over de precieze aard van de veranderingen 
uiteenlopen, bestaat er geen verschil van mening over het feit dat de arbeidsmarkt aan 
het begin van de 21e eeuw sterk verschilt van die in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw. Aangezien de (her)waardering van arbeid in de postindustriële samenleving wel 
in verband wordt gebracht met de veranderingen in de aard van het werk, wordt in dit 
hoofdstuk de ontwikkeling van de kwaliteit van de arbeid in de afgelopen 25 jaar 
nader onderzocht. Terwijl het in de volgende hoofdstukken, waarin de drie functies 
van arbeid gedetailleerd worden geanalyseerd, gaat om de effecten van werken (of 
niet-werken) op individuele personen en op de samenleving als geheel, staat in dit 
hoofdstuk de kwaliteit van het werk zelf centraal, voorzover mogelijk los van de 
waardering daarvan door degenen die het werk verrichten. 
Daartoe worden in paragraaf 2.2 drie concurrerende 'transformatiehypothesen' besproken, 
namelijk de regradatiethese, de degradatiethese en de polarisatiethe.se. Volgens de eerste 
these neemt de kwaliteit van het werk trendmatig toe, volgens de tweede these ver
slechtert het werk en volgens de polarisatiethese doen zich aan de bovenkant en de 
onderkant van de arbeidsmarkt tegengestelde tendenties voor, waardoor de kloof tussen 
beide segmenten steeds groter wordt. Elk van deze hypothesen vormt de basis voor 
enkele deelhypothesen over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. In de paragrafen 
2.3-2.9 worden deze hypothesen getoetst aan de hand van gegevens over de feitelijke 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het laatste kwart van de twintigste eeuw. 
Na deze analyse van de ontwikkeling van een reeks kwalitatieve aspecten van arbeid 
in de afgelopen decennia, worden in paragraaf 2.10 deze aspecten meer in onderlinge 
samenhang bezien. Hiertoe wordt de kwalitatieve structuur van de arbeidsmarkt in het 
jaar 1995 nader geanalyseerd. De werkgelegenheid wordt onderverdeeld in een aantal 
min of meer homogene clusters van banen die in kwalitatief opzicht zo veel mogelijk 
overeenkomen. Deze clusteranalyse biedt ook enig inzicht in de hiërarchische structuur 
(verticale gelaagdheid) van de huidige arbeidsmarkt. Paragraaf 2.11 vat de belangrijkste 
resultaten van het hoofdstuk samen. 

2.2 Drie transformatiehypothesen 

Hoewel beschouwingen over de transformatie van de arbeidsmarkt in een aantal 
opzichten sterk uiteenlopen, hebben ze ook enkele kenmerken gemeen. Deze betreffen 
allereerst de belangrijkste achterliggende mechanismen die tot de gedaanteverwisseling 
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van de arbeidsmarkt hebben geleid. In bijna alle beschouwingen worden de volgende 
twee autonome trends genoemd: 

de technologische ontwikkeling (i.h.b. de informatie- en communicatie
technologie); 
de internationalisering (ook wel mondialisering of globalisering genoemd). 

De opvatting dat de technologische ontwikkeling in de afgelopen decennia in een 
stroomversnelling is geraakt, is inmiddels gemeengoed. De snelle verspreiding van de 
(micro)computer over vrijwel alle maatschappelijke sferen is daarvan het meest in het 
oog lopende verschijnsel. Meer recent trekken vooral nieuwe communicatiemiddelen 
de aandacht, in het bijzonder internet en mobiele telefonie. Ook vóór de huidige 'ICT-
revolutie' drukte de technologische ontwikkeling in de vorm van mechanisering en 
automatisering echter al een belangrijk stempel op de ontwikkeling van de arbeids
markt. 
De technologische ontwikkeling beïnvloedt de arbeidsmarkt langs drie wegen. In de 
eerste plaats maken technologische vernieuwingen de ontwikkeling van nieuwe 
producten en diensten mogelijk, die de opkomst van geheel nieuwe bedrijfstakken tot 
gevolg (kunnen) hebben. Dit leidt niet alleen tot extra werkgelegenheid, maar vaak 
ook tot een nieuw soort werk. In de decennia na de Tweede Wereldoorlog ging het 
bijvoorbeeld om de groei van de auto- en elektronica-industrie en meer recenter om 
de computer- en software-industrie en de informatiserings- en automatiseringsbedrijven. 
Het meest recente voorbeeld is de snelle opmars van 'dotcom'bedrijven. 
In de tweede plaats leidt technologische vernieuwing tot veranderingen in productie
processen. Machines, computers en robots nemen steeds meer hand- en hoofdwerk-
zaamheden van mensen over. Tegelijkertijd ontstaan ook nieuwe werkzaamheden, 
zoals de bediening en het onderhoud van de betreffende apparaten. Nieuwe technolo
gieën bieden daarnaast mogelijkheden om de arbeidsorganisatie op een andere manier 
in te richten, onder meer door veranderingen in bestuurssystemen en de informatie
voorziening. De aard van het werk kan daardoor ingrijpend veranderen. 
In de derde plaats, en in nauwe samenhang met het voorgaande, biedt de technologische 
ontwikkeling de mogelijkheid om de arbeidsproductiviteit sterk op te voeren. Dit volgt 
direct uit het feit dat apparaten het werk van menselijke arbeidskrachten overnemen 
en dat productieprocessen efficiënter worden georganiseerd. 
Hoewel de snelle technologische ontwikkeling inmiddels zo'n algemeen bekend en 
onderkend verschijnsel is dat het niet nodig lijkt er meer aandacht aan te besteden, is 
het geen onomstreden fenomeen. De belangrijkste reden daarvoor is dat het derde effect 
van de technologische ontwikkeling, de sterke stijging van de arbeidsproductiviteit, 
totnogtoe is uitgebleven, althans als men op de officiële statistieken afgaat. Sinds de 
jaren zestig is het tempo van productiviteitsstijging zelfs steeds verder teruggelopen, 
een verschijnsel dat bekendstaat als de productivity slowdown (zie ook § 3.4). Zoals de 
Amerikaanse econoom Robert Solow al in 1987 opmerkte: "You can see the computer 
age everywhere but in the productivity statistics." Er wordt daarom wel gesproken van 
de Solowparadox. Het voert te ver om hier op de mogelijke verklaringen van deze 
paradox in te gaan. die uiteenlopen van meetfouten (de werkelijke productiviteitsstijging 
is groter dan wordt gemeten) tot afwachten (de echte grote productiviteitsstijging 

20 DE TRANSFORMATIE VAN DE ARBEIDSMARKT 



moet nog komen) (vgl. Van Ark 2000). Sommige onderzoekers menen evenwel dat er 
eenvoudigweg geen sprake is van een versnelling van de technologische ontwikkeling. 
Volgens onder meer Gordon (1998a en b) was de technologische ontwikkeling in de 
eerste helft van de twintigste eeuw (met de introductie van onder meer elektriciteit, de 
auto, de telefoon en de radio) veel ingrijpender dan de ontwikkeling in de laatste 
decennia. Enige steun hiervoor kan men ook ontlenen aan het feit dat veel verwachtingen 
die in de jaren zestig en zeventig over de technologische ontwikkeling werden gekoes
terd, tot op heden niet zijn uitgekomen (De Beer 2000). 

Als tweede drijvende kracht achter de veranderingen op de arbeidsmarkt wordt gewezen 
op de internationalisering van de wereldeconomie. Deze hangt samen met de liberali
sering van de internationale handel en van het wereldwijde kapitaalverkeer. Ook de 
technologische ontwikkeling zou daaraan, door het beschikbaar komen van goedkopere 
en snellere communicatie- en transportmiddelen, hebben bijgedragen. Daardoor is 
steeds meer sprake van een wereldmarkt van goederen en diensten, in plaats van min 
of meer geïsoleerde handelsblokken met wel veel interne, maar weinig externe handel. 
Doordat kapitaal steeds mobieler wordt, zouden de nationale arbeidsmarkten steeds 
meer onder invloed staan van internationale concurrentieverhoudingen. Het internatio
nale kapitaal zoekt immers die arbeidsmarkt waar de prijs-kwaliteitverhouding van 
arbeid het gunstigst is. Dit betekent dat de vraag-aanbodverhoudingen op de 
Nederlandse arbeidsmarkt mede worden bepaald door het aanbod en de prijs (lees: het 
loonniveau) van arbeidskrachten in andere landen. In dit verband wordt vooral gewezen 
op de concurrentie die laagopgeleide arbeidskrachten in de rijke westerse landen 
ondervinden van het overvloedige aanbod aan goedkope laagopgeleiden in opkomende 
economieën in Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika. Daarnaast wordt de scherpere 
internationale concurrentie mede verantwoordelijk geacht voor snelle veranderingen 
in de vraag naar producten en de noodzaak van een grotere flexibiliteit. 
Net als bij de technologische ontwikkeling het geval is, wordt ook de communis opinio 
over het belang van de internationalisering of 'globalisering' niet in alle opzichten 
door de feitelijke ontwikkelingen ondersteund. De sterke groei van de internationale 
kapitaalstromen staat weliswaar vast, maar bij de sterke groei van de 'reële' wereld
handel in goederen en diensten kunnen kanttekeningen worden gemaakt. Zo hebben 
Ruigrok en Van Tulder (1995) erop gewezen dat de omvang van de wereldhandel in 
de decennia na de Tweede Wereldoorlog weliswaar sterk is gegroeid, maar dat de rela
tieve omvang (in verhouding tot de totale productie) halverwege de jaren negentig niet 
groter was dan aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Daarnaast blijkt de toe
name van de handel zich vooral voor te doen binnen een aantal regio's, zoals West-
Europa (EU), Noord-Amerika (NAFTA) en Zuidoost-Azië (ASEAN), en veel minder 
tussen deze regio's. Ten slotte kan men erop wijzen dat de kleine en zeer open Neder
landse economie altijd al sterk onder invloed van internationale economische ontwik
kelingen heeft gestaan, zodat er voor Nederland weinig nieuws onder de zon is. 
Overigens wijzen aanhangers van de globaliseringsthese erop dat het om veel meer 
gaat dan alleen de internationale handel. Volgens Beek (1997) manifesteert 'globalisering' 
zich vooral in de opkomst van een 'wereldgemeenschap', die wordt gekenmerkt door de 
mondiale afhankelijkheid van milieurisico's (bijv. het broeikaseffect), de afnemende 
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autonomie van nationale staten, een 'globale' cultuurindustrie, minder plaatsgebonden
heid van arbeid en kapitaal en wereldwijde communicatiemogelijkheden (Beek 1997: 
28-32). 

Behalve ten aanzien van het belang van de technologische ontwikkeling en de interna
tionalisering stemmen de beschouwingen over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 
ook overeen ten aanzien van in ieder geval één gevolg van deze autonome trends, 
namelijk de verschuiving in de economische structuur van de industrie naar de diensten
sector. Zoals de industriële revolutie in de negentiende eeuw leidde tot een sterke ver
mindering van de werkgelegenheid in de landbouw en een sterke toename van de 
werkgelegenheid in de industrie, zo gaat de huidige transformatie van de arbeidsmarkt 
gepaard met een afname van de werkgelegenheid in de industrie en een toename van 
de werkgelegenheid in de dienstensector. Deze verschuiving in de sectorstructuur 
hangt zowel samen met de technologische ontwikkeling als met de internationalisering. 
De productiviteitsstijging als gevolg van nieuwe technologieën mag dan achterblijven 
bij de verwachting, ze leidt er niettemin toe dat steeds minder arbeidskrachten nodig 
zijn voor de productie van materiële goederen in de landbouw en de industrie. Daardoor 
kan een steeds groter deel van de beroepsbevolking worden tewerkgesteld in de diensten
sector, waar de mogelijkheden om de productiviteit met nieuwe technologieën op te 
voeren, veel geringer zijn. 
Om een sluitende verklaring voor de verschuiving in de economische structuur te bieden, 
dient aan deze redenering nog wel een veronderstelling te worden toegevoegd. Als het 
loon van werknemers in de industrie en in de dienstensector even snel stijgt, zoals in 
de praktijk grosso modo het geval is, worden diensten in verhouding tot goederen 
duurder. Wil niettemin het aandeel van de dienstensector in de werkgelegenheid toe
nemen, dan zal de vraag van consumenten naar diensten minder dan evenredig met de 
relatieve prijsstijging moeten afnemen." Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat 
diensten luxeproducten zijn, waarnaar de vraag meer dan evenredig toeneemt met de 
stijging van het inkomen. 
Behalve door de verschillen in productiviteitsstijging tussen de industrie en de diensten
sector, wordt de verschuiving in de sectorstructuur ook veroorzaakt door het feit dat 
steeds meer industriële productie, die vooral laaggekwalificeerde arbeidskracht vergt, 
naar opkomende economieën wordt verplaatst, terwijl de rijke westerse landen zich 
specialiseren in hoogwaardige dienstverlening. 
De laatste tijd wordt, in plaats van over een ontwikkeling in de richting van een diensten
economie, vaker gesproken over de opkomst van een informatie-economie of informatie
samenleving. De aandacht richt zich dan op een specifieke vorm van dienstverlening, 
namelijk de snelgroeiende informatieverwerking en -voorziening. Daarbij ligt de nadruk 
minder op het ontstaan van geheel nieuwe sectoren en meer op het toenemende belang 
van informatie in alle sectoren van de economie (Castells 1996). 

Ondanks vorengenoemde overeenkomsten in de beschouwingen over de ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt bestaan er belangrijke verschillen van inzicht ten aanzien van de 
kwalitatieve gevolgen hiervan. Globaal zijn er drie visies, die in de vorm van drie 
alternatieve hypothesen kunnen worden geformuleerd: 
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1. de regradatiethese: de overheersende trend is een verbetering van de kwaliteit van 
de arbeid; 

2. de degradatiethese: de overheersende trend is een verslechtering van de kwaliteit 
van de arbeid; 

3. de polarisatiethese: aan de onderkant en de bovenkant van de arbeidsmarkt doen 
zich tegengestelde trends voor in de kwaliteit van de arbeid. 

De regradatiethese vloeit ogenschijnlijk het meest direct voort uit de hiervoor 
geschetste autonome ontwikkelingen. Zowel de technologische ontwikkeling als de 
internationale concurrentieverhoudingen leiden tot een toename van de vraag naar 
hooggekwalificeerde arbeidskrachten en een afname van de vraag naar laag gekwalifi-
ceerden. Machines nemen vooral de vuile, zware en eentonige handarbeid over en 
creëren nieuwe gevarieerde werkzaamheden die vooral intellectuele en sociale vaardig
heden vergen en onder gunstige arbeidsomstandigheden worden verricht. Zo verbond 
Daniel Bell (1973: 214-216) de overgang naar een postindustriële samenleving (die 
hij overigens al in 1959 voorzag ) aan de opkomst van een 'kennisklasse' bestaande 
uit professionals, zoals wetenschappelijk onderzoekers, ingenieurs en leraren, en 
managers en andere leidinggevenden. De verschuiving van de werkgelegenheid van de 
industrie naar de dienstensector draagt ook bij aan verbetering van de (gemiddelde) 
kwaliteit van de arbeid doordat de arbeidsomstandigheden en arbeidsinhoud in de 
dienstensector gunstiger zijn dan in de industrie. 
De 'regradatie' van de arbeid wordt wel in verband gebracht met een andere belangrijke 
tendens, de meritocratisering van de samenleving. Meritocratisering houdt in dat maat
schappelijke posities, in het bijzonder posities op de arbeidsmarkt, steeds meer worden 
bepaald door prestaties (of 'verdiensten') en steeds minder door sociale afkomst, sekse, 
etniciteit en andere zogeheten 'ascriptieve' kenmerken die men zelf niet kan beïnvloeden. 
Meer concreet betekent dit dat iemands arbeidsmarktpositie steeds sterker samenhangt 
met het opleidingsniveau. Meritocratisering kan worden gezien als een logisch gevolg 
van het rationaliserings- of moderniseringsproces dat zich de laatste honderd jaar heeft 
voltrokken. In de concurrentiestrijd hebben bedrijven (maar ook landen) die de capaci
teiten en vaardigheden van hun personeel (c.q. inwoners) het best benutten, de meeste 
kans te overleven. Daardoor verliezen traditionele standen- en klasseonderscheidingen 
aan betekenis en wordt de samenleving steeds 'opener'. De band tussen de maatschap
pelijke positie van kinderen en van hun ouders wordt zwakker en, in de terminologie 
van het sociologische stratificatieonderzoek, de intergenerationele mobiliteit neemt 
toe (De Graaf en Luijkx 1995). 
Ook de zeggenschapsverhoudingen op het werk zouden volgens de regradatiethese ver
anderen. De stijging van het opleidingsniveau van de werknemers maakt een grotere 
betrokkenheid en meer zeggenschap van werknemers over de organisatie van het arbeids
proces niet alleen mogelijk, maar uit economisch oogpunt ook wenselijk. Dit resulteert 
in 'plattere' bedrijfsorganisaties met minder hiërarchische lagen en de invoering van 
'zelfsturende teams' of 'autonome taakgroepen' die in hoge mate zelfstandig opereren en 
verantwoordelijkheid dragen voor een onderdeel van het productieproces. 
De regradatiethese is in Nederland het meest nadrukkelijk uitgedragen in een aantal 
rapporten van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, te beginnen met 
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Een werkend perspectief uit 1990 en meer recent in De ondernemende samenleving 
uit 1998 (Van Beek 1998) en Doorgroei van arbeidsparticipatie uit 2000: "Werk ont
worstelt zich steeds meer aan het populaire beeld van de gesel die de middelen moest 
verschaffen om daarbuiten een menswaardig bestaan op te kunnen bouwen, tot het 
kader waarbinnen mensen hun idealen en hun leven vorm kunnen geven" (Van Beek 
1998: 10). 

De keerzijde van de verbetering van de kwaliteit van de arbeid en in het bijzonder van 
de veronderstelde meritocratiseringstendens, is dat degenen die de capaciteiten missen 
voor een redelijk opleidings- en kwalificatieniveau, buitenspel komen te staan. Doordat 
machines en computers het eenvoudige, laaggekwalificeerde werk overnemen, is op 
de toekomstige arbeidsmarkt geen plaats meer voor on- en laaggeschoolden. De stijging 
van de kwaliteit van de arbeid kan daardoor gepaard gaan met de uitsluiting van een 
grote groep onvoldoende gekwalificeerde arbeidskrachten, resulterend in een scherpe 
tweedeling van de samenleving tussen werkenden en niet-werkenden (vgl. Rifkin 
1995). 

De degradatiethese staat haaks op de regradatiethese. Technologische ontwikkeling en 
internationalisering zouden volgens de, vaak Marxistisch georiënteerde, aanhangers 
van deze these juist leiden tot uitholling van de kwaliteit van het werk. Nieuwe technolo
gieën maken een veel grotere en directere beheersing van het personeel door het 
management mogelijk. De ideeën die F.W. Taylor aan het begin van de twintigste eeuw 
ontwikkelde voor de besturing en beheersing van fabrieksarbeiders (scientific manage
ment), zouden volgens de invloedrijke studie Labour and monopoly capital van 
Robert Braverman uit 1974 dankzij de computer ook in toenemende mate in de dien
stensector en op hoger geschoolde employés worden toegepast. Daardoor zou in het 
arbeidsproces steeds minder ruimte zijn voor eigen inbreng en creativiteit van de 
werknemer en zou deze steeds meer tot verlengstuk van machines en computers worden. 
Deze opvatting vertoont overeenkomsten met de analyse die Weber aan het begin van 
de vorige eeuw maakte van de gevolgen van het rationaliseringsproces, dat hij als een 
van de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen beschouwde. De meest karakte
ristieke uitingsvorm daarvan, de grote bureaucratie, reduceert werknemers tot radertjes 
in een machine en sluit hen op in een 'ijzeren kooi'. 
Hoewel de regradatiethese in deze extreme vorm nog maar weinig aanhangers kent, 
worden nog regelmatig specifieke varianten van deze these naar voren gebracht. Zo 
wijst de socioloog George Ritzer (1996b) op het verschijnsel van 'McDonaldization', 
waarvoor de fastfoodketen McDonalds model staat. McDonaldization is volgens Ritzer 
de moderne variant van het Weberiaanse rationaliseringsproces, dat wordt gekenmerkt 
door efficiency, calculeerbaarheid, voorspelbaarheid en controle. De arbeidsorganisatie 
wordt zo ingericht dat de productiviteit (die louter in kwantitatieve termen wordt 
gedefinieerd) maximaal is en het gedrag van werknemers tot in detail wordt bestuurd 
en gecontroleerd en daardoor volledig voorspelbaar is. Ritzer is minder uitgesproken 
dan Braverman over de vraag of dit proces zich over alle lagen van de arbeidsmarkt 
uitstrekt. Hoewel hij voorbeelden geeft van verschijnselen van McDonaldization in de 
hogere segmenten van de arbeidsmarkt ('McDoctors'), richt hij zijn aandacht toch 
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vooral op de onderkant van de arbeidsmarkt (in die zin hoeft zijn benadering niet strij
dig te zijn met de hierna te bespreken polarisatiethese). 
De Duitse socioloog Ulrich Beck (1999) plaatst de toekomst van de arbeidsmarkt in 
het teken van de 'risicomaatschappij' en spreekt van 'Brazilianisering'. Dit verschijnsel 
houdt in dat de Normarbeitsverhältnis, de traditionele vaste voltijdbaan, steeds meer 
terrein prijsgeeft en een steeds groter deel van de beroepsbevolking wordt geconfron
teerd met een onzeker arbeidsbestaan. De arbeidsmarkt van de moderne rijke landen 
zou daardoor steeds meer gaan lijken op die van landen in een vroegere ontwikkelings
fase, zoals Brazilië, waar het grootste deel van de beroepsbevolking is aangewezen op 
'precaire' baantjes in het informele circuit. De internationalisering ('globalisering') en 
de technologische ontwikkeling zouden ook in West-Europa en Noord-Amerika de 
onzekerheid op de arbeidsmarkt sterk doen toenemen. Arbeidsplaatsen kunnen snel 
van het ene land naar het andere worden verplaatst. Nieuwe technologieën betekenen 
het einde van de 'Fordistische' massaproductie en leiden tot zeer flexibele en snel wis
selende productieprocessen. Volgens Beek is het aandeel van de standaard vaste voltijd
baan in de werkgelegenheid in Duitsland gekrompen van 80% aan het begin van de 
jaren tachtig, naar 68% in 1995 en zal dit aandeel verder krimpen tot de helft rond het 
jaar 2010 (Beek 1999: 86, 107). 
Volgens de degradatiethese wordt, afgezien van een kleine bovenlaag, in beginsel 
iedereen door de vermindering van de kwaliteit van de arbeid getroffen. 
Opleidingsniveau is daarbij van ondergeschikt belang. Zo bespeurt Beck de opkomst 
van een nieuwe categorie van Prekäre Hochqualifizierte: hoogopgeleiden die genoegen 
moeten nemen met een tijdelijke baan of als 'schijnzelfstandige' aan het werk gaan, 
omdat ook voor hen de traditionele vaste baan niet meer is weggelegd. 
Werkloosheid is niet het grote probleem volgens de degradatiethese. Iedereen kan. 
ongeacht zijn of haar kwalificaties, wel een baantje vinden, al biedt dit vaak nauwelijks 
inkomens- en bestaanszekerheid. Daardoor vervaagt de grens tussen werk en werk
loosheid. Veel meer dan werkloosheid wordt het verschijnsel van working poor een 
serieus maatschappelijk probleem. 

De meest populaire these over de kwalitatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is 
de polarisatiethese. Deze houdt in dat de ontwikkelingen die onder de eerste twee the
sen zijn beschreven zich gelijktijdig voordoen, maar in verschillende segmenten van 
de arbeidsmarkt. Aan de bovenkant van de arbeidsmarkt overheerst de regradatieten-
dens en aan de onderkant de degradatietendens, zodat het verschil tussen de onderkant 
en de bovenkant steeds groter wordt. Het middensegment van de arbeidsmarkt zou 
daardoor worden uitgehold. 
Bekende vertegenwoordigers van deze visie zijn de Duitse organisatiesociologen Kern 
en Schumann (1986). Volgens hen leidt de technologische ontwikkeling in de hoger 
geschoolde functies tot het einde van de Tayloristische arbeidsdeling. De kwaliteit van 
het werk verbetert en de autonomie van de hooggeschoolde werknemer neemt toe. In 
de lagere functies doet zich daarentegen een degradatie van het werk voor. Dat werk 
wordt steeds meer gedicteerd door machines en computers. 
Voor de Amerikaanse econoom Reich (1992: 171-184) is de internationalisering de 
drijvende kracht achter de herstructurering van de arbeidsmarkt. Landen zouden 
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elkaar vooral beconcurreren met de kwaliteit van de arbeid. Hij schetst een ontwikke
ling waarbij de traditionele handarbeiders terrein verliezen en twee andere soorten 
werk in omvang toenemen: laaggekwalificeerde en laagbetaalde persoonlijke dienst
verlening aan de ene kant en hooggekwalificeerd en hoogbetaald 'symboolanalytisch' 
werk aan de andere kant. Terwijl de symboolanalisten hun sterke positie te danken 
hebben aan hun kwalificaties, kan de persoonlijke dienstverlening alleen groeien 
dankzij de lage lonen en het feit dat deze sector, anders dan de traditionele industrie, 
is afgeschermd van internationale concurrentie. Aldus ontstaat een gepolariseerde 
beroepenstructuur: zowel aan de bovenkant als aan de onderkant is er sprake van 
groei, terwijl het middensegment krimpt. 
De Spaanse socioloog Manuel Castells (1996) brengt polarisatietendensen in verband 
met het toenemende belang van informatie en kennis in een 'netwerksamenleving'. Als 
gevolg daarvan doet zich aan de bovenkant een snelle groei voor van management-
beroepen, professionals en technici, terwijl zich aan de onderkant een 'witteboorden'-
proletariaat vormt van lagere administratieve en commerciële functies (Castells 
1996: 229). Omdat de groei van hogere functies domineert, is volgens Castells per 
saldo sprake van een regradatietendens en is de term polarisering minder toepasselijk 
(Castells 1996: 218-220). 
Volgens de Amerikaanse stadssocioloog Saskia Sassen (1991) houdt de polarisatie van 
de werkgelegenheid verband met de opkomst van de global cities, de metropolen die 
deel uitmaken van een wereldwijd 'virtueel' netwerk. De grote steden bieden steeds 
meer werkgelegenheid aan een nieuwe, hoogopgeleide en goedbetaalde elite van 
professionals in de sfeer van de financiële en zakelijke dienstverlening, effectenhandel, 
reclamebureaus en dergelijke. Maar tegelijkertijd neemt daardoor ook de behoefte aan 
eenvoudige, laagbetaalde persoonlijke dienstverlening toe, bijvoorbeeld in de horeca 
en detailhandel. 
De vorengenoemde auteurs stemmen overeen met de aanhangers van de regradatiethese 
in hun opvatting dat het opleidingsniveau een steeds belangrijker selectiecriterium 
wordt. Het belangrijkste verschil is dat in de regradatiethese de laagopgeleiden groten
deels van de arbeidsmarkt worden uitgesloten, terwijl zij in de polarisatiethese zijn 
aangewezen op een uitdijend segment van laaggekwalificeerde en laagbetaalde banen. 
Een andere groep auteurs meent daarentegen dat de tweedeling of 'dualisering' van de 
arbeidsmarkt niet alleen, of zelfs niet in de eerste plaats op formele kwalificaties is 
gebaseerd, maar op 'ascriptieve' kenmerken, zoals sekse en etniciteit. De arbeidsmarkt 
valt in deze benadering uiteen in twee segmenten, de primaire arbeidsmarkt en de 
secundaire arbeidsmarkt. De primaire arbeidsmarkt omvat goedbetaalde voltijdbanen 
met een vast dienstverband. De werknemers die in deze banen werken, vormen de 
kern van het personeel van grotere bedrijven. In hun werk doen zij belangrijke bedrijfs-
specifieke vaardigheden op, die essentieel zijn voor de kernactiviteiten (corebusiness) 
van de onderneming. In ruil voor een grote loyaliteit aan het bedrijf zijn zij verzekerd 
van een vaste baan en een perspectiefrijke loopbaan. Voor andere, ondersteunende 
en/of tijdelijke werkzaamheden, zoals schoonmaak, catering en bewaking, werft het 
bedrijf personeel op de secundaire arbeidsmarkt. Deze vormt de tegenpool van het pri
maire segment: het gaat om laagbetaalde banen met een tijdelijk of flexibel dienstver
band, die vaak in deeltijd worden vervuld. Deze banen bieden zo goed als geen loop-
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baanmogelijkheden en weinig kansen om door te stromen naar een betere baan. Voor 
werkgevers hebben de banen op de secundaire arbeidsmarkt het voordeel van lage 
kosten (door de slechte arbeidsvoorwaarden) en een grote mate van flexibiliteit: zodra 
de behoefte aan bepaalde werkzaamheden verdwijnt, kan men zonder probleem van 
zijn personeel afkomen. De gebrekkige kwalificaties en geringe loyaliteit van het per
soneel neemt men op de koop toe. Hoewel het opleidingsniveau en andere formele 
kwalificaties zeker van belang zijn bij de toewijzing van arbeidskrachten aan het 
primaire en het secundaire segment, spelen ook 'ascriptieve' kenmerken een grote rol. 
Met name vrouwen en leden van etnische minderheden zouden, ongeacht hun capaci
teiten, weinig kans maken om tot het primaire arbeidsmarktsegment door te dringen 
(voor een overzicht zie Cain 1976, De Grip 1985 en Dekker et al. 1996). 

Op basis van de drie thesen over de transformatie van de arbeidsmarkt zou men ook 
veronderstellingen kunnen formuleren over de ontwikkeling in de beloningsverhou
dingen. Aangezien hoofdstuk 5 van deze studie geheel is gewijd aan veranderingen in 
de inkomens- en beloningsverhoudingen, wordt daaraan in dit hoofdstuk voorbijgegaan. 
Evenmin wordt aandacht besteed aan veranderingen in de arbeidsduur. Daarvoor zijn 
twee redenen. In de eerste plaats is het twijfelachtig of de arbeidsduur als een aspect 
van de kwaliteit van het werk moet worden beschouwd. Binnen zekere grenzen is er 
geen reden om een kortere of langere arbeidstijd als een gunstig of ongunstig aspect 
van het werk aan te merken. Dit hangt immers sterk af van de voorkeuren van de 
werkende zelf (zie ook § 2.10). In de tweede plaats geven de drie transformatiethesen 
niet direct aanleiding tot verschillende 'voorspellingen' ten aanzien van de ontwikkeling 
van de arbeidsduur. In elk van de drie visies is het aannemelijk dat, onder invloed van 
de technologische ontwikkeling en de daaruit voortvloeiende productiviteitsstijging, 
de (gemiddelde) arbeidsduur per werkende geleidelijk afneemt. 

In de volgende paragraaf wordt eerst de gemeenschappelijke 'voorspelling' van de drie 
hypothesen over de transformatie van de arbeidsmarkt gestaafd, te weten de verschuiving 
in de sectorstructuur van de industrie naar de dienstensector. In de daaropvolgende 
paragrafen wordt de aandacht gericht op de punten waarop de drie hypothesen van 
elkaar verschillen. Voor een empirische toetsing van de drie transformatiethesen is het 
gewenst op basis van elke these enkele meer concrete deelhypothesen te formuleren: 

/. Hypothesen op basis van de regradatiethese: 

a. Het gemiddelde functie- en beroepsniveau stijgt doordat het werkgelegenheids-

aandeel van de lagere functies c.q. beroepen krimpt en het aandeel van de hogere 

functies c.q. beroepen groeit. 

b. De arbeidsinhoud wordt aantrekkelijker, de arbeidsomstandigheden worden beter 

en de autonomie van werknemers neemt toe. 

c. Er bestaat een sterke samenhang tussen het opleidingsniveau van werkenden en 

hun functie- en beroepsniveau (meritocratisering). 

d. Laagopgeleiden worden in toenemende mate getroffen door (onvrijwillige) werk

loosheid. 
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2. Hypothesen op basis van de degradatiethese: 
a. De arbeidsinhoud en arbeidsomstandigheden verslechteren, de autonomie van 

werknemers neemt af. 
b. Het aandeel vaste banen krimpt, het aandeel flexibele banen groeit. 
c. Er bestaat weinig samenhang tussen het opleidingsniveau en de kwaliteit van de 

arbeid. 

3. Hypothesen op basis van de polarisatiethese: 
a. Zowel het aandeel hoge functies en beroepen als het aandeel lagere functies en 

beroepen groeit, het middensegment krimpt. 
b. Zowel het aandeel werkenden met slechte arbeidsomstandigheden, een onaantrek

kelijke arbeidsinhoud en weinig autonomie als het aandeel werkenden met goede 
arbeidsomstandigheden, een aantrekkelijke arbeidsinhoud en veel autonomie 
groeit. 

c. Ook na correctie voor opleidingsverschillen zijn vrouwen en allochtonen over
vertegenwoordigd in de lagere functies en beroepen. 

Merk op dat bij de degradatiethese geen hypothese is geformuleerd over de verandering 
in de beroeps- of functiestructuur. De reden daarvoor is dat de degradatie van de kwali
teit van de arbeid op grond van deze these niet zozeer tot uitdrukking komt in een 
(relatieve) toename van het aantal lagere functies, maar in een verslechtering van de 
kwaliteit van de arbeid op alle functieniveaus. 

2.3 Van industriële naar diensteneconomie 

Alvorens de hypothesen te toetsen waarin de drie visies op de transformatie van de 
arbeidsmarkt uiteenlopen, wordt de aandacht in deze paragraaf gericht op een gemeen
schappelijk element: de overgang van een industriële naar een postindustriële, diensten-
of kenniseconomie. Het gaat hierbij niet zozeer om een hypothese als wel om een 
empirische vaststelling, aangezien de verschuiving in de sectorstructuur van de indus
trie naar de dienstverlening een onomstreden statistisch feit is. 
De oudste redelijk betrouwbare statistieken over de structuur van de Nederlandse 
arbeidsmarkt dateren uit het midden van de negentiende eeuw (Oomens en Den Bakker 
1994). De werkgelegenheid was toen ongeveer gelijk verdeeld over de agrarische sector 
(landbouw en visserij), de nijverheid (industrie, delfstoffenwinning, bouwnijverheid) 
en de dienstensector. Sindsdien is het aandeel van de landbouw en visserij gestaag 
afgenomen tot een vijfde in 1930 en niet meer dan een twintigste aan het eind van de 
twintigste eeuw (figuur 2.1 ). Het aandeel van de nijverheid groeide daarentegen tussen 
het midden van de negentiende en het midden van de twintigste eeuw van een derde 
tot 40%, om zich daarna enige tijd te stabiliseren. Na 1965 begint het aandeel van de 
nijverheid echter vrij snel terug te lopen tot 32% van de totale werkgelegenheid (in 
arbeidsjaren) in 1980 en minder dan 24% in 1997. Ook in absolute getallen bereikte 
de werkgelegenheid in de nijverheid in 1965 haar hoogtepunt met een arbeidsvolume 
van bijna 1.9 miljoen arbeidsjaren. In de dertig jaar daarna is dit aantal met meer dan 
een half miljoen teruggelopen (CBS c: Nederland in tijdreeksen Nationale 
Rekeningen: Oomens en Den Bakker 1994). 
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Figuur 2.1 Werkgelegenheid naar sector. 1849-19963 
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De dienstensector speelt van oudsher een belangrijke rol in Nederland. Hoewel de 
industriële werkgelegenheid tussen 1849 en 1965 zowel in absolute als in relatieve zin 
groeide, groeide de dienstensector sneller. In 1930 was al 41% van de beroepsbevolking 
werkzaam in de dienstensector en in 1966 overschreed dit aandeel de grens van 50%. 
Sindsdien neemt de dienstensector meer dan de helft van de totale werkgelegenheid 
(in arbeidsjaren) voor zijn rekening. In 1985 ging het al om twee derde van de werk
gelegenheid en in 1997 om 72%. In absolute getallen was de groei van de werkgelegen
heid in de dienstensector nog spectaculairder: van minder dan 400.000 personen in 
1849, via 1,3 miljoen in 1930 en 2,2 miljoen in 1965 tot ruim 4 miljoen arbeidsjaren 
in 1997. 
De groei van de dienstensector deed zich zowel voor in de 'traditionele' bedrijfstak 
handel, horeca en reparatie (waarvan het aandeel in de totale werkgelegenheid groeide 
van 9% in 1849 tot 21% in 1997), als in meer 'moderne' branches als het bank- en 
verzekeringswezen en de zakelijke dienstverlening (van vrijwel nihil in 1849 naar 
19% in 1997) en in de overige dienstverlening (van 17% naar 28%). Deze laatste sector 
omvat voornamelijk de overheid en de quartaire (non-profit) dienstverlening, maar 
ook de 'huiselijke diensten' (huishoudelijk personeel), die halverwege de negentiende 
eeuw nog 10% van de werkgelegenheid uitmaakten en nu vrijwel geheel zijn verdwenen. 
De overige dienstverlening groeide in de jaren zeventig en het begin van de jaren 
tachtig sterk, maar sinds het midden van de jaren tachtig is het aandeel van de overige 
diensten in de totale werkgelegenheid weer gekrompen. In de laatste vijftien jaar van 
de twintigste eeuw nam het groeitempo van de commerciële dienstensector daarentegen 
toe. Vooral de financiële en zakelijke dienstverlening lieten vanaf 1984 een sterke 
groei zien. De bedrijfstak vervoer en communicatie vormt binnen de dienstensector 
een uitzondering op de algemene regel van sterke groei: de laatste anderhalve eeuw 
bleef het aandeel van deze sector in de totale werkgelegenheid vrijwel gelijk op een 
niveau van circa 7% (CBS 1996c, 1996e, 1998b). 
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Er wordt wel gesuggereerd dat de verschuiving van de nijverheid naar de diensten
sector minder sterk is dan uit de cijfers blijkt, doordat steeds meer productiebedrijven 
hun dienstenactiviteiten uitbesteden. Als een industrieel bedrijf zijn catering, bewaking 
en salarisadministratie uitbesteedt, komt dit in de statistieken tot uitdrukking in een 
verschuiving van de werkgelegenheid van de industrie naar de zakelijke dienstverlening, 
hoewel er feitelijk niets verandert in de werkgelegenheidsstructuur. Tegen deze rede
nering kan echter wordt ingebracht dat ook binnen de industrie zoals die in de statis
tieken wordt geregistreerd, een steeds kleiner deel van de activiteiten uit fysieke pro
ductie bestaat en een steeds groter deel uit 'diensten' (zoals marketing, personeelsbeleid, 
management e.d.). Dit blijkt onder meer uit het toenemende aandeel van niet-industrièle 
beroepen in de industrie. 

Uit vorenstaande cijfers blijkt dat Nederland nooit een echt industrieland is geweest. 
Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw was het deel van de beroepsbevolking 
dat werkzaam was in de dienstensector groter dan het deel dat in de nijverheid werkte. 
Niettemin zou men het jaar 1966, waarin de industriële werkgelegenheid zowel in 
absolute als in relatieve zin begon af te nemen, als het begin van de postindustriële 
arbeidsmarkt kunnen aanmerken. Dit was ook het jaar waarin de dienstensector de 
'magische' grens van 50% van de werkgelegenheid (in arbeidsjaren) overschreed. Dit 
betekent overigens niet dat 1966 een keerpunt was. De overgang van een industriële 
naar een postindustriële economie verloopt zeer geleidelijk en neemt tientallen jaren 
in beslag. Maar als men een grens wil trekken, dan is het jaar 1966 daarvoor de meest 
geschikte kandidaat. In de rest van dit hoofdstuk zal de aandacht daarom beperkt blijven 
tot de periode na 1966. Behalve dat deze periode als de postindustriële fase van de 
Nederlandse arbeidsmarkt kan worden beschouwd, heeft dit ook een praktische reden: 
een aantal belangrijke gegevensbronnen waarvan hier gebruik wordt gemaakt, gaat 
niet verder terug dan het begin van de jaren zeventig. 

In de volgende paragrafen wordt gepoogd om de in paragraaf 2.2 geformuleerde hypo
thesen die voortvloeien uit de drie transformatiethesen, empirisch te toetsen. Daarbij 
stuit men op het probleem dat veel indicatoren die men idealiter voor deze toetsing 
zou gebruiken, in het beschikbare datamateriaal niet of slechts voor een of enkele 
meetmomenten voorhanden zijn. Omdat het voor de toetsing van de hypothesen nood
zakelijk is de ontwikkelingen over enkele decennia in kaart te brengen, moet noodge
dwongen een beroep worden gedaan op de beperkte hoeveelheid gegevens waarvan 
over een langere periode min of meer consistente cijferreeksen bestaan. Het is onver
mijdelijk dat deze soms slechts bij benadering een indicatie geven van de ontwikkelingen 
waar het in de drie thesen feitelijk om gaat. 
Dit betekent dat slechts een beperkt aantal aspecten van de kwaliteit van de arbeid de 
revue zal passeren. In paragraaf 2.4 wordt de aandacht allereerst gericht op het functie
niveau van de werkgelegenheid. Paragraaf 2.5 brengt de ontwikkeling van enkele 
aspecten van de fysieke arbeidsomstandigheden en de arbeidsinhoud in kaart, te weten 
lawaai, vuil werk, stank, lichamelijk zwaar werk, gevaarlijk werk. de ontplooiings
mogelijkheden die het werk biedt, de eentonigheid van het werk en het werktempo. 
Paragraaf 2.6 bespreekt de zeer schaarse kwantitatieve gegevens over de arbeidsver-
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houdingen, die zich beperken tot enkele cijfers over de autonomie in het werk. 
Paragraaf 2.7 biedt een overzicht van de ontwikkeling van de werkgelegenheid naar 
dienstverband, dat wil zeggen vast en flexibel werk en het zelfstandig ondernemerschap. 
Aangezien de drie transformatiethesen niet alleen uitspraken doen over de kwalitatieve 
ontwikkelingen maar ook over de verdeling van de beroepsbevolking over de verschil
lende arbeidsmarktsegmenten, wordt in paragraaf 2.8 onderzocht of de stratificatie van 
de arbeidsmarkt naar geslacht, opleiding en etniciteit sinds de jaren zeventig is toege
nomen of afgenomen. 

2.4 Veranderingen in de beroepen- en functiestructuur 

Het spreekt voor zich dat de verschuiving in de werkgelegenheidsstructuur van de 
landbouw en nijverheid naar de dienstensector ingrijpende gevolgen had voor de aard 
van het werk. De vraag is nu of deze veranderingen kunnen worden gekarakteriseerd 
als regradatie, degradatie of polarisatie van de functiestructuur. Doordat functieniveaus 
in representatieve enquêtes onder de beroepsbevolking (tot 1985 de arbeidskrachten
tellingen en sindsdien de enquête beroepsbevolking) niet rechtstreeks worden waarge
nomen, moet hiervoor een beroep worden gedaan op gegevens over de beroepenstructuur. 
De beroepenstructuur is in sommige opzichten nog sterker veranderd dan de sector
structuur (figuur 2.2). Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking met een agrarisch 
beroep kromp tussen 1971 en 1998 van 7% naar minder dan 4%, en het aandeel van 
de ambachts-, industrie- en transportberoepen van 39% naar 23%. Het aandeel van 
dienstverlenende, commerciële en administratieve functies bleef vrijwel gelijk: 37% 
in 1971 en 38% in 1998. 

Figuur 2.2 Werkzame beroepsbevolking naar beroepsgroep 1971-1998 
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Spectaculair was daarentegen de groei van de wetenschappelijke en andere vakspecia
listen en kunstenaars (van 15% naar bijna 28%). Bij deze categorie gaat het onder meer 
om leerkrachten, artsen en verpleegkundigen, informatici, architecten en ingenieurs. 
Het aandeel van de beleidvoerende en hogere leidinggevende functies verdrievoudigde 
zelfs bijna (van 2% naar 6%), maar het gaat hier nog altijd om een relatief kleine 
beroepsgroep (CBS a: 1976: 95; EBB'98). 

Tabel 2.1 geeft een meer gedetailleerd beeld van de grootste winnaars en verliezers op 
de beroepenmarkt in het laatste kwart van de twintigste eeuw. In deze tabel zijn de 
twintig beroepen vermeld waarin de werkgelegenheid in absolute getallen tussen 1973 
en 1998 het sterkst is gegroeid en de twintig beroepen waarin de werkgelegenheid het 
sterkst is gekrompen. Van de twintig sterkste groeiers bestaat de helft uit beroepen die 
bij uitstek in bepaalde branches van de dienstensector werkzaam zijn, zoals medisch 
personeel (zorgsector), leerkrachten (onderwijs), winkelbedienden (detailhandel), koks, 
kelners en buffetbedienden (horeca). De andere helft bestaat uit 'algemene' beroepen 
die in elke sector worden gevonden, zoals beleidvoerende en hogere leidinggevende 
functies, 'overige' wetenschappelijke en andere vakspecialisten, 'overige' administra
tieve functies en secretaressen. Daarnaast valt de zeer sterke procentuele groei van de 
beroepsgroep statistici, wiskundigen, systeemanalisten en dergelijke op (een vernegen-
voudiging van de werkgelegenheid), hetgeen vanzelfsprekend verband houdt met de 
opmars van de informatie- en communicatietechnologie (ICT). De twintig sterkste 
krimpers zijn daarentegen voornamelijk beroepen uit de 'traditionele' sectoren, de land
bouw (zelfstandigen, directeuren en bedrijfsleiders land- en tuinbouw, agrarische 
arbeiders, boswachters en vissers), bouwnijverheid (metselaars en timmerlieden, 
schilders), delfstoffenwinning (mijnwerkers) en industrie ('overige' arbeiders, spinners, 
goud- en zilversmeden, hoogovenarbeiders). Daarnaast behoren twee categorieën zelf
standigen, de detailhandelaren ('middenstanders') en de vertegenwoordigers en handels
agenten, tot de grootste verliezers op de arbeidsmarkt. 
De veranderingen in de beroepenstructuur houden enerzijds verband met de verschuiving 
in de sectorstructuur van de landbouw en nijverheid naar de dienstensector, maar 
anderzijds ook met een verschuiving binnen iedere sector van uitvoerend personeel 
naar 'indirect' personeel dat werkzaam is op het terrein van management, boekhouding, 
administratie, beleidsondersteuning, en dergelijke. 

De Grip en anderen hebben in een reeks artikelen de occupational winnaars en verliezers 
op de arbeidsmarkt tussen 1970 en 1995 in opeenvolgende perioden van vijfjaar 
onderzocht (De Grip 1986 en 1987, De Grip en Dekker 1993 en De Grip en Van Loo 
2000). Zij constateren dat de werkgelegenheid in de jaren zeventig het sterkst groeide 
in de 'professionele beroepen' in de quartaire sector, zoals leerkrachten, medici en ver
pleegkundigen, sociale wetenschappers en hulpverleners. In de jaren tachtig was de 
werkgelegenheidsgroei van het hoger en leidinggevend personeel het grootst, hetgeen 
De Grip (1987) aanleiding gaf om van een 'managementhausse' te spreken. In de eerste 
helft van de jaren negentig was de (relatieve) groei het grootst in staffuncties en advi-
seursberoepen, zoals accountants, activiteitenbegeleiders en medewerkers arbeids
bemiddeling, architecten en bouwkundig projectleiders en organisatiedeskundigen. De 
Grip en Van Loo (2000) typeren dit als een 'adviseurshausse'. 
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In tabel 2.1 is tevens het gemiddelde opleidingsniveau vermeld van de personen die in 
1998 in de verschillende beroepen werkzaam waren. Deze is uitgedrukt in een schaal 
van 0 (ongeschoold) tot 3 (hbo- of wo-niveau). De krimpberoepen blijken bijna zonder 
uitzondering te worden vervuld door laagopgeleiden: bij achttien van de twintig beroepen 
is het gemiddelde opleidingsniveau lager dan middelbaar niveau. Anders dan men 
wellicht zou verwachten, zijn de groeiberoepen echter niet bij uitstek beroepen voor 
hoogopgeleiden. Dit geldt voor ongeveer de helft van de twintig sterkste groeiers, maar 
in de andere helft is het gemiddelde opleidingsniveau een lagere of middelbare opleiding. 
Eén sterke groeier, huisbewaarders en schoonmakers, is zelfs, tezamen met de groot
ste verliezer, de 'overige' arbeiders, het beroep met het laagste gemiddelde opleidings
niveau. Dit is in strijd met de regradatiethese, volgens welke de werkgelegenheid aan 
de bovenkant groeit en aan de onderkant krimpt. Het zou in overeenstemming kunnen 
zijn met de polarisatiethese, maar de werkgelegenheidswinst in sommige laagopgeleide 
beroepen moet dan voldoende opwegen tegen het verlies in andere laagopgeleide 
beroepen. 

Om meer zicht te krijgen op de geldigheid van de thesen over de transformatie van de 
arbeidsmarkt, dienen de beroepen te worden ingedeeld naar kwalificatie- of functie
niveau. Huijgen en anderen hebben in een reeks studies (zie o.m. Huijgen 1989 en 
Asselberghs et al. 1998) de ontwikkeling in de functieniveaustructuur tussen 1960 en 
1995 in beeld gebracht. Daartoe hebben zij op basis van de beroepenclassificaties een 
indeling in zeven functieniveaus ontwikkeld. 

Figuur 2.3 Werkgelegenheid naar functieniveau. 1971-1995 
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Bron: Asselberghs et al. (1998: 7,8). 

Deze indeling biedt de mogelijkheid om de veranderingen van de functieniveaustruc
tuur sinds 1971 in beeld te brengen (figuur 2.3). De werkgelegenheid in de laagste 
twee functieniveaus maakte in de eerste helft van de jaren zeventig een aanzienlijke 
groei door. Vanaf het eind van de jaren zeventig of het begin van de jaren tachtig is 
het aantal banen op de laagste twee niveaus echter gaan afnemen. Hun aandeel in de 
totale werkgelegenheid kromp van 36% in 1977 tot 28% in 1995. Deze krimp deed 
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zich voornamelijk op het op een na laagste functieniveau voor. Het aandeel van het laag
ste functieniveau bleef bijna stabiel op 8%. De twee hoogste functieniveaus vertoonden 
over de gehele beschouwde periode een sterke groei: van 12% in 1971 naar 23% in 1995. 
Het middensegment van de functiestructuur, de functieniveaus 3-5 kromp tegelijkertijd 
licht: van 54% in 1971 naar 49% in 1995 (Asselberghs et al. 1998). 
Na 1977 is de functieniveau-indeling van Huijgen niet meer aangepast aan veranderingen 
in de functie-inhoud van beroepen. Voor de ontwikkeling vanaf de jaren tachtig kan 
daarom beter gebruik worden gemaakt van de beroepenindeling die het CBS sinds 1992 
hanteert (SBC'92) en die tevens een indeling naar beroeps- of functieniveau is 
(figuur 2.4). 

Figuur 2.4 Werkgelegenheid naar beroepsniveau. 1985-1999 
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Bron: CBS (e 1995:61; 1996:59, 86; 1997: 59; 1998: 53; 1999:43). 

Van de vijf door het CBS onderscheiden beroepsniveaus is het aandeel van de twee 
hoogste niveaus (hogere en wetenschappelijke beroepen) tussen 1985 en 1999 toege
nomen van 20% tot 29%, terwijl het aandeel van de twee laagste niveaus (elementaire 
en lagere beroepen) is gekrompen van 41% tot 31%. Het aandeel van het middensegment 
is ongeveer gelijk gebleven. Ook bij deze beroepsniveau-indeling blijkt de krimp aan 
de onderkant zich tot het op een na laagste niveau te beperken. Het aandeel van het 
laagste niveau schommelt sinds 1985 rond de 6 à 7% (CBS e 1995: 61; 1999: 43). 
Op basis van deze cijfers zou men de periode 1977-1999 kunnen karakteriseren als 
een combinatie van regradatie en polarisatie. De groei van de hoogste functieniveaus 
en de stijging van het gemiddelde functieniveau waren de opvallendste trends, hetgeen 
op een algehele regradatie duidt. Maar tegelijkertijd was het werkgelegenheidsaandeel 
van het onderste functieniveau opmerkelijk stabiel en krompen vooral de lagere midden
niveaus (functieniveau 2 en 3 in de indeling van Huijgen, de lagere beroepen in de 
CBS-indeling), hetgeen een indicatie voor enige polarisatie vormt. In ieder geval is de 
functieniveaustructuur niet over de gehele linie naar boven geschoven, maar is er aan 
de onderkant een relatief stabiel segment van laaggekwalificeerde banen. 
Vorenstaande cijfers bieden, als de aandacht wordt beperkt tot het laatste kwart van de 
vorige eeuw, vooral steun aan de regradatiethese (hypothese la), aangezien de groei 
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van hogere functieniveaus de meest markante ontwikkeling was. Niettemin kan men 
in de beschreven ontwikkelingen ook enige ondersteuning vinden voor de polarisatie-
these (hypothese 3a). Het aandeel van de (lagere) middenfuncties in de werkgelegenheid 
is immers gekrompen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor degradatie van het 
functieniveau, maar aangezien de degradatiethese geen veronderstellingen over verande
ringen in de beroepen- of functiestructuur omvat, kan op grond hiervan geen oordeel 
worden geveld over de houdbaarheid van deze these. 

Bij deze conclusie moet wel de kanttekening worden gemaakt dat ze alleen geldt 
indien het kwalificatie- of functieniveau van beroepen in de loop van de tijd niet is 
gewijzigd. Of deze veronderstelling juist is, is echter discutabel. In ieder geval staat 
vast dat het gemiddelde opleidingsniveau van degenen die in bepaalde beroepen werk
zaam zijn, in de loop van de tijd stijgt. Het is echter onduidelijk hoe dit verschijnsel 
moet worden geïnterpreteerd. Enerzijds zou het stijgende opleidingsniveau erop kunnen 
duiden dat het kwalificatieniveau van de beroepen stijgt. Zelfs indien de formele functie
omschrijving niet zou veranderen, kan men volhouden dat als een bepaald beroep door 
steeds hoger opgeleide arbeidskrachten wordt vervuld, de aard van het werk daardoor 
ook verandert. Anderzijds valt de stelling te verdedigen dat beroepen nu vaker door 
hoger opgeleiden worden vervuld dan vroeger, doordat het gemiddelde opleidingsniveau 
van het arbeidsaanbod (de beroepsbevolking) de afgelopen decennia sterk is gestegen. 
Doordat de stijging van het functieniveau geen gelijke tred hield met het opleidings
niveau van de beroepsbevolking, zijn steeds meer werknemers gedwongen een baan 
'onder hun niveau' te accepteren. Met andere woorden, er is in toenemende mate sprake 
van onderbenutting of overscholing. Ondanks het vele onderzoek dat hiernaar is verricht, 
is nog altijd omstreden welke interpretatie de juiste is (vgl. Batenburg et al. 1999). 
Het kan dan ook niet worden uitgesloten dat de stijging van het functieniveau door het 
hiervoor beschreven datamateriaal wordt onderschat. In dat geval zou de regradatie-
trend nog sterker zijn en zou de geconstateerde polarisatietendens een artefact kunnen 
blijken te zijn. 

2.5 Arbeidsomstandigheden en arbeidsinhoud 

Cijfers over veranderingen in de beroepen- of functiestructuur geven slechts een beperkt 
inzicht in de aard van het werk. Een bepaald beroep kan immers onder uiteenlopende 
omstandigheden worden verricht. Een meer directe indicatie van de kwaliteit van het 
werk kan worden verkregen door werkenden te ondervragen over een aantal kenmerken 
van hun werk. Sinds 1974 legt het Centraal Bureau voor de Statistiek, als onderdeel 
van het zogeheten leefsituatieonderzoek, periodiek dergelijke vragen voor aan een 
representatieve steekproef uit de beroepsbevolking. Tussen 1974 en 1986 betrof dit 
het driejaarlijkse Leefsituatieonderzoek (LSO), tussen 1989 en 1996 het jaarlijkse 
Doorlopend Leefsituatieonderzoek (DLO) en sinds 1997 maakt dit onderzoek deel uit 
van het Permanente Onderzoek naar de Leefsituatie (POLS). Helaas is het niet mogelijk 
voor de gehele periode 1974-1998 een doorlopende reeks te presenteren. Doordat de 
vraagstelling in het begin enkele wijzigingen onderging, zijn de meeste gegevens pas 
vanaf 1977 of 1980 beschikbaar. Een nieuwe wijziging in de vraagstelling veroorzaakte 
in het jaar 1994 een reeksbreuk. 
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Door werknemers zelf naar de kenmerken van hun werk te vragen, sluipt onvermijdelijk 
een subjectief element in de beoordeling binnen. Als bijvoorbeeld de tolerantie van 
werkenden voor minder gunstige werkomstandigheden in de loop van de tijd afneemt, 
zou een verbetering van de arbeidsomstandigheden onopgemerkt kunnen blijven door
dat de respondenten hun werk steeds kritischer bezien. Doordat geen representatieve 
'objectieve' gegevens over de kwaliteit van de arbeid beschikbaar zijn, kan niet worden 
uitgesloten dat de hier gepresenteerde cijfers inderdaad een vertekend beeld geven van 
de feitelijke ontwikkeling. Men kan echter met enig recht stellen dat de beoordeling van 
de kwaliteit van het werk door de werkenden zelf niet minder belangrijk is dan een 
objectieve maatstaf. In deze studie gaat de belangstelling immers in de eerste plaats 
uit naar de individuele beleving en maatschappelijke waardering van arbeid. 

De gegevens uit de leefsituatieonderzoeken maken het mogelijk de ontwikkeling van 
twee 'dimensies' van de kwaliteit van de arbeid in kaart te brengen, te weten de arbeids
omstandigheden en de arbeidsinhoud. De arbeidsomstandigheden hebben betrekking 
op de materiële omstandigheden waaronder het werk wordt verricht: lawaai, vuil werk, 
stank, lichamelijk zwaar werk en gevaarlijk werk. De arbeidsinhoud heeft betrekking 
op de volgende immateriële aspecten van het werk: de ontplooiingsmogelijkheden die 
het werk biedt, de eentonigheid van het werk en het werktempo. 
Op basis van de beschikbare gegevens is eenvoudig vast te stellen of bij de arbeids
omstandigheden en de arbeidsinhoud sprake is van regradatie of degradatie: daartoe 
hoeven slechts de ontwikkeling van het aandeel werkenden met goede en slechte arbeids
omstandigheden en van het aandeel met een gunstige en minder gunstige arbeidsinhoud 
in beeld te worden gebracht. Of er al dan niet sprake is van polarisatie kan echter 
alleen worden bepaald als er ook een middencategorie is. In de periode 1974-1993 
waren er in het leefsituatieonderzoek bij de vragen over lawaai op het werk en vuil 
werk echter slechts twee antwoordmogelijkheden ('ja' en 'nee'). Voor deze aspecten van 
de arbeidsomstandigheden kan derhalve niet worden vastgesteld of de verschillen tussen 
de uitersten toe- of afnemen. Aangezien de vragen naar de andere aspecten van de 
arbeidsomstandigheden (stank, lichamelijk zwaar werk en gevaarlijk werk) en naar de 
arbeidsinhoud (ontplooiingsmogelijkheden, eentonig werk en hoog werktempo) vijf 
antwoordcategorieën kenden ('erg veel', 'tamelijk veel', 'niet zoveel', 'weinig' en '(vrijwel) 
nooit'), kan bij deze aspecten wel worden onderzocht of zich een polarisatietendens 
voordeed. Dit is het geval indien het aandeel van de middencategorie ('niet zoveel') is 
gekrompen, terwijl zowel de hoogste als de laagste categorie(ën) zijn gegroeid. 

Figuur 2.5 laat zien dat tot het begin van de jaren negentig ruwweg een kwart van de 
respondenten op het werk met lawaai had te maken of vuil werk verrichtte. Tussen 
1974 en 1993 was dit aandeel, afgezien van wat (steekproef)fluctuaties vrijwel constant. 
De laatste jaren lijkt het aandeel met vuil werk af te nemen, maar als gevolg van de 
breuk in de cijferreeks tussen 1993 en 1994 is moeilijk vast te stellen of dit ook werkelijk 
het geval is. 
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Figuur 2.5 Lawaai en vuil werk, 1974-1E 
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Bron: CBS (LSO'74-'86, DLO'89-'96, POLS'97-'98) SCP-bewerking. 
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In de figuren 2.6-2.8 is de ontwikkeling van het aandeel werkenden met stank, lichame
lijk zwaar werk en gevaarlijk werk weergegeven. Elk daarvan laat een andere ontwik
keling zien. Het aandeel respondenten met stank in de werkomgeving is tussen 1980 
en 1993 min of meer stabiel (figuur 2.6). 

Figuur 2.6 Stank, 1980-1 £ 
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Bron: CBS (LS074-'86, DLO'89-'96, POLS'97-'98) SCP-bewerking. 
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Alleen de laatste jaren (1994-1998) neemt het aandeel af, maar deze periode is nog te 
kort om al van een trendbreuk te kunnen spreken. Het aandeel van de categorie met 
'weinig' of '(vrijwel) nooit' stank is ook gelijk gebleven, zodat zich geen polarisatie-
tendens voordoet. 
Het aandeel werkenden dat 'erg veel' of 'tamelijk veel' lichamelijk zwaar werk doet, nam 
tussen 1980 en 1993 met een vijfde toe, terwijl het aandeel met 'weinig' of'(vrijwel) 
nooit' zwaar werk met een tiende kromp (figuur 2.7). De middencategorie (niet zoveel 
zwaar werk) groeide in lichte mate. Hier deed zich dus een degradatie-tendens voor. 
Tussen 1994 en 1998 heeft deze trend zich echter niet voortgezet. 
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Figuur 2.7 Lichamelijk zwaar werk. 1980-1998 
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Bij gevaarlijk werk is juist sprake van een duidelijk dalende tendens (figuur 2.8). 
Tussen 1980 en 1998 halveerde het aandeel ruwweg (rekening houdend met de reeks
breuk). De middencategorie met 'niet zoveel' of 'soms' gevaarlijk werk bleef ongeveer 
even groot, zodat per saldo sprake was van een regradatietendens. 

Figuur 2.8 Gevaarlijk werk, 1980-1 £ 
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Bron: CBS (LSO'74-'86, DLO'89-'96, POLS'97-'98) SCP-bewerking. 

Als men de ontwikkeling van de vijf aspecten van de arbeidsomstandigheden gezamenlijk 
neemt, is het moeilijk deze met één term te karakteriseren. Drie aspecten waren tussen 
1980 en 1993 min of meer stabiel (lawaai, vuil en stank), één vertoonde een regradatie
tendens (gevaarlijk werk) en één een degradatietendens (zwaar werk). De laatste jaren 
(1994-1998) laten over het geheel een gunstiger beeld zien, maar deze periode is nog te 
kort om te kunnen vaststellen of hier van een trendmatige ontwikkeling sprake is. 

Uit de figuren 2.9-2.11 blijkt dat ook de ontwikkeling van de arbeidsinhoud geen een
duidig beeld te zien geeft. Het aandeel werkenden dat eentonig werk doet, vertoont 
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tussen 1980 en 1993 een dalende trend en lijkt zich daarna te stabiliseren. Het aandeel 
van de middencategorie ('niet zoveel eentonig werk') blijft ongeveer gelijk (figuur 2.9). 

Figuur 2.9 Eentonig werk, 1980-1998 
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Bron: CBS (LS074-'86. DLO'89-'96, POLS'97-'98) SCP-bewerking. 

Het aandeel dat in het werk ontplooiingsmogelijkheden heeft, is vrijwel stabiel, 
evenals de middencategorie ('niet eens of oneens') (figuur 2.10). 

Figuur 2.10 Ontplooiingsmogelijkheden, 1974-1998 
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Bron. CBS (LSO'74-'86, DLO'89-'96, POLS'97-'98) SCP-bewerking. 

Het aandeel dat over een hoog werktempo klaagt, nam tussen 1980 en 1998 daarentegen 
sterk toe. Tot 1993 veranderde het aandeel van de middencategorie ('niet zoveel in 
hoog tempo werken') nauwelijks, maar tussen 1994 en 1998 is dit aandeel ('soms in 
hoog tempo werken') gekrompen, terwijl het aandeel van degenen die geen hoog werk
tempo hebben iets is gegroeid. Dit duidt op een lichte polarisatietendens (figuur 2.11 ). 
De drie aspecten van de arbeidsinhoud laten derhalve drie verschillende trends zien, 
respectievelijk regradatie (eentonig werk), stabiliteit (ontplooiingsmogelijkheden) en 
degradatie met recent enige polarisatie (werktempo). 
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Figuur 2.11 Hoog tempo. 1980-1998 
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Bron: CBS (LS074-'86, DLO'89-'96, POLS'97-'98) SCP-bewerking. 

Resumerend blijkt de gestage stijging van het functieniveau van de werkgelegenheid, 
die in de vorige paragraaf werd gesignaleerd, niet gepaard te zijn gegaan met een 
algehele verbetering van de kwaliteit van het werk, zoals die door de werkenden zelf 
wordt ervaren. Alleen de afname van eentonig en gevaarlijk werk komt overeen met 
de regradatie van de functiestructuur. Daarnaast zou ook de stijging van het werktempo 
hiermee verband kunnen houden, aangezien een hoog werktempo het meest voorkomt 
in de hogere functies. Niettemin manifesteert de stijgende werkdruk zich op alle functie-

4 

niveaus. 

Het is interessant om na te gaan in hoeverre de trends in de ervaren kwaliteit van de 
arbeid samenhangen met de verschuivingen in de sectorstructuur van de werkgelegen
heid. Zo stelde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in 1990 in Een 
werkend perspectief: "Maar de ontwikkeling in de richting van een post-industriële 
samenleving heeft de gelijkstelling van arbeid met industriële arbeid voor een niet 
onaanzienlijk deel achterhaald. Het 'labeur'-kenmerk van arbeid heeft op het werk van 
steeds minder werknemers betrekking" (WRR 1990: 38). De WRR veronderstelt der
halve dat de verschuiving van de werkgelegenheid van de industrie naar de dienstver
lening gepaard gaat met een verbetering van de kwaliteit van de arbeid. Inderdaad zijn 
de arbeidsomstandigheden in de traditionele sectoren (landbouw, industrie, bouw) 
over het algemeen minder goed dan in de dienstensector, zo laat tabel 2.2 zien. Van 
de werkenden in de landbouw heeft zeker driekwart vuil werk en ruim de helft lichame
lijk zwaar werk, terwijl deze aandelen in het bank- en verzekeringswezen onder de 
10% liggen. In de industrie hebben veel werkenden te maken met lawaai en in de bouw 
wordt veel gevaarlijk werk verricht, terwijl dit in het bank- en verzekeringswezen en in 
de overige diensten (zeer) weinig voorkomt. In het algemeen zijn de fysieke arbeids
omstandigheden in de dienstensector beduidend beter dan in de landbouw, industrie 
en bouwnijverheid. Binnen de dienstensector scoort de transport- en communicatie
sector echter relatief slecht, vergelijkbaar met de industrie. 
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Tabel 2.2 Arbeidsomstandigheden naar bedrijfstak, gemiddelde over de jaren 1991-1993 (in procenten) en mutatie 
t.o.v. de jaren 1974-1977 (in procentpunten) 

gevaarlijk zwaar 
lawaai vuil werk stank werk werk 

totaal 

1991-93 27 27 11 7 25 
(mutatie) (-1) (2) H) H) (5) 

landbouw 

1991-93 27 78 18 7 55 
(mutatie) (17) (6) (-2) (-8) (-3) 

industrie, delfstoffen, openbaar nut 

1991-93 45 37 16 10 23 
(mutatie) (1) (1) (-3) (-2) (3) 

bouw, installatiebedrijven 

1991-93 45 70 21 17 52 
(mutatie) (22) (27) (11) (-9) (15) 

handel, horeca 

1991-93 23 25 9 4 26 
(mutatie) (2) 0) H) (-3) (6) 

transport, communicatie 

1991-93 34 26 16 12 24 
(mutatie) (-2) (4) (1) (-6) (5) 

bank/verzekeringswezen, zakelijke diensten 

1991-93 13 7 4 3 5 
(mutatie) H) (4) (1) (0) (3) 

overige diensten 

1991-93 19 15 8 6 25 
(mutatie) (-2) (5) (-0) (-3) (10) 

Bron: CBS (LSO/DLO) SCP-bewerking 

Ten aanzien van de arbeidsinhoud zijn de verschillen tussen de bedrijfstakken kleiner 
(tabel 2.3). Eentonig werk komt in de landbouw, industrie en transportsector ver
houdingsgewijs wat meer voor dan in de andere sectoren, terwijl het werk in de eerst
genoemde sectoren vaak ook minder ontplooiingsmogelijkheden biedt. Over een hoog 
werktempo klagen vooral de werkenden in de transportsector en in het bank- en 
verzekeringswezen, maar ook degenen die in de bouw en in de handel en horeca werken. 

Aangezien slechte fysieke arbeidsomstandigheden vooral in de landbouw, industrie en 
bouwnijverheid voorkomen, zou men verwachten dat de verschuiving in de werk-
gelegenheidsstructuur van deze sectoren naar de dienstensector gepaard gaat met een 
afname van het aandeel werkenden dat met slechte arbeidsomstandigheden te maken 
heeft. Toch bleek hiervoor dat dit, met uitzondering van gevaarlijk werk, niet of nauwe
lijks het geval is. Dit heeft twee oorzaken. 
In de eerste plaats was de verschuiving in de werkgelegenheidsstructuur in de 
beschouwde periode, tussen 1977 en 1993. niet groot genoeg om een substantieel effect 
op de arbeidsomstandigheden te kunnen hebben. Als in iedere bedrijfstak de arbeids
omstandigheden in deze periode gelijk zouden zijn gebleven, zou als gevolg van de 
verschuiving van de werkgelegenheid naar de dienstensector het aandeel werkenden 
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met slechte arbeidsomstandigheden slechts met 1 procentpunt (lawaai, stank, gevaarlijk 
werk) tot maximaal 4 procentpunten (vuil werk) zijn afgenomen. De verschuiving in 
de werkgelegenheidsstructuur heeft, anders dan de WRR veronderstelde, dus slechts 
een beperkte invloed op de arbeidsomstandigheden. 

Tabel 2.3 Arbeidsinhoud naar bedrijfstak, gemiddelde over de jaren 1991 -1993 (in procenten) en mutatie t.o.v. de jaren 

1974-1977 (in procentpunten) 

geen ontplooiings-

eentonig werk mogelijkheden hoog tempo 

totaal 

1991-93 9 17 54 

(mutatie) (-5) (-3) (15) 

landbouw 

1991-93 14 18 49 

(mutatie) (5) (2) (4) 
industrie, delfstoffen, openbaar nut 

1991-93 12 20 46 

(mutatie) (-8) (-8) (12) 

bouw, installatiebedrijven 

1991-93 7 14 58 

(mutatie) (-7) (-16) (29) 

handel, horeca 

1991-93 8 19 57 

(mutatie) (-2) (-2) (10) 

transport, communicatie 

1991-93 12 25 60 

(mutatie) (-6) (1) (13) 

bank/verzekeringswezen, zakelijke 

diensten 

1991-93 7 12 62 

(mutatie) (-6) (-6) (15) 
overige diensten 

1991-93 7 16 54 

(mutatie) (-3) (1) (16)' 

Bron: CBS (LSO/DLO) SCP-bewerking 

In de tweede plaats zijn de arbeidsomstandigheden binnen de verschillende bedrijfs
takken niet gelijk gebleven (tabel 2.2). Vooral vuil werk en zwaar werk kwamen in 
(nagenoeg) iedere bedrijfstak in het begin van de jaren negentig vaker voor dan halver
wege de jaren zeventig, terwijl in de traditionele sectoren (landbouw, industrie, bouw) 
nu ook meer lawaai voorkomt. Vooral in de bouwnijverheid blijken de arbeidsomstandig
heden in de beschouwde periode aanzienlijk te zijn verslechterd, met uitzondering van 
gevaarlijk werk. De afname van gevaarlijk werk heeft zich in alle sectoren voorgedaan. 
De afname van eentonig werk, de toename van werk met ontplooiingsmogelijkheden 
en de sterke toename van het werktempo kunnen evenmin uit de veranderingen in de 
werkgelegenheidsstructuur worden verklaard, aangezien de verschillen tussen de sectoren 
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gering zijn. De genoemde trends hebben zich in alle sectoren voorgedaan (tabel 2.3). 
Een verschuiving in de richting van minder eentonig werk dat goede ontplooiings
mogelijkheden biedt, maar in een hoog tempo moet worden gedaan, is blijkbaar een 
ontwikkeling die kenmerkend is voor de algehele economische ontwikkeling en niet 
slechts voor bepaalde sectoren. 

De hiervoor geschetste ontwikkelingen in de arbeidsomstandigheden en arbeidsinhoud 
bieden weinig steun voor de regradatiethe.se noch voor de degradatiethese. Afgaande 
op het oordeel van de werkenden zelf is geen sprake van een algehele verbetering in 
de arbeidsomstandigheden en de arbeidsinhoud. Alleen gevaarlijk werk en eentonig werk 
komen steeds minder voor, maar daar staat tegenover dat het werktempo over de gehele 
linie toeneemt en er meer lichamelijk zwaar werk is. Van een algehele verslechtering 
is echter evenmin sprake. De gepresenteerde gegevens bieden evenmin steun voor de 
polarisatiethese: bij geen van de indicatoren voor de arbeidsomstandigheden en de 
arbeidsinhoud is het aandeel van de middencategorie beduidend kleiner geworden. 
Alleen ten aanzien van het werktempo lijkt zich in de tweede helft van de jaren negentig 
een lichte polarisatie te hebben voorgedaan. 

2.6 De arbeidsverhoudingen 

Het leefsituatieonderzoek van het CBS bevat pas sinds 1994 enkele vragen die betrek
king hebben op (een aspect van) de arbeidsverhoudingen, namelijk de autonomie in 
het werk. Het gaat om de vraag of men over een aantal zaken met betrekking tot het 
werk zelf kan beslissen: de manier waarop men het werk uitvoert, het onderbreken 
van het werk voor een pauze, de opname van verlof en de regeling van de temperatuur 
en ventilatie op de werkplek. Gezien de korte periode waarover gegevens beschikbaar 
zijn (1994-1998), heeft het weinig zin de trends in beeld te brengen. De cijfers fluctueren 
daarvoor te sterk van jaar tot jaar. Alleen bij de manier waarop men het werk uitvoert, 
doet zich tussen 1994 en 1998 een eenduidige toename voor van het aandeel dat hier
over zelf kan beslissen (van 64% naar 70%). terwijl het aandeel dat niet zelf kan 
beslissen, is afgenomen (van 22% naar 18%) (DLO/POLS). Met betrekking tot de 
autonomie over de uitvoering van het werk kan in de jaren negentig dus van regradatie 
worden gesproken. Bij de andere aspecten vertoont het aandeel werkenden met regel
mogelijkheden echter geen duidelijke trend. 
Verschillen in de mate van autonomie tussen de dienstensector en de 'traditionele' 
sectoren op een bepaald moment, kunnen enig inzicht verschaffen in de vraag of de 
verschuiving in de sectorstructuur op zichzelf tot een toename of afname van autonomie 
leidt. Analyse van gegevens uit 1998 laat zien dat de autonomie ten aanzien van de 
uitvoering, de volgorde en het onderbreken van het werk en het opnemen van verlof in 
de financiële en zakelijke dienstverlening groter is dan gemiddeld. Maar in de ver
voer- en communicatiesector en in de overige dienstverlening (waaronder overheid, 
onderwijs en gezondheidszorg) is deze kleiner dan gemiddeld. De industrie en bouw
nijverheid wijken op deze punten niet veel af van het gemiddelde. Dat de autonomie 
van werknemers in de overige dienstverlening aan de lage kant is, lijkt enigszins ver
rassend, gezien het gemiddeld hoge opleidingsniveau in deze sector. Met name in het 
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onderwijs en de zorg worden verlof, pauzes en volgorde van de werkzaamheden echter 
in hoge mate door roosters en vaststaande routines bepaald. Ten aanzien van de mogelijk
heden om temperatuur en ventilatie zelf te regelen, scoren de bouw en in mindere mate 
de industrie relatief laag en de vervoer- en communicatiesector en de handel en horeca 
relatief hoog. De financiële en zakelijke diensten en de overige dienstverlening behalen 
op dit terrein een gemiddelde score. 
Over het geheel genomen lijkt de verschuiving in de sectorstructuur van de nijverheid 
naar de diensten dus niet tot een toename van de autonomie te leiden. Aangezien de 
verschillen tussen de onderscheiden dienstensectoren onderling vrij groot zijn, zal de 
verandering in de sectorstructuur eerder tot een grotere variatie in autonomie leiden. 

Steijn en De Witte hebben in enkele studies getracht meer inzicht te krijgen in de ont
wikkeling van de autonomie (het aantal vrijheidsgraden) van werknemers (Steijn en 
De Witte 1992, 1993 en 1996). Hun belangstelling ging vooral uit naar de invloed van 
technologische ontwikkeling op de autonomie in en de complexiteit van het werk. Op 
grond van een aantal casestudies concluderen zij dat toepassing van nieuwe productie
technologieën de complexiteit van het werk over het algemeen vergroot, maar niet een
duidig de autonomie van de werknemer doet toenemen. Terwijl zij in bepaalde beroepen 
(hoofdarbeiders en professionals) een toename van de autonomie signaleren, vinden 
zij dat in andere beroepen (handarbeiders) de autonomie gelijk blijft of licht afneemt. 
Dit vormt voor hen aanleiding om als alternatief voor de polarisatiethese de 'interne 
differentiatiehypothese' te formuleren: "Volgens deze hypothese wordt de inhoud van 
functies die direct door automatisering worden geraakt enerzijds complexer, terwijl 
tegelijkertijd het aantal vrijheidsgraden daarbinnen afneemt. De complexiteit van 
werkzaamheden neemt toe, terwijl de autonomie afneemt" (Steijn en De Witte 1993: 
253). De door hen veronderstelde afname van de autonomie wordt door de beschikbare 
gegevens uit de leefsituatieondezoeken voor de periode 1994-1998 echter niet bevestigd. 

Ook met betrekking tot de arbeidsverhoudingen wordt voor geen van de hypothesen 
veel steun gevonden, al is hierover, gezien de korte cijferreeks, slechts een zeer voor
lopig oordeel mogelijk. Alleen het feit dat steeds meer werkenden zelf kunnen beslissen 
over de manier waarop zij hun werk uitvoeren, levert enige steun op voor de regradatie-
these (hypothese lb). 

2.7 Het einde van de traditionele vaste baan? 

Volgens Beek (1999) komt de degradatie van de kwaliteit van de arbeid niet tot uit
drukking in de arbeidsinhoud of de arbeidsomstandigheden, maar in het dienstverband. 
De traditionele vaste voltijdbaan zou op zijn retour zijn en het segment van tijdelijke, 
flexibele en 'precaire' banen en (schijn)zelfstandigen zou groeien. Beek lijkt ook deel
tijdbanen tot dit segment te rekenen, al is er in ieder geval voor de Nederlandse arbeids
markt gerede twijfel mogelijk over het precaire karakter van deeltijdwerk. Figuur 2.12 
laat de verandering in de structuur van de werkgelegenheid naar dienstverband sinds 
1970 zien. Terwijl in 1970 nog meer dan twee derde (68%) van de totale werkgelegen
heid uit vaste voltijdbanen bestond, was dit in 1998 nog maar de helft (51%). Had in 

DE TRANSFORMATIE VAN DE ARBEIDSMARKT 45 



1970 minder dan één op de zes werkenden een deeltijd- of flexibele baan, in 1998 was 
dit al meer dan één op drie (37%). Het aandeel zelfstandigen daalde echter licht, van 
16% in 1970 naar 13% in 1998 (CBS 1996c: 30-54; f: 1999/12, 2000/8). 

Figuur 2.12 Werkgelegenheid naar dienstverband, 1970-1998 

% 50 7J zelfstandigen 

• flexibel 

• vast, deeltijd 

| vast, voltijd 
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Bron: CBS (1996c: 30-54:1996e: 117-124; 1998b; f: 1999/12, 2000/8). 

De stelling van Beek dat het segment van vaste voltijdbanen krimpt, wordt door deze 
cijfers overtuigend bevestigd. Of dit gepaard gaat met een sterke groei van het aantal 
'precaire' banen, hangt af van de vraag of men deeltijdwerk hiertoe rekent. Het meren
deel van de deeltijdwerkers (81% in 1998; CBS 1999: 92) heeft evenwel een vast 
dienstverband. De afname van het aandeel vaste voltijdbanen is vrijwel gelijk aan de 
toename van het vaste deeltijdwerk: van 12% in 1970 naar 26% in 1998. Telt men vast 
voltijdwerk en vast deeltijdwerk bij elkaar op, dan blijkt het aandeel vaste banen in de 
totale werkgelegenheid dus nauwelijks te zijn veranderd: in 1970 bedroeg dit 80% van 
de totale werkgelegenheid en in 1998 77%. 

Niettemin is het aandeel flexibele banen sterk gegroeid, van 5% in 1970 naar 11% in 
1998. Hierbij dient te worden aangetekend dat dit percentage sterk afhangt van de 
definitie van een flexibele baan en van de gehanteerde meetmethode. In de Arbeids-
rekeningen, waaraan deze cijfers zijn ontleend, is sprake van een werknemer met een 
flexibel arbeidscontract indien deze geen vaste arbeidsrelatie heeft en/of geen vaste 
arbeidsduur is overeengekomen. Van een vaste arbeidsrelatie wordt gesproken indien 
een werknemer hetzij in vaste dienst is, hetzij in tijdelijke dienst is en uitzicht heeft 
op een vast dienstverband, hetzij een arbeidscontract heeft met een vaste looptijd van 
een jaar of langer. Tot de flexibele arbeidskrachten behoren oproep-, afroep- en inval
krachten, uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk contract voor minder dan 
een jaar zonder uitzicht op een vast contract. Een eventuele toename van tijdelijke 
aanstellingen van langer dan eenjaar en van tijdelijke contracten als 'verlengde proef
tijd' komt dus niet tot uitdrukking in groei van het aandeel flexibele banen. 
Uit de Enquête beroepsbevolking van het CBS blijkt evenwel dat het aantal werknemers 
met een tijdelijk dienstverband van een jaar of langer (die hiervoor niet als flexibele 
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arbeidskrachten zijn meegeteld) tussen 1992 en 1996 vrijwel stabiel was en niet meer 
dan 2% van het totale aantal werknemers (iets meer dan 100.000) bedroeg (CBS 
1997a: 84). 

De groei van het aandeel flexibele banen is niet zozeer ten koste gegaan van het aan
deel vaste banen als wel van het aandeel zelfstandigen. Het werkgelegenheidsaandeel 
van flexibele banen en zelfstandigen tezamen nam tussen 1970 en 1998 slechts licht 
toe, van 20% naar 23%. Anders dan Beek stelt, is dus nauwelijks sprake van een ver
schuiving van vaste banen naar flexibele banen, maar doen zich vooral verschuivingen 
voor binnen het qua omvang stabiele segment vaste banen en binnen het flexibele seg
ment. Binnen het vaste segment is de verhouding tussen voltijd- en deeltijdbanen radi
caal gewijzigd, binnen het flexibele segment hebben de flexibele banen in loondienst 
terrein gewonnen op het zelfstandig ondernemerschap. 

Nu zou men kunnen tegenwerpen dat het formele dienstverband slechts een gebrekkig 
inzicht biedt in de duurzaamheid van de arbeidsrelatie. Zo is het inmiddels gemeengoed 
dat de 'baan voor het leven' (lifetime employment) tot het verleden behoort en met 
enige regelmaat valt te beluisteren dat de vaste baan steeds minder vast wordt (vgl. 
Bridges 1994, Fortuyn 1995). Ook wie een vaste aanstelling heeft, zou er steeds minder 
op kunnen rekenen dat zijn of haar dienstverband onbeperkt wordt gecontinueerd. 
Als deze veronderstellingen juist zijn, zou men verwachten dat het aandeel werknemers 
dat jaarlijks van baan wisselt, toeneemt. Uit cijfers van de Organisatie voor Strategisch 
Arbeidsmarktonderzoek blijkt dat de baan-baanmobiliteit sterk schommelt met de 
economische conjunctuur, maar geen duidelijke trendmatige ontwikkeling vertoont 
(figuur 2.13). Beginjaren tachtig daalde de baan-baanmobiliteit, bij een snel verslechte
rende werkgelegenheidssituatie, van 7% in 1980 naar ruim 5% in 1982. Vanaf 1984 
steeg zij sterk, tot meer dan 15% in 1990, om in de economische recessie in de eerste 
helft van de jaren negentig weer te dalen tot 8% in 1993. Daarna steeg het aandeel 
werknemers dat van baan wisselde weer tot ruim 11% in 1998 (Kunnen et al. 1997: 
29-30, Fouarge et al. 1998: 46). Cijfers van het CBS voor de periode 1987-1998 laten 
een vergelijkbaar patroon zien, zij het op een lager niveau (5% in 1987, ruim 6% in 
1991, 4% in 1994 en weer ruim 6% in 1998) (CBS 1996a: 10, 1998: 25). 
Voor de jaren vóór 1983 zijn geen direct vergelijkbare cijfers beschikbaar, maar CBS-
cijfers duiden eveneens op een sterke conjunctuurgevoeligheid van de mobiliteit van 
baan naar baan en het ontbreken van een duidelijke trend: in de eerste helft van de jaren 
zestig, tijdens een langdurige periode van hoogconjunctuur, lag de mobiliteit eveneens 
hoog. rond de 15%. Aan het begin van de jaren tachtig, tijdens de conjuncturele 
inzinking na de tweede oliecrisis, liep de mobiliteit sterk terug (Hartog et al. 1987: 69). 

Een ander cijfer waaruit de duurzaamheid van een baan blijkt, is het aantal dienstjaren; 
dat wil zeggen het aantal jaren dat men bij dezelfde werkgever in dienst is (maar niet 
noodzakelijkerwijs dezelfde functie uitoefent). Hierover zijn pas sinds 1992 cijfers 
beschikbaar. Deze duiden echter evenmin op een grotere flexibiliteit van de (vaste) 
baan. In 1992 waren werknemers gemiddeld 8,4 jaar in dienst bij dezelfde werkgever, 
in 1999 was dit toegenomen tot 8,9 jaar (CBS 1997b: 70. 2000d: 37). Dit is des te 
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opmerkelijker als men bedenkt dat de werkgelegenheid in de tweede helft van de jaren 
negentig zeer sterk groeide, zodat in 1999 een flink deel van de werkenden pas kort 
bij zijn of haar huidige werkgever in dienst was: het aandeel werknemers met minder 
dan één dienstjaar groeide dan ook van 13% in 1994 naar 18% in 1999 (CBS 2000d: 36). 

Figuur 2.13 Baan-baanmobiliteit (in °o van werkgelegenheid). 1980-1999 
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Bron: Allaart et al. (1987:41), Fouarge et al. (1998:46), CBS (2000b: 30). 

De ontwikkelingen van het aandeel vaste banen, de baanmobiliteit en de gemiddelde 
baanduur bieden derhalve nauwelijks enige steun voor de aan Beek (1999) ontleende 
hypothese 2b. Weliswaar is het aandeel vaste voltijdbanen in het laatste kwart van de 
twintigste eeuw sterk gekrompen, maar dit heeft niet geleid tot een beduidende groei 
van het flexibele segment van de arbeidsmarkt. De opvallendste verschuiving was die 
van voltijdbanen naar deeltijdbanen, maar dit kan, zeker voor Nederland, niet als een 
degradatietendens worden aangemerkt. De gemiddelde baanduur blijkt - anders dan 
men op grond van Becks analyse zou verwachten - in de jaren negentig niet korter, 
maar juist langer te zijn geworden. De afgelopen 25 jaar werd wel gekenmerkt door 
een toenemende differentiatie in dienstverband en arbeidsduur, waardoor er steeds 
minder van één typerende contractvorm (namelijk de vaste voltijdbaan) sprake is. Er 
is echter weinig reden om deze differentiatie in termen van regradatie, degradatie of 
polarisatie te duiden. 

2.8 Stratificatie naar opleiding, sekse en etniciteit 

In de voorgaande paragrafen zijn de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt uitsluitend op 
basis van de kenmerken van arbeidsplaatsen beschreven. De drie thesen over de trans
formatie van de arbeidsmarkt hebben echter ook implicaties voor de verdeling van 
bevolkingscategorieën over de verschillende segmenten van de arbeidsmarkt. In de 
regradatiethese is het opleidingsniveau doorslaggevend voor de positie die men op de 
arbeidsmarkt inneemt. Hoger opgeleiden bezetten de hoogste en aantrekkelijkste functies, 
lager opgeleiden moeten met lagere en minder aantrekkelijke functies genoegen nemen 
en de laagst opgeleiden worden in toenemende mate getroffen door werkloosheid. In 
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de degradatiethese spelen opleidingsniveau en andere persoonskenmerken nauwelijks 
een rol: iedereen wordt geconfronteerd met de daling van de kwaliteit van de arbeid. 
Maar in beginsel is wel voor iedereen werk voorhanden. In de polarisatiethese daaren
tegen zijn zowel het opleidingsniveau als andere persoonskenmerken, zoals leeftijd en 
etniciteit, van belang. Volgens deze these is er sprake van een sterk gestratificeerde en 
gesegmenteerde arbeidsmarkt, waarop hoogopgeleide autochtone mannen de beste 
posities op de primaire arbeidsmarkt innemen, terwijl laagopgeleiden, vrouwen en 
allochtonen zijn aangewezen op de baantjes in het secundaire arbeidsmarktsegment. 
Evenmin als in de regradatiethese is sprake van omvangrijke en structurele onvrijwillige 
werkloosheid. Wel is denkbaar dat van degenen die uitsluitend toegang hebben tot de 
secundaire arbeidsmarkt, een deel zich van de arbeidsmarkt terugtrekt. 

Figuur 2.14 Nettoparticipatiegraad en werkloosheid, 1970-2000 
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Bron: CBS (c: Nederland in tijdreeksen arbeid; e) 

Figuur 2.14 toont de ontwikkeling van de nettoarbeidsparticipatie in procenten van de 
bevolking van 15-64 jaar en van het (geregistreerde) werkloosheidspercentage tussen 
1970 en 1999. Gezien deze ontwikkeling is het niet verwonderlijk dat in de jaren tachtig 
ideeën over baanloze groei en structurele massawerkloosheid op veel steun konden 
rekenen. In de periode 1970-1990 leek de werkloosheid immers in iedere conjunctuurgolf 
op een hoger niveau terecht te komen. De laatste conjunctuurgolf, die een aanvang 
nam met de milde recessie van 1993, betekende echter een breuk met deze ontwikkeling: 
de top van de werkloosheid lag in 1994 lager dan in 1984. In de langdurige opgaande 
conjunctuurfase daarna is de werkloosheid weer gezakt tot het niveau van begin jaren 
zeventig. Over de gehele periode 1970-1999 bezien, is dus geen sprake van een trend
matige stijging van de werkloosheid, maar eerder van een lange golf: aan het begin 
van de 21e eeuw lijkt de arbeidsmarktsituatie enigszins op die aan het begin van de 
jaren zeventig van de twintigste eeuw. 
De nettoparticipatiegraad laat eveneens een lange golfbeweging zien, maar vertoont 
daarnaast een stijgende trend: in 1999 was de participatiegraad zes procentpunten hoger 
dan in 1970. 
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Op het eerste gezicht bieden deze ontwikkelingen geen steun voor de regradatiethese, 
waarin wordt verondersteld dat een groeiende groep laaggeschoolden als gevolg van 
een te lage productiviteit van betaalde arbeid wordt uitgesloten. De ontwikkeling van 
het totale werkloosheidspercentage en van de totale participatiegraad bieden echter nog 
geen inzicht in de vraag of vooral laagopgeleiden door werkloosheid worden getroffen 
en buiten de arbeidsmarkt worden gesloten. In de beschouwde periode is immers ook 
het aandeel laagopgeleiden in de beroepsbevolking afgenomen. Bovendien zou de 
werkloosheid zich, als uitvloeisel van de meritocratiseringstendens, steeds sterker onder 
laagopgeleiden kunnen concentreren. 
Om na te gaan of de stratificatie van de arbeidsmarkt in de afgelopen 25 jaar is toe
genomen, is voor een drietal bevolkingsgroepen de verandering in de relatieve arbeids
marktpositie onderzocht. Naast laagopgeleiden gaat het hier om vrouwen en om alloch
tonen, twee groepen waarvan in de polarisatiethese wordt aangenomen dat zij een 
relatief ongunstige arbeidsmarktpositie hebben. Hiertoe zijn logistische regressieanalyses 
uitgevoerd van de arbeidsmarktpositie in het eerste jaar in de jaren zeventig en het 
laatste jaar in de jaren negentig waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Tabel 2.4 ver
meldt zogeheten odds ratio's van respectievelijk de nettoarbeidsparticipatie, de werk
loosheid, het functieniveau, de arbeidsomstandigheden, de arbeidsinhoud en het 
dienstverband. Odds ratio's zijn 'dubbele quotiënten'. De odds van de werkloosheid 
van laagopgeleiden zijn gelijk aan de kans dat een laagopgeleide werkloos is, gedeeld 
door de kans dat een laagopgeleide niet werkloos is. De odds ratio is gelijk aan het 
quotiënt van de odds van laagopgeleiden en de odds van de complementaire groep, de 
middelbaar- en hoogopgeleiden. Als de odds ratio van een bepaalde groep groter is 
dan één, dan heeft de desbetreffende groep een grotere kans op werkloosheid dan de 
overigen; is de odds ratio kleiner dan één, dan heeft de groep juist een relatief kleine 
kans op werkloosheid. 
De odds ratio's in tabel 2.4 zijn, voor zover mogelijk, gecontroleerd voor andere 
variabelen om zo zuiver mogelijke schattingen te geven van het effect van het lidmaat
schap van een bepaalde groep. Zo zijn allochtonen gemiddeld lager opgeleid dan 
autochtonen, zodat de relatief lage arbeidsdeelname en hoge werkloosheid onder 
allochtonen zowel zouden kunnen worden toegeschreven aan hun (etnische) afkomst 
als aan hun lage opleidingsniveau. Door voor het opleidingsniveau te controleren, 
wordt zo goed mogelijk het effect van etniciteit zelf bepaald. Voor zover mogelijk is 
in tabel 2.4 (indien relevant) steeds gecontroleerd voor opleidingsniveau, geslacht, 
etniciteit, leeftijd en positie in het huishouden. 

Op grond van de regradatiethese en de daarin veronderstelde meritocratiseringstendens 
valt te verwachten dat laagopgeleiden in toenemende mate terechtkomen in de laagste 
functies (hypothese lc) en/of werkloos worden of buiten de arbeidsmarkt worden 
gesloten (hypothese ld). Andere, ascriptieve persoonskenmerken als geslacht en etniciteit 
zouden daarentegen steeds minder van belang zijn. Wat het opleidingsniveau betreft, 
worden deze hypothesen door de gegevens in tabel 2.4 bevestigd: laagopgeleiden hebben 
niet alleen een relatief grote kans op non-participatie, onvrijwillige werkloosheid en 
een lage functie, maar bovendien zijn deze kansen in verhouding tot hoger opgeleiden 
in het laatste kwart van de vorige eeuw gestegen. Dat sekse en etniciteit op de arbeids-
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markt aan belang inboeten, wordt door de cijfers in tabel 2.4 slechts ten dele bevestigd. 
De oververtegenwoordiging van vrouwen en allochtonen op de laagste functieniveaus 
is tussen 1973 en 1998 duidelijk verminderd. Na correctie voor verschillen in opleidings
niveau werken vrouwen en allochtonen nog slechts iets vaker op de laagste functie
niveaus dan mannen en autochtonen. Dit levert derhalve weinig steun op voor de pola-
risatiethese, volgens welke vrouwen en allochtonen wel oververtegenwoordigd zijn in 
de lagere functies (hypothese 3c). 
Vrouwen behoren aan het eind van de jaren negentig verhoudingsgewijs ook veel minder 
vaak tot de niet-werkenden dan in de jaren zeventig. Hun oververtegenwoordiging 
onder de werklozen is echter sterk toegenomen. Hieruit mag evenwel niet worden 
geconcludeerd dat de arbeidsmarktpositie van vrouwen vergeleken met mannen is ver
slechterd. De kans op werkloosheid hangt voor vrouwen namelijk sterk samen met het 
aandeel vrouwen dat beschikbaar is voor betaald werk en daarom als werkloos wordt 
meegeteld. Een groot deel van de 'werkloze' vrouwen werd in de jaren zeventig niet 
als zodanig meegeteld. 
Bij allochtonen is de ondervertegenwoordiging onder de niet-werkenden omgeslagen 
in oververtegenwoordiging, terwijl de relatieve kans op werkloosheid eveneens is toe
genomen. Bij allochtonen dient men evenwel rekening te houden met de verandering 
in de samenstelling van deze groep. Beginjaren zeventig ging het voornamelijk om 
mannelijke gastarbeiders die speciaal naar Nederland waren gekomen om hier te werken 
(gegevens over Surinamers en Antillianen ontbreken voor het begin van de jaren 
zeventig). Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij in deze tijd verhoudingsgewijs vaker 
betaald werk hadden dan autochtonen. Eindjaren negentig ging het om een veel 
omvangrijkere en veel gedifferentieerdere groep, waarvan een groot deel niet vanwege 
het werk naar Nederland is geëmigreerd. Toch lijkt dit niet voldoende verklaring te 
bieden voor de verslechtering van de arbeidsmarktpositie van allochtonen. Als men 
zowel in 1973 als in 1998 de aandacht beperkt tot Turkse en Marokkaanse mannen (in 
vergelijking tot overige mannen), is de (gecontroleerde) odds ratio voor niet-werken 
en werkloosheid nog aanzienlijk sterker toegenomen dan voor de totale groep alloch
tonen, namelijk van 0,45 naar 4,16 (niet-werken) respectievelijk van 0,63 naar 5,18 
(werkloosheid) (niet in de tabel). 
Zowel bij vrouwen als bij allochtonen zou een deel van de verklaring van hun hogere 
kans op werkloosheid ook kunnen liggen in het feit dat na controle voor opleidings
niveau en leeftijd nog andere, niet-waargenomen verschillen in capaciteiten resteren. 
Zo hebben veel vrouwen minder arbeidservaring dan mannen van gelijke leeftijd, door
dat zij hun loopbaan kortere of langere tijd hebben onderbroken om voor de kinderen 
te zorgen. Ook bestaan tussen mannen en vrouwen grote verschillen in opleidings-
richting. Allochtonen kunnen zich ongunstig onderscheiden van autochtonen van gelijk 
opleidingsniveau door een slechtere beheersing van de Nederlandse taal. 
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Tabel 2.4 Gecontroleerde odds ratio's" van een aantal arbeidsmarktindicatoren voor laagopgeleiden, vrouwen en 
allochtonen, eerste helft jaren zeventig en tweede helft jaren negentig 

laagopgeleiden' 

jaren 70d 

1,76 
1,57 

8,50 

vrouwen 

jaren 90e jaren '70 jaren '90e 

allochtonen0 

jaren '70d 

0,82 

1,38 

3,71 

jaren '90e 

1,98 

2,68 

1,37 

niet-werkend 

werkloos 

laag functieniveau (1 of 2)9 

arbeidsomstandigheden 

lawaai 

vuil werk 

stank 

zwaar werk 

gevaarlijk werk 

arbeidsinhoud 

geen ontplooiingsmogelijkheden 2,45 

eentonig werk 

hoog tempo 

dienstverband 

flexibel dienstverband 

vaste voltijdbaan 

2,62 
2,21 

11,48 

10,88 
0,89 

1,95 

4,45 

2,18 

1.32 

1,68 1,62 0,55 0,57 

2,83 2,35 0,22 0,29 

1,43 1,59 0,54 0,43 

2,17 2,02 0,60 0,85 

1,66 1,40 0,11 0,30 

2,45 2.53 1.26 1.43 

2,70 3.61 1.18 1.05 

0,63 0.58 0.85 0.98 

1,47 (2,39)h (2,33)' 
0,70 0,09 

2,02 
0,94 

a Indien mogelijk gecontroleerd voor opleidingsniveau, geslacht, etniciteit, leeftijd en positie in het huishouden. 
b Personen met ten hoogste een mavo- of vbo-diploma. 
c In de jaren 70 personen met een met-Nederlandse nationaliteit, in de jaren '90 personen met een met-Nederlandse 

nationaliteit en/of niet in Nederland geboren, 
d Voor non-participatie, werkloosheid en functieniveau 1973, voor 'lawaai' en 'geen ontplooiingsmogelijkheden' 1974, voor 

de overige aspecten van de arbeidsomstandigheden en de arbeidsinhoud 1980, voor tlexibel dienstverband 1970. 
e Voor niet-werkenden, werkloosheid, functieniveau en dienstverband 1998, voor de arbeidsomstandigheden en de 

arbeidsinhoud 1993. 
f Percentage van de bevolking van 15-64 jaar dat geen betaald werk verricht, 
g 1973 o.b.v functieniveau-indeling Huijgen, 1998 o b.v beroepsniveau CBS (SBC'92). 
h Ongecontroleerde odds ratio's (in 1998 bedraagt de gecontroleerde odds ratio 2,08). 

Bron: CBS (AKT'73. EBB'98. LS074, LSO'80, DLO'93), CBS (c: Tijdreeksen arbeidsrekeningen); SCP-bewerking 

Volgens de degradatiethese worden alle groepen in ongeveer gelijke mate getroffen 
door de achteruitgang in de kwaliteit van de arbeid (hypothese 2c). Uit tabel 2.4 blijkt 
dat laagopgeleiden in vergelijking tot hoger opgeleiden onder relatief slechte arbeids
omstandigheden werken en een weinig aantrekkelijke arbeidsinhoud hebben, maar 
verhoudingsgewijs weinig last hebben van een hoog werktempo. Vrouwen hebben 
daarentegen gunstigere arbeidsomstandigheden dan mannen, maar missen in hun werk 
wel vaak ontplooiingsmogelijkheden. Ten aanzien van eentonig werk en werktempo 
onderscheidden vrouwen zich in 1993 nauwelijks meer van mannen. Over allochtonen 
zijn helaas geen gegevens beschikbaar. 
Deze cijfers suggereren dat verschillen in arbeidsomstandigheden en arbeidsinhoud 
vooral door het opleidingsniveau worden bepaald. Tussen de jaren zeventig en de 
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jaren negentig lijkt het belang van het opleidingsniveau echter wel iets kleiner te zijn 
geworden, met uitzondering van eentonig werk, dat in de jaren negentig veel sterker 
samenhangt met een laag opleidingsniveau. Dit lijkt in overeenstemming met de sterkere 
concentratie van laagopgeleiden in de laagste functieniveaus, waarvan men mag aan
nemen dat deze vaker eentonig werk omvatten. 
Volgens een bepaalde interpretatie van de degradatiethese zou flexibel werk een steeds 
algemener verschijnsel worden, dat minder bij uitstek de zwakste groepen op de arbeids
markt treft. Helaas is het niet mogelijk voor een wat langere periode de verdeling van 
flexibel en vast werk over werkenden met verschillende opleidingsniveaus en over 
verschillende etnische groepen in kaart te brengen. Alleen voor vrouwen kan worden 
vastgesteld dat hun oververtegenwoordiging in flexibele banen tussen 1970 en 1995 
vrijwel gelijk is gebleven. Van laagopgeleiden en allochtonen kan slechts worden 
geconstateerd dat zij in 1998 een beduidend grotere kans op flexibel werk hadden dan 
hoger opgeleiden respectievelijk autochtonen. Laagopgeleiden hebben ook minder kans 
op een (vaste) voltijdbaan, maar allochtonen onderscheiden zich op dit punt nauwelijks 
van autochtonen. Hoewel de ontwikkeling in de tijd dus niet kan worden bepaald, was 
flexibel werk aan het eind van de jaren negentig in ieder geval geenszins een verschijnsel 
dat in ongeveer gelijke mate in alle onderscheiden groepen voorkwam. 

Samenvattend biedt de analyse in tabel 2.4 vooral steun aan de stelling dat het belang 
van het opleidingsniveau voor het al dan niet hebben van werk en voor het functie
niveau in het laatste kwart van de twintigste eeuw is toegenomen. Tegelijkertijd bieden 
de cijfers weinig aanwijzingen dat het belang van sekse en etniciteit is afgenomen, 
behalve ten aanzien van het functieniveau. De invloed van opleidingsniveau en sekse 
op de arbeidsomstandigheden en de arbeidsinhoud is in de beschouwde periode betrek
kelijk weinig veranderd, maar lijkt over het algemeen wat kleiner te zijn geworden (met 
uitzondering van de invloed van opleidingsniveau op eentonig werk). 

2.9 Conclusie: een combinatie van regradatie en polarisatie 

Het empirische onderzoek in de voorgaande paragrafen levert geen eenduidige winnaar 
op van de strijd tussen de drie transformatiethesen, maar wel een duidelijke verliezer. 
Voor de degradatiethese werd in het voorgaande zo goed als geen steun gevonden. De 
kwaliteit van de arbeid mag in de afgelopen 25 jaar dan niet eenduidig zijn verbeterd. 
voor een algehele verslechtering van de kwaliteit van de arbeid zijn geen aanwijzingen 
gevonden. Alleen het aandeel werkenden met lichamelijk zwaar werk is licht toe
genomen en het aandeel met een hoog werktempo is fors gegroeid. Aangezien een 
hoog werktempo vooral in de hogere functies voorkomt, is het twijfelachtig of dit 
laatste als een aanwijzing voor degradatie kan worden beschouwd. Daarnaast is ook 
het werkgelegenheidsaandeel van flexibel werk gegroeid, maar dit is niet zozeer ten 
koste gegaan van het vaste werk als wel van het zelfstandig ondernemerschap. Ten 
slotte werd ook de veronderstelling van de degradatiethese dat de kwaliteit van de 
arbeid weinig samenhang vertoont met het opleidingsniveau, niet bevestigd. 
De ontwikkeling van de arbeidsmarkt in het laatste kwart van de vorige eeuw mag dan 
niet te karakteriseren zijn als degradatie, de vraag of regradatie dan wel polarisatie een 
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meer toepasselijke aanduiding is, is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Het staat wel
iswaar vast dat in één opzicht sprake was van regradatie: het gemiddelde functie
niveau is sinds de jaren zeventig sterk gestegen. Deze regradatietendens wordt echter 
niet of nauwelijks weerspiegeld in andere aspecten van de kwaliteit van de arbeid, 
zoals de arbeidsomstandigheden en de arbeidsinhoud. Alleen het aandeel werkenden 
met eentonig werk en gevaarlijk werk is afgenomen, maar lawaai, vuil werk, stank en 
werk zonder ontplooiingsmogelijkheden komen nog ongeveer evenveel voor als in de 
jaren zeventig, terwijl zwaar werk en een hoog werktempo zijn toegenomen. 
De veronderstelling dat, parallel aan de regradatietendensen, de meritocratisering van 
de arbeidsmarkt is voortgeschreden, wordt alleen bevestigd voorzover het om de kans 
op werk en om het functieniveau gaat. Laagopgeleiden lopen, in vergelijking met de 
jaren zeventig, verhoudingsgewijs zowel meer risico om buiten het arbeidsproces te 
worden gesloten als om in een lage functie terecht te komen. Voor de arbeidsomstandig
heden en de arbeidsinhoud is het belang van het opleidingsniveau echter eerder ver
minderd (behalve ten aanzien van eentonig werk). Tegelijkertijd is het belang van 
sekse en etniciteit voor het risico van werkloosheid toegenomen. Hoewel vrouwen aan 
het eind van de twintigste eeuw nog steeds veel minder vaak betaald werk hadden dan 
mannen van overeenkomstige leeftijd, opleiding, etniciteit en positie in het huishou
den, is het verschil wel aanzienlijk kleiner geworden. Voor het functieniveau hebben 
sekse en etniciteit sterk aan belang ingeboet, zodat kan worden geconcludeerd dat de 
meritocratiseringstendens zich het duidelijkst manifesteert in de functiestructuur van 
de werkgelegenheid. 
De ontwikkeling in de functiestructuur biedt echter ook enige ondersteuning voor de 
polarisatiethese: de groei van de werkgelegenheid in de hogere functies en de krimp 
in de lagere middenfuncties gingen immers gepaard met een stabiel werkgelegenheids-
aandeel op het onderste functieniveau. Bovendien wordt ook de beloningsstructuur, 
zoals in hoofdstuk 5 zal blijken, sinds het midden van de jaren tachtig gekenmerkt 
door een polarisatietendens. Dat deze polarisatie behalve voor laagopgeleiden ook 
nadelig uitwerkt voor vrouwen en allochtonen, is echter niet gebleken: de oververtegen
woordiging van vrouwen en allochtonen in de lagere functies is (sterk) verminderd. 
Daarnaast valt ten aanzien van de arbeidsomstandigheden en de arbeidsinhoud zo 
goed als niets van polarisatie te bespeuren. 

Concluderend zouden de kwalitatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het laatste 
kwart van de twintigste eeuw kunnen worden gekarakteriseerd als een regradatie van 
de functiestructuur die gepaard ging met een lichte polarisatie van functies en beloningen 
en een toenemend belang van het opleidingsniveau. Met betrekking tot de arbeids
omstandigheden valt echter vooral op dat zich zo weinig veranderingen hebben voor
gedaan, terwijl de arbeidsinhoud een gedifferentieerd beeld laat zien: minder eentonig 
werk. weinig verandering in de ontplooiingsmogelijkheden en een steeds hoger werk
tempo. Wat het dienstverband betreft, deden de belangrijkste verschuivingen zich voor 
binnen het vaste segment (van voltijdwerk naar deeltijdwerk) en binnen het flexibele 
segment (van zelfstandigen naar flexibele dienstverbanden). 
De gemeenschappelijke veronderstelling van de drie thesen die in dit hoofdstuk zijn 
getoetst, luidt dat de arbeidsmarkt in de afgelopen 25 jaar een metamorfose heeft onder-
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gaan die belangrijke gevolgen heeft gehad voor de kwaliteit van het werk. Dat de 
arbeidsmarkt de laatste decennia ingrijpend is veranderd, valt niet te ontkennen: de 
verschuiving in de werkgelegenheidsstructuur van de industrie naar de dienstensector, 
de explosieve groei van deeltijdwerk en de opmars van de werkende vrouw zijn daar
van wellicht de meest markante uitingen. Tegelijkertijd wees de analyse in de voor
gaande paragrafen uit dat deze veranderingen geen eenduidig effect hebben gehad op 
de kwaliteit van het werk. Hoewel het weinig twijfel lijdt dat de aard van het werk 
grote veranderingen heeft ondergaan, zijn er geen aanwijzingen voor een eenduidige 
verbetering, verslechtering of polarisering van de kwaliteit van het werk. Men zou 
zelfs kunnen stellen dat in kwalitatief opzicht de overeenkomsten tussen de arbeids
markt van begin jaren zeventig en die aan het einde van de jaren negentig meer in het 
oog springen dan de verschillen. 

Ter afsluiting van dit hoofdstuk wordt in de volgende paragraaf de kwalitatieve structuur 
van de huidige arbeidsmarkt meer in detail beschreven. 

2.10 De structuur van de arbeidsmarkt in 1995 

Bij de beschrijving van de kwalitatieve ontwikkeling van de werkgelegenheid in de voor
gaande paragrafen zijn alleen afzonderlijke trends in beeld gebracht. Die beschrijving 
verschaft derhalve geen inzicht in de samenhang tussen de verschillende kwalitatieve 
aspecten van het werk. Als gunstige werkaspecten samenklonteren, net als ongunstige 
aspecten, is er sprake van een segmentering van de arbeidsmarkt in aantrekkelijke en 
minder aantrekkelijke banen. Als verschillende aspecten echter nauwelijks met elkaar 
samenhangen, komen allerlei combinaties van gunstige en minder gunstige werkaspecten 
voor. In het eerste geval zou men van een hiërarchische of gestratificeerde arbeidsmarkt 
kunnen spreken met een eenduidige ordening van aantrekkelijke naar minder aantrek
kelijke banen. Gezien de concentratie van gunstige en minder gunstige werkaspecten 
bij bepaalde groepen, die uit het voorgaande bleek (hoog- versus laagopgeleiden, 
mannen versus vrouwen, autochtonen versus allochtonen), zou in dat geval sprake zijn 
van een gesegmenteerde arbeidsmarkt, waarin laagopgeleiden, vrouwen en allochtonen 
sterk zijn oververtegenwoordigd in de onderste segmenten van de arbeidsmarkt. 
Als evenwel weinig samenhang zou blijken te bestaan tussen de verschillende aspecten 
van werk en de verdeling van banen over de beroepsbevolking min of meer 'willekeurig' 
zou zijn, zou men kunnen spreken van een gedifferentieerde arbeidsmarkt, zonder dui
delijke segmentering of gelaagdheid. 
In deze paragraaf wordt de structuur van de arbeidsmarkt in het midden van de jaren 
negentig (om precies te zijn: in het jaar 1995) nader onderzocht. Dit biedt niet alleen 
interessante inzichten in de gevolgen van de eerder beschreven trends voor de huidige 
arbeidsmarktsituatie, maar het levert bovendien belangrijke achtergrondinformatie op 
voor de analyse van de betekenis van werk voor het individuele welbevinden in 
hoofdstuk 4. 
Om de kwalitatieve structuur van de werkgelegenheid in het jaar 1995 in kaart te 
brengen, wordt gebruikgemaakt van het onderzoek Leefsituatie van werkenden, werk
lozen en arbeidsongeschikten (LWW'95) dat in 1995 in opdracht van het SCP door 
het CBS is verricht (zie § 1.4). In dit onderzoek is een representatieve steekproef van 
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werkenden over een groter aantal kwalitatieve aspecten van het werk ondervraagd dan 
in de leefsituatieonderzoeken van het CBS, waarvan in het voorgaande gebruik is 
gemaakt. Daardoor kan een wat rijkere beschrijving van de structuur van de werk
gelegenheid worden gegeven dan in de voorgaande paragrafen mogelijk was. In totaal 
worden hier tien indicatoren van de kwaliteit van de arbeid gebruikt, die elk op basis 
van één tot maximaal vijf vragen zijn geconstrueerd. Tabel 2.5 vermeldt de tien indica
toren en de gebruikte items. 

Hoewel de meeste indicatoren en de gebruikte items voor zich spreken, volgt voor de 
volledigheid een korte toelichting. 
Als indicator voor de beloning van het werk wordt het netto-uurloon gebruikt. De 
nauwkeurigheid van deze variabele laat enigszins te wensen over doordat zij is afgeleid 
uit de opgave van de respondenten van hun week-, maand- of jaarloon en hun normale 
wekelijkse arbeidsduur. Indien men een brutoloonbedrag opgaf, is dit omgerekend 
naar een nettobedrag, waarbij echter niet met alle mogelijke verschillen in belasting
en premieheffing rekening kon worden gehouden. 
De indicator voor de (fysieke) arbeidsomstandigheden is gebaseerd op vier vragen, 
namelijk of men hoofdzakelijk werk met stank of lawaai, lichamelijk zwaar werk, vuil 
werk en zittend werk heeft. 
Voor de indicator van de arbeidsinhoud zijn vijf vragen gebruikt: of men interessant 
werk heeft, werk waarin men zelf beslissingen kan nemen, werk waarvan men de 
resultaten ziet, verantwoordelijk werk en werk waarmee men iets betekent in de maat
schappij. 

Voor het functieniveau is zowel een 'objectieve' als een 'subjectieve' maatstaf gebruikt. 
De objectieve maatstaf is het beroepsniveau van de respondent op grond van de huidige 
beroepsclassificatie van het CBS (SBC'92) (Bakker 1994). Het voordeel van een der
gelijke objectieve maat is dat deze niet is gebaseerd op het subjectieve oordeel van de 
werkende zelf (het beroepsniveau wordt namelijk door deskundigen afgeleid uit de 
beschrijving door de respondent van zijn of haar functie). Een nadeel is dat een indeling 
op basis van een formele functie- of beroepsomschrijving kan afwijken van de werke
lijke functie-inhoud. Daarom is tevens gebruikgemaakt van een meer subjectieve vraag 
naar het opleidingsniveau dat volgens de respondent zelf vereist is voor de functie die 
hij of zij verricht. 
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Tabel 2.5 Indicatoren voor de kwaliteit van de arbeid 

indicator items Cronbachs a 

loon - netto-uurloon 

fysieke - stank of lawaai 0.73 

arbeidsomstandigheden - lichamelijk zwaar werk 

- vuil werk 

- zittend werk 

arbeidsinhoud - interessant werk 

- werk waarin men zelf beslissingen kan nemen 

- werk waarvan men de resultaten ziet 

- verantwoordelijk werk 

0.75 

- werk waarmee men iets betekent in de maatschappij 

functieniveau - beroepsniveau (CBS-beroepenclassificatie SBC 

- de minimaal vereiste opleiding voor de functie 

'92) 0,83 

sociale contacten - goede collega's 0,53 

- contact met collega's is een voordeel van het huidige werk t. o.v. 

niet-werken 

maatschappelijke status - gevoel van eigenwaarde (van toepassing op het werk t.o.v. niet-werken) 

- je maatschappelijk nuttig voelen (van toepassing op het werk t.o.v. 

niet-werken) 

- invloed uitoefenen op belangrijke beslissingen (van toepassing op 

het werk t.o.v. niet-werken) 

- voor vol worden aangezien (van toepassing op het werk t.o.v. 

niet-werken) 

0,67 

arbeidsduur - aantal uren werk in een normale of gemiddelde werkweek 

werktijden - ploegendienst 

- onregelmatige werktijden 

- werktijdenregeling 

0,52 

dienstverband - tijdelijk werk voor max. een half jaar 

- flexibel werk 

0,31 

loopbaanperspectieven - goede promotiekansen 
- werk waarin men zich kan ontplooien 

0,60 

Bron: SCP (LWW'95) 

Voor de arbeidsverhoudingen (bijv. de relatie met superieuren of de mate van autonomie) 
bevat LWW'95 geen goede indicatoren. Wel kan uit dit databestand een indicator voor 
het contact met collega's worden afgeleid. Deze is gebaseerd op de vragen of men 
goede collega's heeft en of men het contact met collega's als een voordeel van het hui
dige werk beschouwt in vergelijking met een situatie waarin men niet zou werken. 
Deze indicator wordt hier 'sociale contacten' genoemd. 
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Een aspect van het werk dat in het voorgaande geheel buiten beschouwing is gebleven, 
maar niet onbelangrijk lijkt voor de subjectieve beleving van het (hebben van) werk, 
is het maatschappelijke aanzien of de status die het werk oplevert.9 Een indicator hier
voor is geconstrueerd met behulp van de vraag of de respondent een aantal voordelen 
van werken ten opzichte van niet-werken op zijn of haar situatie van toepassing acht: 
gevoel van eigenwaarde, je maatschappelijk nuttig voelen, invloed uitoefenen op 
belangrijke beslissingen en voor vol worden aangezien. 
De arbeidsduur is geoperationaliseerd als het aantal uren dat men in een normale of 
gemiddelde werkweek werkt. In tegenstelling tot de andere aspecten van het werk kan 
de arbeidsduur niet worden geordend van 'goed' naar 'slecht' (zoals bij de arbeids
omstandigheden en de arbeidsverhoudingen) of van 'hoog' naar 'laag' (zoals bij het 
loon- of het functieniveau). Er is immers geen reden om een voltijdbaan bij voorbaat, 
dat wil zeggen los van de andere aspecten van het werk, als 'beter' of 'gunstiger' aan te 
merken dan een deeltijdbaan: dit wordt volledig bepaald door de voorkeuren van de 
werkende zelf. Een waardering van de arbeidsduur los van de wensen van de werkende 
zelf is derhalve zinloos. 
Dit ligt anders bij (de variatie in) de tijden waarop men werkt. Onregelmatige en/of 
sterk wisselende werktijden, zoals bijvoorbeeld ploegendienst, worden algemeen als 
ongunstige of zelfs belastende omstandigheden ervaren. De indicator voor de werktijden 
wordt gebaseerd op de vragen of men in ploegendienst werkt, of men onregelmatige 
werktijden heeft en wat voor werktijdregeling men heeft (waarbij men de keus had 
tussen de antwoordcategorieën overdag op werkdagen, 's avonds, 's nachts en in het 
weekend). 
Ten slotte zijn twee indicatoren geconstrueerd die inzicht bieden in de zekerheid van 
het werk en de loopbaanperspectieven. De eerste indicator betreft het dienstverband, 
waarover in LWW'95 twee vragen zijn gesteld, namelijk of men tijdelijk werk voor 
een halfjaar of minder heeft en of men een flexibel dienstverband heeft (waaronder 
begrepen uitzendwerk, oproepwerk, invalwerk en overig flexibel werk). 
Voor de loopbaanperspectieven zijn eveneens twee vragen gebruikt om een indicator 
te construeren, namelijk de vraag of men goede promotiekansen heeft en of men werk 
heeft waarin men zich kan ontplooien. 
De indicatoren zijn op zodanige wijze geconstrueerd en genormaliseerd dat de gemid
delde waarde nul bedraagt. Behalve bij de arbeidsduur kan een positieve waarde steeds 
als een aantrekkelijk of gunstig werkaspect worden geïnterpreteerd en een negatieve 
waarde als een onaantrekkelijk of ongunstig werkaspect. In bijlage B2.1 wordt nadere 
uitleg gegeven over de constructie van de indicatoren. 

De samenhang tussen de verschillende aspecten van werk kan op verschillende manieren 
worden onderzocht. Een eerste indruk van de samenhang kan men verkrijgen door de 
correlatie tussen de verschillende aspecten te berekenen. Indien de correlaties dicht bij 
een waarde van één liggen, hangt de score op verschillende werkaspecten sterk samen. 
Een baan die op het ene aspect gunstig scoort, zal dan over het algemeen ook op andere 
aspecten gunstig scoren. Indien de correlaties daarentegen niet of nauwelijks van nul 
verschillen, hangen de werkaspecten onderling niet samen. Een gunstige of ongunstige 
score op het ene aspect staat dan los van de score op andere aspecten. Een negatieve 
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correlatie duidt erop dat verschillende werkaspecten elkaar compenseren. Een ongunstige 
score op het ene aspect gaat dan samen met een gunstige score op een ander aspect. 

Tabel 2.6 geeft de correlatiecoëfficiënten tussen elk paar van de tien onderscheiden 
werkaspecten. Daarnaast is ook de correlatie van elk aspect met het gemiddelde van 
de score op negen van de tien werkaspecten (excl. arbeidsduur) vermeld. Dit gemid
delde kan men interpreteren als een overall indicator voor de kwaliteit van de arbeid, 
al wordt daarbij de willekeurige veronderstelling gemaakt dat ieder werkaspect even 
zwaar telt. De arbeidsduur is bij de berekening van dit gemiddelde buiten beschouwing 
gelaten, omdat een langere arbeidsduur niet als 'goed' of 'slecht' kan worden aangemerkt 
en deze variabele derhalve geen vanzelfsprekende ordening kent. 

Tussen de meeste indicatoren bestaat een betrekkelijk kleine positieve correlatie, die 
in bijna twee derde van de gevallen significant is. Gunstige werkaspecten gaan dus 
vaker samen met andere gunstige werkaspecten dan met ongunstige werkaspecten. Dit 
vormt een aanwijzing voor een hiërarchische ordening van de werkgelegenheid, met 
aan de bovenkant banen die op de meeste aspecten gunstig scoren en aan de onderkant 
banen die op de meeste aspecten een ongunstige score hebben. Tegelijkertijd zijn de 
meeste correlaties klein, zodat de samenhang tussen gunstige en ongunstige werk
aspecten verre van perfect is. Er lijkt derhalve geen sprake van een scherpe gelaagdheid 
of segmentering van de arbeidsmarkt. 
De sterkste samenhang bestaat tussen de arbeidsomstandigheden en het functieniveau 
en tussen de arbeidsinhoud en de loopbaanperspectieven. Het functieniveau hangt 
daarnaast ook vrij sterk samen met de arbeidsinhoud en de loopbaanperspectieven. 
Opmerkelijk is de significante negatieve correlatie tussen arbeidsduur en uurloon, het
geen zou betekenen dat deeltijders gemiddeld een hoger uurloon hebben dan voltijders. 
Waarschijnlijk moet deze negatieve samenhang echter worden toegeschreven aan 
meetfouten. Aangezien het uurloon is berekend als het quotiënt van het weekloon en 
de arbeidsduur per week, leidt een te lage opgave van de arbeidsduur automatisch tot 
een te hoog berekend uurloon en vice versa. 

De correlatiecoëfficiënten bieden slechts inzicht in de samenhang tussen paren van 
werkaspecten, en niet in de onderlinge samenhang tussen alle aspecten. Om hierin 
meer inzicht te verkrijgen, is een zogeheten clusteranalyse uitgevoerd. Hierbij worden 
de banen op een zodanige wijze in groepen of clusters ingedeeld dat de samenhang in 
werkaspecten binnen een cluster zo groot mogelijk is, terwijl de verschillen met andere 
clusters ook zo groot mogelijk zijn. Er is geen objectief criterium op grond waarvan 
het 'beste' aantal clusters kan worden bepaald. Naarmate het aantal clusters groter en 
dus het aantal banen per cluster kleiner is, zal de cluster homogener van samenstelling 
zijn. Maar bij een betrekkelijk kleine steekproef neemt tegelijkertijd de kans toe dat 
het beeld wordt verstoord door steekproeffluctuaties en 'uitbijters'. Dit geldt vooral als 
sommige clusters op een zeer klein aantal respondenten zijn gebaseerd. Een kleiner 
aantal clusters heeft het voordeel van grotere statistische betrouwbaarheid en stabiliteit, 
maar tevens het nadeel van een grotere heterogeniteit binnen de clusters. 
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De clusteranalyse kan alleen worden uitgevoerd voor banen waarvoor alle werkaspecten 
bekend zijn. Helaas geldt dit voor slechts 369 van de 857 werkzame respondenten in 
LWW'95. Vanwege dit geringe aantal bruikbare respondenten wordt hier een tamelijk 
grove indeling in vier clusters gepresenteerd. Deze levert een relatief 'evenwichtige' 
verdeling op. waarbij de grootste cluster 30% en de kleinste 17% van de werkgelegen
heid omvat. 

Tabel 2.7 Gemiddelde score van verschillende werkaspecten voor vier clusters van banen. 1995 (genormaliseerde 
scores, tenzij anders vermeld) 

1 2 3 4 
eenvoudig vuile doorsnee staf- en 

deeltijdwerk handarbeid dienstenwerk kaderfuncties 

arbeidsomstandigheden 0,20 -0,93 0,39 0,71 

arbeidsinhoud -0,24 -0,13 0,00 0,44 

functieniveau -0,63 -0,53 -0,47 1,10 

sociale contacten 0,03 0,23 0,38 -0,04 

maatschappelijke status -0,02 0,14 0,05 0,02 

werktijden 0,46 -0,92 0,63 0,34 

flexibel/tijdelijk werk 0,04 0,39 0,46 0,48 

loopbaanperspectieven -0,47 -0,05 0,36 0,56 

gemiddeld uurloon (gld.) 13 13 12 16 
gemiddelde arbeidsduur (uren per week) 22 37 39 37 

aandeel in werkgelegenheid (%) 17 28 26 30 
(n) (91) (153) (144) (163) 

Bron: SCP (LWW'95) 

Tabel 2.7 geeft de gemiddelde scores van de vier clusters op de tien onderscheiden 
12 

werkaspecten. 
In tabel 2.8 zijn meer gedetailleerd de kenmerken van de banen in de vier clusters ver
meld.De eerste cluster, met 17% van de werkgelegenheid de kleinste van de vier, 
springt eruit door het hoge aandeel deeltijdwerk: 83% betreft deeltijdbanen, waarvan 
het grootste deel (68% van de banen in deze cluster) kleine deeltijdbanen, dat wil zeg
gen van maximaal twintig uur per week. Het gaat ook relatief vaak om flexibel werk, 
namelijk in 25% van de gevallen. Op de arbeidsinhoud, het functieniveau en de loop
baanperspectieven scoort deze cluster relatief slecht. Voor twee derde bestaat deze 
cluster uit elementaire en lagere banen, waarvoor doorgaans ten hoogste een mavo- of 
vbo-diploma is vereist, en voor driekwart uit administratieve en dienstverlenende 
beroepen. Deze cluster zal hierna kortweg worden aangeduid als 'eenvoudig deeltijd
werk'. 

De tweede cluster, 26% van de werkgelegenheid, onderscheidt zich door de slechte 
arbeidsomstandigheden, de onregelmatige werktijden en het lage functieniveau. In 
meer dan de helft van de gevallen gaat het om lichamelijk zwaar werk met lawaai, 
stank of vuil, waarbij men vaak moet staan. 
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Tabel 2.8 Kenmerken van de banen in de vier clusters, 1995 (in procenten van de werkgelegenheid per cluster) 

1 2 3 4 
eenvoudig vuile doorsnee staf- en 

totaal3 deeltijdwerk handarbeid dienstenwerk kaderfuncties 

uurloonkwartiel 

1e (laagste) kwartiel 25 26 24 50 11 

4e (hoogste) kwartiel 25 11 13 6 44 

arbeidsduur 

12-20 uur 9 69 7 2 4 

21-34 uur 21 15 19 6 16 

> 35 uur 70 17 75 91 81 

dienstverband 

flexibel werk 9 25 4 3 4 

tijdelijk werk 11 9 6 2 1 

vereiste opleiding 

bo 7 12 7 0 0 

vbo/mavo 30 45 56 38 6 

havo/vwo/mbo 37 43 30 59 20 

hbo/wo 26 1 8 3 74 

beroepsniveau 

elementair 10 17 14 7 0 

lager 32 51 48 43 9 

middelbaar 34 26 29 49 22 

hoger/wetenschappelijk 24 6 9 1 70 

beroepsgroep 

industrie/ambacht/agrarische 

/transportberoepen 26 6 53 27 4 

dienstverlenende functies 14 26 19 11 8 

commerciële functies 10 10 4 12 7 

administratieve functies 21 48 2 37 21 

wetenschappelijke/hogere 

leidinggevende beroepen 29 11 22 13 60 

bedrijfstak 

landbouw/nijverheid/transport 32 20 43 33 16 

handel/horeca 19 29 17 28 12 

banken/zakelijke dienstverlening 13 10 0 13 27 

gezondheidszorg/maatsch. 

dienstverlening 13 23 24 9 11 

overige diensten 21 19 15 17 33 

grootte bedrijf 

< 10 werknemers 21 11 10 18 13 

10-99 werknemers 25 21 32 28 20 
> 100 werknemers 54 68 58 54 68 

a Inclusief banen die niet in een cluster kunnen worden ingedeeld. 

Bron: SCP (LWW'95) 
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Vaak betreft het agrarische, industrie-, ambachtelijke of transportberoepen. Maar ook 
verpleegkundige beroepen behoren tot deze cluster. Voor bijna twee derde van deze 
banen volstaat een opleiding op vbo- of mavo-niveau. Eveneens in twee derde van de 
gevallen is er sprake van onregelmatige werktijden, waarvan meer dan de helft in de 
vorm van ploegendienst. Deze cluster kan worden aangeduid als 'vuile handarbeid'. 

De derde cluster, waartoe iets meer dan een kwart (26%) van alle banen behoort, scoort, 
vergeleken met het gemiddelde, relatief slecht op het functieniveau en vooral de 
beloning. De helft van de banen in deze cluster behoort tot de 25% laagstbetaalden. 
Niettemin gaat het in de helft van de gevallen om middelbare functies en voor de rest 
voornamelijk om lagere functies. De arbeidsomstandigheden zijn in deze cluster echter 
goed en bijna alle banen zijn voltijdbanen met regelmatige werktijden. Gezien het 
relatief grote aandeel administratieve, dienstverlenende en commerciële functies en de 
spreiding over alle bedrijfstakken, zou deze cluster kortweg kunnen worden gekarak
teriseerd als 'doorsnee dienstenwerk'. 
De vierde cluster, die 30% van de werkgelegenheid omvat, heeft op alle werkaspecten, 
met uitzondering van de sociale contacten, een positieve, dat wil zeggen bovengemid
delde score. Vooral het hoge gemiddelde functieniveau en de goede arbeidsomstandig
heden vallen op. Voor driekwart gaat het om functies op hbo- of academisch niveau en 
70% van de banen betreft hogere of wetenschappelijke beroepen. Stank, lawaai, vuil 
en zwaar lichamelijk werk ontbreken in deze cluster vrijwel geheel. Ook ten aanzien 
van de arbeidsinhoud, het dienstverband, de loopbaanperspectieven en de beloning 
scoort deze cluster beter dan de andere clusters. Vergeleken met de eerste en derde 
cluster is wel wat vaker, namelijk in een kwart van de gevallen, sprake van onregel
matige werktijden. Dit is niet zo verwonderlijk: juist hogere functies hebben immers 
vaak onregelmatige werktijden, overwerk, en dergelijke. De banen in deze eerste cluster 
zouden kortweg kunnen worden aangeduid als 'staf- en kaderfuncties'. 

De combinaties van kenmerken van het werk in de vier clusters bevestigen dat slechts 
ten dele sprake is van een hiërarchische gelaagdheid van de arbeidsmarkt. Zo gaan de 
relatief ongunstige arbeidsinhoud, het lage functieniveau en de geringe loopbaan
perspectieven in de deeltijdcluster samen met redelijk goede arbeidsomstandigheden 
en regelmatige werktijden. En de goede arbeidsomstandigheden, de sociale contacten, 
de regelmatige werktijden en de goede loopbaanperspectieven van het doorsnee diensten-
werk gaan samen met een laag functieniveau en een laag uurloon. Alleen in het cluster 
van staf- en kaderfuncties klonteren de gunstige werkaspecten in sterke mate samen. 

Tabel 2.9 somt een aantal kenmerken op van de personen die in de verschillende clusters 
werkzaam zijn en tabel 2.10 geeft wat informatie over hun arbeidsverleden. 
Het eenvoudige deeltijdwerk in de eerste cluster wordt voor het grootste deel door 
vrouwen en ook relatief veel door jongeren en allochtonen gedaan. Ondanks het 
gemiddeld lage niveau van deze functies, heeft toch bijna twee derde van de werkenden 
in de eerste cluster een middelbare of hogere opleiding. Het feit dat velen nog niet zo 
lang (driekwart maximaal vijfjaar) in hun huidige functie werkzaam zijn en vaak een 
of meerdere malen werkloos zijn geweest, duidt erop dat zij een relatief zwakke positie 
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op de arbeidsmarkt innemen. Niettemin zouden de banen in deze cluster voor sommigen 
ook een startfunctie kunnen zijn, van waaruit zij na verloop van tijd doorstromen naar 
een betere baan. 

Tabel 2.9 Kenmerken van personen in verschillende clusters. 1995 (in procenten van het totale aantal werkenden 
per cluster) 

1 2 3 4 

eenvoudig vuile doorsnee staf- en 

totaal3 deeltijdwerk handarbeid dienstenwerk kaderfuncties 

geslacht 

mannen 66 28 64 68 69 

leeftijd 

15-24 jaar 11 26 16 13 11 

25-34 jaar 39 43 62 60 53 

35-44 jaar 26 18 14 14 31 

45-64 jaar 24 13 7 14 5 

etniciteit 

allochtonen 10 12 5 13 8 

opleidingsniveau 

bo/vbo/mavo 31 37 39 33 8 

havo/vwo/mbo 45 54 52 58 28 
hbo/wo 24 9 9 9 64 

a Inclusief werkenden die niet in een cluster kunnen worden ingedeeld. 

Bron: SCP (LWW'95) 

De tweede cluster van traditionele 'vuile handarbeid' vormt in een aantal opzichten de 
tegenpool van de eerste cluster. Dit werk wordt vooral gedaan door autochtone mannen 
die al langere tijd in dezelfde functie werkzaam zijn, een behoorlijk lang arbeidsverleden 
hebben en weinig ervaring met werkloosheid hebben gehad. Hoewel hun opleidings
niveau vrij laag is, lijken zij toch een vrij stabiele positie op de arbeidsmarkt te hebben 
verworven. 

De werkenden in de derde cluster, het doorsnee dienstenwerk, vormen een redelijke 
dwarsdoorsnede van de werkzame beroepsbevolking. Hun meest opvallende kenmerk 
is dat zij verhoudingsgewijs vaak en/of gedurende langere tijd werkloos zijn geweest. 
De vierde cluster, staf- en kaderfuncties, wordt, zoals te verwachten viel, voor een 
groot deel gevuld door hoger opgeleide autochtonen. Verder kenmerken de werkenden 
in deze cluster zich door een stabiel en vrij lang arbeidsverleden, met geen of nauwe
lijks langdurige werkloosheid. Het gaat, kortom, om personen met een sterke arbeids
marktpositie. 
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Tabel 2.10 Arbeidsverleden van de werkenden in verschillende clusters, 1995 (in procenten van het totale aantal 

werkenden per cluster) 

1 2 3 4 

eenvoudig vuile doorsnee staf- en 

totaal3 deeltijdwerk handarbeid dienstenwerk kaderfuncties 

duur huidige werkkring 

< 1 jaar 11 12 8 15 11 

1-2,5 jaar 12 24 19 26 17 

2,5-5 jaar 18 40 32 23 29 

> 5 jaar 59 24 41 36 43 

totale werkervaring 

< 2,5 jaar 8 11 6 21 11 

2,5-5 jaar 10 25 12 14 13 

5-10 jaar 41 53 55 49 48 

> 10 jaar 41 12 27 17 27 

aantal werkkringen in laatste 

tien jaar 

1 56 38 30 38 32 

2 28 43 46 38 49 

>3 17 19 24 24 19 

laatste tien jaar werkloos geweest 23 38 22 30 19 

totale werkloosheidsduur in laatste 

tien jaar 

< 0,5 jaar 87 75 90 78 93 

0,5-1 jaar 4 12 4 4 4 

> 1 jaar 9 13 6 18 3 

a Inclusief werkenden die niet in een cluster kunnen worder i ingedeeld. 

Bron: SCP (LWW'95) 

Wordt een relatie gelegd met de eerder geformuleerde meritocratiseringsthese, dan 
valt op dat het opleidingsniveau vooral bepalend is voor het onderscheid tussen de 
cluster van staf- en kaderfuncties en de overige drie clusters. Een hogere opleiding 
vergroot de kans op werk in een staf- of kaderfunctie sterk, maar een middelbare of 
lagere opleiding kan zowel eenvoudig deeltijdwerk als vuile handarbeid en doorsnee 
dienstenwerk opleveren. Het geslacht bepaalt daarentegen vooral of men in de eerste 
cluster van eenvoudig deeltijdwerk terechtkomt. Vrouwen zijn daarin sterk over
vertegenwoordigd. Allochtonen hebben relatief veel kans op werk in de eerste en de 
derde cluster. Opmerkelijk is dat allochtonen ondervertegenwoordigd zijn in de cluster 
van vuile handarbeid, terwijl dit soort werk bij uitstek wordt geassocieerd met het werk 
van gastarbeiders. Gezien het geringe aantal respondenten waarop de clusteranalyse is 
gebaseerd, dient men deze uitkomst overigens met enige voorzichtigheid te interpreteren. 

DE TRANSFORMATIE VAN DE ARBEIDSMARKT 65 



2.11 Samenvatting 

Er lijkt nauwelijks verschil van mening te bestaan dat de arbeidsmarkt in de afgelopen 
25 jaar ingrijpende veranderingen heeft ondergaan. Over de aard van deze veranderingen 
bestaat evenwel minder eensgezindheid. Weliswaar is er overeenstemming over het feit 
dat de Nederlandse arbeidsmarkt in het laatste kwart van de twintigste eeuw werd 
gekenmerkt door een verschuiving van de werkgelegenheid van de industrie naar de 
dienstensector, door een sterke groei van deeltijdwerk en - parallel daaraan - een snel
le opmars van de werkende vrouw. Tevens is er een redelijke eensgezindheid over de 
achterliggende oorzaken van de transformatie van de arbeidsmarkt: de technologische 
ontwikkeling en de internationalisering of 'globalisering'. Over de gevolgen van deze 
ontwikkelingen voor de kwaliteit van de arbeid lopen de meningen evenwel uiteen. In 
dit hoofdstuk zijn drie alternatieve hypothesen geformuleerd. Volgens de regradatiethese 
is de overheersende trend de 'opwaardering' van de kwaliteit van de arbeid: werk wordt, 
zowel inhoudelijk als qua arbeidsomstandigheden, steeds aantrekkelijker. Dit gaat samen 
met een meritocratiseringstendens: bij de selectie van personen voor het vervullen van 
maatschappelijke posities (in het bijzonder de bezetting van arbeidsplaatsen) spelen 
persoonlijke capaciteiten een steeds grotere rol en 'ascriptieve' kenmerken als sociale 
afkomst, etniciteit en geslacht, een steeds kleinere rol. De degradatiethese veronderstelt 
de tegenovergestelde ontwikkeling: het werk wordt steeds meer gedomineerd door 
machines en computers, die door werkgevers worden gebruikt als beheersinstrumenten, 
waardoor het werk minder aantrekkelijk wordt, de autonomie vermindert en het dienst
verband minder zekerheid biedt (opmars van 'flexwerk'). Uiteindelijk zouden alle 
opleidingsniveaus hierdoor worden getroffen. De polarisatiethese gaat ten slotte ervan 
uit dat beide tendenties - regradatie en degradatie - zich tegelijkertijd voordoen, maar 
de eerste aan de bovenkant van de arbeidsmarkt en de tweede aan de onderkant. 
Daardoor wordt de afstand tussen de bovenkant en de onderkant steeds groter, terwijl 
het middensegment van de arbeidsmarkt afbrokkelt. 
In dit hoofdstuk is onderzocht in welke mate de feitelijke ontwikkelingen op de Neder
landse arbeidsmarkt in de afgelopen 25 jaar in overeenstemming zijn met de drie 
geformuleerde hypothesen. Deze analyse leverde voor geen van de drie hypothesen meer 
dan partiële steun op. In feite is de opmerkelijkste vaststelling dat de kwaliteit van de 
arbeid sinds de jaren zeventig over het algemeen betrekkelijk weinig is veranderd. Dit 
geldt overigens niet voor het beroeps- of functieniveau. Het gemiddelde functieniveau 
is sterk gestegen, hoewel het werkgelegenheidsaandeel van het laagste functieniveau 
opvallend stabiel was. Deze vaststelling biedt derhalve enige steun voor zowel de 
regradatie- als de polarisatiethese. Bovendien blijken het opleidingsniveau steeds meer 
en de sekse en etniciteit steeds minder bepalend voor het bereikte functieniveau, zodat 
hierbij duidelijk van meritocratisering kan worden gesproken. 
Ten aanzien van de arbeidsomstandigheden, de arbeidsinhoud en het dienstverband is 
de ontwikkeling echter minder duidelijk. De arbeidsomstandigheden lijken over het 
geheel betrekkelijk weinig te zijn veranderd, met uitzondering van de afname van 
gevaarlijk werk en de toename van lichamelijk zwaar werk. De arbeidsinhoud laat een 
divers beeld zien: minder eentonig werk, hetgeen lijkt samen te hangen met de stijging 
van het gemiddelde functieniveau, een stabiel aandeel met ontplooiingsmogelijkheden 
en een sterke toename van het werktempo. De forse toename van flexibel werk is 
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vooral ten koste gegaan van het aandeel zelfstandigen en in veel mindere mate van het 
aandeel vaste banen. Deze kwalitatieve ontwikkelingen leveren voor geen van de drie 
hypothesen veel steun op. Daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat de 
ontwikkelingen in arbeidsomstandigheden en arbeidsinhoud zijn gebaseerd op het 
subjectieve oordeel van de werkenden zelf. Het is denkbaar dat de trends in deze opinies 
onvoldoende recht doen aan de feitelijke ontwikkeling in de kwaliteit van de arbeid 
doordat de eisen die mensen aan hun werk stellen zich aanpassen aan de feitelijke 
situatie. Zoals Van Beek (1998: 43) het formuleert: "Misschien dat de aard van de arbeid 
wel verandert, maar de meetlat waarmee we die verandering willen meten, verandert 
mee." Hoewel de aannemelijkheid van deze stelling moeilijk is vast te stellen, kan men 
er tegenin brengen dat voor een beoordeling van ontwikkeling van de kwaliteit van de 
arbeid de waardering door de werkenden zelf van niet minder belang is dan de 'objec
tieve' situatie. Als een 'objectieve' verbetering in de kwaliteit van het werk door de 
werkenden zelf niet als een verbetering wordt ervaren, is het immers aannemelijk dat 
dit zijn weerslag heeft op de bijdrage van de kwaliteit van het werk aan het subjectieve 
welzijn van de werkenden, waaraan het volgende hoofdstuk aandacht besteedt. 
Bij de arbeidsomstandigheden en de arbeidsinhoud valt ook weinig van een meritocrati-
seringstendens te bespeuren. Het belang van opleidingsniveau en sekse is in de afgelopen 
25 jaar ongeveer even groot gebleven, behalve bij het eentonige werk, waarvoor het 
opleidingsniveau steeds meer gewicht krijgt. Door het ontbreken van de benodigde 
gegevens kon de rol van de etniciteit hierbij niet worden vastgesteld. 

Ten slotte is voor een jaar, 1995, de kwalitatieve structuur van de arbeidsmarkt meer 
in detail in kaart gebracht, waarbij de aandacht vooral uitging naar de samenhang tussen 
verschillende aspecten van de kwaliteit van het werk. Hoewel gunstige werkaspecten 
op verschillende dimensies relatief vaak samengaan, is er geen sprake van een strikte 
hiërarchische ordening van de arbeidsmarkt. De samenhang tussen de verschillende 
dimensies van de kwaliteit van de arbeid is over het algemeen vrij zwak. Niettemin 
kunnen de banen ruwweg in vier clusters worden ingedeeld: eenvoudig deeltijdwerk, 
vuile handarbeid, doorsnee dienstenwerk en staf- en kaderfuncties. Alleen de laatste 
cluster scoort op alle dimensies van de kwaliteit van de arbeid, met uitzondering van 
de sociale contacten, boven gemiddeld en kan daarom boven aan de hiërarchie worden 
geplaatst. Deze cluster wordt voornamelijk door hoogopgeleiden bevolkt. In de andere 
drie clusters gaan gunstige werkaspecten op de ene dimensie samen met minder gun
stige op een andere dimensie. Zo gaan in de deeltijdcluster een groot aandeel deeltijd
banen en relatief veel flexwerk samen met een laag functieniveau en een relatief lage 
beloning, maar ook met goede arbeidsomstandigheden en regelmatige werktijden. De 
banen in deze cluster worden voor een groot deel door vrouwen vervuld. Vuile hand
arbeid wordt gekenmerkt door slechte arbeidsomstandigheden, een laag functieniveau 
en onregelmatige werktijden, maar ook door veel sociale contacten en een vast dienst
verband. In deze cluster werken voornamelijk laagopgeleide autochtone mannen met 
een stabiel arbeidsverleden. De cluster van doorsnee dienstenwerk combineert een laag 
functieniveau en een lage beloning met goede arbeidsomstandigheden, veel sociale 
contacten, regelmatige werktijden en goede loopbaanperspectieven. De samenstelling 
van het personeelsbestand in deze cluster vormt een afspiegeling van de totale werk
zame beroepsbevolking. 
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Noten 

1 Een deel van dit hoofdstuk werd eerder gepubliceerd als De Beer (2001b). 
2 Dit kan men als volgt inzien. Indien het loon in beide sectoren (goederenproductie en diensten) 

gelijk is en de verkoopprijs een vaste opslag op het loon bedraagt, is het aandeel van de diensten 
In de werkgelegenheid gelijk aan het aandeel van de diensten in de totale bestedingen. Als de 
absolute waarde van de prijselasticiteit van de vraag naar diensten kleiner is dan één, zal de 
vraag naar diensten bij een prijsstijging van de diensten ten opzichte van de goederen, minder 
dan evenredig met de relatieve prijsstijging afnemen, zodat de bestedingen aan diensten toenemen. 
Het werkgelegenheidsaandeel van de diensten zal dan eveneens toenemen. 

Het gaat hierbij overigens niet alleen om de finale consumptieve vraag naar diensten, maar ook 
om de vraag naar diensten als intermediair product. Zo bevatten ook fysieke goederen een steeds 
grotere dienstencomponent, bijvoorbeeld in de vorm van onderzoek en ontwikkeling, reclame en 
marketing. 

3 Bell introduceerde de term 'postindustriële samenleving' in een serie lezingen in 1959. Zie Bell 
(1973:36). 

4 Zo steeg het aandeel werkenden met een hoog werktempo in de beroepsgroep wetenschappelijke 
en andere vakspecialisten van 54% in 1986 naar 62% in 1993; in de ambachts-, industrie- en 
transportberoepen van 40% naar 50% en in de dienstverlenende functies van 36% naar 50% 
(CBS, LSO/DLO). 

5 Vanwege het betrekkelijk kleine aantal respondenten in de leefsituatieonderzoeken zijn gegevens 
voor verschillende jaren gemiddeld, en vanwege de breuk in de cijferreeks in 1994 worden als 
meest recente jaar cijfers voor 1993 gebruikt. 

6 Deze constatering moet met enige omzichtigheid worden gedaan, aangezien het aantal respon
denten in het LSO/DLO dat in de bouw werkzaam is niet meer dan 160 à 190 bedraagt. 

7 In 1997 zijn nog vijf vragen toegevoegd die inzicht verschaffen in de autonomie van de werkende, 
namelijk de mogelijkheid om zelf het werktempo te regelen, om de volgorde van de werkzaamheden 
te bepalen en om zelf oplossingen te bedenken, de vraag of men zelfstandig of onder leiding 
werkt en de vraag of men op het werk overleg voert. Aangezien hierover nog voor slechts twee 
jaar gegevens beschikbaar zijn (1997 en 1998), kan nog geen inzicht worden gegeven in de 
trendmatige ontwikkelingen. 

8 De status van werk wordt vaak gemeten met zogeheten beroepsprestigeladders. waarin een groot 
aantal beroepen wordt geordend op basis van het prestige dat een representatieve steekproef uit 
de bevolking eraan toekent. Het is echter de vraag of de status die 'gemiddeld' door de Nederlandse 
bevolking aan een beroep wordt toegekend, overeenkomt met de status of het aanzien zoals een 
werkende in dat beroep die zelf ervaart. Daarvoor lijkt de beoordeling door de directe sociale 
omgeving van meer belang. Doordat LWW'95 niet voldoende gedetailleerde informatie over het 
beroep bevat (deze is slechts op één digitniveau bekend), is het bovendien niet mogelijk om het 
beroepsprestige van de werkenden vast te stellen. 

9 Ontplooiingsmogelijkheden worden vaak als een aspect van de arbeidsinhoud beschouwd. 
Factoranalyse van de verschillende werkaspecten leverde evenwel op dat de ontplooiingsmogelijk
heden tot dezelfde dimensie behoren als de promotiekansen. Blijkbaar vatten de ondervraagden 
'ontplooiingsmogelijkheden' niet zozeer op als een kenmerk van hun huidige werk, maar als een 
mogelijkheid voor de toekomst. 

10 De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat een reeks vragen over de aard van het werk bij het 
afnemen van de enquête per abuis aan een deel van de werkenden niet is gesteld. Uit nadere 
analyse is gebleken dat het hierbij vooral gaat om personen die relatief lang in hun huidige baan 
werkzaam zijn. Dit betekent ook dat oudere werknemers, vanaf 45 jaar, in alle clusters sterk zijn 
ondervertegenwoordigd: zij maken een kwart van de totale werkzame beroepsbevolking uit, maar 
slechts 9% van de vier clusters. 

11 Bij een indeling in vijf clusters omvat de kleinste nog slechts 5% van de werkgelegenheid en 26 
respondenten, hetgeen te weinig is voor verdere analyses. 

12 Alleen banen waarvoor alle werkaspecten bekend zijn, zijn in een cluster ingedeeld. Daardoor 
hoeft het gemiddelde voor de vier clusters niet precies gelijk aan nul te zijn, het gemiddelde van 
de score voor ieder aspect berekend over alle banen waarvoor dat specifieke aspect bekend is. 
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