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DE WAARDE VAN WERK IN DE POSTINDUSTRIELL SAMENLEVING: 

SAMENVATTING EN BELEIDSCONSEQUENTIES 

6.1 Inleiding 
Betaald werk heeft zich het afgelopen decennium in een opmerkelijke herwaardering 
mogen verheugen. Terwijl in de jaren tachtig van de twintigste eeuw velen de hoop op 
terugkeer naar volledige werkgelegenheid hadden opgegeven en sommigen ietwat 
voorbarig het naderende einde van het traditionele arbeidsethos aankondigden, kreeg 
bevordering van de arbeidsparticipatie in de jaren negentig weer een centrale plaats in 
het sociaal-economische beleid. Dit beleid was bovendien succesvoller dan zelfs de 
grootste optimist had verwacht: in de jaren negentig groeide het aantal werkenden in 
Nederland met een kwart, ofwel bijna anderhalf miljoen personen. 

In verschillende rapporten van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR) is de herwaardering van betaalde arbeid in verband gebracht met de verbetering 
van de kwaliteit van het werk. Die kwaliteitsverbetering zou (mede) het gevolg zijn 
van de overgang die de economie in de tweede helft van de twintigste eeuw heeft 
doorgemaakt van een industriële fase naar een postindustriële of dienstenfase. Terwijl 
werk in de industrie vaak 'fysieke labeur' betekende, biedt werk in de dienstensector 
juist volop mogelijkheden tot zingeving en persoonlijke ontplooiing. Een eerste doel
stelling van deze studie was te onderzoeken of de overgang naar een postindustriële 
arbeidsmarkt in de afgelopen 25 jaar daadwerkelijk gepaard is gegaan met een ver
betering van de kwaliteit van de arbeid (regradatie). Sommige onderzoekers hebben 
namelijk de stelling geponeerd dat de kwaliteit van het werk juist afneemt (degradatie) 
of dat de verschillen tussen de 'bovenkant' en de 'onderkant' van de arbeidsmarkt 
almaar groter worden (polarisatie). In hoofdstuk 2 is onderzocht welke van deze drie 
visies op de ontwikkeling van de kwaliteit van de arbeid het meest overeenstemt met 
de feitelijke ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt in het laatste kwart van 
de twintigste eeuw. 

Aan betaald werk worden in het algemeen drie belangrijke functies toegeschreven, zo 
is in hoofdstuk 1 uiteengezet. In de eerste plaats wordt betaalde arbeid beschouwd als 
onmisbare bron van welvaart en als (financieel) draagvlak voor de verzorgingsstaat. 
Een (eenmalige) daling van de arbeidsparticipatie zou ertoe kunnen leiden dat dit 
draagvlak steeds verder afbrokkelt, doordat ze een negatieve spiraalbeweging in werking 
zet van voortdurend uitdijende socialezekerheidsuitgaven, stijgende premies en belas
tingen, oplopende loonkosten en uitstoot van arbeidskrachten. In hoofdstuk 3 is deze 
draagvlakfunctie van arbeid kritisch onder de loep genomen om te bezien of ze theore
tisch en empirisch stand kan houden. 

In de tweede plaats vervult arbeid de functie van bron van individueel 'nut' of welzijn. 
Wellicht de belangrijkste wijziging die zich in de waardering van werk heeft voorge
daan, is dat tegenwoordig vooral de positieve bijdrage van arbeid aan het individuele 

299 



welzijn wordt belicht. Natuurlijk is nooit ontkend dat betaalde arbeid voor de meeste 
huishoudens de belangrijkste bron van inkomen is, maar in het afgelopen decennium is 
steeds meer nadruk gelegd op het belang van arbeidsdeelname voor de persoonlijke 
ontplooiing, het doorbreken van sociaal isolement en de bevordering van maatschappe
lijke participatie en integratie. Daar staat overigens tegenover dat er recent weer meer 
aandacht uitgaat naar mogelijke negatieve gevolgen van werk voor de gezondheid in de 
vorm van stress en burn-out. Hoofdstuk 4 van deze studie behelst een uitgebreid onder
zoek naar de individuele nutsfunctie van werk: welke invloed hebben het al dan niet 
werken en de aard van het werk c.q. het soort 'inactiviteit' op de individuele leefsituatie, 
zowel in meer objectieve termen als zoals deze door mensen zelf wordt ervaren. 

Een derde functie die aan arbeid wordt toegeschreven, is die van verdelingsmechanisme. 
Als belangrijkste bron van inkomen is betaald werk vanzelfsprekend een cruciale factor 
bij het totstandkomen van de inkomensverdeling. Aangezien werkenden doorgaans 
een aanzienlijk hoger inkomen hebben dan niet-werkenden, ligt het in de rede dat een 
stijging van de arbeidsdeelname bijdraagt aan vermindering van de inkomensongelijk
heid en bestrijding van de armoede. Het onderzoek in hoofdstuk 5 wijst evenwel uit 
dat de relatie tussen arbeidsparticipatie enerzijds en armoede en inkomensongelijkheid 
anderzijds zowel theoretisch als empirisch veel gecompliceerder is dan men op het 
eerste gezicht zou verwachten. 

In de volgende paragrafen wordt het onderzoek uit de hoofdstukken 2-5 van deze studie, 
dat hiervoor kort is aangestipt, samengevat. Paragraaf 6.2 schetst de uitkomsten van 
het onderzoek in hoofdstuk 2 naar de veranderingen in de kwalitatieve structuur van 
de werkgelegenheid in de afgelopen 25 jaar. Paragraaf 6.3 tracht, op basis van het 
onderzoek in hoofdstuk 3, de vraag te beantwoorden in hoeverre werk in de postindus-
trièle samenleving de functie vervult van bron van maatschappelijke welvaart en 
draagvlak voor de verzorgingsstaat. In paragraaf 6.4 worden de resultaten uit hoofd
stuk 4 over het belang van betaald werk voor het individuele nut of welzijn samen
gevat. Paragraaf 6.5 biedt tot slot een overzicht van het onderzoek in hoofdstuk 5 naar 
de relatie tussen arbeidsparticipatie, inkomensongelijkheid en armoede. Als afsluiting 
van het hoofdstuk beschrijven de twee laatste paragrafen twee alternatieve routes die 
het participatiebeleid de komende jaren zou kunnen volgen. De eerste route, beschreven 
in paragraaf 6.6, houdt op hoofdlijnen een voortzetting in van het beleid van het afge
lopen decennium, waarin verdere verhoging van de arbeidsparticipatie het belangrijkste 
doel van het sociaal-economische beleid is. De tweede route, die in paragraaf 6.7 
wordt uiteengezet, wijkt hiervan af doordat het belang van een hogere arbeidsparticipatie 
enigszins wordt gerelativeerd en de aandacht verschuift naar het bevorderen van de 
welvaart door het verhogen van de arbeidsproductiviteit. 

6.2 De transformatie van de arbeidsmarkt 

In vrijwel alle beschouwingen over de arbeidsmarktontwikkelingen van de afgelopen 
decennia wordt betoogd dat de arbeidsmarkt een metamorfose heeft ondergaan - of 
nog steeds ondergaat. Terwijl de 'oude' situatie steevast wordt aangeduid als de indus-
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triële arbeidsmarkt, lopen de aanduidingen van de nieuwe situatie uiteen van postindus-
triële tot informatie-, kennis- of zelfs postmoderne arbeidsmarkt. Deze uiteenlopende 
benamingen duiden er al op dat het karakter van de veranderingen op de arbeidsmarkt 
niet eenduidig is. Over een aantal veranderingen bestaat overigens geen onduidelijkheid. 
De verschuiving in de economische structuur van de nijverheid (industrie, bouw, nuts
bedrijven) naar de dienstensector, de opmars van de werkende vrouw en de sterke 
groei van het deeltijdwerk waren de meest in het oog lopende ontwikkelingen op de 
Nederlandse arbeidsmarkt in de afgelopen 25 jaar. De beoordeling van de kwalitatieve 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt loopt evenwel uiteen. Er bestaan drie contrasterende 
visies. Volgens de 'degradatiethese' vertoont de kwaliteit van het werk een dalende 
trend. Vooral onder invloed van de technologische ontwikkeling zouden de werkenden 
steeds meer een verlengstuk worden van de apparatuur waarmee zij werken, en in het 
werk steeds minder gelegenheid vinden tot ontplooiing van hun persoonlijkheid en 
capaciteiten. De aanhangers van de 'regradatiethese' daarentegen bespeuren precies de 
tegenovergestelde ontwikkeling. De verschuiving van de werkgelegenheid van de 
landbouw en industrie naar de dienstensector en de mechanisering, automatisering en 
informatisering (twee ontwikkelingen die nauw met elkaar samenhangen) leiden ertoe 
dat fysiek zwaar, onaangenaam en routinematig werk geleidelijk verdwijnt, terwijl het 
nieuw gecreëerde werk veel meer ruimte biedt voor ontplooiing van geestelijke capaci
teiten en sociale interactie. Een derde visie, de 'polarisatiethese', houdt het erop dat 
beide tendensen zich tegelijkertijd voordoen, maar in verschillende segmenten van de 
arbeidsmarkt. De positieve ontwikkelingen zouden beperkt blijven tot de 'hogere' 
beroepsgroepen, terwijl in de 'lagere' beroepsgroepen de negatieve tendensen over
heersen. Het middensegment zou steeds meer afbrokkelen. 
In hoofdstuk 2 bleek dat het niet eenvoudig is vast te stellen welke van de drie thesen 
de juiste is - dat verklaart waarschijnlijk ook waarom de drie opvattingen naast elkaar 
kunnen blijven bestaan. Ten aanzien van de beroepen- en functiestructuur is het duide
lijkst sprake van regradatie: de werkgelegenheidsgroei is geconcentreerd in de hogere 
beroepen en functies. Tegelijkertijd bleef de omvang van de werkgelegenheid in de 
laagste beroepen en functies opvallend stabiel, zodat tot op zekere hoogte ook van een 
polarisatietendens kan worden gesproken. Ten aanzien van de arbeidsinhoud en arbeids
omstandigheden is geen sprake van eenduidige ontwikkelingen: het werk wordt minder 
eentonig en minder gevaarlijk, maar tegelijkertijd verrichten meer mensen lichamelijk 
zwaar werk en klagen steeds meer werkenden over een hoog werktempo. Vuil werk, 
werk met stank en lawaai en werk dat weinig ontplooiingsmogelijkheden biedt, 
komen nog ongeveer even vaak voor als twintig jaar geleden. De ontwikkeling van de 
kwaliteit van de arbeid biedt derhalve voor geen van de drie thesen veel steun. Met 
betrekking tot het dienstverband is weliswaar het flexibele werk fors toegenomen, 
maar dit is veeleer ten koste gegaan van het aandeel zelfstandigen dan van het aandeel 
vaste banen. Bovendien blijken die vaste banen, anders dan vaak wordt verondersteld. 
eerder langer dan korter van duur te zijn dan vroeger. De differentiatie in dienstver
banden en arbeidsduur is groter geworden, maar deze ontwikkeling kan niet eenvoudig 
als degradatie, regradatie of polarisatie worden getypeerd. 
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Uit deze schets van arbeidsmarktontwikkelingen rijst een verwarrend beeld op. Een 
eenduidige karakterisering is eigenlijk alleen mogelijk indien men bepaalde ontwikke
lingen welbewust buiten beschouwing laat. Wil men recht doen aan de verscheidenheid 
aan kwalitatieve tendenties, dan kan men in feite niet anders concluderen dan dat het 
werk aan het eind van de twintigste eeuw 'anders' was dan een kwart eeuw daarvoor, 
zonder dat het mogelijk is er een bepaald etiket op te plakken. 

6.3 De maatschappelijke welvaartsfunctie van werk 

De grote nadruk op 'werk, werk en nog eens werk' in de jaren negentig werd ingegeven 
door een drietal functies die aan betaald werk in de postindustriële samenleving worden 
toegeschreven. Deze drie functies zijn in hoofdstuk 1 aangeduid als respectievelijk de 
macro-economische welvaarts- of draagvlakfunctie, de micronutsfunctie en de verde
lingsfunctie van werk. In de hoofdstukken 3, 4 en 5 zijn deze drie functies van arbeid 
kritisch onder de loep genomen. In deze en de twee volgende paragrafen worden de 
belangrijkste resultaten daarvan samengevat. 

Het belang dat aan arbeid wordt gehecht als bron van maatschappelijke welvaart, is in 
de loop der tijden aan sterke fluctuaties onderhevig geweest. Zowel de grondlegger 
van de moderne economische wetenschap, Adam Smith, als een van zijn grootste 
criticasters (maar tevens bewonderaar), Karl Marx, gaven aan arbeid een centrale 
plaats in hun beschouwingen over de ontwikkeling en de verdeling van de welvaart. 
Al verschilden zij sterk in hun beoordeling van de omstandigheden waaronder werk 
het grootste maatschappelijke nut afwerpt. Andere economen voerden de maatschap
pelijke welvaart daarentegen terug op de natuurlijke hulpbronnen waarop de mensheid 
uiteindelijk is aangewezen. De achttiende-eeuwse fysiocraten, zoals Quesnay, 
beschouwden de grond als de ultieme bron van welvaart. In lijn daarmee voorspelde 
Malthus dat de beschikbaarheid aan vruchtbaar land en grondstoffen uiteindelijk 
stringente beperkingen zou opleggen aan zowel het tempo van bevolkingsgroei als de 
welvaartsontwikkeling. Veel recenter, vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw, 
werden soortgelijke geluiden geuit door de milieubeweging. Vooral na het verschijnen 
van Grenzen aan de groei, het eerste Rapport aan de Club van Rome in 1972, vond de 
opvatting dat de eindigheid van de aarde strikte grenzen oplegt aan de toekomstige 
welvaartsontwikkeling, gretig aftrek. Geheel in contrast daarmee waren de veel opti
mistischer geluiden van de futurologen uit de jaren vijftig en zestig die voorspelden 
dat in de toekomst met een minimale arbeidsinspanning een vrijwel onbegrensde wel
vaartsgroei mogelijk zou zijn dankzij de voortschrijdende technologie. Op den duur 
zou de meeste arbeid de mens uit handen worden genomen door machines, computers 
en robots. In hun visie waren het vooral de beschikbaarheid van kapitaalgoederen en 
de daarin belichaamde technologie die het welvaartsniveau bepalen. 
Met de herwaardering van betaalde arbeid in de jaren negentig van de vorige eeuw, 
lijkt de balans voor wat betreft de bron van maatschappelijke welvaart weer in de 
richting van betaalde arbeid door te slaan. De plausibiliteit van de veronderstelde 
'natuurlijke' grenzen aan de groei heeft - nu bijna dertig jaar later nog weinig van de 
doemscenario's van de Club van Rome is uitgekomen - aan overtuigingskracht verloren. 
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Al zal tegenwoordig niemand meer het belang van natuurlijke hulpbronnen en milieu 
ontkennen. De gedachte dat uiteindelijk bijna alle menselijke arbeid door machines en 
computers zal worden overgenomen, kon in de jaren tachtig toen alom wan jobless 
growth werd gesproken, nog op veel steun rekenen (vgl. Rifkin 1995). Maar nu aan 
het begin van de nieuwe eeuw de werkgelegenheid in recordtempo groeit, er veeleer 
een tekort dan een overschot aan arbeidskrachten is en mensen eerder over een gebrek 
dan een teveel aan vrije tijd klagen, lijkt de factor arbeid in het productieproces belang
rijker dan ooit. Misschien dat de onbemande fabrieken, die ons al zo lang worden voor
speld, er ooit nog zullen komen, maar een 'onbemenst' ziekenhuis of verzorgingstehuis 
is ook op langere termijn ondenkbaar (een onbemand ziekenhuis of verzorgingstehuis 
overigens wel). 
Toch is het weinig zinvol om arbeid tot de bron van of het draagvlak voor de maatschap
pelijke welvaart te benoemen. In lijn met de heersende economische opvatting kan in 
feite slechts worden gezegd dat de welvaart het gemeenschappelijke product is van de 
aanwending van arbeid, kapitaal en natuurlijke hulpbronnen. De bijdrage van elke 
productiefactor afzonderlijk aan de totale productie is niet op zinvolle wijze te bepalen, 
aangezien die bijdrage strikt afhankelijk is van de andere factoren. Het is zinloos om 
te praten over de bijdrage van een procesoperator in de chemische industrie aan de 
nationale productie, los van de machines en computers waarvan hij of zij gebruikmaakt 
en los van de grondstoffen en energiebronnen die in het productieproces worden 
gebruikt: de een is eenvoudig niets waard zonder de ander. 

Dat het niet zinvol is om naar de bijdrage van arbeid aan de nationale welvaart te vragen, 
betekent niet dat de vraag naar de bijdrage van een toename van de arbeidsparticipatie 
aan de groei van de welvaart zinloos is. Juist op dit effect van verhoging van de arbeids
participatie is de laatste jaren veel nadruk gelegd. Er wordt regelmatig op gewezen dat 
in een vergrijzende samenleving een stijging van de arbeidsparticipatie van de bevolking 
onder 65 jaar van groot belang is om de toekomstige groei van de maatschappelijke 
welvaart veilig te stellen. Als een steeds groter deel van de bevolking (de 65-plussers) 
niet meer in staat is (of wordt geacht) om te werken, zal een groter deel van de reste
rende bevolking (de 15-64-jarigen) aan het werk moeten om te voorkomen dat het 
'productieve draagvlak' van de economie afbrokkelt. 
Deze redenering negeert evenwel twee belangrijke bronnen van welvaart naast de 
betaalde arbeid (de eventuele afbreuk die economische groei doet aan 'niet-geprijsde' 
goederen, zoals natuur, milieu en rust, blijft dan nog buiten beschouwing). 
In de eerste plaats levert niet alleen betaalde arbeid, maar ook onbetaalde arbeid een 
onmisbare bijdrage aan de maatschappelijke welvaart. Het gaat bijvoorbeeld om huis
houdelijk werk, kinderverzorging en vrijwilligerswerk. Hoewel de financiële waardering 
van deze onbetaalde arbeid heel wat voeten in de aarde heeft, valt het aanzienlijke 
kwantitatieve belang ervan nauwelijks te ontkennen. Nu is het op zowel theoretische 
als empirische gronden aannemelijk dat een toename van de deelname aan betaalde 
arbeid een negatief effect heeft op de hoeveelheid werk die onbetaald wordt verricht. 
Anders gezegd: betaalde en onbetaalde arbeid zijn ten dele substituten. Niet volledig 
overigens, maar de ontwikkeling in de periode 1975-1995 duidt erop dat een gegeven 
toename van de tijd die wordt besteed aan betaalde arbeid, voor ongeveer de helft in 

DE WAARDE VAN WERK IN DE POSTINDUSTRIELE SAMENLEVING 303 



mindering wordt gebracht op de aan onbetaalde arbeid bestede tijd. Als de waarde van 
een uur onbetaalde arbeid gemiddeld de helft zou bedragen van de waarde van een 
uur betaalde arbeid, zou hierdoor de groei van de nationale productie tussen 1985 en 
1995, die volgens de Nationale Rekeningen gemiddeld 2,6% per jaar bedroeg, met 
circa 1,2% worden overschat. 
In de tweede plaats is de groei van de maatschappelijke welvaart, voorzover die correct 
wordt gemeten met het bruto binnenlands product (BBP), de resultante van de groei 
van de werkgelegenheid én van de stijging van de arbeidsproductiviteit. Indien mag 
worden verondersteld dat deze factoren onafhankelijk van elkaar zijn, resulteert een 
gegeven procentuele stijging van de werkgelegenheid in eenzelfde procentuele stijging 
van de nationale productie. Het is echter onwaarschijnlijk dat beide factoren zich 
werkelijk onafhankelijk van elkaar ontwikkelen. Om verschillende redenen gaat een 
sterkere stijging van de arbeidsparticipatie over het algemeen gepaard met een geringere 
stijging van de arbeidsproductiviteit. 
Naarmate de arbeidsparticipatie hoger is, zal men, voor een verdere verhoging, minder 
productieve arbeidskrachten moeten inschakelen. Dit drukt de gemiddelde arbeids
productiviteit per werkende. Een voorbeeld daarvan is de omvangrijke creatie van 
gesubsidieerde arbeidsplaatsen voor langdurig werklozen met een (veronderstelde) 
lage productiviteit in de jaren negentig. 
Voorzover werkgelegenheidsgroei wordt gerealiseerd door een gematigde loonontwik
keling, gaat daarvan ook een remmende werking op de productiviteitsstijging uit. Ten 
eerste maakt loonkostenmatiging het voor werkgevers bij een gegeven stand van de 
technologie minder aantrekkelijk om arbeidskrachten te vervangen door kapitaal
goederen, aangezien arbeid in verhouding tot machines en computers goedkoper 
wordt. De kapitaal-arbeidverhouding zal daardoor dalen (of minder sterk stijgen), het
geen gepaard gaat met een (relatieve) daling van de arbeidsproductiviteit. Ten tweede 
zullen werkgevers ook minder investeren in nieuwe, arbeidsbesparende technologieën. 
Zij zullen een oudere machine, die een grotere inzet van arbeid vergt, langer in bedrijf 
houden en minder snel vervangen door een nieuwe machine waarmee op het personeel 
zou kunnen worden bezuinigd. Ook dit remt de productiviteitsstijging. 
De feitelijke ontwikkeling van werkgelegenheid, arbeidsproductiviteit en nationale 
productie bevestigt dat er geen eenduidig verband bestaat tussen de groei van de arbeids
deelname en de economische groei. In de jaren zestig was de economische groei 
beduidend hoger dan in de jaren negentig, terwijl de werkgelegenheid in de jaren 
negentig iets sneller groeide. Met andere woorden, de verhoging van de arbeidsparti
cipatie droeg in de jaren negentig veel minder bij aan de welvaartsgroei dan in de 
jaren zestig. 
Dit alles neemt niet weg dat een uitbreiding van de arbeidsparticipatie op zichzelf een 
positief effect op de maatschappelijke welvaart heeft zolang de (marginale) productiviteit 
van de laatst ingeschakelde arbeidskracht (inclusief het effect van diens inschakeling 
op de productiviteit van anderen) positief is. Het gaat hier echter niet zozeer om de 
absolute als wel om de relatieve bijdrage van een verhoging van de arbeidsparticipatie 
aan de welvaart. Mogelijkerwijs had men een ander pad kunnen volgen, waarop de 
arbeidsparticipatie weliswaar minder, maar de productiviteit en wellicht ook het nationaal 
product sterker zouden zijn gestegen. Wie streeft naar verbreding van het productieve 
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draagvlak dient zich dus niet uitsluitend te richten op de hoogte van de arbeidspartici
patie, maar evenzeer op de stijging van de arbeidsproductiviteit. 

Hiervoor ging de aandacht uit naar de relatie tussen het niveau van arbeidsparticipatie 
en de maatschappelijke welvaart. Een tweede interpretatie van de draagvlakfunctie 
van betaalde arbeid luidt evenwel dat een hoge arbeidsparticipatie ook van belang is 
in verband met de (gewenste) verdeling van de maatschappelijke welvaart. Bij een 
gegeven nationaal product is in theorie weliswaar iedere gewenste verdeling daarvan 
over de bevolking mogelijk, maar de resulterende verdeling kan weer van invloed zijn 
op de omvang van het nationaal product. Naarmate de arbeidsparticipatie lager is, moet 
een groter deel van het verdiende nationaal inkomen via informele kanalen, belastingen 
en sociale zekerheid worden herverdeeld. Hoe omvangrijker die herverdeling is, hoe 
sterker het negatieve effect dat daarvan uitgaat op het niveau van de arbeidsparticipatie. 
Als een 'externe negatieve schok' (bijv. een oliecrisis of een internationale recessie) 
een (eenmalige) daling van de arbeidsparticipatie veroorzaakt, dreigt een negatieve 
spiraalbeweging in werking te worden gezet, waarin hogere collectieve lasten, hogere 
loonkosten, uitstoot van arbeidskrachten en toename van het aantal uitkerings
gerechtigden elkaar opvolgen. Aldus luidt de gedachte achter de negatieve spiraal van 
arbeidsparticipatie en sociale zekerheid, ook wel de valkuil van de sociale zekerheid 
genoemd. Bij deze redenering, die een belangrijke grondslag vormde voor het sociaal-
economische beleid van de jaren tachtig en negentig, zijn echter de nodige kritische 
kanttekeningen te plaatsen. 

Allereerst heeft de verhouding tussen werkenden en niet-werkenden, die in de vorm 
van de zogenoemde i/a-ratio (inactieven-/actievenratio) een centrale plaats inneemt in 
de negatieve spiraal, betrekking op betaald werkenden respectievelijk ontvangers van 
een socialezekerheidsuitkering. Een derde groep, de niet-(betaald)werkenden die geen 
uitkering ontvangen, blijft dan buiten beschouwing. Daardoor zijn de categorieën 
'actieven' en 'inactieven' niet complementair: een toename van het aandeel actieven in 
de bevolking hoeft niet automatisch te leiden tot een daling van het aandeel inactieven, 
en vice versa. De geschiedenis van de afgelopen veertig jaar heeft dit ook uitgewezen. 
In de jaren zestig en de eerste helft van de jaren zeventig groeide het aandeel van zowel 
de werkenden als de uitkeringsgerechtigden in de bevolking. Het aandeel werkenden 
groeide dankzij de gunstige economische ontwikkeling, terwijl het aandeel uitkerings
gerechtigden toenam door de uitbouw van de verzorgingsstaat, waardoor steeds meer 
mensen aanspraak konden maken op een sociale uitkering en steeds minder volwassenen 
geen eigen inkomen (uit arbeid dan wel sociale zekerheid) hadden. Hiermee is niet 
gezegd dat de ontwikkeling van de werkgelegenheid of de participatiegraad niet van 
invloed is op de i/a-ratio, maar wel dat andere, 'autonome' ontwikkelingen van groter 
belang (kunnen) zijn. Op langere termijn wordt de verhouding tussen het aantal 
'actieven' en het aantal 'inactieven' in sterkere mate bepaald door instituties (met name 
het stelsel van sociale zekerheid) en door moeilijk te beïnvloeden sociale en demogra
fische ontwikkelingen (zoals de gezinsverdunning en vergrijzing) dan door de ontwik
keling van de arbeidsdeelname. 
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Een tweede kanttekening heeft betrekking op de relatie tussen het uitkeringsvolume 
(lees: het aantal uitkeringsontvangers) en de kosten van de sociale zekerheid. Er 
bestaat geen een-op-eenrelatie tussen het aantal uitkeringen en de totale kosten, door
dat ook het gemiddelde uitkeringsniveau (de prijscomponent) een rol speelt. In het 
verleden, vooral in de jaren tachtig, hebben regeringen veelvuldig van de mogelijk
heid gebruikgemaakt om de kosten van de sociale zekerheid te beperken ('beheersen' 
werd dat meestal genoemd) door het (relatieve) uitkeringsniveau te verlagen, bijvoor
beeld door de uitkeringen te 'bevriezen' in een periode waarin de lonen stegen. 
Daardoor daalde in de tweede helft van de jaren tachtig het beslag van de sociale 
zekerheid op het nationaal inkomen (de socialezekerheidsquote) aanzienlijk, hoewel 
het aandeel uitkeringsontvangers in de bevolking nog licht steeg. Daaraan was overigens 
een periode voorafgegaan waarin de socialezekerheidsuitgaven sterker stegen dan men 
op grond van de volumeontwikkeling zou verwachten, doordat het relatieve uitkerings
niveau in de jaren zeventig werd opgetrokken. 

Een derde kanttekening betreft het feit dat hogere socialezekerheidsuitgaven. zeker op 
korte termijn, niet automatisch in hogere collectieve lasten resulteren. Een regering 
heeft immers ook de mogelijkheid om op andere overheidsuitgaven te bezuinigen of 
om het financieringstekort te laten oplopen. De ruimte voor de laatste optie, die in de 
jaren zeventig en tachtig veelvuldig is benut, is inmiddels overigens zeer beperkt, 
door de verplichtingen die Nederland in het kader van de Economische en Monetaire 
Unie (EMU) is aangegaan. Ook de mogelijkheid voor bezuinigingen op andere over
heidsuitgaven lijkt in de toekomst, vanwege een toenemend aantal concurrerende 
wensen en behoeften (onder meer in verband met de vergrijzing van de bevolking), 
beperkt. Het is dan ook aannemelijk dat fluctuaties in de socialezekerheidsuitgaven in 
de toekomst sterker zullen doorwerken in de collectieve lasten dan in het verleden het 
geval is geweest. 

De vierde kanttekening bij de negatieve spiraal van de sociale zekerheid is de belang
rijkste. Deze betreft de 'afwenteling' van hogere lasten in de loonkosten. Een verhoging 
van de collectievelastendruk, ongeacht of deze in eerste instantie op de werkgever drukt 
(in de vorm van hogere werkgeverspremies voor de sociale zekerheid) of op de werk
nemers (in de vorm van hogere werknemerspremies of hogere loonbelastingtarieven), 
leidt tot een stijging van de brutoloonkosten. zo luidt de veronderstelling. De mate 
waarin werknemers erin slagen een verhoging van belastingen of premies af te wentelen 
op hun werkgever en de mate waarin werkgevers niet erin slagen een verhoging van 
hun lasten af te wentelen op de werknemers, zijn echter zowel theoretisch als empirisch 
niet eenvoudig te bepalen. Theoretisch hangt de mate van afwenteling sterk samen 
met het 'regime' dat op de arbeidsmarkt functioneert. Op een soepel functionerende 
neoklassieke arbeidsmarkt, waarin individuele vragers en aanbieders van arbeid (werk
gevers respectievelijk werknemers) tegenover elkaar staan, wordt de mate van afwen
teling bepaald door de vraag- en aanbodelasticiteiten. Naarmate het arbeidsaanbod 
minder sterk reageert op veranderingen in het (netto)loon en naarmate de vraag naar 
arbeid gevoeliger is voor veranderingen in de (bruto)loonkosten, wordt een groter deel 
van de lastenstijging gedragen door de werknemers. Aangezien het (mede op basis 
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van empirisch onderzoek) aannemelijk is dat de aanbodelasticiteit (in ieder geval van 
mannen) beduidend kleiner is dan de vraagelasticiteit. zou slechts een klein deel van 
een lastenverhoging tot uitdrukking komen in hogere loonkosten. 
Deze beschrijving van de neoklassieke arbeidsmarkt is echter weinig realistisch. In 
werkelijkheid wordt een groot deel van de loonontwikkeling bepaald in onderhande
lingen tussen vakbonden en werkgevers(organisaties). Daarbij spelen ook andere factoren 
dan de vraag- en aanbodelasticiteiten een rol. Naar verwachting zullen vakbonden in 
reactie op een stijging van de gemiddelde lastendruk op werknemers hogere looneisen 
stellen. Een verhoging van de marginale lastendruk is voor hen echter een stimulans 
lot matiging van de looneisen, omdat een brutoloonstijging in dat geval netto minder 
oplevert, terwijl de kosten in termen van een vermindering van de werkgelegenheid 
relatief hoog zijn. Deze theoretische verwachtingen worden door empirisch onderzoek 
bevestigd: hogere gemiddelde lasten verhogen de loonkosten (d.w.z. ze worden afge
wenteld), terwijl van een hogere marginale druk een matigend effect op de loonkosten 
uitgaat. Als de gemiddelde en marginale druk tegelijkertijd worden verhoogd (zoals in 
de praktijk veelal het geval is), staat het effect op de loonkosten dus niet bij voorbaat 
vast. In dit licht bezien is het merkwaardig dat de laatste jaren in het politieke debat 
zoveel nadruk is gelegd op verlaging van de marginale belastingdruk. Waarschijnlijk 
wordt daardoor juist een deel van het gunstige effect van een verlaging van de gemid
delde belastingdruk op de loonontwikkeling tenietgedaan. 
Het Ioonopdrijvende effect van een hogere lastendruk is cruciaal voor het in werking 
zetten van de negatieve spiraal. Hoewel dit effect op zichzelf, zij het voorzien van de 
nodige kanttekeningen, door theoretisch en empirisch onderzoek wordt bevestigd, wordt 
meestal voorbijgegaan aan het relatieve belang van dit loonopdrijvende effect in ver
houding tot een ander, loonmatigend effect. Dat is het negatieve effect dat op de loon
ontwikkeling uitgaat van een hoge werkloosheid. 
Dat een hoge werkloosheid een matigend effect heeft op de loonstijging, is al sinds 
het baanbrekende onderzoek van de Engelse econoom Phillips uit 1958 bekend. Hoewel 
over de exacte aard van dit verband (en met name de 'duurzaamheid' ervan) in de 
jaren zeventig onder economen een heftige controverse ontstond, wordt de negatieve 
correlatie tussen werkloosheid en lonen in empirisch onderzoek telkens weer bevestigd. 
Daarbij verschillen de uitkomsten overigens wel als het gaat om de vraag of het werk
loosheidspeil van invloed is op het loonniveau of op de loonstijging. Het voorliggende 
onderzoek leverde een duidelijke bevestiging op van het laatste: ieder procent dat de 
werkloosheid hoger ligt, gaat gepaard met een 0,65 procent geringere loonstijging. In 
verband met de negatieve spiraal van arbeid en sociale zekerheid is vooral van belang 
dat dit negatieve effect van een hoge werkloosheid op de loonontwikkeling op termijn 
veel sterker is dan het positieve effect van hogere (gemiddelde) lasten op de loonkosten. 
Uit simulaties blijkt dat een (eenmalige) stijging van de werkloosheid, die noopt tot 
een verhoging van de sociale premies, in eerste instantie weliswaar in hogere loonkosten 
resulteert, maar dat al snel het matigende effect van de hogere werkloosheid op de 
loonontwikkeling gaat overheersen. Daardoor blijft de loonstijging gedurende een 
reeks van jaren onder het niveau waarvan zonder de stijging van de werkloosheid sprake 
zou zijn geweest. Er treedt daardoor automatisch een evenwichtherstellend mechanisme 
in werking, waardoor de werkloosheid na verloop van tijd naar het oorspronkelijke 
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niveau terugkeert. Dit kan overigens wel geruime tijd duren: een eenmalige negatieve 
schok kan gedurende zeven tot vijftien jaar in een hoger werkloosheidsniveau resulteren. 
Niettemin staat deze conclusie haaks op de redenering van de negatieve spiraal, die 
immers uitgaat van de veronderstelling dat er geen sprake is van een evenwichther-
stellend mechanisme, maar dat het systeem uitsluitend positieve terugkoppelingen 
bevat, waardoor een eenmalige verstoring van het (labiele) evenwicht in een steeds 
sterkere neerwaartse beweging resulteert. Deze socialezekerheidsval blijkt in werkelijk
heid niet te bestaan. 

Concluderend vormt de negatieve spiraal van arbeid en sociale zekerheid geen adequate 
beschrijving van de ontwikkeling van arbeidsparticipatie en sociale zekerheid in de 
achterliggende decennia. De sterke stijging van het socialezekerheidsvolume in de 
jaren zestig en de eerste helft van de jaren zeventig hield geen verband met een 
ongunstige ontwikkeling van de werkgelegenheid, maar met de uitbreiding van het 
aantal rechthebbenden en met 'autonome' maatschappelijke ontwikkelingen, in het bij
zonder de 'gezinsverdunning'. Daarnaast werden de uitgaven voor de sociale zekerheid 
opgedreven door de verbetering van de uitkeringen in vergelijking met de lonen. 
Weliswaar droeg de lastenstijging die hiervan het gevolg was, conform de redenering 
van de socialezekerheidsval. bij aan de stijging van de loonkosten in de jaren zestig en 
zeventig, maar, zolang de economische ontwikkeling gunstig was, ging daarvan nog 
geen merkbaar negatief effect uit op de werkgelegenheidsontwikkeling. Pas na de 
tweede oliecrisis in 1979 leek de feitelijke ontwikkeling overeen te komen met wat de 
redenering van de negatieve spiraal voorspelt: de arbeidsparticipatie daalde en het 
aandeel uitkeringsgerechtigden bereikte recordhoogtes. Hoewel het aanvankelijk die 
schijn had, kwam de Nederlands economie daardoor echter niet in een neerwaartse 
spiraal terecht. Enerzijds leidde het snelgroeiende uitkeringsvolume in de jaren tachtig 
niet of nauwelijks tot hogere collectieve lasten, doordat in eerste instantie het finan
cieringstekort opliep en vervolgens, vanaf 1984, de sociale uitkeringen ten opzichte 
van de lonen werden verlaagd. Anderzijds oefende al vanaf 1979 de snel oplopende 
werkloosheid een sterk matigend effect uit op de loonontwikkeling. Het beginpunt 
daarvan was dus niet, zoals vaak wordt verondersteld, het Akkoord van Wassenaar in 
1982. Dit akkoord vormde in feite slechts de formele bezegeling van de omslag die 
zich al enkele jaren eerder, onder druk van de economische omstandigheden, had 
voorgedaan. Die omslag zette een evenwichtherstellend mechanisme in werking, 
waardoor vanaf 1985 de werkgelegenheid sterk aantrok en de werkloosheid begon te 
dalen. Doordat het zo lang duurde tot het evenwicht was hersteld, had het in de jaren 
tachtig echter de schijn dat er daadwerkelijk sprake was van een negatieve spiraal
werking. Achteraf kan worden vastgesteld dat de krachten die naar evenwicht tendeerden, 
sterker waren. 
Een belangrijke consequentie van het voorgaande is dat een pleidooi voor verhoging 
van de arbeidsparticipatie vanwege het risico om in een negatieve spiraal terecht te 
komen, onvoldoende hout snijdt. In beginsel kan bij elk niveau van arbeidsparticipatie 
sprake zijn van een evenwichtige situatie die duurzaam te handhaven valt. Een negatieve 
externe schok kan het systeem weliswaar voor langere tijd uit evenwicht brengen, 
maar uiteindelijk overheersen de krachten die het evenwicht weer herstellen. Actief 
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overheidsoptreden, bijvoorbeeld in de vorm van verlaging van de uitkeringen of sti
mulering van de arbeidsdeelname, is daarvoor niet strikt noodzakelijk. Dat neemt niet 
weg dat een dergelijk overheidsoptreden het tempo waarin het evenwicht wordt her
steld, wel kan versnellen. Aangezien het erg lang kan duren voor het systeem uit zich
zelf weer in evenwicht komt, kan een actieve overheidsrol wel degelijk hoogst wense
lijk zijn. 

6.4 De nutsfunctie van werk 

De opvallendste verandering die zich in de jaren negentig ten aanzien van het denken 
over arbeid heeft voorgedaan, was de herwaardering van betaald werk als bron van 
individueel welzijn en geluk. Terwijl in de jaren zeventig de kritische geluiden over de 
'vervreemdende' werking van arbeid overheersten, en terwijl in de jaren tachtig vooral 
de inkomensgevolgen van het verlies van werk de aandacht trokken, werd het in de 
jaren negentig steeds meer gemeengoed om deelname aan betaald werk als onmisbaar 
voor een zinvol leven en voor volwaardige deelname aan de samenleving te beschouwen. 
Deze herwaardering van arbeid is wel (onder meer door de WRR) in verband gebracht 
met de transformatie die de arbeidsmarkt in de afgelopen decennia heeft ondergaan 
als gevolg van de overgang van een industriële naar een diensten- of kenniseconomie. 
Arbeid zou daardoor minder belastend zijn geworden en de positieve aspecten van 
werken zouden meer en meer op de voorgrond treden. 
Toch wordt de laatste jaren steeds vaker gewezen op de keerzijde van werk in de post-
industriële samenleving. De klachten over werkdruk, stress en burn-out zijn niet van 
de lucht. 'Werken is topsport', zo wordt het wel eens, ietwat gechargeerd, uitgedrukt. 

Het ambivalente karakter van werk komt ook naar voren uit een inventarisatie van uit
eenlopende theoretische benaderingen van het 'nut' van werken. In de standaard neo
klassieke theorie wordt werken in de eerste plaats als een opoffering van vrije tijd 
gezien, waarvoor de beloning (in de vorm van salaris, maar ook van secundaire arbeids
voorwaarden en 'emolumenten') compensatie moet bieden om mensen ertoe te verleiden 
hun arbeidskracht ter beschikking te stellen. Werkaspecten als slechte arbeidsomstandig
heden, hoge functie-eisen, een zware verantwoordelijkheid en een onzeker dienstver
band worden alle negatief gewaardeerd en dienen dus extra te worden beloond. 
In psychologische motivatietheorieën wordt daarentegen gewezen op de mogelijkheden 
die werk kan bieden tot ontwikkeling van de persoonlijkheid en tot zelfverwerkelijking. 
De mate waarin het werk daadwerkelijk die mogelijkheid biedt, wordt in deze benadering 
enerzijds bepaald door de inhoud van het werk, maar anderzijds ook door de persoon
lijke instelling. Zo kan volgens Csikszentmihalyi ook ogenschijnlijk geestdodend werk, 
indien men de 'juiste' instelling heeft, voldoende uitdaging bieden om er bevrediging 
of zelfs een flowervaring aan te ontlenen. 
Een belangrijke stroming in de sociologie schrijft, geïnspireerd door Durkheim, aan 
arbeid vooral een integrerende rol toe. Door en via hun werk voelen mensen zich ver
bonden met anderen en met de samenleving als geheel. Naarmate traditionele integratie
kaders als het geloof en het gezin aan belang inboeten, zou betaald werk als bindmiddel 
van de samenleving steeds belangrijker worden. 
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Andere sociologen daarentegen wijzen vooral op het karakter van de arbeidsmarkt als 
strijdtoneel. De 'sterken', die in die strijd een gunstige positie weten te verwerven, 
biedt het werk een hoog prestige, maatschappelijke invloed en boeiende contacten. 
Voor veel werkenden fungeert de werkkring echter als een 'ijzeren kooi' die hen in 
hun bewegingsvrijheid beperkt en hen reduceert tot een 'radertje in de bureaucratische 
machine' (Weber). Marx, en in navolging van hem ook twintigste-eeuwse sociologen 
als Blauner en Braverman, wezen op de vervreemdende effecten van loonarbeid onder 
kapitalistische productieverhoudingen. Meer recent wordt door sociologen gewezen 
op de spanning tussen de hoge eisen die op de moderne arbeidsmarkt aan werknemers 
worden gesteld en de vaak beperkte mogelijkheden om aan die eisen te voldoen, met 
stress als resultaat. 

Gezien de sterk uiteenlopende theoretische benaderingen van het individuele nut van 
werken, wekt het geen verbazing dat de empirische analyse van de relatie tussen werk 
en het individuele welbevinden in hoofdstuk 4 geen eenduidige conclusies opleverde. 
De momenteel overheersende opvatting dat werken goed is voor het individuele welzijn, 
wordt in algemene zin door het empirische onderzoek weliswaar bevestigd. Zowel de 
objectieve leefsituatie (inkomen, gezondheid, sociale contacten, maatschappelijke par
ticipatie) als het subjectieve welbevinden (tevredenheid met de huidige leefsituatie) 
van werkenden, is gemiddeld beduidend beter dan van niet-werkenden. Tussen niet-
werkenden onderling bestaan evenwel grote verschillen. Degenen die buiten hun wil 
geen betaald werk hebben - de werklozen en arbeidsongeschikten -, beantwoorden 
aan het verwachte patroon: zowel hun objectieve als hun subjectieve welbevinden 
blijft ruim achter bij dat van de werkenden. Daarbij valt overigens op dat de arbeids
ongeschikten in objectief opzicht het slechtst scoren (vooral door hun slechte gezond
heid), terwijl de werklozen duidelijk het minst tevreden zijn met hun leefsituatie. Let 
wel, tot de werklozen worden hier uitsluitend diegenen gerekend die actief op zoek 
zijn naar werk en dus niet die uitkeringsontvangers die niet (meer) naar werk zoeken. 
De overige niet-werkenden. die - om uiteenlopende redenen - min of meer vrijwillig 
van betaald werk afzien, blijken echter slechts weinig onder te doen voor de werkenden. 
In objectief opzicht scoren zij over het algemeen wel lager dan de werkenden, onder 
meer door een lager inkomen (met uitzondering van de vervroegd gepensioneerden). 
Maar hun tevredenheid met hun leefsituatie is niet geringer dan die van werkenden. 
De vervroegd gepensioneerden blijken zelfs van alle onderscheiden groepen het meest 
tevreden te zijn, zelfs als men hen vergelijkt met de werkenden in de beste banen. 
Huisvrouwen en scholieren en studenten zijn weliswaar niet zó tevreden met hun huidige 
leven, maar doen toch niet of nauwelijks onder voor de gemiddelde werkende. 
Het is opmerkelijk dat de (subjectieve) beleving van het al dan niet werken niet 
samenhangt met het belang dat men in het algemeen aan werk hecht. Vorengenoemde 
verschillen in subjectief welbevinden worden niet verklaard door verschillen in arbeids
ethos. Integendeel zelfs. Vervroegd gepensioneerden hebben over het algemeen een 
sterk arbeidsethos, maar zijn niettemin zeer tevreden met hun bestaan zonder baan. 
Arbeidsongeschikten daarentegen zijn. met een vergelijkbaar sterk arbeidsethos, erg 
ontevreden dat zij geen werk hebben; hoewel werklozen, die een minder sterk arbeids
ethos hebben, nog ontevredener zijn. Gemiddeld genomen hebben niet-werkenden een 
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iets sterker arbeidsethos dan werkenden, zodat er geen aanwijzingen zijn dat het niet-
werken vooral een gevolg is van het feit dat men minder belang hecht aan werk. 
Evenmin zijn er aanwijzingen dat degenen die onvrijwillig zonder werk zitten, hun 
normen hebben aangepast om de spanning tussen de werkelijkheid (onvrijwillige 
werkloosheid of arbeidsongeschiktheid) en hun ideaal (een betaalde baan) te verminderen 
(reductie van cognitieve dissonantie). 
Zoals men op grond van het vorenstaande al kon vermoeden, blijkt de ernst van het 
gemis van betaald werk aanzienlijk te variëren met de levensfase. Voor gehuwde mannen 
met thuiswonende kinderen, aan wie traditioneel de kostwinnersrol toevalt, doen werk
loosheid en arbeidsongeschiktheid het meeste afbreuk aan het subjectieve welbevinden. 
Vrouwen in dezelfde levensfase lijden daarentegen veel minder onder het gemis van 
betaald werk; vooral als zij zichzelf in de eerste plaats als huisvrouw beschouwen. 
Voor alleenstaanden komen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid verhoudings
gewijs iets minder hard aan dan voor gehuwde of samenwonende vaders, maar aan
zienlijk harder dan voor gehuwde of samenwonende moeders. In de 'lege-nestfase', als 
de kinderen volwassen zijn en/of het huis uit zijn, blijken echter ook mannen zich heel 
wel zonder betaald werk te kunnen redden. Werkloosheid of arbeidsongeschiktheid 
wordt dan beduidend minder negatief gewaardeerd en vervroegde pensionering, zoals 
hiervoor reeds bleek, zelfs buitengewoon positief. 

Welke aspecten van het werk maken nu dat het hebben van werk voor sommigen van 
groot belang is, terwijl anderen er gemakkelijk zonder kunnen? Die vraag blijkt niet 
eenvoudig te beantwoorden. Aangezien het onderscheid tussen werken en niet-werken, 
zoals deze in dit onderzoek zijn gedefinieerd, de betaling is, ligt het voor de hand om 
in eerste instantie aan dit aspect te denken. In de neoklassieke theorie spreekt dit voor 
zich: onvrijwillig werklozen hebben een lager 'nut' dan werkenden omdat zij met een 
lager inkomen genoegen moeten nemen. Het inkomensverschil tussen werkenden en 
niet-werkenden blijkt echter slechts een zeer klein deel van het verschil in subjectief 
welbevinden tussen beide groepen te verklaren. Dit volgt onmiddellijk uit vorenstaande 
constatering dat huisvrouwen en studerenden aanzienlijk meer tevreden zijn met hun 
leefsituatie dan werklozen en arbeidsongeschikten, hoewel de laatsten doorgaans een 
veel hoger inkomen (in de vorm van een uitkering) hebben. Het inkomensverschil tussen 
de diverse categorieën blijkt alleen van invloed te zijn op de tevredenheid met de 
financiële positie, hetgeen natuurlijk nogal triviaal is, maar niet op de tevredenheid 
met de dagelijkse bezigheden, met de maatschappelijke positie en met het leven dat 
men op het ogenblik leidt. 
Van andere aspecten van het werk is het lastiger het belang vast te stellen, doordat zij 
uitsluitend op werkenden van toepassing zijn. Te denken valt aan de arbeidsomstandig
heden, de arbeidsinhoud, de werktijden en de loopbaanperspectieven. Onderzoek onder 
alleen de werkenden laat betrekkelijk weinig samenhang zien tussen de verschillende 
werkaspecten en de tevredenheid met de leefsituatie. Het belangrijkste effect dat werd 
gevonden, betreft de invloed van de verhouding tussen het functieniveau en de arbeids
inhoud: naarmate de arbeidsinhoud aantrekkelijker en het functieniveau lager is, zijn 
werkenden meer tevreden. Aangezien de gebruikte schaal voor de arbeidsinhoud 
onder meer enkele indicatoren voor de autonomie en de regelmogelijkheden van de 
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werkende omvat, terwijl het functieniveau een indicator is voor de eisen die aan het 
vervullen van een functie worden gesteld, levert dit een bevestiging op voor de socio
logische stresstheorie op basis van het zogenoemde demand-controlmodel van Karasek. 
Daarbij moet wel worden opgemerkt dat van de verhouding tussen arbeidsinhoud en 
functieniveau geen significant effect werd gevonden op een meer directe stressindicator 
in de vorm van een aantal psychosomatische klachten (de zogenoemde VOEG-score). 
Een slechte aansluiting tussen taakeisen en regelmogelijkheden lijkt (althans op betrek
kelijk korte termijn) dus veeleer tot ontevredenheid dan tot stress te leiden. 
Een ander werkaspect dat een significant effect op de tevredenheid uitoefent, zijn de 
loopbaanperspectieven (kans op promotie, ontplooiingsmogelijkheden). De tevreden
heid met de huidige leefsituatie wordt blijkbaar niet alleen bepaald door de huidige 
werkomstandigheden, maar ook door de verwachtingen voor de toekomst. 
De hoogte van het (uur)loon heeft opmerkelijk genoeg geen enkele invloed op de 
tevredenheid. Deze uitkomst valt moeilijk te rijmen met de neoklassieke hypothese 
dat de hoogte van de beloning (mede) compensatie biedt voor minder aantrekkelijke 
werkaspecten. 
Het relatief geringe belang van de hoogte van het loon en van het inkomensverschil 
tussen werkenden en niet-werkenden, roept het vermoeden op dat onbetaalde arbeid 
tot op zekere hoogte compensatie kan bieden voor het gemis aan betaald werk. Er is 
immers weinig reden waarom onbetaalde arbeid, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwil
ligerswerk, op andere dan de financiële aspecten zou moeten onderdoen voor betaald 
werk. Nadere analyse wijst evenwel uit dat onbetaalde arbeid juist voor degenen die 
onvrijwillig zonder betaald werk zitten, niet of nauwelijks bijdraagt aan het subjectieve 
welbevinden. Werklozen en arbeidsongeschikten die vrijwilligerswerk verrichten of 
voornamelijk in het huishouden werkzaam zijn, zijn niet noemenswaardig minder 
ontevreden dan hun lotgenoten die geen vrijwilligerswerk of huishoudelijk werk doen. 
Voor degenen die vrijwillig van betaald werk afzien, levert vrijwilligerswerk of huis
houdelijk werk daarentegen wel een positieve bijdrage aan het subjectieve welbevinden. 
Als huisvrouwen en vervroegd gepensioneerden vrijwilligerswerk doen, kent hun 
tevredenheid nauwelijks grenzen. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat vrijwil
ligerswerk voor werklozen niets afdoet aan de onvrijwilligheid van hun werkloosheid. 
Vrijwilligerswerk zou voor hen vooral een middel zijn om hun kansen op een betaalde 
baan te vergroten in plaats van een substituut voor betaald werk. Voor vervroegd 
gepensioneerden en huisvrouwen daarentegen is vrijwilligerswerk, naar men mag aan
nemen, een bewuste keuze om de hen ter beschikking staande vrije tijd op zinvolle en 
bevredigende wijze te besteden. 

Omdat het dwarsdoorsnede-onderzoek, waarop bovenvermelde resultaten zijn gebaseerd, 
geen inzicht verschaft in het causale verband tussen werk en welzijn, zijn ook enkele 
longitudinale analyses uitgevoerd. Deze leveren echter onvoldoende eenduidige uit
komsten op om op basis hiervan met zekerheid te kunnen stellen dat werken inderdaad 
de oorzaak is van een hoger welzijn. Werkloos worden lijkt op korte termijn weinig 
negatieve gevolgen te hebben voor de gezondheid, maar er zijn wel aanwijzingen dat 
het voortduren van de werkloosheid gepaard gaat met een verslechtering van de 
gezondheid. Op macroniveau lijken de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie, de 
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werkloosheid en de arbeidsongeschiktheid geheel los te staan van trends in de gezond
heid, het geluk en de tevredenheid van de bevolking. 

Vorenstaande uitkomsten van het empirische onderzoek naar het nut van werken bieden 
ogenschijnlijk weinig houvast om vast te stellen wat nu precies het nut van werken 
uitmaakt. Het feit dat de subjectieve beleving van werken of niet-werken slechts in 
beperkte mate samenhangt met concreet aanwijsbare aspecten van het werk en dat 
deze subjectieve beleving sterk verschilt tussen verschillende sociale groepen, leidt 
evenwel haast onontkoombaar tot de volgende conclusie: het nut van werken is niet 
zozeer gelegen in bepaalde intrinsieke of extrinsieke aspecten van het werk, maar in 
het belang dat onze samenleving voor verschillende groepen aan het hebben van werk 
hecht. Met andere woorden, het gaat niet om de kenmerken van betaald werk zelf, 
maar om de heersende maatschappelijke opvattingen over het belang van werk. In een 
variant op het bekende Thomastheorema: in onze samenleving is betaald werk zo 
belangrijk omdat we het zo belangrijk vinden. Daar moet dan wel onmiddellijk aan 
worden toegevoegd dat dit alleen voor bepaalde groepen geldt. Onvrijwillig werklozen 
en arbeidsongeschikten zouden volgens de heersende opvattingen 'eigenlijk' moeten 
werken en daarom ervaren zij het gemis van betaald werk als een aanslag op hun wel
bevinden. Ten aanzien van vervroegd gepensioneerden is daarentegen de heersende 
opvatting (al is het de vraag hoelang nog) dat zij 'van hun welverdiende rust genieten'. 
Van scholieren en studenten wordt, zolang zij studeren, nog niet verwacht dat zij ook 
een productieve bijdrage aan de maatschappelijke welvaart leveren; al zou ook die 
opvatting, naarmate meer studerenden een baantje hebben, aan erosie onderhevig kunnen 
zijn. En hoewel van getrouwde vrouwen tegenwoordig niet meer wordt verwacht dat 
zij zich uitsluitend aan het huishouden en de kinderverzorging wijden, lijkt een dergelijke 
keuze niettemin nog altijd breed te worden geaccepteerd. Al zou ook deze keuze, onder 
invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen en het overheidsbeleid, steeds meer 
onder druk kunnen komen te staan. 

6.5 De verdelingsfunctie van werk 

Werk is een van de belangrijkste verdelingsmechanismen in onze samenleving. Dat is 
niet verwonderlijk, aangezien ongeveer twee derde van de bevolking voor haar inkomen 
direct of indirect (bijvoorbeeld via de werkende partner) afhankelijk is van betaalde 
arbeid. Bovendien is het al dan niet hebben van werk een van de belangrijkste deter
minanten van de hoogte van het inkomen en van de kans op armoede. 
In de loop van de jaren tachtig is de visie op de relatie tussen inkomensbeleid en arbeids
markt- en werkgelegenheidsbeleid een slag gedraaid. In de jaren zestig en zeventig 
werden beide als complementair beschouwd: het inkomensbeleid was bedoeld om de 
sociale ongelijkheid, die ook op een goed functionerende arbeidsmarkt zou blijven 
bestaan (bijvoorbeeld als gevolg van de inkomensverschillen tussen hoog- en laag
opgeleiden), zo veel mogelijk te beperken. In de jaren tachtig won echter steeds meer 
de overtuiging veld dat het inkomensbeleid een zelfstandige invloed uitoefent op het 
functioneren van de arbeidsmarkt. Omvangrijke inkomensherverdeling via belastingen 
en sociale zekerheid zou een soepel functionerende arbeidsmarkt in de weg staan en 
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zo op den duur zichzelf in de staart bijten. Omgekeerd zou deelname aan betaalde 
arbeid veel meer inkomenszekerheid bieden dan een inkomensoverdracht via de ver
zorgingsstaat ('werk is de beste sociale zekerheid'), zodat op langere termijn een vol
doende hoog niveau van arbeidsparticipatie de beste garantie biedt voor aanvaardbare 
inkomensverhoudingen. Volgens velen zouden daarvoor grotere inkomensverschillen 
op korte termijn op de koop toe moeten worden genomen, om daarmee betere perspec
tieven te scheppen voor een structurele verbetering van de inkomenspositie van ieder
een op langere termijn. 
De feitelijke ontwikkeling van de inkomensongelijkheid in de laatste decennia lijkt 
deze omslag in het denken te weerspiegelen: in de jaren zestig en de eerste helft van 
de jaren zeventig liepen de inkomensverschillen in Nederland sterk terug, in de tweede 
helft van de jaren zeventig stabiliseerden de inkomensverhoudingen zich en vanaf 
1983 of 1984 zijn de inkomensverschillen weer fors toegenomen, om zich in de jaren 
negentig opnieuw te stabiliseren. Als gevolg van deze omslag in de trendmatige ont
wikkeling is de inkomensongelijkheid momenteel weer vergelijkbaar met die aan het 
begin van de jaren zeventig. 

In hoeverre deze ontwikkeling (die zich overigens in veel landen heeft voorgedaan, zij 
het dat het moment van de 'omslag' vele jaren kan verschillen) samenhangt met de 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en met het gevoerde inkomens- en werkgelegenheids
beleid, is niet eenvoudig vast te stellen. Het beschikbare theoretische onderzoek biedt 
daar weinig inzicht in, doordat het zich grotendeels beperkt tot de ontwikkelingen op 
de arbeidsmarkt en dus alleen verklaringen biedt voor veranderingen in de belonings
verhoudingen. De inkomensongelijkheid wordt echter door veel meer factoren beïn
vloed dan de loonongelijkheid. Het loon is immers slechts een van de inkomensbronnen 
van huishoudens, naast sociale uitkeringen en inkomsten uit vermogen (zoals winst en 
dividend). Bovendien gaat het bij de loonverhoudingen om individuele inkomens, terwijl 
bij ontwikkelingen in de inkomensongelijkheid de aandacht meestal uitgaat naar (al 
dan niet gestandaardiseerde) huishoudensinkomens. De inkomensverdeling tussen 
huishoudens wordt ook beïnvloed door de omvang en samenstelling van huishoudens 
(gezinsverdunning) en door het aantal inkomens per huishouden. 
Zo kan ook bij stabiele loonverhoudingen de inkomensverdeling tussen huishoudens 
wijzigen als gevolg van een toename van het aantal tweeverdieners. Het effect daarvan 
op de inkomensverdeling is echter niet eenvoudig te bepalen. Als het extra inkomen 
van de vrouw ertoe leidt dat huishoudens met een relatief laag inkomen weten door te 
dringen tot de middengroepen, neemt de inkomensongelijkheid af. Maar als de kost
winner al een relatief hoog inkomen had, kan het tweede inkomen de inkomensver
schillen juist doen toenemen. Uit de empirische analyses in hoofdstuk 5 bleek echter 
vooral de inkomensongelijkheid tussen de tweeverdieners onderling van invloed te 
zijn op de totale ongelijkheid: doordat de inkomensverschillen tussen tweeverdieners-
huishoudens relatief klein zijn, heeft groei van deze groep een matigend effect op de 
totale ongelijkheid. 
In theorie zou ook de 'gezinsverdunning' en vooral de toename van het aantal alleen
staanden de inkomensongelijkheid kunnen beïnvloeden. Alleenstaanden hebben 
gemiddeld immers een lager inkomen dan meerpersoonshuishoudens. Als de inkomens-
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ongelijkheid wordt gecorrigeerd voor verschillen in huishoudensomvang (door 'stan
daardisering' op basis van equivalentiefactoren), blijkt de ontwikkeling van de inko
mensverdeling echter nauwelijks te veranderen. Hierin kan dus geen belangrijke ver
klaring voor de markante omslag in de inkomensverdeling in de eerste helft van de 
jaren tachtig worden gevonden. 

Het ligt voor de hand om een belangrijke verklaring voor de toename van de inkomens
ongelijkheid in de jaren tachtig te zoeken in het gevoerde inkomensbeleid. Vanaf 1984 
is de ontwikkeling van de sociale uitkeringen immers fors achtergebleven bij de loon
ontwikkeling: in 1984 werden alle uitkeringsniveaus met 3% verlaagd om voor de rest 
van de jaren tachtig (nominaal) te worden 'bevroren'. Inderdaad bleef het gemiddelde 
inkomen van de niet-werkenden in de tweede helft van de jaren tachtig zo'n 8% achter 
bij dat van de werkenden.1 Toch blijkt deze toename van de 'tussengroepsongelijkheid' 
slechts een vijfde van de toename van de inkomensongelijkheid in deze periode te 
verklaren. Veel belangrijker was de toename van de inkomensverschillen tussen wer
kenden onderling en tussen niet-werkenden onderling (de 'binnengroepsongelijkheden'). 
Dit was in hoofdstuk 5 reden om de aandacht toe te spitsen op de loonontwikkeling. 
Niet alleen is de toename van de toonverschillen verantwoordelijk voor een belangrijk 
deel van de stijging van de inkomensongelijkheid sinds 1983 of 1984, maar bovendien 
houden de loonverhoudingen het meest direct verband met de ontwikkelingen in de 
arbeidsparticipatie en werkgelegenheid. 
Op theoretische gronden is de relatie tussen werkgelegenheidsontwikkeling en belonings
verhoudingen echter verre van eenduidig. Op grond van de human-capitaltheone, die 
aan de meeste theoretische beschouwingen ten grondslag ligt, valt een procyclisch 
verloop van de loonongelijkheid te verwachten: in een neergaande conjunctuurfase 
verliezen de laagstbetaalden het eerst hun baan, waardoor de loonverschillen tussen de 
resterende werkenden kleiner worden. Op langere termijn lijkt vooral de verhouding 
tussen ontwikkelingen aan de vraagzijde en aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt 
van belang. Tinbergen verklaarde de trendmatige ontwikkeling van de loonverhouding 
tussen hoger en laagopgeleiden uit de race tussen technologische ontwikkeling en 
onderwijs: als de technologische ontwikkeling leidt tot een snellere toename van de 
vraag naar hoogopgeleiden dan het onderwijs nieuwe hoogopgeleiden kan afleveren, 
zal het loonverschil tussen hoog- en laagopgeleiden toenemen. Hoewel deze verklaring 
nog steeds erg populair is, schrijven anderen een grotere invloed toe aan de internationale 
arbeidsverdeling: de toegenomen concurrentie van lagelonenlanden zou de arbeidsmarkt
positie van laagopgeleiden in de westerse economieën onder druk zetten en daardoor 
tot grotere loonverschillen leiden. 
Terwijl zowel in de technologieverklaring als in de intemationaleconcurrentieverklaring 
de toename van de loonongelijkheid samenhangt met de groeiende schaarste aan 
hoogopgeleide arbeidskrachten, wordt in een alternatieve verklaring juist voorspeld 
dat een ruimer aanbod van hoogopgeleiden hun beloning doet stijgen. Dit zou het 
geval kunnen zijn indien het opleidingsniveau vooral als screeningiastiam&nt fungeert 
en indien het die functie beter vervult naarmate er minder 'verborgen' talent onder de 
laagopgeleiden overblijft. 
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De oorzaak van groeiende beloningsverschillen wordt ook wel in (veranderingen in) 
instituties gezocht. Een relatieve verlaging van het minimumloon of de minimum
uitkeringsniveaus verzwakt de positie van de werkenden aan de 'onderkant' van de 
arbeidsmarkt, waardoor hun loon achterblijft bij dat van de beter betaalde en meer 
productieve arbeidskrachten. Ook aan de vakbeweging wordt vaak een matigende rol 
ten aanzien van de loonverhoudingen toegeschreven. De toename van de toonverschillen 
zou dan samenhangen met de verzwakking van de onderhandelingspositie van vak
bonden, die weer mede wordt verklaard door de teruglopende organisatiegraad. 
In meer sociologisch getinte verklaringen wordt wel een relatie gelegd met de ver
schuiving in de werkgelegenheidsstructuur van de industrie naar de dienstensector. In 
de (commerciële) dienstensector zou de loonverdeling schever zijn als gevolg van een 
zwakkere positie van de vakbeweging en een gepolariseerde beroepenstructuur (veel 
goedbetaalde naast veel slechtbetaalde beroepen). Ook het feit dat de beloning steeds 
meer samenhangt met relatieve in plaats van met absolute prestaties, zou (mede) debet 
kunnen zijn aan de toename van beloningsverschillen, vooral aan de top. 

Welke van deze vele theoretische benaderingen de feitelijke ontwikkeling van de loon
verhoudingen het beste verklaart, is niet eenvoudig vast te stellen. Op basis van de 
empirische analyse in hoofdstuk 5 kan wel worden geconcludeerd dat de meeste ver
klaringen in ieder geval voor Nederland weinig plausibel zijn. Zo zijn de toonverschillen 
tussen hoog- en laagopgeleiden tussen 1983 en 1991 - anders dan verschillende theo
rieën voorspellen - niet groter, maar juist kleiner geworden. In het algemeen blijkt 
binnen alle onderscheiden categorieën (naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, 
bedrijfstak en beroepsgroep) de loonongelijkheid te zijn toegenomen; zodat de groei 
van de toonverschillen niet kan worden verklaard uit verschuivingen tussen verschillende 
groepen. Alleen de verandering in de beroepenstructuur (met name de groei van de 
wetenschappelijke en leidinggevende beroepen) verklaart een substantieel deel (ruim 
een kwart) van de totale toename van de ongelijkheid. Er moeten dus vooral algemene 
macro-ontwikkelingen aan de toename van de beloningsverschillen ten grondslag liggen, 
die in alle categorieën hun invloed doen gelden. 
Op macroniveau valt echter geen enkel verband vast te stellen tussen de ontwikkeling 
van de invoer uit lagelonenlanden, de hoogte van het minimumloon, de algehele werk
gelegenheidsontwikkeling, de technologische ontwikkeling in verhouding tot het 
aanbod van hoogopgeleiden, en de organisatiegraad van de vakbeweging enerzijds en 
de omslag in de beloningsverhoudingen anderzijds. Er lijkt wel enig verband te 
bestaan tussen de ontwikkeling van de loonongelijkheid en de afstand tussen de lonen 
en de uitkeringen (de zg. vervangingsratio) en het aandeel van de publieke sector in 
de werkgelegenheid. Dit roept het vermoeden op dat het gevoerde overheidsbeleid een 
belangrijke rol heeft gespeeld bij de omslag in de langetermijntrend van nivellering 
naar denivellering. Het is echter moeilijk vast te stellen in hoeverre de overheid deze 
omslag daadwerkelijk heeft teweeggebracht dan wel 'autonome' ontwikkelingen op de 
markt op de voet heeft gevolgd. 

De laatste jaren wordt in bevordering van de arbeidsparticipatie ook een belangrijk 
instrument gezien om armoede te voorkómen en te bestrijden. Omdat werkenden veel 
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minder risico op (financiële) armoede lopen dan niet-werkenden, ligt het voor de hand 
dat een stijging van de arbeidsparticipatie de armoede vermindert. Toch is ook de relatie 
tussen werkgelegenheidsgroei en de ontwikkeling van de armoede gecompliceerder 
dan deze simpele redenering suggereert. 
In de eerste plaats gaat het er niet zozeer om of de 'gemiddelde' werkende niet arm is, 
maar of dit geldt voor de niet-werkende die werk vindt. Uit het onderzoek in hoofdstuk 5 
blijkt dat het grootste deel van de armen die werk vinden, na verloop van een aantal 
jaren inderdaad boven de armoedegrens uitklimt. Daarvoor is het echter wel nodig dat 
zij langere tijd aan het werk blijven, terwijl uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft 
van de werkvinders na verloop van tijd weer wegvalt uit het arbeidsproces. Daardoor 
biedt werk slechts voor zo'n 40% van de werkvinders een structurele ontsnappingsroute 
uit de armoede. 
In de tweede plaats leidt werkgelegenheidsgroei niet zonder meer tot vermindering van 
de armoede, doordat de kans op armoede van de (blijvend) werkenden en de (blijvend) 
niet-werkenden kan toenemen. Als werkgelegenheidsgroei gepaard gaat met een stijging 
van de armoede onder de werkenden of onder de niet-werkenden, is het mogelijk dat 
de totale armoede toeneemt. 
In de derde plaats heeft de ontwikkeling in de arbeidsparticipatie betrekking op indivi
duele personen, terwijl armoede een kenmerk is van huishoudens. Als de personen die 
werk vinden voornamelijk deel uitmaken van huishoudens die al een inkomen uit arbeid 
hadden en daardoor niet arm waren, zal het effect van een stijgende arbeidsparticipatie 
op de armoede veel geringer zijn dan wanneer de werkvinders behoren tot arme huis
houdens zonder arbeidsinkomen. 

Uit de empirische analyses in hoofdstuk 5 blijkt, dat beide laatste kanttekeningen bij 
het veronderstelde verband tussen arbeidsparticipatie en armoede in de praktijk van 
groot belang zijn. De ontwikkeling van het percentage arme huishoudens in Neder
land tussen 1977 en 1997 werd voor het grootste deel bepaald door veranderingen in 
de armoede binnen de groep werkenden en binnen de groep niet-werkenden en slechts 
voor een klein deel door verschuivingen tussen beide groepen. Dit wordt nog versterkt 
door het feit dat de forse werkgelegenheidsgroei in de tweede helft van de jaren tachtig 
en in de jaren negentig slechts een klein effect had op het aandeel 'inactieve' huishou
dens, doordat het grootste deel van de nieuwe banen werd bezet door (herintredende) 
vrouwen en schoolverlaters, hetgeen vooral in een sterke groei van het aandeel twee
en meerverdieners resulteerde. 
Hoewel de daling van de werkgelegenheid in de eerste helft van de jaren tachtig 
samenging met een stijging van de armoede, terwijl de snelle werkgelegenheidsgroei 
in de tweede helft van de jaren tachtig samenging met een daling van de armoede, 
kunnen die fluctuaties in de werkgelegenheidsontwikkeling niet worden aangewezen 
als de oorzaak van de fluctuaties in de armoede. Het was veeleer zo dat aan de werk
gelegenheidsontwikkeling en aan de ontwikkeling van de armoede dezelfde factor ten 
grondslag lag, namelijk de economische conjunctuur. De economische recessie in het 
begin van de jaren tachtig veroorzaakte niet alleen een groot verlies aan werkgelegen
heid, maar ook een daling van de koopkracht die de armoede, zowel onder werkenden 
als onder niet-werkenden, fors deed toenemen. In de tweede helft van de jaren tachtig 
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leidde het economische herstel zowel tot een sterke werkgelegenheidsgroei als tot een 
stijging van de koopkracht van de bevolking; al was deze voor de werkenden aanzienlijk 
groter dan voor de niet-werkenden. Daardoor was de armoede onder werkenden in 
1990 ruim onder het niveau van tien jaar eerder gezakt, terwijl de armoede onder niet-
werkenden zich op een aanzienlijk hoger niveau dan in 1980 stabiliseerde. Hoewel de 
sterke werkgelegenheidsgroei zich in de jaren negentig, met een korte onderbreking in 
1993 en 1994, voortzette, bleef het percentage arme huishoudens vrijwel gelijk: het 
risico op armoede van zowel werkenden als niet-werkenden veranderde nauwelijks, 
terwijl de groei van het aandeel huishoudens met ten minste een werkend gezinslid te 
gering was om de totale armoede substantieel te verminderen. 

6.6 De nadelen van meer werk met meer werk bestrijden 

Tot besluit van dit hoofdstuk worden twee routes besproken die het participatiebeleid 
in Nederland, in het licht van de voorgaande analyse, de komende jaren zou kunnen 
volgen. De eerste route, die in deze paragraaf wordt geschetst, is een voortzetting van 
het beleid dat in de jaren negentig is gevoerd, zij het dat daarbij wat meer aandacht 
uitgaat naar de mogelijke knelpunten waarop een verdere stijging van de arbeidspartici
patie zou kunnen stuiten. De tweede route (§ 6.7) wijkt van het inmiddels vertrouwde 
pad af. Zonder het streven naar een hoge (of zelfs hogere) arbeidsparticipatie op te 
geven, wordt de aandacht enigszins verlegd naar beleidsterreinen die de afgelopen 
jaren vooral in dienst van het participatiestreven hebben gestaan, maar die het verdienen 
in de komende jaren weer meer als eigenstandig beleidsdoel te worden aangemerkt: 
daarbij gaat het onder meer om inkomenspolitiek, productiviteitsbevordering en sociale 
activering. 

Het participatiebevorderende beleid van de jaren negentig kan als een succes worden 
beschouwd: terwijl Nederland in de jaren tachtig in Europa nog tot de achterhoede 
behoorde, ligt het niveau van de arbeidsparticipatie inmiddels iets boven het Europese 
gemiddelde. De werkgelegenheidsgroei was, op die van Ierland na, de sterkste van de 
Europese Unie en daarmee stak Nederland zelfs de banenmachine van de Verenigde 
Staten naar de kroon (SCP 2000: § 9.4). De verhouding tussen uitkeringsgerechtigden 
en werkenden, de zogenoemde i/a-ratio, daalde van 0,78 in 1990 naar 0,68 in 1999.2 

De betaalbaarheid van het stelsel van sociale zekerheid lijkt daarmee veiliggesteld. 
Tegelijkertijd is nog altijd een relatief hoog percentage van de bevolking onder 65 jaar 
afhankelijk van een sociale uitkering en heeft de arbeidsparticipatie nog lang niet het 
niveau bereikt van Denemarken, Zweden of de Verenigde Staten. Zo bezien lijkt er alle 
reden om het beleid gericht op bevordering van de arbeidsparticipatie in het eerste decen
nium van de 21e eeuw onverminderd voort te zetten. Deze visie wordt met kracht ver
woord in het rapport Doorgroei van arbeidsparticipatie, dat de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid in september 2000 uitbracht (WRR 2000). Evenals in 
het iets oudere rapport Generatiebewust beleid (WRR 1999) wordt daarvoor vooral de 
vergrijzing van de bevolking als reden aangevoerd. Als gevolg daarvan zal de zoge
noemde grijze druk - dat is de verhouding tussen de bevolking van 65 jaar en ouder, 
die niet meer aan het arbeidsproces deelneemt, en de categorie van 20-64 jaar, waaruit 
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de werkzame beroepsbevolking afkomstig is - sterk stijgen. De actieven zullen daar
door een steeds zwaardere 'last' van sociale uitkeringen en voorzieningen voor de 
ouderen moeten dragen. 
Van niet minder belang is evenwel de bevinding uit hoofdstuk 4 dat het subjectieve 
welbevinden van werklozen en arbeidsongeschikten ver achterblijft bij dat van wer
kenden. Uit welzijnsoogpunt valt er derhalve veel voor te zeggen om een zo groot 
mogelijk deel van deze groepen aan het werk te krijgen. 

Doorgroei van arbeidsparticipatie behelst niet alleen een verdere uitwerking van een 
aantal ideeën uit Generatiebewust beleid, maar kan ook worden gezien als een vervolg 
op Een werkend perspectief uit 1990, waarnaar in deze studie veelvuldig is verwezen. 
Waar de WRR in Een werkend perspectief'haast onvoorwaardelijk voor een verhoging 
van de arbeidsparticipatie koos, neemt de Raad in Doorgroei van arbeidsparticipatie 
een wat genuanceerder positie in en gaat hij uitgebreid in op de mogelijke negatieve 
gevolgen van een (te) sterke stijging van de arbeidsparticipatie. Het rapport besteedt 
in het bijzonder aandacht aan mogelijke knelpunten op het gebied van het verkeer, de 
informele zorg (mantelzorg en kinderopvang), de gezondheid en de arbeidsproductiviteit 
en inkomensverdeling. Op elk van deze terreinen wordt evenwel geconcludeerd dat de 
betreffende knelpunten nogal meevallen en in ieder geval geen belemmering hoeven te 
vormen om voort te gaan op de weg van grotere arbeidsdeelname. Integendeel, meer 
dan eens constateert de WRR dat juist een verdere stijging van de arbeidsdeelname 
kan bijdragen aan het oplossen van eventuele knelpunten. Enigszins gechargeerd uit
gedrukt, luidt de stelling van de WRR dat eventuele nadelen van een grotere arbeids
deelname het beste kunnen worden bestreden door de arbeidsdeelname nog verder te 
vergroten. 
Zo erkent de WRR dat een verdere stijging van de arbeidsparticipatie, vooral van 
vrouwen en van ouderen, de tijd die beschikbaar is voor informele kinderopvang en 
mantelzorg onder druk kan zetten. De WRR voorziet echter niet dat dit grote problemen 
zal opleveren. Enerzijds doordat een stijging van de arbeidsparticipatie waarschijnlijk 
zal samengaan met een verkorting van de gemiddelde arbeidsduur. En anderzijds doordat 
tekorten aan informele zorg zullen worden opgevangen door een uitbreiding van de 
professionele betaalde zorg (WRR 2000: 165-166, 178-179). Juist dankzij de stijging 
van de arbeidsdeelname zal er per saldo meer arbeidskracht beschikbaar komen voor 
de zorgsector (WRR 2000: 176). Hieraan zou men nog kunnen toevoegen dat de stijging 
van de arbeidsparticipatie ook het draagvlak voor de financiering van formele kinder
opvang en zorgvoorzieningen versterkt. 
Hoewel de WRR niet daarvoor pleit, zou het in de lijn van dit betoog passen om te 
stimuleren dat meer vrouwen in voltijd gaan werken. Daardoor zouden meer gehuwde 
en samenwonende vrouwen financiële zelfstandigheid verwerven, zodat zij, als er 
onverhoopt een einde aan hun relatie komt, geen beroep op een sociale uitkering hoeven 
te doen. Het zou bovendien zowel het financiële als het 'personele' draagvlak voor de 
verzorgingsstaat versterken. Juist omdat relatief veel vrouwen in de collectieve sector 
(zorg, onderwijs) werken, zouden de tekorten die zich nu in deze sector voordoen 
beter kunnen worden opgevangen. Deze route sluit daarmee nauw aan op het 
'uitbestedingsscenario' dat de Commissie toekomstscenario's herverdeling onbetaalde 
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arbeid in 1995 heeft beschreven. In dit scenario wordt een groot deel van het huishou
delijke werk en de kinderverzorging, die nu onbetaald en voornamelijk door (huis-) 
vrouwen worden verzorgd, gemonetariseerd, dat wil zeggen uitbesteed aan betaalde 
professionele krachten. Daardoor zouden ook in gezinnen met jonge kinderen of andere 
zorgbehoevende huisgenoten, beide partners een volledige (betaalde) baan buitenshuis 
kunnen accepteren. Soms wordt wat smalend opgemerkt dat een dergelijk scenario in 
de praktijk erop neerkomt dat twee huisvrouwen tegen betaling voor eikaars kinderen 
gaan zorgen. Niet alleen lijkt deze kritiek wat overdreven, er hoeft bovendien niets op 
tegen te zijn zolang het voor beide vrouwen een vrije keuze betreft. Deze kritiek richt 
echter wel de aandacht op een kwetsbaar punt van deze strategie. Als verhoging van 
de arbeidsparticipatie vooral via monetarisering wordt gerealiseerd - dat wil zeggen 
door onbetaalde activiteiten om te zetten in betaald werk - , dan draagt ze niet bij aan 
vergroting van de maatschappelijke welvaart in termen van de totale, formele plus 
informele, productie. Als het bovendien om werkzaamheden gaat die (grotendeels) uit 
de collectieve middelen worden gefinancierd, draagt monetarisering evenmin bij aan 
versterking van het financiële draagvlak voor de collectieve sector. 

De WRR constateert dat het, als gevolg van de vergrijzing van de beroepsbevolking, 
voor een toenemend aantal werkenden problematisch zal worden om zich in het 
arbeidsproces te handhaven (WRR 2000: 224-228). Om te voorkomen dat de vergrijzing 
tot een daling van de gemiddelde participatiegraad leidt, zal de arbeidsdeelname van 
ouderen echter moeten stijgen. Juist vanwege het "groeiende gezondheidsknelpunt" 
(WRR 2000: 234) bepleit de WRR een sterkere nadruk op preventie om daarmee 
voortijdige uitval uit het arbeidsproces te voorkomen. Als een dergelijke preventieve 
aanpak slaagt, maakt deze het tegelijkertijd ook gemakkelijker om ouderen aan het 
werk te houden: door een geringer beroep op de sociale zekerheid kunnen immers de 
sociale lasten dalen en zal de druk tot productiviteitsverhoging afnemen (Den Butter 
2000). 
Hoewel verdere toename van de arbeidsparticipatie gepaard zal gaan met grotere 
(fysieke) mobiliteit, voorziet de WRR geen onoverkomelijke knelpunten in het woon
werkverkeer. Ten dele kan de verkeerscongestie worden verminderd door een andere 
vormgeving en organisatie van het werk: tele- en thuiswerken, meer deeltijdwerk en 
spreiding en flexibilisering van werktijden (WRR 2000: 150-151). Het mes snijdt dan 
aan twee kanten, want dergelijke maatregelen kunnen het voor bepaalde groepen, die 
ook andere verplichtingen hebben (zoals de zorg voor kinderen), weer gemakkelijker 
maken om aan het arbeidsproces te gaan deelnemen. 
Een verdere stijging van de arbeidsparticipatie zal in belangrijke mate moeten worden 
gerealiseerd door arbeidskrachten met een relatief lage productiviteit in te schakelen. 
Als daardoor de gemiddelde arbeidsproductiviteit per werkende vermindert, is dat 
echter een reden te meer om de arbeidsparticipatie nog verder te verhogen. Daarmee 
kan men immers bewerkstelligen dat de productie per hoofd van de (volwassen) 
bevolking wel verder stijgt (WRR 2000: 251). 
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Inschakeling van minder productieve arbeidskrachten kan ook schevere belonings
verhoudingen met zich meebrengen. Om ouderen langer in het arbeidsproces te houden, 
zou een verlaging van hun beloning (demotie) noodzakelijk kunnen zijn (WRR 2000: 
276). (Aangezien zij nu doorgaans een relatief hoog loon hebben, hoeft dit echter niet 
te betekenen dat de loonongelijkheid toeneemt.) Een alternatief voor een lagere beloning 
zou kunnen zijn dat met behulp van scholing de productiviteit van de betreffende 
groepen wordt verhoogd. Waarschijnlijk is dit echter niet voor alle laagproductieve 
arbeidskrachten mogelijk. Maar zelfs als de loonverschillen toenemen, hoeft dit volgens 
de WRR niet te betekenen dat de inkomensverdeling schever wordt. Het alternatief 
voor een lagere beloning zal in veel gevallen immers in het geheel geen loon en hoog
uit een (lagere) sociale uitkering zijn. Wordt met deze zogenoemde 'nulinkomens' 
rekening gehouden, dan zal de inkomensverdeling, ondanks de grotere beloningsonge
lijkheid, toch gelijkmatiger worden (WRR 2000: 243-245). De WRR veronderstelt 
daarbij wel stilzwijgend dat de uitkeringen niet achterblijven bij de (gemiddelde) loon
ontwikkeling. Het is echter de vraag of het mogelijk is het verschil tussen de midden 
en de lage lonen te vergroten zonder ook de uitkeringen relatief te verlagen. Anders 
zou het verschil tussen de (minimum)uitkeringen en de laagste lonen immers kleiner 
worden, hetgeen de banen aan de onderkant (nog) minder aantrekkelijk zou maken. 
Maar 'ontkoppeling' van de uitkeringen leidt wel degelijk tot een grotere inkomens
ongelijkheid. 

Ook op andere dan de door de WRR genoemde terreinen zou juist een verdere verhoging 
van de arbeidsparticipatie de knelpunten die zich aftekenen, kunnen verminderen. Zo 
vraagt een toenemende werkdruk eerder om een grotere dan een kleinere inzet van 
arbeid. Alleen dan kan men het werk immers over meer personeel spreiden. Ook 
invoering van verlofregelingen voor kinderverzorging, mantelzorg, scholing en derge
lijke, die de werkdruk voor zogenoemde 'taakcombineerders' kan verminderen, vereist 
tegelijkertijd een uitbreiding van het personeelsbestand. Daarvoor zal in het algemeen 
natuurlijk wel een prijs moeten worden betaald in de vorm van een lager loon. 

Hoewel het mogelijk lijkt veel van de eventuele nadelen van een hogere arbeidspartici
patie juist door een nog verdere verhoging van de arbeidsparticipatie op te vangen, kan 
men zich afvragen of een dergelijke beleidsroute op den duur niet op haar eigen grenzen 
stuit. Een 'volledige' arbeidsparticipatie van alle personen tussen 15 (of 20) en 65 jaar 
lijkt immers onhaalbaar. De WRR pleit daarom voor een 'vrijwel volledige arbeidspar
ticipatie', immers "vanuit de individuele preferenties en mogelijkheden zullen er altijd 
mensen zijn die blijvend of tijdelijk afzien van participatie" (WRR 2000: 282-283). De 
WRR denkt daarbij met name aan onomkeerbare invaliditeit, het bereiken van de pen
sioengerechtigde leeftijd en loopbaanonderbreking om voor jonge kinderen te zorgen. 
Men kan zich echter afvragen of daarnaast niet nog lange tijd een omvangrijke groep 
kansloze uitkeringsgerechtigden zal overblijven. In vijftien jaar van sterke werkgelegen
heidsgroei en een gestage stijging van de arbeidsparticipatie is het aantal bijstands
ontvangers immers slechts van 500.000 naar 400.000 gedaald. Het totale aantal uit
keringsgerechtigden onder de 65 jaar is in deze periode per saldo vrijwel gelijk gebleven, 
namelijk 1,7 miljoen. Het staat dan ook te bezien of voortzetting van de participatie-
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stijging in de komende jaren hierin wezenlijk verandering zal brengen. Voorlopig kan 
die participatiestijging net als in de afgelopen periode nog worden gerealiseerd door 
een verdere toename van de arbeidsdeelname van vrouwen en groei van het aantal twee
verdieners. Gezien de analyse in hoofdstuk 5 is het echter aannemelijk dat de stijging 
van de arbeidsparticipatie in dat geval niet of nauwelijks zal bijdragen aan verkleining 
van inkomensverschillen of vermindering van de armoede. Het gevaar bestaat zelfs 
dat de polarisatie van de inkomensverhoudingen tussen huishoudens toeneemt, doordat 
het aantal huishoudens met één inkomen uit arbeid krimpt, terwijl het aantal 'nul
verdieners' niet noemenswaardig afneemt. 
Een blijvend sterke nadruk op het belang van betaalde arbeid zou ook schadelijk kunnen 
zijn voor het welbevinden van diegenen die onvrijwillig van het arbeidsproces zijn uit
gesloten. Als de gevolgtrekking uit de analyse in hoofdstuk 4 juist is, dat het welzijn 
van niet-werkenden vooral wordt bepaald door het maatschappelijke oordeel over hun 
inactiviteit, dan zullen de resterende werklozen en arbeidsongeschikten het er niet 
gemakkelijker op krijgen. Naarmate meer mensen betaald werk verrichten, zullen de 
inactieven er mogelijkerwijs meer op worden aangekeken dat zij niet aan het arbeids
proces deelnemen. Bovendien is het niet denkbeeldig dat het negatieve oordeel van de 
samenleving over werklozen en arbeidsongeschikten zich zal uitbreiden naar andere 
groepen inactieven van wie het niet-werken nu nog vrij algemeen wordt geaccepteerd. 
In het bijzonder valt te denken aan vervroegd gepensioneerden en huisvrouwen. Terwijl 
zij zich nu, wat hun subjectieve welzijn betreft, eerder in positieve dan in negatieve zin 
onderscheiden van werkenden, zou dit kunnen veranderen indien de maatschappelijke 
druk om aan het arbeidsproces deel te gaan nemen, toeneemt. Zoals het in de jaren 
zeventig voor een man vanzelfsprekend was om na zijn zestigste verjaardag nog enkele 
jaren te blijven werken," zou dit volgens velen ook in de toekomst weer de norm moe
ten worden. Of dit ook daadwerkelijk het geval zal zijn, staat nog te bezien. 
Weliswaar worden de meeste collectieve regelingen voor vervroegde uittreding aan
zienlijk 'versoberd', maar mogelijkerwijs wordt het effect daarvan via individuele bij
verzekeringen grotendeels ongedaan gemaakt. Als ondertussen de maatschappelijke 
acceptatie van pensionering voor het 65e jaar echter sterk is verminderd, is het denk
baar dat de vervroegd gepensioneerden zich daardoor aanzienlijk minder prettig zullen 
voelen dan nu het geval is. 
De afgelopen decennia is het in een opmerkelijk snel tempo algemeen geaccepteerd 
geraakt dat moeders met kinderen buitenshuis werken. Niettemin is het momenteel 
nog altijd vrij gebruikelijk dat moeders met jonge kinderen geen betaalde baan hebben: 
twee op iedere vijf vrouwen (41%) met een kind onder de 5 jaar verrichten geen 
betaald werk.' Blijkens het onderzoek waarvan in hoofdstuk 4 verslag is gedaan, hebben 
zij daar over het algemeen wel vrede mee: in subjectief welzijn doen zij niet onder 
voor de meeste werkenden. Als de groei van de arbeidsdeelname van moeders met 
kinderen zich doorzet en de wenselijkheid daarvan in het beleid ook steeds meer wordt 
benadrukt, zoals recent bij alleenstaande moeders in de bijstand het geval was, lijkt 
het niet onaannemelijk dat moeders die niet buitenshuis werken, daar in toenemende 
mate op zullen worden aangekeken. Terwijl het buitenshuis werken van moeders met 
kleine kinderen in de afgelopen 35 jaar is opgewaardeerd van 'bezwaarlijk' tot 'aan
vaardbaar', zou het in de toekomst wel eens steeds meer als een (maatschappelijke) 
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'plicht' kunnen worden beschouwd. Daarmee zal ook de druk op de resterende huis
vrouwen om zich op de arbeidsmarkt 'aan te bieden', steeds groter worden. Of zij 
daardoor ook gelukkiger zullen worden, staat echter te bezien. 

De prijs die voor een verdere verhoging van de arbeidsparticipatie moet worden betaald, 
zou derhalve kunnen zijn dat het betaalde werk steeds sterker andere levenssferen gaat 
doordringen en daardoor steeds minder ruimte laat om in het leven keuzen te maken 
die niet in belangrijke mate door de eisen van het arbeidsbestel worden gedicteerd. De 
gelijkstelling van de samenleving met het arbeidsbestel, die Kwant (1982) in de jaren 
tachtig signaleerde, zou daarmee worden vervolmaakt. Of dat reden moet zijn tot 
tevredenheid, is echter de vraag. 

6.7 Een meer ontspannen alternatief: niet bij werk alleen... 

Dat verdere verhoging van de arbeidsparticipatie op de nodige knelpunten stuit, wil 
nog niet zeggen dat men het streven naar een hogere arbeidsparticipatie maar beter 
kan opgeven. Ook een lage arbeidsparticipatie heeft immers de nodige bezwaren. Het 
volstaat daarvoor te verwijzen naar de situatie in het midden van de jaren tachtig, toen 
de arbeidsparticipatie in Nederland tot een dieptepunt was gezakt. Halverwege de jaren 
tachtig bereikte niet alleen de werkloosheid een recordhoogte, maar ook de armoede, 
de collectievelastendruk, het financieringstekort en de ontevredenheid van de Neder
landse bevolking. Niemand zal ernaar willen streven om naar die situatie terug te keren. 
Toch verdient het wel degelijk serieuze overweging om de eenzijdige nadruk op 
bevordering van de arbeidsparticipatie in de komende jaren enigszins te nuanceren en 
de aandacht te verschuiven naar andere onderdelen van het sociaal-economische beleid. 
Hoe belangrijk betaald werk in de praktijk ook voor een groot deel van de bevolking 
is, dat geldt zeker niet voor iedereen. Bovenal blijkt verhoging van de arbeidsdeelname 
slechts in beperkte mate bij te dragen aan de oplossing van een aantal belangrijke 
sociale problemen. De vraag is dan gewettigd of men met andere instrumenten dan 
participatiebevordering die problemen niet doeltreffender kan aanpakken. 

Hoewel verhoging van de arbeidsparticipatie in theorie bijdraagt aan vermindering 
van armoede en inkomensongelijkheid - om de simpele reden dat werkenden gemiddeld 
een hoger inkomen hebben dan niet-werkenden - heeft de ervaring van de afgelopen 
decennia geleerd dat bevordering van de arbeidsdeelname een weinig doeltreffend 
middel is om armoede te bestrijden en ongelijkheid te verminderen. Zowel de omvang 
van de armoede als de ongelijkheid van de inkomensverdeling blijken veel sterker door 
andere factoren te worden bepaald. Traditionele instrumenten van inkomenspolitiek, 
zoals belastingheffing en sociale zekerheid, lijken in dit opzicht effectiever dan partici
patiebeleid. Waar in de jaren negentig het inkomenspolitieke instrumentarium in hoge 
mate ten dienste stond van de bevordering van de arbeidsparticipatie, valt er dan ook 
veel voor te zeggen om de inkomenspolitiek weer een meer centrale plaats in het sociaal-
economische beleid te geven. Zolang een derde van de Nederlandse bevolking afhanke
lijk is van een sociale uitkering, heeft een relatief kleine verandering in de hoogte van 
de uitkeringen veel meer invloed op de omvang van de armoede en de inkomens-
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ongelijkheid, dan een sterke toe- of afname van de arbeidsparticipatie. Uit de becijfe
ringen in hoofdstuk 5 kan worden afgeleid dat het effect op de inkomensongelijkheid 
van een generieke verhoging van de uitkeringen met 3 à 4% overeenkomt met het effect 
van een uitstroom van 10% van de uitkeringsgerechtigden (zo'n 400.000 personen) 
naar werk die daardoor 50% in inkomen vooruitgaan. Het laatste vereist een enorme 
beleidsinspanning, terwijl een generieke verhoging van de uitkeringen met 3 à 4% 
slechts een klein deel van de relatieve verlaging van de uitkeringsniveaus in de afgelopen 
twintig jaar ongedaan zou maken. Natuurlijk dient men in zo'n geval rekening te houden 
met de mogelijke weerslag van de hogere uitkeringen op de werkgelegenheid. Dit 
(negatieve) effect zou echter erg groot moeten zijn om het nivellerende effect van 
hogere uitkeringen ongedaan te maken. Een verhoging van de uitkeringen met 3 à 4% 
vereist een stijging van de collectieve lastendruk met circa 0,5% van het BBP. Zelfs 
als deze lastenstijging volledig doorwerkt in de brutoloonkosten (hetgeen niet waar
schijnlijk is), zouden deze met niet meer dan 1% stijgen. Bij een plausibele vraag-
elasticiteit van 0,3 (Hamermesh 1993: 135), zou de werkgelegenheid als gevolg daarvan 
met 0,3% of circa 20.000 banen krimpen. In hoofdstuk 3 is betoogd dat een dergelijke 
eenmalige verhoging van de lastendruk, anders dan vaak wordt aangenomen, geen 
neerwaartse spiraalbeweging in werking zal zetten, zodat er geen reden is om aan te 
nemen dat het negatieve effect van hogere uitkeringen op de werkgelegenheid op langere 
termijn groter zal zijn. 
Overigens is een generieke verhoging van de sociale uitkeringen natuurlijk slechts een 
mogelijke vorm van inkomenspolitiek - en wellicht niet de meest doeltreffende en 
doelmatige - om de inkomensverschillen te beperken en de armoede te verminderen. 
Men zou inkomenspolitieke maatregelen bijvoorbeeld kunnen toespitsen op die groepen 
die de kleinste kans op betaald werk hebben (zoals gepensioneerden en 'onomkeerbaar' 
arbeidsongeschikten), om de verstorende werking voor de arbeidsmarkt te minimaliseren. 
Aangezien zowel de loonongelijkheid als de armoede onder werkenden sinds de jaren 
tachtig is toegenomen, zouden de inkomensmaatregelen echter ook kunnen worden 
gericht op de 'onderkant van de arbeidsmarkt', bijvoorbeeld in de vorm van een 
(fiscale) tegemoetkoming aan laagbetaalden. 

De groei van de maatschappelijke welvaart, zoals imperfect gemeten met het BBP per 
hoofd van de bevolking, is gelijk aan de som van de groei van de participatiegraad en 
de stijging van de arbeidsproductiviteit (zie hoofdstuk 3). Als in het toekomstige beleid 
minder nadruk zou worden gelegd op verhoging van de arbeidsparticipatie, ligt het voor 
de hand om een hogere prioriteit te geven aan de productiviteitsontwikkeling. Tegenover 
de opvatting van de WRR dat verhoging van de participatie uit het oogpunt van het 
financiële draagvlak wenselijk is zolang de gemiddelde productie per hoofd van de 
bevolking blijft stijgen (WRR 2000: 251), zou men kunnen stellen dat minder stijging 
(of zelfs een daling) van de arbeidsparticipatie geen probleem is zolang de groei van 
de arbeidsproductiviteit daarvoor voldoende compensatie biedt. Waar een arbeids
intensieve economische groei het beleidsdoel was van de jaren negentig, daar zou een 
'efficiënte' economische groei het doel kunnen worden voor de komende jaren (vgl. 
Donselaar et al. 2000). 1% (extra) productiviteitsstijging heeft immers hetzelfde effect 
op de nationale productie als 1 % (extra) participatiestijging. Naarmate de participatie-
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graad hoger is en de productiviteitsstijging (per werkende) in Nederland gedurende 
langere tijd achterblijft bij die in veel andere landen, vraagt het waarschijnlijk minder 
inspanning om de productiviteit te laten groeien dan om de participatiegraad verder te 
verhogen. Op langere termijn is het zelfs onvermijdelijk dat verdere welvaartsgroei 
moet komen van de productiviteitsstijging. De participatiegraad kan immers nooit 
boven de 100% stijgen, terwijl de mogelijkheden voor productiviteitsstijging, zolang 
de technologische ontwikkeling niet stagneert, in beginsel onbegrensd zijn. 
De vraag hoe de overheid de productiviteitsontwikkeling kan bevorderen, is overigens 
niet eenvoudig te beantwoorden. De meningen over de belangrijkste determinanten 
van de productiviteitsgroei lopen onder deskundigen nogal uiteen (vgl. de discussie 
over de recente versnelling van de productiviteitsstijging in de Verenigde Staten: zie 
bijv. Gordon 1999 en Van der Wiel 2000). Voorwaarden voor verhoging van de arbeids
productiviteit lijken ook niet alleen gelegen in een snelle verbreiding van nieuwe 
technologieën, maar minstens zozeer in een doelgerichter gebruik van die technologieën 
en een efficiëntere organisatie van het productieproces. Of de overheid over mogelijk
heden beschikt om een dergelijke verandering te stimuleren, is op voorhand moeilijk 
te zeggen. Het zou echter al een belangrijke accentverschuiving betekenen indien dit 
doel in het overheidsbeleid evenveel prioriteit zou krijgen als de bevordering van de 
arbeidsparticipatie. 
Dit impliceert dat in het beleid duidelijker onderscheid moet worden gemaakt tussen 
economische en sociale doelstellingen. In het afgelopen decennium werd verhoging 
van de arbeidsparticipatie zowel uit economische als uit sociale overwegingen bepleit. 
Een hogere arbeidsparticipatie zou zowel het productieve draagvlak versterken als 
sociale uitsluiting en maatschappelijke ongelijkheid tegengaan. Zoals Tinbergen lang 
geleden heeft opgemerkt, dient het aantal beleidsinstrumenten dat men hanteert echter 
ten minste even groot te zijn als het aantal doeleinden dat men nastreeft. Door één 
instrument, namelijk bevordering van de arbeidsparticipatie, op meerdere doelen tegelijk 
te richten, is het onmogelijk om alle doelen volledig te realiseren. Enerzijds heeft de 
stijging van de arbeidsparticipatie relatief weinig bijgedragen aan de maatschappelijke 
welvaart (in termen van formele productie). Anderzijds is ook het sociale doel van 
bestrijding van armoede en vermindering van ongelijkheid niet gerealiseerd. Als men 
evenwel onderkent dat het economische doel ook langs andere wegen kan worden 
bevorderd dan via de arbeidsparticipatie, krijgt het beleid aanzienlijk meer armslag. 
Economisch beleid gericht op verhoging van de productiviteit hoeft dan niet langer 
meer ten dienste te staan van de arbeidsparticipatie. En het participatiebeleid kan sterker 
worden gericht op de sociale doelstellingen, zonder met economische doeleinden te 
worden 'belast'. 
Een dergelijke beleidswijziging, waarbij meer nadruk wordt gelegd op de stijging van 
de arbeidsproductiviteit, gaat - in ieder geval op langere termijn - niet meer samen 
met het voortdurend hameren op het aambeeld van de loonmatiging. Loonmatiging is 
immers bij uitstek een middel om de werkgelegenheid te bevorderen door (onder meer) 
de productiviteitsstijging te remmen. Daarmee is niet gezegd dat afscheid van de loon
matiging automatisch tot een versnelling van de productiviteitsgroei zal leiden. Maar 
van sterkere loonstijgingen gaan in ieder geval prikkels uit die kunnen bijdragen aan 
verhoging van de arbeidsproductiviteit. Zo maakt dure arbeid het voor werkgevers 
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aantrekkelijker om te investeren in arbeidsbesparende en dus productiviteitsverhogende 
technologieën. Voor werknemers zouden loonstijgingen een prikkel kunnen zijn om 
zich meer in te spannen en meer te investeren in scholing. Een voorwaarde daarvoor 
is wel dat de beloning ook in redelijke verhouding staat tot de geleverde inspanning. 
In plaats van om generieke loonsverhogingen, vraagt een productiviteitsbevorderend 
beleid dus eerder om een gedifferentieerde loonontwikkeling. Dit hoeft zeker niet 
gelijk te staan aan een toename van de loonongelijkheid. Het is immers aannemelijk 
dat aan de onderkant van de arbeidsmarkt loonverschillen een sterkere stimulans vormen 
voor extra inspanningen dan aan de bovenkant. In dat geval zouden vooral laagbetaalde 
werknemers van de loondifferentiatie (kunnen) profiteren. Het ware wenselijk indien 
bij het vaststellen van die inspanningen ook rekening wordt gehouden met de doelmatig
heid ervan. Een vorm van prestatiebeloning zou dus niet zozeer een stimulans moeten 
vormen voor veel werken of voor overwerk, maar vooral voor een efficiëntere wijze 
van werken. 
Frank en Cook (1996: 212-217) maken aannemelijk dat ook van een versterking van 
de progressie in de belastingheffing positieve effecten kunnen uitgaan. De extreem 
hoge beloningen in topposities leiden namelijk tot overinvesteringen van de deelnemers 
aan de race naar de top. Terwijl het voor individuen lonend kan zijn om zich extra in 
te spannen als daarmee hun kans om de top te bereiken iets toeneemt, kan dit uit 
maatschappelijk oogpunt verspillend zijn, doordat zij geen rekening houden met het 
negatieve effect van hun extra inspanning op de kansen van anderen. Er is als het 
ware sprake van een wapenwedloop (positional arms race in de terminologie van 
Frank en Cook), die alleen kan worden afgeremd door de opbrengst van een toppositie 
te verkleinen. Een hogere belasting over topinkomens vermindert de nettowinst voor 
de winnaars van de ratrace en kan sommige deelnemers aan die wedloop ertoe brengen 
van verdere deelname af te zien en hun energie op andere, uit maatschappelijk oogpunt 
meer productieve activiteiten te richten. 

Als de sterkere productiviteitsstijging in dit scenario de tragere groei van de arbeids
participatie volledig compenseert, komt de financiële houdbaarheid van het sociale-
zekerheidsstelsel in beginsel niet in gevaar. De economische groei zal dan immers 
gelijk zijn aan die in het scenario waarin de arbeidsparticipatie sterker groeit, zodat 
ook het te verdelen beschikbare nationaal inkomen gelijk is. Omdat het aantal uitkerings-
afhankelijken groter zal zijn, zal wel méér inkomen via de sociale zekerheid worden 
overgeheveld, hetgeen een hogere belastingdruk vereist. Dat hoeft op zichzelf niet 
problematisch te zijn, zelfs als de hogere lastendruk tot hogere lonen leidt, omdat de 
sterkere productiviteitsstijging ook ruimte schept voor grotere loonstijgingen (en, 
zoals hiervoor aangegeven, deels ook het resultaat is van hogere lonen). Paradoxaler-
wijze zullen zowel de nettolonen als de netto-uitkeringen hoger zijn dan in het partici
patiescenario. De verklaring daarvoor is dat er in dit scenario minder werkenden (met 
een relatief hoog inkomen) en meer uitkeringsgerechtigden (met een relatief laag 
inkomen zijn). Dit kan worden geïllustreerd met de volgende 'taartparadox'. 

Een gezelschap van vijf personen heeft trek in een taart. Afgesproken wordt dat 
wie meehelpt met bakken, een twee keer zo groot stuk krijgt als wie niet meehelpt. 
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Er melden zich drie vrijwilligers. Zij krijgen elk een kwart van de taart, terwijl de 
anderen met een achtste genoegen moeten nemen (immers. 3 x '/4 + 2 ('/8 = 1). 
De volgende dag besluit het vijftal opnieuw een taart te bakken. Maar nu helpen 
slechts twee personen mee met bakken. Als zij een even grote taart bakken als de 
vorige dag, is het resultaat dat niet alleen de bakkers een groter stuk krijgen (nl. 
2/7 van de taart in plaats van V4) maar ook de niet-bakkers (nl. V7 in plaats van V8; 
immers 2 x 2/7 + 3 x V7 - 1 ). Anders gezegd, hoe minder mensen meebakken, hoe 
beter iedereen af is - behalve natuurlijk degene die niet meer meedoet en met iets 
meer dan de helft van het stuk van de vorige dag genoegen neemt. 

In bijlage B6.1 wordt een cijfervoorbeeld gegeven waaruit blijkt dat de gevolgen van 
een (relatieve) vertraging van de werkgelegenheidsgroei ten opzichte van het partici
patiescenario met 0,5 procentpunt per jaar in combinatie met een versnelling van de 
productiviteitsstijging met eveneens 0,5 procentpunt per jaar, ook op langere termijn 
beperkt zijn. In vijftien jaar tijd zou de werkgelegenheid een half miljoen arbeidsjaren 
en de participatiegraad 5 procentpunten achterblijven. De collectievelastendruk zou 
echter slechts zo'n 3 procentpunten hoger zijn, en dankzij de hogere brutolonen zouden 
zowel het nettoloon als het netto-uitkeringsniveau 4% hoger zijn dan in het participatie
scenario waarin de arbeidsparticipatie sneller groeit en de arbeidsproductiviteit trager. 
Hoewel de werkenden over hun loon meer belasting zouden betalen, zouden zij netto 
toch een groter bedrag overhouden en zouden ook de uitkeringsgerechtigden er netto 
op vooruitgaan. 

Het belangrijkste probleem waarop een beleid stuit dat zich minder eenzijdig op ver
hoging van de arbeidsparticipatie richt, is dat een aanzienlijk deel van de bevolking 
onvrijwillig van betaald werk verstoken zal blijven. In hoofdstuk 4 is vastgesteld dat 
onvrijwillige 'baanloosheid' (ten gevolge van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid) 
een belangrijke oorzaak is van een zowel objectief als subjectief laag welzijn. Dit hangt 
aan de ene kant samen met het gemis van een aantal 'objectieve' aspecten van het werk 
(naast het loon bijvoorbeeld sociale contacten en ontplooiingsmogelijkheden) en aan 
de andere kant met de maatschappelijke waardering van het niet-deelnemen aan het 
arbeidsproces. Voor de subjectieve beleving van een bestaan zonder baan lijkt de tweede 
factor veruit de belangrijkste. Nu is het door middel van een doelgericht beleid nog wel 
mogelijk de objectieve leefsituatie van onvrijwillig niet-werkenden te verbeteren: onder 
meer door de gesuggereerde verhoging van de uitkeringen en door meer mogelijkheden 
te bieden voor participatie buiten de sfeer van de betaalde arbeid, bijvoorbeeld in de 
vorm van vrijwilligerswerk. Veel moeilijker is het evenwel om ook de heersende maat
schappelijke opvattingen over gewenste en ongewenste vormen van inactiviteit te doen 
veranderen. Een dergelijke cultuuromslag laat zich niet eenvoudig afkondigen. 
Dit hoeft echter niet te betekenen dat de overheid geheel machteloos staat. Er lijkt wel 
degelijk een verband te bestaan tussen de vigerende instituties en de heersende opvat
tingen. Zo is de brede introductie van regelingen voor vervroegde uittreding (VUT) in de 
jaren tachtig gepaard gegaan met een snelle acceptatie van het niet-werken van ouderen. 
Wat aanvankelijk werd gepresenteerd als een noodmaatregel om de slechte arbeids
marktvooruitzichten van jongeren te verbeteren, werd al snel een verworven recht 
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waarvan oudere werknemers geen afstand meer wensten te doen (vgl. Trommel 1995). 
Hoewel het lastig is om hierbij oorzaak en gevolg uit elkaar te houden, is het aannemelijk 
dat het beleid van stimulering van vervroegde uittreding de maatschappelijke acceptatie 
van dit verschijnsel heeft bevorderd. Evenzo is het denkbaar dat een zekere relativering 
in het overheidsbeleid van het belang van betaalde arbeid haar weerslag zou hebben 
op de maatschappelijke waardering van inactiviteit. Er mag echter niet van worden 
uitgegaan dat hierbij van een automatisme sprake is. Een nuancering van de arbeids-
plicht voor bepaalde groepen vereist dan ook voldoende 'draagvlak' in de samenleving 
om geen averechts effect te sorteren. De negatieve maatschappelijke reacties op het 
voornemen van het kabinet in 1999 om ook bijstandsmoeders met jonge kinderen een 
arbeidsplicht op te leggen, waaraan in hoofdstuk 1 werd gerefereerd, duidt er evenwel 
op dat velen van mening zijn dat het participatiebeleid te ver dreigt door te schieten. 
Zo bezien lijkt een zekere relativering van het belang van betaald werk zeker niet bij 
voorbaat op grote maatschappelijke weerstanden te hoeven stuiten. De initiatieven van 
de afgelopen jaren om meer mogelijkheden te creëren voor de combinatie van (betaalde) 
arbeid en (onbetaalde) zorgtaken, getuigen daar ook van. Faciliteiten voor zorg-, cala
miteiten- en sabbatsverlof en loopbaanonderbreking gaan alle uit van de gedachte dat 
werkenden de mogelijkheid dienen te hebben om naast of afwisselend met hun betaalde 
werk tijd te besteden aan andere, onbetaalde activiteiten. 

Ogenschijnlijk staat dit haaks op het feit dat het hebben van een drukke baan de afge
lopen jaren steeds meer een statussymbool lijkt te zijn geworden (vgl. De Beer 2001a 
en de Epiloog). Nu inmiddels echter de helft van de werkzame bevolking in Nederland 
klaagt over een hoog werktempo, verliest een drukke baan steeds meer aan onder
scheidend vermogen. Wie zich toch nog wil onderscheiden, zal daarin de komende 
jaren wellicht beter slagen door minder te werken dan door nog harder te werken. 
Terwijl een overvloed aan vrije tijd momenteel nog het twijfelachtige voorrecht is van 
personen die buiten het arbeidsproces staan, zoals uitkeringsgerechtigden, zou méér 
vrije tijd wel eens in toenemende mate een statussymbool voor drukke en goed 
verdienende tweeverdieners kunnen worden. Als men al een toppositie en een topinkomen 
heeft, zou het volgende doel kunnen worden om zijn (of haar) zaken zo efficiënt te 
regelen en zo goed te delegeren dat men rustig van zijn vrije tijd kan genieten. En is 
er eenmaal een toonaangevende elite die voor zichzelf meer vrije tijd weet te creëren, 
dan zal het waarschijnlijk niet lang duren voor hun voorbeeld wordt nagevolgd door 
de middenklasse. Daarmee zou de trend van een gestaag afnemende arbeidsduur, die 
in de jaren tachtig zo abrupt tot stilstand kwam, zich aan het begin van de 21e eeuw 
weer kunnen voortzetten. 

Een hogere waardering van vrije tijd wil nog niet zeggen dat ook de maatschappelijke 
waardering van 'inactiviteit' vanzelf zal toenemen. Niettemin zou het stigma van maat
schappelijke uitsluiting dat nu vaak aan het niet-werken van werklozen en andere uit
keringsgerechtigden kleeft, aan belang kunnen inboeten indien tot de categorie niet-
werkenden meer en meer personen gaan behoren die van een verlofperiode, deeltijd
aanstelling of loopbaanonderbreking gebruikmaken. Waar Nederland zich internationaal 
al een uitzonderlijke positie heeft verworven als 'enige deeltijdeconomie in de wereld' 
(Freeman 1998), en tezelfdertijd in de jaren negentig dankzij zijn goede economische 
en werkgelegenheidsprestaties alom waardering heeft geoogst, zou Nederland deze 
goede uitgangspositie wellicht kunnen benutten om in het eerste decennium van de 
21e eeuw het land van het 'ontspannen arbeidsbestel' te worden. 
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Noten 

Het reële gestandaardiseerde besteedbare huishoudensinkomen van actieven steeg tussen 1985 
en 1990 met 20% en het inkomen van inactieven met 12% (bron: CBS, IPO 1985 en 1990 micro
bestand). 

Gecorrigeerd voor de herziening van de Nationale Rekeningen in 1999 (bron: CPB 2000: bijlage 
A10). 
In 1973 werkte 69% van de 61-jarige, 64% van de 62-jarige, 60% van de 63-jarige en 45% van de 
64-jarige mannen (bron: CBS, AKT 1973 microbestand). 

In 1965 vond 84% van de bevolking het 'bezwaarlijk' indien een gehuwde vrouw met schoolgaande 
kinderen buitenshuis werkte. In 1997 was dit percentage gezakt naar 18 en vond 45% het buitens
huis werken 'niet bezwaarlijk' en 36% zelfs 'aan te bevelen' (SCP 1998b: 141). 
Het gaat hierbij om werk van minimaal een uur per week. Uitgaande van de officiële ondergrens 
van twaalf uur werk per week behoort slechts de helft (49%) van de betreffende groep tot de 
werkzame beroepsbevolking (bron: CBS. EBB 1998 microbestand). 

Het aandeel van de sociale uitkeringen (129 miljard gulden in 2000) in het bruto binnenlands product 
(BBR 873 miljard gulden in 2000) bedraagt circa 15%, zodat een verhoging met 3 à 4% overeen
komt met 0,45% à 0,6% van het BBP (bron: CPB 2000). 

Het looninkomen bedraagt in 2000 circa 447 miljard gulden, dat is 51% van het BBP (bron: CPB 
2000). 
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