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EPILOOG 

Onze samenleving is een arbeidsbestel, stelde de filosoof Kwant al in de jaren vijftig 
vast (Kwant 1956). Een kwart eeuw later dacht hij er nog net zo over: "Het arbeids
bestel is [...] niet een deel van onze samenleving. Deze wordt in haar geheel gekleurd, 
getekend door de plaats die de arbeid erin heeft" (Kwant 1982). Weer een kleine twintig 
jaar later heeft deze stelling nog niets aan actualiteit verloren. Niet alleen vult bijna de 
helft van de bevolking een groot deel van de tijd met (betaald) werk, werktijd structureert 
ook in belangrijke mate de overige tijd. Geen weekend, geen vakantie zonder werk. 
Werk drukt daardoor evenzeer een stempel op het leven van de niet-werkenden als op 
dat van de werkenden. Werk bepaalt in hoge mate iemands maatschappelijke positie: 
wie je bent staat in onze samenleving bijna gelijk aan wat voor werk je doet. Werk 
"is een soort bewijs van volwaardig lidmaatschap van onze samenleving" zoals Kwant 
(1982) het uitdrukte. Het is dan ook niet verwonderlijk dat wie als gevolg van 
(gedwongen) ontslag of arbeidsongeschiktheid zonder werk raakt, méér verliest dan 
alleen een bron van inkomen. Werklozen en arbeidsongeschikten verkeren vaker in 
een sociaal isolement, zijn minder vaak lid van een vereniging, gaan minder vaak uit, 
zijn minder politiek betrokken, zijn minder gezond en bovenal minder tevreden met 
hun leven dan werkenden, zo bleek in hoofdstuk 4. De scheidslijn tussen armoede en 
welvaart valt, ook in een land met een ver uitgebouwde verzorgingsstaat zoals Neder
land, grotendeels samen met het onderscheid tussen werkenden en niet-werkenden. 
De meest zekere manier om uit de armoede te ontsnappen, is daarom een (permanente) 
overgang van 'inactiviteit' naar werk (hoofdstuk 5). Ten slotte valt ook het belang van 
betaald werk voor de samenleving als geheel niet te onderschatten. Werk vormt een 
belangrijke bron van welvaart en het financiële draagvlak onder de verzorgingsstaat: 
zonder betaald werk geen sociale zekerheid voor de velen die onverhoopt en deels 
onvermijdelijk van werk zijn uitgesloten (hoofdstuk 3). Wie overtuigd is van de grote 
waarde van betaalde arbeid in onze postindustriële samenleving, zal daarvoor in het 
voorgaande dan ook meer dan genoeg argumenten vinden. 

Er is echter ook een andere visie op de betekenis van arbeid in de hedendaagse samen
leving mogelijk. Werk is een belangrijke bron van onvrede en ongenoegen. Bijna 
dagelijks kan men in de media lezen of beluisteren dat het werk voor velen een (te) 
zware belasting vormt. De steeds hogere werkdruk eist zijn tol in de vorm van stress 
en burn-out (vroeger overspannenheid geheten). Het aantal arbeidsongeschikten nadert 
de grens van een miljoen. De eisen die op de moderne flexibele arbeidsmarkt aan de 
werkenden worden gesteld, staan op gespannen voet met de deugden die buiten de 
sfeer van het werk het meest worden gewaardeerd, zoals trouw, loyaliteit en naasten
liefde, en leiden tot 'corrosie van het karakter' (Sennett 1998). 
Omgekeerd blijkt het gemis van (betaald) werk lang niet voor iedereen gelijk te staan 
met maatschappelijke uitsluiting en onwelbevinden. Dat geldt weliswaar voor werklozen 
en arbeidsongeschikten, die tegen hun zin het arbeidsproces hebben verlaten. Maar 
het welzijn van de 'traditionele' huisvrouw doet nauwelijks onder voor dat van de 
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'modale' werknemer. Het 'objectieve' welbevinden van vervroegd gepensioneerden is 
amper lager dan dat van de werkenden in de beste banen, terwijl zij van alle bevolkings
groepen tussen 15 en 65 jaar zelfs het meest tevreden blijken te zijn. Zijn huisvrouwen 
of vervroegd gepensioneerden ook nog actief in het vrijwilligerswerk, dan vormen zij 
veruit de gelukkigste groepen die in het onderzoek van hoofdstuk 4 werden aangetroffen. 
Zonder betaald werk blijkt dus heel wel te leven te zijn. 
Werk mag dan de belangrijkste determinant van het verschil tussen arm en rijk zijn, 
toch dient van bevordering van de arbeidsparticipatie niet te veel te worden verwacht 
voor de bestrijding van de armoede. De sterke werkgelegenheidsgroei sinds het midden 
van de jaren tachtig heeft immers niet noemenswaardig bijgedragen aan vermindering 
van de armoede en is samengegaan met een forse toename van loon- en inkomens
verschillen. Betaald werk levert voor individuele werkvinders dan wel een goede kans 
op ontsnapping uit de armoede op - althans als zij hun werk weten te behouden, waarin 
uiteindelijk slechts de helft slaagt -, maar op macroniveau lijkt de sterke nadruk op 
'werk, werk en nog eens werk' de maatschappelijke tweedeling tussen werkenden en 
niet-werkenden eerder te hebben versterkt dan verminderd. Extra werkgelegenheid 
betekende in het recente verleden vooral meer tweeverdieners en nauwelijks minder 
'nulverdieners', dat wil zeggen huishoudens die op een sociale uitkering zijn aangewe
zen (hoofdstuk 5). Ook het argument dat werkgelegenheidsgroei het draagvlak voor 
de sociale zekerheid versterkt, is niet boven kritiek verheven. De Nederlandse banen
machine heeft, in vergelijking tot andere Europese landen, slechts weinig extra toege
voegde waarde gegenereerd, zodat het financiële draagvlak niet veel solider is dan in 
landen met minder werkgelegenheidsgroei. Men zou de resultaten van het veel 
geroemde 'poldermodel' ook minder positief kunnen interpreteren: de Nederlandse 
economie was in de jaren negentig erg inefficiënt, doordat eenzelfde economische groei 
veel meer extra arbeidsinzet vergde dan vroeger en dan in andere landen het geval was 
(hoofdstuk 3). Steeds meer mensen werken steeds harder, zonder dat dit veel vruchten 
afwerpt in de vorm van een hogere materiële levensstandaard. 

De uitkomsten van het onderzoek waarvan in dit boek verslag is gedaan, lenen zich 
voor uiteenlopende interpretaties. Ter afsluiting van deze studie wordt in deze epiloog 
een poging gedaan deze ogenschijnlijk tegenstrijdige interpretaties met elkaar te ver
zoenen. Daartoe wordt een alternatieve interpretatie van het voorgaande gegeven die 
in essentie erop neerkomt dat betaalde arbeid in de postindustriële samenleving een 
luxegoed is geworden. Hoewel de empirische resultaten van dit onderzoek op het eerste 
gezicht het tegendeel suggereren, sluit deze interpretatie aan bij de theorie die de 
Amerikaanse econoom Thorstein Veblen een eeuw geleden formuleerde over de 'vrije-
tijdsklasse'. Vooraf zij benadrukt dat het hier slechts om een mogelijke interpretatie 
gaat, die niet onvermijdelijk uit het voorgaande voortvloeit. Toetsing van de juistheid 
van deze interpretatie zou een andersoortig (bijv. internationaal vergelijkend of cultuur
historisch) onderzoek vergen dan in het bestek van deze studie mogelijk was. 

In 1899 beschreef Thorstein Veblen in The theory of the leisure class hoe de bovenlaag 
van de samenleving zich van de rest trachtte te onderscheiden door zich zo veel mogelijk 
te onthouden van productieve arbeid en door hun overvloed aan vrije tijd op opzichtige 
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wijze te besteden. Daartoe richtten zij kostbare, maar volstrekt nutteloze festiviteiten 
aan, variërend van grootschalige jachtpartijen tot decadente feesten en bals, door Veblen 
samengevat onder de noemer conspicuous consumption. Hoe meer personeel daarbij 
werd ingezet om louter ceremoniële en dus improductieve handelingen te verrichten. 
hoe beter men erin slaagde zijn rijkdom aan de buitenwereld te tonen. Veblen wees er 
echter op dat met het stijgen van het gemiddelde welvaartsniveau de ambitie van de 
middenklassen groeide om de leefstijl van de elites over te nemen. Hij voorzag dan 
ook dat zij steeds meer vrije tijd en een hogere materiële levensstandaard zouden 
trachten te verwerven. 
Inderdaad werd de gemiddelde arbeidstijd van de 'modale arbeider' in de loop van de 
twintigste eeuw bijna gehalveerd, terwijl zijn reële loon verviervoudigde. In lijn hiermee 
was in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw de naderende komst van de vrije-
tijdsmaatschappij dan ook het gemeenschappelijke element in bijna alle toekomstvisies. 
In de komende heerlijke nieuwe samenleving zouden machines, robots en computers 
de mens het meeste werk uit handen hebben genomen en zou de noodzakelijke werk
tijd tot een minimum zijn teruggedrongen. De Franse socioloog Fourastié voorspelde 
in 1966 dat de tijd die iemand in zijn leven aan betaald werk besteedt, in de 21e eeuw 
zou worden teruggebracht tot 40.000 uur: 30 uur per week gedurende 40 weken per 
jaar over een actieve levensperiode van 33 à 35 jaar. Iedereen zou baden in een zee 
van vrije tijd, die men naar hartenlust kon besteden aan ontspanning, persoonlijke ont
plooiing, cultuur en creativiteit. En dat zou wel nodig zijn ook, want het werk zelf zou 
daarvoor weinig gelegenheid meer bieden: niet alleen de traditionele handarbeid, maar 
ook de meer interessante hoofdarbeid zou immers goeddeels door computers en robots 
worden overgenomen. Het resterende werk zou in hoge mate door deze apparaten wor
den gedicteerd. Ook de hoogopgeleide hoofdarbeider bleef in laatste instantie een 
loonslaaf (vgl. Braverman 1974). Maar doordat er nog maar zo weinig werk en zo veel 
meer vrije tijd zou zijn, deerde dat nauwelijks (vgl. Gorz 1983). Het rijk van de vrij
heid zou binnen een of twee generaties realiteit zijn. 
De invoering van de vrije zaterdag en de 40-urige werkweek in de jaren zestig waren 
een logische stap in die richting. Achteraf zou het echter de laatste grote stap blijken 
te zijn. Weliswaar kwamen er daarna nog wat vakantiedagen en andere vrije dagen bij, 
maar weinigen voorzagen rond 1970 dat ook anno 2000 de standaard werkweek nog 
altijd 40 uren zou tellen. 
Ondertussen hadden de futurologen wel gelijk in hun voorspelling dat steeds meer 
arbeid door machines en computers zou worden overgenomen: tussen 1960 en 1984 
kromp het totale arbeidsvolume in uren met 12%, terwijl de bevolking van 15-64 jaar 
met 40% toenam. Per hoofd van de volwassen bevolking liep de beschikbare hoeveel
heid arbeid derhalve met 37% terug.' Anders dan was voorzien, werd deze besparing 
op menselijke arbeid echter niet in de eerste plaats benut om de arbeidstijd te verkorten, 
maar vooral om een aanzienlijk deel van de (potentiële) beroepsbevolking, al dan niet 
gedwongen, van arbeid 'vrij te stellen'. De jaren zeventig en tachtig werden niet de 
jaren van de voortgaande arbeidstijdverkorting - al werden daarvoor vele plannen ont
wikkeld -, maar van de sterk oplopende werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ver
vroegde uittreding en andere vormen van 'inactiviteit'. 

EPILOOG 333 



Pas halverwege de jaren tachtig kwam dit proces tot stilstand. Het aantal werkenden 
begon weer te groeien, in een steeds sneller tempo, tot in de tweede helft van de jaren 
negentig de banengroei alle records brak. Tussen 1985 en 1999 groeide het aantal 
werkenden met 2 miljoen, van 4,8 miljoen naar 6,8 miljoen personen. Vanaf 1995 begon 
eindelijk ook het aantal uitkeringsgerechtigden te dalen, zij het in een veel bescheidener 
tempo. De sterke banengroei van de afgelopen vijftien jaar had evenwel niets te maken 
met arbeidstijdverkorting. Integendeel, tussen 1985 en 1998 werd een volledig arbeids
jaar slechts 3% korter, van 1770 uur naar 1711 uur (CBS c: Tijdreeksen mens en maat
schappij; f 2000/3). De sterke groei van de arbeidsparticipatie was dan ook alleen 
mogelijk doordat het totale aantal uren betaald werk vanaf het midden van de jaren 
tachtig fors groeide: tussen 1985 en 1998 met 20%. Aangezien de bevolking van 15-64 
jaar in dezelfde periode met slechts 7% groeide, nam het gemiddelde aantal arbeids
uren per hoofd van potentiële beroepsbevolking met 12% toe.2 Dat komt vooral door
dat in steeds meer gezinnen beide partners een betaalde baan hebben. Het traditionele 
kostwinnersgezin heeft zijn positie als normhuishouden moeten afstaan aan het twee-
verdienershuishouden. Daardoor is het aantal uren dat een gezin wekelijks aan betaald 
werk kwijt is, fors toegenomen: jonge (echt)paren (tot 40 jaar) zonder kinderen 
besteedden in 1985 gezamenlijk gemiddeld 51 uur per week aan betaald werk en in 
1995 65 uur: voor (echt)paren met kinderen was dit 37 uur in 1985 en 42 uur in 1995 
(Van den Broek et al. 1999: 45). Nu kan men tegenwerpen dat deze cijfers nog niet 
zoveel zeggen over de tijd die men in een geheel leven aan betaalde arbeid besteedt. 
In de loop van de tijd is de leeftijd waarop men tot de arbeidsmarkt toetreedt, immers 
steeds hoger geworden, terwijl men op steeds jongere leeftijd het arbeidsproces ver
laat. Maar ook als men hiermee rekening houdt, is de gemiddelde lifetimeatbeidsdmxr 
in het laatste kwart van de twintigste eeuw slechts 6% korter geworden. Mannen zijn 
weliswaar aanzienlijk korter gaan werken (-24%), maar daar staat tegenover dat het 
gemiddelde aantal uren dat vrouwen in hun leven aan betaald werk besteden, met 
liefst 65% is toegenomen. De gemiddelde ft/èrfmearbeidsduur bedraagt momenteel 
bijna 51.000 uur (67.000 uur voor mannen en 34.000 uur voor vrouwen).4 Het werk
zame leven van 40.000 uur dat Fourastié (1996) voorspelde, is dus bij lange na nog 
niet gerealiseerd. 

Zaten de futurologen van weleer er dan helemaal naast? Heeft de technologische ont
wikkeling de afgelopen decennia toch niet de arbeidsbesparing opgeleverd die er destijds 
van werd verwacht'? In hoofdstuk 3 is geconstateerd dat de jaarlijkse stijging van de 
arbeidsproductiviteit sinds de jaren zestig een voortdurend neerwaartse trend vertoont: 
nam de productie van een voltijd arbeidskracht in de jaren zestig nog met gemiddeld 
3,6% per jaar toe, in de jaren negentig was dit nog maar 1,2%. Het lijkt erop of we er 
in de jaren negentig alleen nog in slagen de welvaart te doen groeien door met steeds 
meer mensen steeds harder te werken. 
Toch staat het buiten kijf dat dankzij de technologische ontwikkeling de afgelopen 
decennia, met eenzelfde inzet van arbeidskracht een sterke toename van de productie 
van goederen is gerealiseerd. Het aantal werkenden in een agrarisch, ambachtelijk, 
industrieel of transportberoep bleef tussen 1973 en 1998 per saldo gelijk (1,6 miljoen 
personen), terwijl de productie (de reële toegevoegde waarde) van de landbouw. 
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industrie, bouwnijverheid en transport- en communicatiesector tezamen met 63% toe
nam. Een doorsnee 'arbeider' produceert momenteel dus bijna twee derde meer dan 25 
jaar geleden. Wordt rekening gehouden met het feit dat hij (en een enkele zij) per week 
14% korter is gaan werken, dan blijkt de gemiddelde productie per uur bijna verdubbeld 
te zijn (+89%). 
Tegelijkertijd is het totale aantal uren dat jaarlijks wordt gewerkt sinds het begin van 
de jaren zeventig met circa 8% gegroeid en het aantal werkzame personen zelfs met 
een derde (circa 33%). Wat doen al deze nieuwe werkenden? 
De extra arbeidskracht die beschikbaar kwam door de groei van de beroepsbevolking 
en die niet nodig was voor de productie van fysieke goederen, is grotendeels ingezet 
voor de productie van diensten. Deze overgang van een voornamelijk industriële naar 
een diensteneconomie heeft zich in alle ontwikkelde economieën voorgedaan. In tegen
stelling tot wat men vaak lijkt te denken, betekent dit niet dat de gemiddelde burger 
tegenwoordig een veel groter deel van zijn of haar inkomen aan diensten uitgeeft dan 
in het verleden het geval was (vgl. Gershuny 1978). In 1997 bestonden de bestedingen 
van een gemiddeld Nederlands huishouden nog altijd voor 62% uit materiële goederen. 
Dat was niet zoveel minder dan de 69% van 1973/ Aangezien de werkgelegenheids
groei in deze periode zich alleen in de dienstensector voordeed, was de groei van het 
aandeel van de diensten in de particuliere consumptie opvallend bescheiden. 
Dat de overgang van de industriële naar de diensteneconomie zich niet in de eerste 
plaats manifesteert in een toename van het aantal diensten als eindproduct, komt ook 
tot uitdrukking in de veranderingen in de beroepenstructuur in de afgelopen 25 jaar. 
De grote 'winnaars' zijn niet de typische dienstenberoepen. Het aandeel in het totale 
arbeidsvolume van de commerciële, dienstverlenende en verzorgende beroepen 
- waaronder zulke beroepen vallen als winkelbediende, kapper, horecamedewerker, 
verpleegkundige, schoonmaker en politieagent - is tussen 1973 en 1998 met niet meer 
dan 2 procentpunten toegenomen. Deze groei is veel kleiner dan men op grond van de 
sterke krimp van de agrarische, ambachtelijke, industrie- en transportberoepen zou 
verwachten. Het 'gat' is gevuld door de administratieve beroepen, de 'wetenschappelijke 
en andere vakspecialisten' en de 'beleidvoerende en hogere leidinggevende functies', 
in de terminologie die het CBS tot 1993 bezigde. Hun aandeel in het totale arbeids
volume dijde uit van 31% in 1973 tot 44% in 1998; hun absolute aantal verdubbelde 
ruimschoots van 1,4 miljoen naar 3,1 miljoen personen. Enkele kenmerkende 'grote 
groeiers' zijn de economen, accountants en juristen, waarvan het aantal toenam van 
25.000 in 1973 naar 140.000 in 1998; managers en staffunctionarissen ('beleidvoerende 
en hogere leidinggevende functionarissen' in de CBS-terminologie, van 140.000 naar 
390.000), secretaressen (van 120.000 naar 180.000), statistici, wiskundigen, systeem
analisten en dergelijke (van 22.000 naar 203.000).8 

Het gaat hierbij steeds om soorten werk die niet direct bijdragen aan de productie van 
goederen en diensten, maar alleen indirect, doordat zij de 'echte' productiemedewerkers 
en dienstverleners in staat stellen een grotere productie te realiseren. De waarde van 
een stafmedewerker is uiteindelijk immers niet gelegen in het aantal memo's, nota's en 
rapporten dat hij of zij produceert, maar in de bijdrage die deze 'intermediaire 
producten' leveren aan de verhoging van de omzet of de vermindering van de kosten 
van de onderneming. Soortgelijke opmerkingen kan men maken over de brieven, tele-
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toontjes en afspraken die een secretaresse verzorgt, over de financiële overzichten en 
berekeningen die een administratief medewerker maakt en over de tijd die een manager 
steekt in vergaderen, overleggen en besluiten nemen. Hoe groot de werkelijke waarde 
van dergelijke activiteiten is, is moeilijk vast te stellen. Niettemin gaat het doorgaans 
om hooggewaardeerde werkzaamheden, waar een overeenkomstige beloning tegenover 
staat, zowel in financiële zin als qua status. In het algemeen geldt zelfs dat werk hoger 
wordt gewaardeerd naarmate het verder afstaat van de feitelijke productie. 

Hoe kan de opmars van deze nieuwe klasse van 'symboolanalisten', zoals de 
Amerikaanse econoom Robert Reich (1992) hen heeft gedoopt, worden verklaard? 
Wellicht biedt ook hiervoor de analyse van Veblen uit 1899 een aanknopingspunt. Veblen 
constateerde in The theory of the leisure class namelijk dat zich in zijn tijd een kentering 
voordeed in de houding van de vrijetijdsklasse. Het calvinistische arbeidsethos - door 
hem the instinct of workmanship genoemd - begon langzamerhand ook de elites in 
zijn greep te krijgen. Daarom trachtten zij zich niet meer louter te onderscheiden met 
opzichtige consumptie en nutteloze vrijetijdsbesteding, maar gingen zij zich toeleggen 
op sociaal nuttige activiteiten, zoals de oprichting en het bestuur van liefdadigheids
instellingen. Om hun welstand voldoende tot uitdrukking te brengen, was het van 
belang dat dergelijke bezigheden zich wat hun geringe productiviteit betreft niet onder
scheidden van de opzichtige vrijetijdsbesteding van voorheen en dat zij bovendien niet 
minder zichtbaar waren. Zoals Veblen het formuleerde: 

"Many and intricate polite observances and social duties of a ceremonial nature 
are developed; many organisations are founded, with some specious object of 
amelioration embodied in their official style and title; there is much coming and 
going, and a deal of talk, to the end that the talkers may not have occasion to 
reflect on what is the effectual economic value of their traffic." (Veblen 1899: 59.) 

Dit liefdadigheidswerk had in vergelijking met de vroegere vormen van conspicuous-
consumption het grote voordeel dat het door een aura van maatschappelijke nuttigheid 
werd omgeven. 
Ook honderd jaar later is deelname aan bepaalde vormen van liefdadigheid nog altijd 
een belangrijke manier om een hoge maatschappelijke status tot uitdrukking te brengen, 
bijvoorbeeld door het lidmaatschap van de Rotary of de Lions Club of door een 
bestuursfunctie in een maatschappelijke organisatie; functies die in de praktijk voor
behouden zijn aan diegenen die ook in het beroepsleven een vooraanstaande positie 
bekleden. In tegenstelling tot wat Veblen voorzag, zijn zich echter ook in de sfeer van 
de betaalde arbeid steeds meer mogelijkheden gaan voordoen om zich te onderscheiden. 
De oorsprong daarvan moet waarschijnlijk worden gezocht in de jaren tachtig, toen de 
werkloosheid recordhoogten bereikte en het perspectief van volledige werkgelegen
heid uit het zicht raakte. Weliswaar betoogden sommigen toen dat de 'baanlozen' de 
voorlopers waren van een toekomstige samenleving waarin het belang van betaald 
werk sterk zou zijn verminderd en het traditionele arbeidsethos zou hebben afgedaan. 
Er werd zelfs een bond tegen het arbeidsethos opgericht, en de voorstanders van een 
arbeidsloos basisinkomen hadden geruime tijd de wind in de zeilen. Toch was het 
steeds slechts een kleine minderheid die de positieve kanten van de 'bevrijding van de 
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arbeid' belichtte. De overheersende opvatting was dat degenen die buiten het arbeids
proces waren gesloten, onder een zware last gebukt gingen. Betaald werk was in die 
jaren zo schaars (en leek bovendien steeds schaarser te worden) dat alleen al het hebben 
van een vaste betaalde baan een kostbaar bezit was, waarmee men zich tot de bevoor
rechte klasse mocht rekenen. Deze opvatting culmineerde in de 'werk, werk, werk'-
ideologie van de jaren negentig. Het scheppen van werk werd daarmee in zekere zin 
een doel op zich, los van de bijdrage daarvan aan de nationale welvaart in enge zin 
(zoals gemeten met het BBP). 
Het meest zichtbaar was dit in de vorm van de creatie van een groot aantal gesubsi
dieerde banen voor langdurig werklozen (banenpools, JWG, Melkertbanen. I/D-banen). 
Minder in het oog liep dat ook aan de bovenkant van de beroepenladder een groot aantal 
nieuwe banen werd geschapen, waarvan de bijdrage aan de maatschappelijke welvaart 
op zijn minst discutabel is. Toen de werkgelegenheid aantrok en de werkloosheid 
langzaam zakte, werd het voor de maatschappelijke elite des te belangrijker om zo 
veel mogelijk in hoog aanzien staande werkzaamheden te creëren, waarmee zij zich 
van de werkenden op de lagere sporten van de maatschappelijke ladder onderscheidde. 
Zowel de zichtbaarheid als de schijn van gewichtigheid van dit werk zijn gebaat bij de 
veelvuldige contacten met andere belangrijke personen. Het werk van managers bestaat 
dan ook uit weinig anders dan vergaderen, overleggen, beraadslagen en besluiten nemen. 
Paradoxalerwijze draagt het feit dat topmanagers voor de gewone medewerkers vrijwel 
onzichtbaar zijn en hun werk zich grotendeels in beslotenheid afspeelt, juist bij aan de 
status van het werk. Hun werk is immers van veel te groot belang om zich voor de 
ogen van het gewone personeel af te spelen. 
De Grip (1987) karakteriseerde de sterke groei van de hogere leidinggevende beroepen 
in de jaren tachtig als een 'managementhausse'. In de jaren negentig breidden soortge
lijke werkzaamheden zich geleidelijk uit naar de lagere echelons: op de managers
hausse volgde de 'adviseurshausse' (De Grip en Van Loo 2000). Dit kwam tot uitdruk
king in een sterke groei van beroepen als accountants, organisatiedeskundigen, sociaal
wetenschappelijk onderzoekers en activiteitenbegeleiders en medewerkers arbeids
bemiddeling. Hoewel daarover geen cijfers beschikbaar zijn, heeft het er alle schijn 
van dat ook in tal van andere beroepsgroepen (variërend van leerkrachten tot winkel
personeel en van verpleegkundigen tot administratief medewerkers) de werktijd die 
wordt besteed aan vergaderen, overleggen en nota's schrijven en lezen, fors is toege
nomen. 
Een belangrijke legitimatie hiervoor wordt gevonden in moderne managementtheorieën 
(zoals human resourcesmanagement) die voorschrijven dat het steeds hoger opgeleide 
personeel enerzijds meer zeggenschap dient te krijgen over de organisatie en uitvoering 
van het eigen werk (liefst in de vorm van 'zelfsturende teams') en anderzijds meer dient 
te worden betrokken bij het beleid van de onderneming. Los van de vraag of de werk
wijze en de besluitvorming van de organisatie hierdoor wezenlijk worden beïnvloed, 
vergroot het in ieder geval het draagvlak voor en de legitimiteit van de besluiten van 
het management. 

De vrijetijdssamenleving die in de jaren zestig werd voorspeld, is er in zekere zin dus 
wel degelijk gekomen, maar in een geheel andere gedaante dan destijds werd ver-
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wacht. Gemiddeld besteden we per hoofd van de volwassen bevolking nog maar zo'n 
zeven uur per week aan de productie van goederen en diensten die noodzakelijk zijn 
voor een comfortabel bestaan. De vele extra tijd die hierdoor beschikbaar is gekomen, 
zijn we echter niet thuis, in ledigheid, gaan doorbrengen, maar hebben we gevuld met 
ontelbare andere bezigheidjes, die we met een schijn van gewichtigheid en onmisbaar
heid omgeven. Hoe verder die bezigheden afstaan van de feitelijke productie, hoe 
beter! Onder aan de statushiërarchie staan degenen die nog met hun eigen handen een 
concreet product voortbrengen of een dienst verlenen: de fabrieksarbeiders en de 
schoonmakers, de verpleegsters en de kapsters. Wie dag in dag uit op kantoor vertoeft 
om met de computer informatie te verwerken, staat al beduidend hoger in aanzien. 
Maar naarmate men de computer vaker met rust kan laten om met anderen te overleg
gen en te vergaderen, stijgt de status. En helemaal aan de top staan degenen die zich 
de hele dag van overleg naar bespreking naar vergadering spoeden en niets anders 
doen dan praten en luisteren. De enige concrete 'producten' die ooit uit hun handen 
komen, zijn opdrachten aan hun ondergeschikten. Bertrand Russell formuleerde het 
ooit beknopt als volgt: 

"Work is of two kinds: first, altering the position of matter at or near the earth's 
surface relatively to other such matter; second, telling other people to do so. The 
first kind is unpleasant and ill paid; the second is pleasant and highly paid. The 
second kind is capable of indefinite extension: there are not only those who give 
orders, but those who give advice as to what orders should be given. Usually two 
opposite kinds of advice are given simultaneously by two organised bodies of 
men. This is called politics." (Russell 1935: 13.) 

De interpretatie van 'werk als luxe' verklaart een aantal van de ogenschijnlijk tegen
strijdige resultaten van het empirische onderzoek in deze studie. Allereerst biedt ze 
een alternatieve verklaring voor de opvallend geringe productiviteitsstijging in de 
jaren tachtig en negentig, waarover economen zich al jaren het hoofd breken. In 
hoofdstuk 3 zijn daarvoor onder meer als verklaringen genoemd het jarenlang vol
gehouden proces van loonmatiging en de nadruk op creatie van laagproductieve banen 
aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Bovenstaande interpretatie suggereert evenwel 
dat ook de omvangrijke creatie van banen aan de 'bovenkant' heeft bijgedragen aan 
het vertragen van de productiviteitsstijging. Deze verklaring staat op gespannen voet 
met de standaard (neoklassieke) economische theorie volgens welke de beloning van 
arbeidskrachten gelijk is aan hun (marginale) productiviteit. Hoger betaalden dragen 
dan vanzelf méér bij aan het nationaal product dan lager betaalden. Om ten minste 
twee redenen kan men echter vraagtekens plaatsen bij deze standaarduitkomst van 
winstmaximaliserend ondernemersgedrag in het neoklassieke model. 
In de eerste plaats is het bij veel functies van 'symboolanalisten', om Reichs term te 
gebruiken, uiterst lastig om hun productiviteit vast te stellen. Deze wordt uiteindelijk 
immers niet bepaald door het aantal nota's, adviezen of besluiten dat zij produceren, 
maar door hun positieve effect op de omzet, de kosten en/of de winst van de onderne
ming. Doordat dit effect vrijwel onmogelijk is vast te stellen, is er, vooral in grotere 
bedrijven, volop ruimte om de beloning van het hogere personeel op grond van heel 
andere criteria vast te stellen. Zo is er weinig reden om aan te nemen dat de sterke 

EPILOOG 



stijging van de beloning van topmanagers in de tweede helft van de jaren negentig 
(zie bijvoorbeeld het jaarlijkse overzicht in de Volkskrant10) de neerslag vormt van 
een overeenkomstige stijging van de prestaties van deze beroepsgroep. 
Maar ook als men meent dat de beloning van 'symboolanalisten' wel degelijk een 
weerspiegeling vormt van hun reële waarde voor het bedrijf waarvoor zij werken, is 
het, in de tweede plaats, mogelijk dat hun bijdrage aan de macro-economische productie 
veel geringer is. Op macroniveau lijkt er bij veel van de bestbetaalde werkzaamheden 
sprake te zijn van een zogenaamd nul-somspel. Frank en Cook geven daarvan in The 
winner-take-all society (1996) vele voorbeelden, waarvan er hier twee worden aan
gehaald. De voornaamste taak van juristen die in dienst of in opdracht van een onder
neming werken, is vaak om hun confrères bij een andere onderneming te slim af te 
zijn. Als twee min of meer gelijkwaardige bedrijven elkaar het recht op de toepassing 
van een bepaald productieprocédé betwisten, maakt het voor de economie als geheel 
niet veel uit wie deze juridische strijd wint. Voor de afzonderlijke ondernemingen kan 
dit echter van levensbelang zijn. Daarom zal een onderneming de beste (en dus ook de 
bestbetaalde) juristen inschakelen die het zich kan veroorloven. Als dit de kans vergroot 
dat de onderneming de juridische strijd in haar voordeel kan beslechten, zijn deze juristen 
hun hoge beloning dubbel en dwars waard. Maar uit welvaartstheoretisch oogpunt is 
de juridische strijd grotendeels verspilling. Als het conflict simpelweg door het lot zou 
worden beslist, zou met veel minder inspanning nagenoeg hetzelfde macro-economische 
resultaat worden gerealiseerd. 
Ook veel reclame heeft als voornaamste doel om in een nul-somspel een zo groot 
mogelijk deel van de koek te veroveren. Als het ene bedrijf zijn advertentiebudget 
opvoert, zal de concurrent wel moeten volgen, op straffe van verlies van marktaandeel. 
Het resultaat daarvan kan heel goed zijn dat de marktverdeling exact gelijk blijft. Zelfs 
als men erin slaagt om de markt te vergroten, zal dit in veel gevallen ten koste gaan 
van de consumptie van andere goederen, zodat er ook dan op macroniveau voornamelijk 
van een nul-somspel sprake is. Hiermee is niet gezegd dat reclame in het geheel geen 
maatschappelijke waarde heeft. Zo is reclame ook een middel om informatie over 
producten te verstrekken (al is het maar over het imago van het product). Maar het is 
twijfelachtig of deze informatiefunctie zelfs maar bij benadering opweegt tegen de 
uitgaven voor reclame en marketing. 
Met deze voorbeelden wordt niet betoogd dat het werk dat de afgelopen vijftien jaar is 
gecreëerd, louter improductief was. Maar het is wel aannemelijk dat de bijdrage van 
veel nieuwe banen aan de economische groei veel geringer was dan men op grond van 
de vaak hoge beloning zou vermoeden. 

De voorspellingen uit de jaren vijftig en zestig van een vrijetijdsmaatschappij vloeiden 
logisch voort uit de gebruikelijke (neoklassieke) economische veronderstelling dat 
werk een 'last' en vrije tijd een luxegoed is. Aan een luxegoed geeft men verhoudings
gewijs meer uit naarmate het inkomen hoger is. Zelfs al stijgt de (schaduw)prijs van 
een uur vrije tijd naarmate het (uur)loon hoger is, doordat ook het totale inkomen stijgt, 
zal men toch meer vrije tijd gaan 'consumeren' en dus korter gaan werken. Werk wordt 
dan als een 'inferieur' goed beschouwd, waarvan de 'consumptie' afneemt naarmate het 
inkomen hoger is. Deze analyse is geheel in overeenstemming met de gestage afname 
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van de hoeveelheid arbeid per hoofd van de (volwassen) bevolking in de periode tot het 
midden van de jaren tachtig. Ze valt echter moeilijker te rijmen met de eerdere consta
tering dat de hoeveelheid werk per hoofd van de bevolking van 15-64 jaar sinds 1985 
weer met 12% is toegenomen, terwijl in diezelfde periode ook de reële lonen aanzienlijk 
stegen. Ze staat ook op gespannen voet met de constatering dat werknemers in hogere 
(en hoger betaalde) functies over het algemeen meer uren werken dan werknemers in 
lagere functies (vgl. Scitovsky 1992: 99-101). In 1998 bedroeg de gemiddelde arbeids
duur van managers en staffunctionarissen 41 uur, terwijl de gemiddelde arbeidsduur 
voor alle werkenden tezamen niet meer dan 33 uur bedroeg. Dit duidt erop dat 
betaald werk niet langer als inferieur goed kan worden beschouwd. 
Deze conclusie is in overeenstemming met de uitkomsten van het empirische onder
zoek naar 'het nut van werken' in hoofdstuk 4. Zowel het objectieve als het subjectieve 
welbevinden van werkenden bleek aanzienlijk hoger te zijn dan van werklozen en 
arbeidsongeschikten die onvrijwillig van betaald werk zijn uitgesloten. Dat verschil 
bleek echter slechts voor een klein deel samen te hangen met het verschil in inkomen 
tussen beide groepen, zoals men op grond van de neoklassieke economische theorie 
zou verwachten. In feite bleek het erg lastig om überhaupt een aspect van het werk te 
vinden dat duidelijk van invloed is op het individuele welbevinden. Dit leidde tot de 
conclusie dat het in de eerste plaats het hebben van betaald werk op zich is dat het 
verschil in welbevinden tussen werkenden en (onvrijwillig) niet-werkenden verklaart. 
Dit zou het gevolg kunnen zijn van de in onze samenleving heersende opvattingen over 
welke groepen wel en welke niet 'behoren' te werken: werken is belangrijk doordat 
we werk belangrijk vinden. Alleen voor groepen van wie maatschappelijk geaccepteerd 
is dat zij niet(-betaald) werken, kan ook onbetaald (vrijwilligers)werk bijdragen aan 
de maatschappelijke status en daarmee aan het welzijn. Dit geldt voor huisvrouwen, 
voor scholieren en studenten en vooral voor ouderen (50-plussers). Voor mannen tussen, 
pakweg, 25 en 50 jaar, maar in toenemende mate ook voor vrouwen in die leeftijds
categorie, is betaald werk echter de belangrijkste toegangspoort tot een volwaardige 
maatschappelijke positie. Voor hen is betaald werk inderdaad een luxegoed waaraan 
zij. naarmate het inkomen hoger is, eerder meer dan minder tijd wensen te spenderen. 
Want hoewel de afzonderlijke aspecten van het werk slechts een bescheiden bijdrage 
leveren aan het objectieve en subjectieve welbevinden van werkenden, scoren de 
werkenden in staf- en kaderfuncties met doorgaans een voltijdbaan (cluster 4), wel 
significant hoger dan de werkenden in een eenvoudige deeltijdbaan (cluster 1). De 
werkenden in de eerstgenoemde categorie mogen dan graag klagen over een hoge 
werkdruk en stress, dit blijkt niet noemenswaardig van invloed te zijn op hun gezond
heid en welbevinden.1" Uit ander onderzoek blijkt dat werkenden met een hoog werk
tempo, ook na correctie voor verschillen in achtergrondkenmerken. gelukkiger zijn 
dan werkenden die het rustiger aan doen (De Beer 2001a). Werkdruk en stress lijken 
in de jaren negentig veeleer een bron van maatschappelijke status te zijn geworden! 
Tot op zekere hoogte lijkt daarmee zelfs te gelden dat naarmate men meer werkt en 
meer verdient, het 'nut' van een uur extra werk eerder toeneemt dan afneemt, dat wil 
zeggen dat het marginale nut stijgt. 
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Vanwege het luxekarakter van werk is het niet verwonderlijk dat er strijd wordt geleverd 
om zo veel mogelijk van dit luxegoed te bemachtigen. Dat geldt eens te meer als het 
meest 'luxueuze' werk niet alleen het hoogste maatschappelijke aanzien, maar ook het 
hoogste inkomen oplevert. Het aantal gegadigden voor een betaalde baan is de afgelopen 
decennia dan ook sterk toegenomen. Het meest opmerkelijke was het grote aantal 
vrouwen dat zich op het strijdtoneel van de arbeidsmarkt heeft begeven. Dit was een 
logisch uitvloeisel van het feit dat vrouwen hun opleidingsachterstand ten opzichte van 
mannen in hoog tempo inliepen, waardoor hun concurrentiepositie op de arbeidsmarkt 
aanzienlijk verbeterde, en van de hierboven geschetste opwaardering van betaald werk 
van inferieur naar luxegoed. Het was daardoor onontkoombaar dat ook vrouwen hun 
'rechtmatige' aandeel van dit begerenswaardige goed zouden opeisen. In de loop van 
de jaren tachtig en negentig bleken zij daarin aanzienlijk beter te slagen dan hun belang
rijkste 'concurrenten', de werklozen en andere 'inactieven' die in de eerste helft van de 
jaren tachtig buiten het arbeidsproces waren gesloten. Zoals in hoofdstuk 5 is 
geschetst, resulteerde de sterke werkgelegenheidsgroei van de afgelopen vijftien jaar 
daardoor vooral in de snelle opmars van het tweeverdienershuishouden en niet in een 
afname van het aantal huishoudens dat op een sociale uitkering is aangewezen. De 
stijging van de arbeidsparticipatie heeft daardoor nauwelijks bijgedragen aan vermin
dering van de armoede en van de inkomensongelijkheid. Integendeel, de snelle werk
gelegenheidsgroei ging samen met een beduidende toename van de beloningsverschillen. 
Hoewel de exacte oorzaak daarvan nog altijd omstreden is, wees de analyse in hoofd
stuk 5 uit dat de divergerende beloningsverhoudingen in ieder geval ten dele samen
hangen met de veranderingen in de beroepenstructuur, in het bijzonder de groei van 
de hogere beroepsgroepen (de '.symboolanalisten') die de hoogste lonen verdienen. 
Tegelijkertijd schiep de overheid, door de relatieve verlaging van de sociale uitkeringen 
en het minimumloon, aan de onderkant van de arbeidsmarkt ruimte voor uitbreiding 
van het laagstbetaalde segment van de arbeidsmarkt. Voorzover deze banen werden 
bezet door vrouwelijke partners, droeg dit vooral bij aan de groei van het aantal twee
verdieners. Maar een deel van deze laagbetaalde banen kwam ook terecht bij alleen
staanden en andere alleenverdieners, onder wie de armoede in de jaren negentig dan 
ook substantieel toenam (van 9% in 1990 naar 13% in 1997). Hoewel in Nederland 
het verschijnsel van de working poor bij lange na niet een omvang heeft als in de 
Verenigde Staten, kan niettemin worden vastgesteld dat de sterke nadruk op bevordering 
van de arbeidsparticipatie in de jaren tachtig en negentig mede heeft geresulteerd in 
een groeiende groep werkenden voor wie het inkomen uit arbeid amper genoeg oplevert 
om in het levensonderhoud te voorzien (vgl. Snel 2000). 

Het achterblijven van de uitkeringen ten opzichte van de lonen droeg er ook toe bij 
dat vanaf het midden van de jaren tachtig de inkomenskloof tussen actieve en inactieve 
huishoudens steeds groter is geworden. In 1985 was het gestandaardiseerde besteedbare 
huishoudensinkomen van actieven gemiddeld 239c hoger dan van inactieven, in 1997 
was dit verschil opgelopen tot 34%. 

Betaald werk, zo luidt de portee van het voorgaande, dient niet zoals in de economische 
wetenschap gebruikelijk is, alleen te worden opgevat als een schaars middel dat zo 
spaarzaam mogelijk wordt aangewend om andere begerenswaardige zaken (consumptie, 
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vrije tijd) binnen bereik te brengen. Betaald werk moet evenzeer worden gezien als 
een luxe consumptiegoed, dat niet alleen direct in bepaalde behoeften (sociale contacten, 
zelfverwerkelijking) voorziet, maar vooral ook maatschappelijk aanzien en respect 
verschaft. En wel des te meer naarmate het in sterkere mate een luxe karakter heeft en 
weinig productief is. Dat niettemin veel bezitters van dit luxegoed klagen over de zware 
verantwoordelijkheid en de hoge werkdruk, is daarmee geenszins in strijd. Enerzijds 
bevordert het de zichtbaarheid en opzichtigheid van het werk, dat zich immers voor 
een groot deel 'in het verborgene' binnen kantoormuren afspeelt. Anderzijds vergroot 
het ook de legitimiteit van dit werk en van de royale beloning die er veelal tegenover 
staat. Deze uiting van onbehagen sluit daarmee uitstekend aan bij de wijze waarop 
Nederlanders al eeuwenlang het genoegen van een al te grote voorspoed trachten te 
temperen door de schaduwzijden ervan te benadrukken (vgl. Schama 1988). 
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Noten 

1 Immers, 0,88/1,40 = 0,63. 
2 Berekend o.b.v. SCP (2000:280). 
3 Betaalde arbeid van kinderen is hierbij buiten beschouwing gelaten. 
4 Deze berekening is gebaseerd op het gemiddelde aantal uren betaalde arbeid per week voor 

iedere leeftijd van 15-74 jaar in 1973 en 1999 (bron: CBS, AKT'73 en EBB'99 ). Hierbij wordt de 
veronderstelling gemaakt dat de lifetimearbeidsduur in een bepaald kalenderjaar wordt bepaald 
door de leeftijdsspecifieke arbeidsparticipatie in dat jaar. Daarnaast is rekening gehouden met de 
toename van het aantal vakantie- en feestdagen. Op basis hiervan kan worden berekend dat de 
lifetimearbeidsduur in 1973 ongeveer 54.100 uur bedroeg (mannen 87.800 en vrouwen 20.800 
uur) en in 1999 ongeveer 50.800 uur (mannen 67.000 en vrouwen 34.200 uur). 

5 Het gaat hier om de bestedingscategorieën voeding, kleding en schoeisel, genotmiddelen, duur
zame consumptiegoederen, woning, energie en water (bron: CBS c: Nationale rekeningen). 

6 Men zou kunnen tegenwerpen dat consumptie van diensten steeds meer de vorm aanneemt van 
'collectieve' of 'publieke' diensten, die niet of slechts voor een beperkt deel uit het particuliere inkomen 
worden betaald, zoals openbare orde (politie, justitie), landsverdediging (defensie), onderwijs, 
maatschappelijk werk en dergelijke. Inderdaad is het aandeel van deze diensten in de nationale 
bestedingen in de jaren zeventig gegroeid, van 15% in 1970 naar 18% in 1982. Sindsdien is de 
publiek gefinancierde dienstverlening evenwel op haar retour: in 1997 was het aandeel in de 
nationale bestedingen met 15% weer bijna terug op het niveau van 1970. Per saldo is het aandeel 
van deze diensten in de nationale bestedingen in de afgelopen dertig jaar derhalve niet veranderd. 

7 Het gaat hier om de beroepsgroepen 0,1, 2 en 3 van de 'oude' beroepenclassificatie (SBC 1974) 
van het CBS, met uitzondering van de beroepsgroep 06/07 (genees- en tandheelkundigen, dieren
artsen, verplegende en verwante vakspecialisten), die aan de dienstenberoepen (4 en 5) zijn toe
gevoegd. 

8 Berekend op basis van CBS (AKT'73 en EBB'98). 
9 Berekend als het quotiënt van het arbeidsvolume (in uren per week) van personen met een agrarisch, 

ambachtelijk, industrieel of transportberoep en de totale bevolking van 15-64 jaar (bron: CBS, 
EBB'98). 

10 Zie http://www.volkskrant.nl/topinkomens. 
11 Overigens maken zelfstandige winkeliers en boeren nog langere werkweken: meer dan 50 uur 

(bron: CBS, EBB'98). 

12 Eenzelfde conclusie wordt getrokken in een recent grootschalig onderzoek naar werkstress. Zie 
Veldhoven et al. (1999). 

13 Berekend op basis van CBS (IPO'85 en '97). 
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