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Regelingg van de werktijd 
Confectie,, maatwerk of een 'grand design'? 

Geenn onderwerp heeft de CAO-onderhandelingen de laatste jaren zo beheerst als ver-
kortingg en vormgeving van de werktijd. Begin jaren tachtig koos de vakbeweging 
voorr herverdeling van de arbeid als centraal thema voor de werkloosheidsbestrij-
ding:: korter werken voor meer banen. Tegelijkertijd eiste de vrouwenbeweging her-
verdelingg van betaalde en onbetaalde arbeid. Aanvankelijk leek een logisch en breed 
gesteundd compromis mogelijk: een kortere arbeidsduur voor werknemers, gema-
tigdee looneisen voor werkgevers, minder werklozen voor de politiek, een betaalde 
baann voor vrouwen. Maar algauw diende de organisatie van het werk zich aan als 
complicerendee factor (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1984 en 
1985).. Hoe kon een fabriek, een kantoor of een winkel de concurrentie volhouden 
alss de werktijden van het personeel en daarmee de openingstijden van het bedrijf 
inn een neerwaartse spiraal terechtkwamen (Raad van Centrale Ondernemingsorga-
nisatiess 1980)? De discussie sloeg een andere richting in: de werknemer zou juist be-
reidd moeten zijn om langer te werken, of in ieder geval inzetbaar moeten zijn op 
momentenn van drukte. Deze discussie kreeg steeds meer gewicht, vooral toen be-
grippenn als klantgericht werken en just-in-time-productie (De Vaan 1988) zich aan-
dienden.. Geleidelijk aan werd duidelijk dat er van een uniform, collectief vastge-
steldd arbeidstijdenpatroon geen sprake meer zou zijn. De vijfdaagse werkweek kreeg 
duss geen opvolger in de vierdaagse werkweek De werkgevers eisten zelfs dat ook de 
zaterdagg een 'gewone' werkdag zou worden, dat wil zeggen een werkdag waarvoor 
geenn toeslagen hoefden te worden betaald. Aan de kant van de werknemers bleek 
ookk behoefte te bestaan aan een grotere diversiteit: deeltijdwerk, zorgverlof en 
loopbaanonderbreking.. Het vraagstuk kortere werktijden maakte plaats voor de 
veelomvattenderr problematiek van regeling van de werktijden. 

Inn deze studie worden het inkomen, de werktijd, de beroepskwalificatie en de 
contractzekerheidd beschouwd als kernonderwerpen van het arbeidsvoorwaarden-
beleid.. De regeling van de werktijd heeft haar uitstraling naar de andere onder-
werpen.. Het inkomen hing altijd al af van de hoeveelheid gewerkte uren, maar met 
hett toenemend aantal tweeverdieners worden de werktijdregelingen nog belang-
rijkerr dan ze al waren. Dat geldt niet alleen voor de hoeveelheid tijd, maar ook voor 
dee zeggenschap over de werktijdregeling. Ook de beroepskwalificatie hangt mede 
aff  van werktijdregelingen: naarmate bijscholing, permanente educatie en employ-
abilityy ingeburgerd raken, neemt immers ook de behoefte aan studiefaciliteiten toe. 
Hett regelen der werktijden is dus een belangrijk en veelkleurig aspect van de ar-
beidsvoorwaardenvorming. . 

221 1 



Werktijdenn en -roosters staan van verschillende kanten onder druk. Bij geen ande-
ree arbeidsvoorwaardenregeling doet zich zo sterk de spanning voelen tussen de be-
hoeftenn van de arbeidsorganisatie en de persoonlijke levenssfeer. Het komt er dus 
opp aan om alles goed af te spreken. In dit hoofdstuk wordt onderscheid gemaakt 
tussenn regeling van de werktijd en regulering van de werktijd. Onder het eerste ver-
staann we het overleg tussen individuele werknemers (of hun vakbond) en de arbeids-
organisatie.. Dit overleg vindt steeds opnieuw plaats naarmate de omstandigheden 
veranderen.. Regulering heeft een permanenter karakter. In een complexe samenle-
vingg is het onbegonnen werk om steeds opnieuw afspraken over de werktijd te ma-
ken.. Daarom zijn de voornaamste regels vastgelegd in roosters, CAO'S, wetten, maar 
evengoedd in tradities waar bedrijven en huishoudens zich aan houden. 

Onderhandelingenn over werktijden vinden voornamelijk plaats op onderne-
mingsniveau.. Ik wil mij in dit hoofdstuk echter niet beperken tot de bedrijfsom-
geving,, maar ook de maatschappelijke en sociaal-culturele inbedding in beschou-
wingg nemen. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt een model geschetst 
(figuurr 8.2), waarin naast vakbeweging, arbeidsorganisatie en persoonlijke levens-
sfeerr ook de overheid een rol speelt. Om dit model te onderbouwen wordt in de 
tweedee paragraaf een historisch overzicht gegeven van de ideeën en idealen die de 
strijdd voor korter werken markeren. In de derde paragraaf wordt een vergelijking 
gemaaktt tussen verschillende landen. Deze vergelijking laat het belang zien van so-
ciaal-culturelee tradities, maar ook van de institutionele verschillen tussen landen. 
Nett als in voorgaande hoofdstukken komt ook in dit hoofdstuk steeds opnieuw ter 
sprakee welke strategische keuzes de vakbeweging kan maken, rekening houdend 
mett de sociale en economische omgeving, het gedrag van andere partijen en de wen-
senn van de achterban. 

8.11 REGELING EN REGULERING VAN DE WERKTIJD 

Werktijdenn kunnen vanuit verschillende disciplines bestudeerd worden. In de eco-
nomiee is de arbeidstijd een factor in de mondiale verdeling van arbeid en inkomen. 
Eenn kortere werktijd of een te starre regulering der werktijden kan prijsverhogend 
werkenn en schadelijk zijn voor het concurrerend vermogen van de ondernemingen. 
Aann de andere kant kan een ongelijke verdeling van de arbeidstijd of het niet-
participerenn van een groep van de bevolking hoge maatschappelijke kosten met zich 
meebrengen.. Het Hgt in de lijn van de filosofie om vragen te stellen naar de beteke-
niss van arbeid voor de ontplooiing van de mens. Vanuit deze invalshoek geldt de 
reguleringg van de werktijd als ordenend principe tussen het privédomein en het 
openbaree domein. Ook stelt de filosofie de vraag naar de sociale rechtvaardigheid 
vann de arbeidsverdeling in verschillende maatschappijvormen. In de organisatieleer 

222 2 



iss de regulering van de werktijd een van de instrumenten om het werk te verdelen 
overr werknemers, afdelingen en disciplines. De verschillende invalshoeken van de 
wetenschappelijkee disciplines laten zien dat werktijden op verschillende niveaus be-
studeerdd kunnen worden: het maatschappelijk niveau, het niveau van de onderne-
ming,, het niveau van het huishouden en het individuele niveau. 

Inn deze studie worden arbeidstijden beschouwd als arbeidsvoorwaarden. Wij zul-
lenn ons dan ook vooral bezighouden met de manier waarop de arbeidstijd vorm 
gekregenn heeft in onderhandelingen tussen werkgever en werknemers. Hierbij zal 
voornamelijkk gebruik gemaakt worden van argumenten uit de economie en de 
organisatieleer.. De ervaring leert echter dat het werktijdendebat meer inhoudt dan 
eenn debat over organisatie, kosten en productiviteit. Vooral in de discussie over de 
verkortingg van de arbeidstijd spelen, naast economische en organisatorische argu-
menten,, ook waarden, normen en emoties een rol. Dit bredere maatschappelijke 
debatt zal in dit hoofdstuk verschillende malen ter sprake komen, maar de rode draad 
iss toch het arbeidsvoorwaardenbeleid en de arbeidsorganisatie. In het arbeidsvoor-
waardenbeleidd gaat het erom een regeling te treffen over de werktijden door mid-
dell  van onderhandelingen. Met betrekking tot de arbeidsorganisatie gaat het erom 
vormm te geven aan de werktijden binnen de onderneming, waarbij afwegingen wor-
denn gemaakt tussen technologische factoren, marktfactoren en personele factoren. 
Dee Lange (1989) spreekt in dit verband van de 'configuratie van arbeid'. 

Onderr regeling en regulering van de werktijd versta ik het collectieve en individu-
elee onderhandelingsproces over het aantal jaarlijks te werken uren en over de vorm-
gevingg van de te werken uren in bijvoorbeeld dag- of weekroosters. Het gaat daar-
bijj  niet alleen om de vraag hoe lang iemand werkt, maar ook om de tijdstippen 
waaropp dit gebeurt. Gewoonlijk wordt onderscheid gemaakt tussen arbeidstijden 
opp jaarbasis en arbeidstijden op life-time-basis. Life-time-basis betekent dat ook het 
tijdstipp van pensionering en eventuele langdurige onderbreking van de loopbaan in 
aanmerkingg genomen wordt. In deze studie zullen deze zaken slechts terloops aan 
dee orde komen, de meeste aandacht gaat naar de vormgeving van de dagelijkse, we-
kelijkse,, eventueel jaarlijkse werktijd. Het is nuttig om nog een ander onderscheid 
tee maken. Arbeidstijd of werktijd moet worden onderscheiden van het begrip bedri-
jfstijd.. De bedrijfstijd is het aantal uren per week of per jaar gedurende welke het 
bedrijfinn werking is. Het is dus mogelijk om de bedrijfstijd te verlengen en tegelij-
kertijdd de arbeidstijd te bekorten. Een complexe arbeidsorganisatie kan niet zon-
derr goede werkroosters en een huishouding kan niet zonder 'thuisroosters'. Iedereen 
diee kinderen of familieleden heeft, een werkende partner, vrienden en een baan weet 
datt de werktijden en de tijd voor zorg elkaar wederzijds beïnvloeden. We zouden 
kunnenn zeggen: het werk en het privé-leven stellen allebei hun eisen aan de werk-
tijdenn en vragen de werknemer om naar beide kanten te onderhandelen. Figuur 8.1 
illustreertt deze situatie. 
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FiguurFiguur 8.1 Regeling van de werktijd 

Werktijdenroosterss zijn een resultante van de arbeidsorganisatie en de organisatie 
vann het privé-leven. Afspraken over werktijden en zelfs gewoontevorming hebben 
implicatiess naar beide kanten: voor het werk en voor het privéleven. 'Onmisbare' 
werknemerss die 's avonds thuis altijd gebeld kunnen worden, wennen de organisatie 
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aann hun beschikbaarheid en hun gezin aan hun afwezigheid. Het balanceren tus-
senn beschikbaarheid voor het werk en beschikbaarheid in het privéleven is een com-
plexee aangelegenheid. De werknemer heeft tot op zekere hoogte de mogelijkheid 
omm zelf keuzes te maken (deeltijdwerk, overwerk), maar die keuzes zijn ingebed in 
economischee en maatschappelijke omstandigheden. Een verschijnsel als de 24-uurs-
economiee voert de beschikbaarheidseisen op. Van bedrijven wordt verwacht dat zij 
244 uur per etmaal in staat zijn om diensten leveren (De Korte 1997), met als gevolg 
steedss hogere eisen aan de paraatheid van de werknemer en steeds meer flexibele 
werktijden.. Voor deze paraatheid134 bestaan verschillende vormen, afhankelijk van 
hett soort bedrijf waar men werkt. Voorbeelden zijn het mee naar huis nemen van 
eenn semafoon (onderhoudswerk of storingswerk), het afmaken van werkzaamhe-
denn waaraan men eenmaal begonnen is (langeafstandtransport), het mee naar huis 
nemenn van administratieve werkzaamheden waar overdag geen gelegenheid voor 
was,, het 's avonds lezen van elektronische berichten en hierop reageren enz. Buitelaar 
Iaatt zien hoezeer de factor tijd het werken in de organisatie bepaalt en wat daarvan 
dee gevolgen zijn voor de werknemer, niet alleen in zijn werk, maar ook voor hem 
persoonlijk:: 'Men moet als het ware dubbel plannen: voor het geval men wel én 
voorr het geval men niet opgeroepen wordt. In die planning is men weliswaar niet 
fysiek,, maar wel psychologisch tijdgebonden: het gevoel altijd beschikbaar ofbereik-
baarr te kunnen zijn' (Buitelaar 1994:137). 

Werktijdenn zijn geen op zichzelf staande grootheden maar functioneren als 
parameterr van de arbeidsmarkt, de arbeidsorganisatie en de technologie (Jansen 
1991).. Een bedrijf kan zijn productie opvoeren door uitbreiding van de machine-
capaciteit,, maar kan zich deze dure investering ook besparen door een dag- en een 
nachtploegg te vormen met dezelfde machines. Het omgekeerde kan zich ook voor-
doen,, bijvoorbeeld als schaarse specialisten niet meer bereid of in staat zijn om veel 
overwerkk te verrichten. In dat geval zal de werkgever zich gedwongen voelen om 
meerr personeel aan te trekken ofte investeren in machines. In de arbeidsorganisa-
tiee kunnen dus keuzes gemaakt worden die gevolgen hebben voor de werktijden; 
omgekeerdd kunnen de wensen van werknemers op werktijdengebied juist als uit-
gangspuntt worden genomen. 

Ookk vanuit de privésfeer beschouwd zijn de werktijden een resultante van 
verschillendee keuzes, die meestal in overleg met gezinsleden of dierbaren worden 
gemaaktt (Tijdens e.a. 1994). Zo kunnen huishoudens zelfde keuze maken voor het 
kostwinnerschapp van een der partners of juist voor een vorm van tweeverdiener-
schap.. Ook kunnen werknemers kiezen voor een volledige baan of een deeltijdbaan. 
Mett andere woorden, huishoudens kunnen kiezen voor korter werken en minder 
inkomenn of voor langer werken en meer inkomen. Hiermee zijn de keuzemogelijk-
hedenn nog niet uitgeput. Werknemers kunnen ook proberen om door middel van 
scholingg een betere baan en een hoger inkomen te verwerven. Hoe beter de baan, 
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c.q.. des te beter het inkomen, des te groter zal de keuzevrijheid op werktijdenge-
biedd zijn. Vrouwen kunnen hun kinderwens uitstellen, kinderen kunnen worden 
ondergebrachtt in een kinderdagverblijf of bij familie enz. In theorie zijn er keuzes 
genoeg.. Maar iedereen zal beseffen dat het individu gebonden is aan allerlei om-
standighedenn en beperkingen. 

Werktijdenn krijgen pas vorm als er afspraken tot stand komen tussen een werk-
geverr en een werknemer. Beide partijen zullen deze afspraken proberen te maken 
rekeningg houdend met de strategische keuzemogelijkheden die zij in hun eigen do-
meinn voor realistisch houden. Als de tegenpartij een voorstel doet waardoor de ei-
genn grenzen worden overschreden, dan is nieuw beraad nodig, met als mogelijke 
uitkomstt een compromis of uitblijven van een overeenkomst. 

Figuurr 8.1 laat de spanning zien tussen de privésituatie van de werknemer en de 
arbeidsorganisatie.. Men moet zich realiseren dat er doorgaans sprake is van ongelij-
kee posities in de onderhandelingen. De arbeidsorganisatie heeft gewoonlijk een ster-
keree onderhandelingspositie omdat er meer strategische keuzemogelijkheden zijn 
dann in het huishouden. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn: kleine toeleveranciers 
hebbenn maar weinig strategische keuzemogelijkheden. Binnen de arbeidsorganisa-
tiee kan eveneens sprake zijn van ongelijkheid: de ene werknemer mag bijvoorbeeld 
well  zijn eigen werktijden kiezen, de andere niet. En ten slotte kan er sprake zijn van 
ongelijkheidd binnen het huishouden: de mannelijke partner heeft bijvoorbeeld meer 
keuzemogelijkhedenn dan de vrouwelijke partner. Een werknemer die onderhandelt 
overr zijn/haar persoonlijke werktijden moet zich dus realiseren: 

-- hoe is mijn positie binnen de arbeidsorganisatie? 
-- hoe is mijn positie in de eigen huishouding? 

-- hoe sterk is de arbeidsorganisatie waarmee ik onderhandel? 
Hett komt erop neer dat de ene werknemer beter geëquipeerd is om over werktijden 
tee onderhandelen dan de andere. De vakbeweging kan veel betekenen door de po-
sitiee van (alle) werknemers ten opzichte van werkgevers te versterken. Vakbonden 
zullenn bovendien proberen om invloed uit te oefenen binnen arbeidsorganisatie: te-
gengaann van overwerk, goede werkroosters, verplichte rusttijden, meer zeggenschap 
overr de werktijden enz. En ten slotte zullen vakbonden proberen om de ongelijkheid 
tussenn werknemers onderling kleiner te maken door aandacht te besteden aan de 
werksituatiee van vrouwen, collectieve arbeidstijdverkorting, betere scholingskan-
senn voor iedereen e.d. 

Hiermeee lijken de mogelijkheden van (individuele) onderhandelingen per be-
drijff  uitgeput. Om te voorkomen dat de verdeling van de werktijden de oorsprong 
wordtt van een steeds grotere sociale ongelijkheid, zijn - naast decentrale onderhan-
delingenn - collectieve regels nodig. Deze regelgeving kan weer twee invalshoeken 
hebben:: vanuit de arbeidsorganisatie of vanuit de privésituatie. Collectieve regelge-
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vingg in het domein van de arbeidsorganisatie is bijvoorbeeld het vastleggen van maxi-
malee grenzen aan het aantal te werken uren, of maximale grenzen aan de paraatheid 
vann werknemers. Dit type regelgeving bestaat al in de meeste Europese landen. Dat 
iss ook in Nederland het geval dankzij de Arbeidstijdenwet en de CAO'S. Opgemerkt 
zijj  dat regels ten aanzien van het werk altijd gevolgen hebben voor de individuele 
werknemer.. De regel 'maximaal 10 uren per dag' beperkt de arbeidsorganisatie en 
beschermtt de werknemer. Hier ligt een moeilijke afweging voor de regelgevende 
partij,, want bescherming van de werknemer betekent ook een beperking in diens 
keuzemogelijkheden.. Collectieve regelgeving die betrekking heeft op het privé-
domein,, is bijvoorbeeld het recht op loopbaanonderbreking. Ook hier werkt de re-
gelgevingg naar twee kanten: een wettelijke voorziening voor loopbaanonderbreking 
verruimtt de keuzemogelijkheden van de individuele werknemer, maar schept tege-
lijkertij dd verplichtingen voor de arbeidsorganisatie. 

Aann de voorbeelden is te zien dat er geen scherp onderscheid te maken valt tus-
senn regelgeven aan de arbeidsorganisatie en voorzieningen scheppen voor de werk-
nemer.. Figuur 8.2 laat de spanning zien tussen het domein van de arbeidsorganisatie 
enn het privédomein en brengt tegelijkertijd de organisaties in beeld die gewoonlijk 
onderhandelen,, de regels maken en zorg dragen voor de openbare voorzieningen. 

FiguurFiguur 8.2 Regulering van de werktijd 
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Dee vakbeweging heeft de laatste twintig jaar veel activiteiten ontplooid op het ge-
biedd van de werktijden: in de arbeidsorganisatie voor een kortere werktijd, betere 
werkroosters,, betere arbeidsvoorwaarden voor deeltijders en voor meer zeggenschap 
overr werkroosters, in de privésituatie voor het recht op deeltijdwerk, betere herin-
tredingsmogelijkhedenn van vrouwen en voor betere en goedkopere voorzieningen 
zoalss crèches. Op beide terreinen is veel bereikt, zij het dat de collectieve invoering 
vann een kortere werkweek op weerstand stuit van de werkgevers. Er is dan ook gro-
tee vertraging opgelopen op dit gebied. Het blijkt heel moeilijk te zijn om een goed 
enn helder compromis te sluiten over kortere werktijden en optimalisering van de 
arbeidsorganisatie. . 

Hett lijk t erop dat de politiek zich de laatste jaren vooral concentreert op het do-
meinn van individu en gezin. Uit respect voor de markt wordt collectieve regelge-
vingg ten opzichte van de onderneming uit de weg gegaan en is voornamelijk spra-
kee van aanbodgericht beleid. Hierboven werd al aangegeven dat de 24-uursecono-
miee de druk op flexibele werktijden heeft vergroot. Het is de vraag of versterking 
vann de positie van de individuele werknemers het beste middel is om deze druk te 
weerstaan.. Dynamiseren van de economie mag niet betaald worden met een toene-
mendee afhankelijkheid van werknemers die een zwakke onderhandelingspositie 
innemen.. In dat geval wordt door velen een te hoge prijs betaald in de vorm van 
stijgendee werkdruk. Er valt dus wat voor te zeggen om, na de Arbeidstijdenwet, te 
blijvenn speuren naar vraaggerichte regelgeving op het terrein van de arbeidstijden. 

Voorr de Nederlandse vakbeweging is het een moeilijke vraag of men verder moet 
gaann met de eis van korter werken en zo ja hoe. Ook voor de Nederlandse politie-
kee partijen is dit een onopgeloste kwestie, waar zij zich voorlopig uit gered hebben 
doorr helemaal niets meer over dit onderwerp te laten horen. In mijn visie is een ge-
leidelijkee en collectieve arbeidstijdverkorting, mits vorm gegeven in goede regelin-
genn en voorzieningen, een van de belangrijkste sociaal-economische items voor het 
eerstee decennium van de nieuwe eeuw. Korter werken is de sleutel voor een betere 
verdelingg van werk en zorg, voor een meer ontspannen leven, en schept vrije tijd 
voorr ontplooiing of studie. Een zo belangrijk doel mag niet worden losgelaten of 
overgelatenn aan het vrije spel van individuele onderhandelingen of aan de markt. 
Ditt is zeker geen probleem dat alleen Nederland aangaat. In Duitsland, Frankrijk 
enn Italië, Japan en Zuid-Korea - economieën die om verschillende redenen in de 
problemenn zijn geraakt en hoge werkloosheidscijfers laten zien - wordt intensief ge-
discussieerdd over korter werken. De discussie over arbeidstijdverkorting in 
Nederlandd hoeft echter niet te wachten op economische tegenwind. Juist in een tijd 
vann economische voorspoed is het goed om dit debat te voeren. 
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8.22 KORTER WERKEN: DE ONTWIKKELING VAN EEN IDEE 

Err zijn vijf historische doelen te onderscheiden bij het regelen van de arbeidstijd. 
i.. Uitbreiding van de vrije tijd voor meer ontspanningsmogelijkheden. Deed voor-

all  van zich spreken rond de invoering van de vrije zaterdag (omstreeks i960). 

2.. Grotere veiligheid, gezondheid en welzijn in het arbeidsproces. Deze doelstel-
lingg dateert al uit de pioniersdagen van de vakbeweging. 

3.. Culturele en intellectuele ontwikkeling van de mens. Dit is de oorspronkelijke 
voor-kapitalistischee doelstelling. Het gaat in feite om een tweezijdige doelstel-
ling:: een beter leven en een betere economische prestatie. 

4.. Herverdeling van arbeid over werkenden en werklozen. Dateen uit het begin van 
hett kapitalisme. Is opnieuw actueel geworden in de jaren tachtig. 

5.. Combineren van arbeid en zorg. Komt al voor aan het begin van de twintigste 
eeuw,, bijvoorbeeld bij de nachtarbeid van vrouwen. Heeft een geheel nieuwe di-
mensiee gekregen sinds de jaren zeventig. Sinds die tijd wordt niet alleen gespro-
kenn over het combineren van arbeid en zorg, maar ook over herverdeling van be-
taaldee arbeid tussen mannen en vrouwen. 

Dee vijf doelen komen in de loop van de tijd steeds terug, meestal in wat aangepaste 
vorm.. Het is duidelijk dat ieder doel zijn eisen stelt aan zowel het bekorten van de 
werktijdd als de vormgeving. Het kan zelfs voorkomen dat er een keuze moet worden 
gemaaktt tussen het bekorten van de werktijd en het vinden van een betere vorm. Ook 
kunnenn de doelstellingen met elkaar in conflict komen. Bijvoorbeeld: een maximale 
bekortingg van de werktijd kan leiden tot een jachtige werkcultuur en dus nadelige 
gevolgenn hebben voor de werkdruk en het welzijn van de werknemer (Meijman 1991). 

Aann het eind van de negentiende eeuw was de achturendag het wenkend per-
spectieff  voor de nog jonge arbeidersbeweging. In de jaren vijfti g en zestig was de 
vrijee zaterdag een niet minder vurig begeerd doel. In de jaren zeventig en tachtig 
wass het streven naar een kortere werktijd niet meer in één leuze uit te drukken. Of 
wee zouden moeten zeggen: korter werken in maatwerk. In verschillende perioden 
zienn we de vijf doelstellingen die hierboven zijn genoemd ontstaan en soms in wat 
gewijzigdee vorm weer terugkomen. Het is de moeite waard om aan het begin van 
dee eenentwintigste eeuw de oorspronkelijke doelen nog eens de revue te laten pas-
serenn en het huidige debat aan deze doelstellingen te toetsen. 

INTERMEZZO:: OP WEG NAAR DE ACHTURENDAG 

Korterr werken wordt vaak beschouwd als een stokpaardje van socialisten. Daar 
zijnn ook wel een aantal argumenten voor. Het programma van de Socialistische 
Internationalee en de iste mei als 'Dag van de Arbeid1 leveren een sfeerbeeld vol 
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symboliek,, compleet met vlaggen, liederen en een nationale feestdag. Toch is 
hett streven naar kortere werktijden veel meer dan een gedateerde reactie van 
socialistenn op de schrijnende levensomstandigheden van de fabrieksarbeiders 
vann meer dan honderd jaar geleden. In de geschiedenis van de filosofie zien we 
steedss de plaats en betekenis van de arbeid terugkomen als thema en daarmee 
ookk de hoeveelheid arbeid die een mens zou moeten verrichten. Het ter discus-
siee stellen van de lange werkdag dateert van voor de industriële revolutie en ge-
beurdee het eerst door geestelijken, utopisten en liberalen. Ook het tegenwoor-
digg veel gehoorde argument dat de werknemers geen collectieve afspraken over 
werktijdenn meer behoeven omdat zij - geëmancipeerd als ze zijn - nu zelf hun 
werktijdenn kunnen vaststellen, is niet nieuw, maar dateert uit de liberale filo-
sofiee aan het eind van de zeventiende eeuw. 

Inn het uit 1516 daterende Utopia stelt Thomas More zonder omwegen de kor-
teree arbeidsdag aan de orde. In de woorden van Karsten: 'In hun beroepsuit-
oefeningg bereiken de Utopiërs een hoog niveau, omdat onderwijs en opleiding 
inn hoog aanzien staan. Iedereen leert er een vak, behalve een kleine groep vrij-
gestelden.. Zij die er nog een beroep bij willen leren, krijgen veel steun. Wie 
tweee vakken beheerst, mag het beroep uitoefenen dat hem het meest bevalt, 
tenzijj  de gemeenschap aan het andere meer behoefte heeft. Hun leergierigheid 
wordtt opgewekt door het streven naar die handelingen waarin zij van nature 
behagenn scheppen. Geestelijke genietingen staan daarbij het hoogst aangeschre-
ven,, want zij zijn het geheim van een gelukkig leven. More heeft beseft dat het 
bevredigenn van consumptieve behoeften afhankelijk is van de collectieve arbeid 
vann de Utopiërs en daarom heeft hij dienaangaande een vitale beslissing geno-
men:: om aan de basisbehoeften te kunnen voldoen en een substantiële reserve 
opp te bouwen voor eventuele oorlogssituaties en hongersnood door droogte, 
moetenn ale Utopiërs zes uur per dag werken. Bij een juiste planning moet dat 
voldoendee zijn om aan elke dreiging van een tekort aan essentiële goederen het 
hoofdd te kunnen bieden' (Karsten 1990: 41). Bij More vinden we verschillende 
hoofdlijnenn van het actuele debat terug: de verdeling van arbeid over zoveel 
mogelijkk mensen, de beroepskwalificatie als voorwaarde om de samenleving te 
ontwikkelenn en de ontplooiing van het individu. 

Dee achturendag is het geesteskind van de Moravische bisschop Comenius 
enn dateert van de eerste helft van de izeventiende eeuw: 'De normale dag heeft 
244 uren; wanneer wij deze voor het gebruik van het leven door drie delen, zul-
lenn er acht uren aan de slaap toevallen en evenzo vele uren aan uiterlijke acti-
viteitenn (namelijk de zorg voor de gezondheid, de maaltijden, het aan- en uit-
kleden,, een rechtschapen ontspanning, het gesprek met goede vrienden etc); 
voorr de serieuze arbeid die nu monter en zonder verveling verricht kan worden 
zullenn er dan acht uren overblijven. Elke week zal men dus (wanneer de zevende 
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dagg volledig voor de rust is) 48 uren aan arbeid besteden; per jaar dus 2496; 
hoeveell  uren zullen dat niet in 10,20,30 jaren zijn?' (Comenius, hier geciteerd 
inn Karsten 1990: 51). Comenius heeft dus oog voor de rust, de ontspanning en 
dee ontplooiing van de werkende mens. De ideeën van Comenius speelden een 
belangrijkee rol in de meer dan twee eeuwen later ontwikkelde programma's van 
dee socialisten. 

Inn de eind zeventiende-eeuwse visie op de contractmaatschappij van John 
Lockee (Two Treatises on Government, 1690) zijn alle burgers formeel gelijk. Eco-
nomischh bezien zijn ze dat echter niet, omdat Locke het verschil in eigendom 
verdedigtt en omdat hij de ongelijkheid van het loonarbeidscontract accepteert. 
Lockee verwachtte dat nieuwe vindingen de arbeid aangenamer en de arbeids-
tijdd korter zouden maken (Karsten 1990:60). Volgens de aanhangers van Locke 
beschiktenn alle burgers, dus ook loonarbeiders, over de volledige juridische vrij-
heidd om zelf te bepalen hoe lang zij wilden werken. De liberalen van de negen-
tiendee eeuw grepen deze opvatting aan om zich te verzetten tegen de arbeids-
wetgeving.. Locke en na hem de liberalen verschilden dus van de socialisten in 
hunn visie omtrent gelijkheid en rechtvaardigheid, maar benadrukten net als de 
socialistenn het vooruitgangsidee. In de opvattingen van More, Comenius en 
Lockee vinden we al een vrij compleet overzicht van de culturele, maatschap-
pelijkee en economische argumenten voor korter werken die ook nu nog wor-
denn gebruikt. 

Dee daadwerkelijke inspanning voor een kortere werkweek begint pas vorm 
tee krijgen na invoering van het rabriekssysteem en is ondenkbaar zonder de ar-
beiderspartijenn en de vakbeweging. Pas aan het eind van de negentiende eeuw 
kreegg de beweging enige greep op de werktijden, onder meer door de strategi-
schee inzichten van Karl Marx en geïnspireerd door diens arbeidswaardenleer. 
Volgenss Marx werken loonarbeiders veel langer dan strikt nodig zou zijn om 
inn hun behoeften te voorzien. Zij leveren 'meerarbeid' of een meerprestatie die 
inn de vorm van ondernemerswinst gebruikt wordt voor investeringen. Door 
hett winststreven wordt de arbeidsdag verlengd, zij het dat er maximumgrenzen 
bestaan:: fysieke grenzen, maar ook zedelijke grenzen. 'De arbeider heeft tijd no-
digg voor de bevrediging van geestelijke en maatschappelijke behoeften, waar-
vann omvang en aantal worden bepaald door het algemeen beschavingspeiT 
(Marxx 1972:159). Om geen hinder te hebben van de grenzen van de arbeidsdag 
proberenn de ondernemers de werkmethoden te intensiveren, gaan zij op zoek 
naarr nieuwe toetreders op de arbeidsmarkt en voeren zij ploegendiensten en 
prestatiebeloningg in. Met de steun van de marxistische theorie zagen de vak-
bondenn kans om een begin te maken met onderhandelingen over de werktij-
denn en het arbeidsproces. 
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Wee zien in de socialistische beweging dezelfde argumenten als bij More en Come-
nius:: de noodzakelijke rusttijd, de behoefte aan beroepsontwikkeling en culturele 
ontplooiing.. Voor het eerst zien we ook eisen die betrekking hebben op de positie 
vann de - in de fabrieken werkende - - vrouwen: eisen die betrekking hebben op de 
zwangerschap,, de voeding van jonge kinderen en de nachtarbeid. Ook de door Marx 
beschrevenn overproductie, steevast gevolgd door massawerkloosheid, komt in de 
argumentatiee van de vakbonden voor. De eis van herverdeling van de arbeid door 
arbeidstijdverkortingg is dus geen uitvinding van de vakbeweging in de jaren zeven-
tigg van de twintigste eeuw, maar werd al gesteld in de daaraan voorafgaande eeuw. 
Dee arbeidersbeweging won uiteindelijk de strijd voor een kortere werkdag mede 
doorr de steun van vooruitstrevende artsen, geestelijken, politici (niet alleen uit de 
socialistischee partijen) en verlichte ondernemers. Het inzicht dat een gezonde en 
geschooldee arbeidersbevolking een voorwaarde is voor verdere ontwikkeling van de 
economiee speelde hierbij een belangrijke rol. Aan het eind van de Eerste Wereld-
oorlogoorlog werd de achturendag, bij een zesdaagse werkweek, vrijwel overal ingevoerd. 
Inn Nederland kreeg dit zijn beslag in de Arbeidswet van 1919. In de meeste Neder-
landsee bedrijven werd tussen 1920 en 1940 zo'n 45 uur per week gewerkt. 

Ookk in ons land speelde de invoering van de achturendag een belangrijke rol in 
dee ontwikkeling van de vakbeweging. De kortere werkdag werd het symbool van het 
vernieuwingsstreven.. Het besef dat de werkman blijvend moet worden beschermd 
tegenn de uitbuiting en de lange werktijden van de negentiende eeuw, zat er diep in. 
Maarr er was ook een toekomstideaal: de ontplooiing van de arbeider door meer vrije 
tijdd en betere werk- en leefomstandigheden. In het nog jonge N W werd gesproken 
overr de drie achten van Comenius. De acht sterke uren, dat was de werktijd. De acht 
zachtee uren waren voor ontspanning en ontwikkeling. De acht diepe uren waren 
voorr de rust. In het vakbondsmuseum in Amsterdam kan nog altijd het prachtige 
tableauu van de drie achten worden bekeken. Het is aangebracht in 1912 in de toenma-
ligee werkkamer van Henri Polak, oprichter en eerste voorzitter van het NW. Een 
mooieree uitdrukking van het ideaal van de beweging is nauwelijks denkbaar. 

INTERMEZZO:: OP WEG NAAR DE VRIJE ZATERDAG 

InIn de jaren vijfti g kreeg het ideaal van de arbeidstijdverkorting een geheel nieu-
wee impuls. Aanvankelijk moest er hard aangepakt worden om de oorlogsschade 
tee herstellen. De werkweek was verlengd naar 48 uur. Dat betekende voor de 
meestenn een werkdag van achtenhalf uur, aangevuld met veel overwerk. Op za-
terdagg werd enkele uren korter gewerkt. Het werken in de oude industrieën, ha-
venss en kolenmijnen was zwaar en vuil. Het werken in de nieuwe, naoorlogse 
industrieënn - zoals de Philipsfabrieken voor radio, tv en huishoudelijke appara-
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tenn - was eentonig en geestdodend. Overal werd druk uitgeoefend om de pro-
ductiviteitt te verbeteren, ook als de daarvoor benodigde investeringsgoederen 
ontbraken.. Het kwam er dus op aan hard te werken en niet te hoge eisen te stel-
len.. De vakbeweging, althans de erkende vakcentrales NW, NKV en CNV, stelde 
zichh gematigd op. In het Welvaartsplan van het N W dat in 1952 verscheen, wordt 
korterr werken behandeld in het omvangrijke hoofdstuk over de productiviteit. 
Opgemerktt wordt: 'Aangezien voor de nabije toekomst in Nederland de op-
voeringg van de productie van grotere urgentie moet worden geacht dan de uit-
breidingg van de vrije tijd, zal slechts tot verkorting van de werktijd worden over-
gegaan,, indien vaststaat, dat de productiviteit per man-week dientengevolge niet 
zall  dalen. In een latere periode kan echter de behoefte aan vrije tijd bij een stij-
gendee productiviteit meer urgent worden en zal de wenselijkheid van de 5-da-
genn werkweek weer op de voorgrond dienen te komen (NW 1952: 83). Vij f jaar 
later,, in Wenkend perspectief, is de toon minder voorzichtig: 'De vrije zaterdag 
verschaftt een vrij weekend, waardoor de mogelijkheden tot recreatie groter wor-
den;; bovendien komt meer tijd beschikbaar voor studie, vergaderingen e.d. De 
ontwikkelingg in de Verenigde Staten wijst uit, dat door de invoering van de vijf-
daagsee werkweek een nieuwe wereld voor de arbeiders in dat land is opengegaan. 
Hoewell  daarbij ook de hogere levensstandaard in dat land een rol speelt, is er 
geenn enkele reden om te veronderstellen, dat een vrije zaterdag in ons land tegen-
gesteldee consequenties zou hebben (NW 1957:128). In hetzelfde rapport wordt 
gepleitt voor een variërende werkweek om fluctuaties op de arbeidsmarkt op te 
vangenn en een stabiele werkgelegenheid te bevorderen. 

Inn 1958 verscheen een advies van de Sociaal-Economische Raad waarin een 
verkortingg van de werkweek van 48 naar 45 uur onder ogen werd gezien. 'De 
raadd is van mening dat in de huidige omstandigheden een arbeidstijdverkor-
tingg slechts haar motief kan vinden in de wens naar de vergroting van de 
hoeveelheidd beschikbare vrije tijd. Enige uitzonderingen wellicht daargelaten, 
achtt hij het onwaarschijnlijk dat uit een oogpunt van lichamelijke of geestelij-
kee gezondheid van de werknemer een verkorting van de arbeidstijd noodzake-
lij kk zou zijn, [...]' (SER 1958:11). Als we de beschouwingen van rond 1900 over 
dee achturendag als maatstaf nemen, kan het SER-advies van 1958 een schraal do-
cumentt worden genoemd. Het advies gaat bijna uitsluitend over werkroosters 
enn productiviteitsberekeningen. Het kwalificatievraagstuk, de culturele ont-
wikkelingg van werknemers en de automatisering alsmede de invloed die van dit 
alless uitgaat op de productiviteit, komen in het advies niet ter sprake. Ook het 
argumentt van de toenemende consumptieve besteding, aangewakkerd door 
meerr vrije tijd, komt niet aan de orde. 

Dee indruk ontstaat dat er rond i960 sprake was van een zekere beperktheid 
inn het denken over arbeid en arbeidsproces. Ook de vakbeweging toonde aan 
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hett eind van de jaren vijfti g weinig visie omtrent vernieuwing van het arbeidsle-
ven.. Het verband tussen humanisering van de arbeid, ontplooiing van de werk-
nemerss en de behoefte aan meer vrije tijd werd zelden gelegd. Er was eerder 
sprakee van een scheiding tussen twee domeinen: het werk en de vrije tijd. In 
hett kaderblad van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkers Bond, een van 
dee voorlopers van de Industriebond FNV, werd deze scheiding als volgt ver-
woord.. 'Menig sociaal-wetenschappelijk onderzoeker verkondigt de stelling, 
datt de moderne fabrieksarbeid de mens niet voldoende speelruimte laat voor 
dee ontplooiing van zijn geestelijke en lichamelijke capaciteiten. De arbeid kan 
daardoorr niet meer zoals vroeger het vrijwel uitsluitend zingevende en centra-
lee deel van het menselijk bestaan vormen. Er moet dus buiten de arbeid ruim-
tee geboden worden voor een volwaardig mens-zijn, wil men kunnen spreken 
vann geestelijke en lichamelijke gezondheid.'135 

Hett is jammer dat juist in de periode waarin in korte tijd zulke grote succes-
senn zijn behaald door de vakbeweging, zo weinig geschreven is over het arbeids-
proces,, arbeid en cultuur. Na de oorlog ging alle aandacht uit naar het onge-
daann maken van schaarste en armoede, gevolgd door de opbouw van het stel-
sell  van sociale zekerheid. Voor de slechte werkomstandigheden in de industrie 
enn de geringe betrokkenheid van de arbeiders was weinig oog. Het duurde niet 
langg of de arbeidsmotivatie werd probleem nummer één in Amerika en Euro-
pa.. Een van de antwoorden op de motivatiecrisis was: korter werken. Maar dan 
niett korter werken op een manier van More en Comenius, die hadden gepleit 
voorr minder uren en méér betrokkenheid. Aan het begin van de jaren zestig 
wass het cultuurbeeld minder werken en minder betrokkenheid. Voor de Euro-
pesee publieke opinie was Amerika het voorbeeld. In dat land stond de gemid-
deldee werkweek in de industrie rond 1956 al op 40 uur. De 'leisure-man', de 
menss met veel vrije tijd en dollars op zak om die vrije tijd aangenaam door te 
brengen,, was het culturele streefbeeld. Er werd een scherp onderscheid gemaakt 
tussenn werken en vrije tijd. De vrije tijd was de compensatie voor de eento-
nigheidd van het fabriekswerk. De Nederlandse socioloog Kuin merkt hierover 
op:: 'In de industrie was het niet alleen het zware en eentonige werk dat de mens 
vaakk bedrukte, maar ook de straffe discipline van het bedrijf. Men moet pre-
ciess op tijd komen en men moet zich precies aan het ritme houden. De machi-
ness stellen hun eisen en er is vaak weinig tijd voor een praatje of een sigaret. De 
menss probeert wel onder de druk uit te komen maar moet zich er wel in schik-
ken.. Dit houdt in, dat een verkorting van de werkdag als een bevrijding wordt 
gevoeld,, als een compensatie voor de druk van de straffe discipline en ook van 
dee bevelstructuur, die daarmee gepaard gaat' (Kuin 1962: 593). 

Dee werkgevers hervonden als eersten het evenwicht tussen betrokkenheid 
bijj  het werk en korter werken. In een studie uit 1965 over arbeidstijdverkorting 
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wordtt de synthese als volgt geformuleerd: 'Het belangrijkste sociale motief is 
hett verlangen naar meer vrije tijd. De mogelijkheden zich te ontwikkelen en 
vermakenn zijn thans aanzienlijk groter dan vroeger. Vele daarvan zijn door de 
verhoogdee welstand binnen het bereik van vrijwel ieder gekomen. Het leven 
vann de arbeider krijgt ook meer "burgerlijke" trekken. Het gezin, het huis, de 
autoo vragen toenemende tijd en aandacht. [...] Voor dit alles is tijd nodig, die 
menn gaarne van de arbeidstijd in economische zin ziet afgenomen. Gelukt het 
hett bedrij rsleven niet de toenemende monotonie in sommige arbeidstaken om 
tee buigen naar opdrachten die meer gelegenheid geven tot verantwoordelijk-
heidd en ontplooiing van de capaciteiten, dan zal dit de waardering van de vrije 
tijdd boven de arbeidstijd nog in de hand werken (Stuurgroep Sociaal Weten-
schappelijkk Onderzoek 1965: 6). 

Intussenn gingen de ontwikkelingen sneller dan het debat. Werd er in 1958 nog aar-
zelendd geschreven over een werkweek van 45 uur, in 1961 werd bij Philips al een CAO 
afgeslotenn waarin invoering van de vrije zaterdag was voorzien aan het eind der con-
tractperiode.. Aangezien het hier om een driejarig contract ging had Philips zowel 
dee primeur als het voordeel van drie jaar uitstel weten te behalen. In de drie jaren 
diee daarop volgden, werd overal in Nederland en in de landen om ons heen de vrije 
zaterdagg ingevoerd, terwijl de inzet aangaande de lengte van de werkdag verander-
dee van achtenhalf naar acht uur. In veel bedrijven werd al in 1963 een werkweek in-
gevoerdd van 42,5 uur, verdeeld over vijf dagen. De onderhandelingen voor de 40-
urigee werkweek waren begonnen. 

Hett debat over de kortere werkweek aan het eind van de jaren vijfti g was aanlei-
dingg voor omvangrijke studies naar de mogelijkheid om ploegendiensten in te voe-
renn in de industrie (Banning 1961). Het onderscheid tussen bedrijfstijd en arbeids-
duurr dat vanaf 1980 een rol zou spelen in het debat over flexibilisering van de arbeids-
tijdd vindt hier zijn oorsprong. In het ploegendienstonderzoek in de jaren vijfti g en 
zestigg wordt nog uitgegaan van de mogelijkheid om de marktbehoefte en de ar-
beidsbehoeftee over langere tijd te plannen: werkroosters waren nog voorspelbaar en 
duss niet flexibel. Pas aan het eind van de jaren zeventig (Commissie Opvoering van 
dee Productiviteit 1974) begint het debat over werkroosters die op korte termijn aan-
pasbaarr zijn aan de behoefte van de afzetmarkt of de behoefte aan dienstverlening. 

Dee ideeënvorming over korter werken in de jaren zestig verschilt sterk van de 
ideeënvormingg uit de jaren tien. Door het scherpe onderscheid tussen werken en 
vrijee tijd werd nauwelijks teruggegrepen op de waarden en normen die de grond-
slagg vormden voor de achturendag. Korter werken voor studie, voor ontplooiing 
vann de werknemers ontbrak in de argumentatie van de jaren zestig vrijwel geheel. 
Ookk van de doelstelling om een constanter niveau van productie en een hoger ni-
veauu van technologie te realiseren is weinig terug te vinden. Er ligt een kloof tussen 
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dee visie op de achturendag en de visie op de vrije zaterdag. Verderop in dit hoofd-
stukk zullen we zien dat de vakbeweging er ook in de jaren tachtig niet in slaagde om 
dee oude argumenten nog eens op hun waarde te bezien. Hiervoor werd het doel van 
korterr werken teveel ondergeschikt gemaakt aan de actualiteit van dat moment: de 
grotee werkloosheid van de eerste jaren tachtig. 

INTERMEZZO:: HERVERDELING VAN ARBEID 

InIn de jaren tachtig kwam de arbeidstijdverkorting opnieuw op de agenda. De 
snell  oplopende werkloosheid was voor het Europese vakbeweging aanleiding om 
tee pleiten voor een 35-urige werkweek. Een andere visie op korter werken kwam 
vann de vrouwenbeweging. Om massale deelname van vrouwen aan het betaalde 
arbeidsprocess mogelijk te maken werd een werkdag van vijf uur bepleit. De vrou-
wenbewegingg greep hiermee terug op een van de oude argumenten, namelijk de 
combinatiee van arbeid en zorg. Er waren echter ook verschillen met vroeger: de 
oudee beweging eiste verbeteringen voor vrouwen die gedwongen waren om loon-
arbeidd te verrichten, de nieuwe vrouwenbeweging eiste juist betaalde banen voor 
allee vrouwen. De eis van arbeidstijdverkorting voor iedereen, dus ook voor man-
nen,, speelde in dit eisenpakket een voorname rol. 

InIn de redenering van de vrouwenbeweging zou het mes aan twee kanten snij-
den.. Doordat mannen korter gingen werken, kwamen banen vrij voor vrouwen. 
Vrouwenn werden ontlast van een deel van de dagelijkse zorg en kregen tegelij-
kertijdd meer kans op de arbeidsmarkt. Mannen kregen de gelegenheid en de 
plichtt om meer tijd aan de huishouding te besteden. De vijfurige werkdag werd 
inn 1978 in verschillende Europese landen gelanceerd door sociaal-democratische 
enn progressieve vrouwenorganisaties. Deze organisaties hadden - anders dan de 
vakbewegingg - een uitdrukkelijke visie op het privéleven, in die zin dat er voor 
hethet eerst ook plaats was ingeruimd voor deelname van de man aan het gezins-
leven.. Dit betekende een verrijking van het korter-werkendebat. 

Hett idee van de vijfurige werkdag heeft als een katalysator gewerkt: plotse-
lingg is de dimensie van de zorgtaken en de verbinding werk-privé deel van het 
werktijdenbeleidd geworden. De dwingende vorm van de vijftirendag zorgde ech-
terr voor veel problemen. Wie een werkdag van vijf uur voorstaat houdt geen re-
keningg met zulke zaken als reistijden en vervoer, fabriekstijden, openingstijden 
vann winkels enz. In die zin is de vijfurendag een utopie, net als de zesurendag 
vann Thomas More. Politiek was er wellicht een haalbare oplossing mogelijk ge-
weest,, die een band had kunnen scheppen met andere voorstanders van korter 
werkenn zoals de vakbeweging. Hier is in de jaren tachtig nauwelijks iets van te-
rechtgekomen. . 
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Dee vakbeweging bevond zich rond 1980 op een breuk russen twee tijdvakken. De 
grotee bloeiperiode van de jaren zeventig was voorbij, de economie bevond zich ech-
terr na de eerste (1973) en de tweede {1979) oliecrisis in een desastreuze situatie. De 
werkloosheidd liep in 1981 en 1982 op met 15.000 per maand, door elkaar opvolgen-
dee bedrij ̂ sluitingen en instorting van complete bedrijfstakken. Er moest iets ge-
beuren.. Het sociale klimaat was echter niet rijp voor impopulaire maatregelen zoals 
loonmatigingg en bezuiniging op de sociale uitkeringen. Nederlandse werknemers 
haddenn een lange geschiedenis van beheersing achter de rug en er viel eenvoudigweg 
niett aan concessies te denken. De leiding van de vakbeweging voelde zich belem-
merdd door elkaar opvolgende ingrepen van de regering in de vrije loononderhan-
delingenn en zocht naar een nieuwe strategie, waarbij meer ruimte zou zijn voor 
onderhandelingenn per bedrijf/bedrijfstak. 

InIn 1982 leken de geesten rijp voor Vrijwillige ' afspraken over loonmatiging, maar 
daarr moest wel wat tegenover staan. Ruilmiddel zou herverdeling van arbeid wor-
denn in de vorm van een kortere werkweek. De vakbeweging bood aan om vier jaar 
langg de lonen te matigen, door jaarlijks 2% van de automatische prijscompensatie 
inn te leveren. In ruil daarvoor zou de werktijd worden teruggebracht van 40 naar 36 
uur,, eveneens in vier jaar. Gerekend werd op een dubbel werkgelegenheidseffect: 
enerzijdss door de loonmatiging, anderzijds door de kortere werkuren. Van het eer-
stee werd een gunstig effect op de exportpositie van Nederlandse bedrijven verwacht, 
vann het tweede een herverdelingseffect, omdat werkzoekenden de in de bedrijven 
vrijkomendee uren zouden opvangen. 

Dee opstelling van de Nederlandse en Europese vakbeweging in de jaren tachtig 
markeerdee een nieuw stadium in het debat over korter werken. Rond 1980 verscheen 
eenn nieuwe doelstelling op de voorgrond: korter werken als instrument voor her-
verdelingg van de arbeid c.q. werkloosheidsbestrijding. De oude argumenten kwa-
menn er vanaf dat moment nauwelijks nog aan te pas. Het ideaal van de vrije tijd 
kwamm niet ter sprake (Beckers en Breedveld 1994), op zichzelf begrijpelijk zo kort 
naa de invoering van de vrije zaterdag. Het ideaal van de ontplooiing, respectieve-
lij kk verbetering van de beroepskwalificatie dat zo'n belangrijke rol gespeeld had aan 
hett begin van de eeuw, kwam evenmin terug. Ook werd er door de vakbeweging 
tott circa 1990 weinig aandacht besteed aan de relatie tussen arbeidstijdverkorting 
enn vernieuwing van het arbeidsproces. Begrippen als flexibilisering en nieuwe vor-
menn van tijdmanagement werden niet in verband gebracht met een kortere werk-
tijd.. Na verloop van tijd bleek dit een gemiste kans. In de jaren tachtig immers laai-
dee het debat over nieuwe arbeidsorganisaties in heel Europa en Amerika weer op, 
maarr het was niet de vakbeweging of de sociaal-democratische beweging die daar-
toee de stoot gaf. De vernieuwing kwam van de andere kant: het internationale 
kapitalisme,, geconfronteerd met het Japanse succes op de wereldmarkt, kwam zelf 
mett nieuwe concepten. De vakbeweging maakte plannen om de bestaande werk-
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gelegenheidd te verdedigen en slaagde er niet in om de arbeidstijdverkorting als een 
innovatiee te presenteren. Korter werken werd door ondernemers juist als een ver-
starrendd instrument beschouwd, een rem op de innovatie. Meningsverschillen over 
dee toepassing van de arbeidstijdverkorting, over het maken van werkroosters enz. 
kondenn niet uitblijven. 

Wass de vakbeweging in de jaren tachtig sterk genoeg om op eigen kracht de 36-
urigee werkweek te bereiken? Achteraf zouden we zeggen: nee. Toch werd er in die 
tijdd weinig moeite gedaan om het draagvlak voor arbeidstijdverkorting te verbre-
den.. Er waren belangrijke raakvlakken tussen 'herverdeling tegen de werkloosheid' 
enn 'herverdeling tussen mannen en vrouwen'. Toch kwam geen hechte coalitie met 
dee vrouwenbeweging tot stand. Dit was niet alleen aan de vrouwenbeweging te wij-
ten.. De visie van de voornaamste vakbondsbestuurders op huishouden en verzor-
gingg dateerde uit de jaren zestig, zoals ook de visie op korter werken van de jaren 
zestigg was. Voorzitter Arie Groenevelten CAO-coördinator Jan de Jong van de Indus-
triebondd N W spraken zich desgevraagd uit voor een vrije vrijdagmiddag als begin 
vann een ruim bemeten weekend. Daarmee konden ze rekenen op kritiek van de 
werkgevers,, die terecht vreesden voor nog verder teruglopende bedrijfsactiviteiten, 
maarr ook op de hoon van de vrouwenbeweging, waar een akelig beeld geschetst 
werdd van vier dagen sloven-in-huis afgewisseld met drie dagen sloven-op-de cam-
ping.. De vakbeweging slaagde dus net zo min in coalitievorming als de vrouwen-
bewegingg van die tijd. 

Dee samenwerking met politieke partijen liet eveneens te wensen over. De FNV 
enn de andere vakcentrales waren nauwelijks bereid om mee te denken over wette-
lijk ee maatregelen, bevreesd als zij waren voor inperking van hun onderhan-
delingsruimtee door de overheid. Hierdoor kwam weinig terecht van wetgeving op 
deelgebieden.. In Scandinavië, Denemarken en België lukte dit wel en kwamen re-
gelingenn tot stand op het gebied van loopbaanonderbreking. De coalitievorming 
mett de werkgevers was in de jaren tachtig vooral geslaagd op twee punten: gema-
tigdee loonontwikkeling en decentralisatie van de CAO-onderhandelingen. 

Opp het terrein van de arbeidstijdverkorting waren de geesten niet rijp voor win-
winn situaties in de bedrijven. Hiervoor liepen de ideeën over het arbeidsproces te 
zeerr uiteen, ook binnen de vakbeweging. De Lange formuleert de verschillende be-
langenn tussen werknemersorganisatie en werkgever in termen van een coalitiemo-
del:: 'Essentieel daarvoor is dat de werknemers bereid zijn het bedrijfsbelang in het 
oogg te houden en dat het management rekening wil houden met het werknemersbe-
lang'' (De Lange 1989: 253). Beukema daarentegen beschrijft de onderhandelingen 
overr korter werken vanuit een actiestrategie, waarbij de vakbeweging zich inspant 
omm een maximaal resultaat te behalen, dat wil zeggen maximale zeggenschap en 
arbeidskwaliteitt in combinatie met minimale flexibilisering en onzekerheid. 'De 
dubbelee opgave, waarvoor de vakbeweging zich door ADV gesteld zag, werd door de 
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bondd als zodanig ook aangegrepen. Zij trachtte voor het eerst systematisch en met 
mobilisatiee van de leden het primaat van het management over de vormgeving van 
dee arbeid te doorbreken en de invulling van ADV te laten plaatsvinden conform de 
eigenn geformuleerde doelstellingen (Beukemai987:219). De werkgevers wilden een 
dergelijkee mobilisatie niet in hun bedrijven. Traditionele werkgevers wilden hele-
maall  geen vakbonden binnen de poort. Vernieuwende werkgevers waren met in-
novatiee bezig en beschouwden het pleidooi voor korter werken als een bericht uit 
eenn ander heelal. Het verband tussen het een en het ander werd niet gelegd. 

Tussenn 1986 en 1990 slaagde de vakbeweging er desondanks in om stap voor stap 
hett aantal bedrijven met 36 uur uit te breiden: de voedingsindustrie, de papierin-
dustrie,, de grafische sector, de havens, de bouw schakelden stuk voor stuk over op 
eenn kortere werkweek. In 1994 trad de dooi in op het gebied van arbeidstijdverkor-
tingg en werd een vergelijk getroffen tussen de voornaamste werkgeversorganisaties 
enn de vakbeweging over een ruil tussen korter werken en flexibilisering.136 Hierdoor 
kwamenn uiteindelijk ook de banken, de chemische industrie en de overheidsbe-
drijvenn over de brug, zodat er nu twee miljoen werknemers onder een CAO vielen 
mett een werkweek van gemiddeld 36 uur. In de meeste gevallen zijn compromissen 
geslotenn door een wat meer flexibele vorm af te spreken: een arbeidstijdenpatroon 
datt past bij de aard van de bedrijfstak en bij wat de mensen willen.137 De stap van 
400 naar 36 uur is echter ook in 1998 nog niet compleet gemaakt. Zo werkt de me-
taalindustriee nog gemiddeld 38 uur per week. Als de vakbeweging besluit om ver-
derr te gaan met een inzet voor korter werken dan 36 uur per week, is er dus nog 
inhaalwerkk te doen. 

Inn de tweede helft van de jaren negentig heeft de arbeidstijdverkorting geleidelijk 
aann een minder collectief karakter gekregen. Door de krappe arbeidsmarkt ontstond 
drukk op overwerk, waardoor in sommige sectoren het aantal werkuren wat toenam. 
Tegelijkertijdd werden de keuzemogelijkheden voor de werknemer verruimd door de 
invoeringg van a la carte-modellen. Ook werden in verschillende bedrijfstak-CAO's 
mogelijkhedenn opgenomen om een aantal ADV-dagen te reserveren voor de pen-
sioenopbouw.. En in veel CAO'S werd het accent verlegd van korter werken naar ver-
lof:: zorgverlof, studieverlof en loopbaanonderbreking. Daarmee is het proces van ar-
beidstijdverkortingg niet tot stilstand gekomen, maar het collectieve karakter is min-
derr sterk. Er lijk t zich nog een andere ontwikkeling voor te doen. Het verband tussen 
dee configuratie der werktijden enerzijds en de flexibiliteitsbehoefte in de bedrijven 
lijk tt de laatste jaren iets minder nadrukkelijk aanwezig. We zouden kunnen zeggen 
datt de balans tussen arbeidsorganisatie en persoonlijke levenssfeer in de jaren tach-
tigg enigszins doorsloeg naar de organisatiekant, terwijl nu het accent weer wat meer 
opp de persoonlijke omstandigheden van de werknemer ligt. 
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Conclusie Conclusie 

Dee visie op korter werken verschilt per periode. Aan het begin van de twintigste 
eeuww stond de ontwikkeling en ontplooiing van de werknemer voorop en werd veel 
nadrukk gelegd op een andere arbeidscultuur. In de naoorlogse jaren was er vooral 
sprakee van een vrijetijdscultuur, zonder het perspectief van bedrijfsinnovatie. Aan 
hett eind van de eeuw overheerste de behoefte aan herverdeling van werk alle andere 
doelen.. De ideeënvorming zowel ten aanzien van de arbeidsorganisatie als ten aan-
zienn van de persoonlijke levenssfeer blijkt met de tijd sterk te veranderen. Dit heeft 
zijnn invloed op het onderhandelingsresultaat, zoals ook de fluctuerende machts-
verhoudingenn van invloed zijn. 

Korterr werken in de jaren zestig ging snel en met weinig concessies, kreeg mas-
salee steun van de werknemers en de publieke opinie en vond zijn beslag in één do-
minantee vorm: de vrije zaterdag. Korter werken vanaf 1980 ging traag, met veel con-
cessiess en twijfels. Het bleek moeilijker dan vroeger om een aantrekkelijk model te 
presenterenn dat aansloeg bij de massa. De vakbeweging slaagde er met moeite in om 
draagvlakk te krijgen onder de eigen aanhang. Uiteindelijk werden in de bedrijven 
compromissenn gesloten tussen vernieuwing van de arbeidsorganisatie en regeling 
vann de tijd. Korter werken kreeg de vorm van maatwerk. 

Dee moeizame strijd voor een kortere werkweek heeft het denken over de arbeids-
organisatie,, maar ook het denken over werk en privé beïnvloed. In die zin kan het 
regelenn van de werktijden model staan voor strategisch en innovatief arbeidsvoor-
waardenbeleid.. De onderhandelende partijen gaan anders met elkaar om. Vakbon-
denn hebben meer oog gekregen voor optimalisering van bedrijfsprocessen. Werkge-
verss hebben, dikwijls gedwongen door de krappe arbeidsmarkt, meer oog gekregen 
voorr sociaal-culturele zaken: de behoefte aan deeltijdwerk, de behoefte aan zorg-
verloff  en loopbaanonderbreking. Ook de vakbonden hebben op dat punt veel bij 
moetenn leren. Onderhandelingen over werktijden krijgen de laatste jaren steeds 
meerr het karakter van afstemming tussen de arbeidsorganisatie en de persoonlijke 
levenssfeerr van de werknemer. De vakbeweging wordt daarbij de vertolker van de 
sterkk uiteenlopende behoeften van de achterban en krijgt de moeilijke taak om daar-
uitt een richting te bepalen voor onderhandelingen in de toekomst. 

8.33 CONFIGURATIE VAN ARBEID EN ZORG: EEN VIERLANDENVERKENNING 

Werktijdenn verschillen per land, zelft binnen Europa.138 In deze paragraaf wordt een 
aantall  kenmerken beschreven van vier landen of, beter gezegd, vier culturen op het 
gebiedd van werken, werktijden, organisatie van het werk en organisatie van de zorg. 
Hett is niet de bedoeling om het ideale land of het niet-ideale land te beschrijven, 
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maarr om duidelijkheid te creëren over de veelal impliciete keuzen die in de arbeids-
voorwaardenvormingg worden gemaakt. De beschreven landen verschillen van el-
kaarr in traditie en cultuur. Ook het beleid van de overheid en het gedrag van de so-
cialee partners zijn verschillend. In zekere zin zijn Zweden en Japan, Duitsland en 
Amerikaa uitersten waar wij in Nederland van kunnen leren. 

Zweden Zweden 
Inn Zweden is het al heel lang gebruikelijk dat gehuwde of samenwonende partners 
beidenn een volledige werkkring hebben en tot op zekere hoogte samen voor even-
tuelee kinderen zorgen. De Zweedse overheid is er jarenlang in geslaagd om een po-
litiekk van volledige werkgelegenheid te voeren door een intensief arbeidsmarkt- en 
scholingsbeleidd gecombineerd met een nogal vergaande arbeidsplicht. De Zweden 
doenn niet snel een beroep op familie, buren of andere culturele banden. Solidariteit 
iss in hoge mate geregeld via de staat. 'In sommige culturen vindt men dat een ac-
tievee rol in het bedrijfsleven voor slechts enkelen is weggelegd, in andere culturen 
steltt men zich op het standpunt dat in principe iedereen zich economisch moet kun-
nenn ontplooien. Is een vrij omvangrijke werkloosheid een stimulans om je eigen 
boontjess te leren doppen of desnoods helemaal niets te doen, of is het een tekort-
komingg van de samenleving die niet in staat is iedereen te laten meedraaien? De 
Zwedenn neigen tot de tweede opvatting. Iedereen moet kunnen werken. Een samen-
levingg moet er veel voor over hebben om iedereen aan de slag te krijgen. Het is ui-
terstt inefficiënt om mensen die kunnen werken, in hun onderhoud te voorzien zon-
derr dat ze iets doen' (Hampden-Turner en Trompenaars 1994: 287). 

InIn Zweden bestaan uitstekende openbare voorzieningen. Er is goede en betaal-
baree kinderopvang. De openingstijden van scholen en crèches sluiten aan bij de 
werktijdenn en omgekeerd. Zweden is een land van hoogwaardige industrie en over-
heidsdiensten,, waar tot dusverre een goede planning van de arbeidsorganisatie mo-
gelijkk was. Flexibele werktijden kwamen niet veel voor. Zweedse werknemers en ou-
derss zijn, anders dan in Nederland, niet gewend aan dubbele paraatheid: klaarstaan 
voorr de kinderen én klaarstaan voor het bedrijf. Bij ziekte van een kind hebben de 
ouderss nog steeds een in de wet vastgelegd recht op betaald zorgverlof. Dus geen 
beroepp op familieleden, buren of de ziektewet zoals bij ons. De sociaal-culturele pa-
tronen,, het type economie, de openbare voorzieningen, de opstelling van de vak-
bonden:: alles leek tot voor kon in perfecte balans. Ook in Zweden zijn echter gro-
tee veranderingen aan de gang. De exportindustrie lijk t haar voorsprong op andere 
industrielandenn te verliezen, de overheidstekorten zijn veel te groot en de politiek 
vann volledige werkgelegenheid kan al een aantal jaren niet meer worden volgehou-
den.. Ook een regering van sociaal-democraten, van oudsher de grote voorstanders 
vann een sterke overheid, is niet meer vanzelfsprekend. Langzaam maar zeker wor-
denn de Zweedse werknemers geconfronteerd met arbeidsverhoudingen die in an-
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deree West-Europese landen al langer bestaan. Ook de openbare voorzieningen, zo-
alss op het gebied van zorgverlof, staan onder druk, al hebben ze nog steeds een ho-
gerr niveau dan wij in Nederland gewend zijn. 

Dee ervaring leert139 dat het aan Zweedse vakbondsvertegenwoordigers moeilijk 
uitt te leggen is hoe Nederlandse werknemers gewend zijn om improviserenderwijs 
tee werken en leven: werken in deeltijd, gedeeltelijk zelf beslissen hoeveel uren je 
werkt,, werken op tijdelijk contract, voor een uitzendbureau, kinderen laten verzor-
genn door familieleden, oproepcontracten, seizoensgebonden werktijden, studeren 
naastt je werk... Gesprekken tussen Nederlanders en Zweden zijn een fascinatie aan 
beidee kanten. Nederlanders zijn geneigd om zich voortdurend te excuseren voor de 
slechtee openbare voorzieningen en de zwakke positie van vakbonden in de bedrij-
venn en de achterstand die vrouwelijke werknemers nog steeds hebben. Het kost 
Zweedsee werknemers grote moeite om zich in te leven in de cultuur van zelfregeling 
enn improvisatie, die kennelijk typerend is voor de Nederlandse samenleving. Wat 
Nederlandsee vakbonden vernieuwend beleid noemen, zou de Zweedse vakbonds-
achterbann bedreigend vinden. Wat wij winst noemen zou in Zweden verlies heten. 

Watt kunnen Zweedse en Nederlandse vakbonden van elkaar leren? Ik denk dat 
hett Zweedse model in zijn oorspronkelijke vorm geen toekomstmodel kan zijn voor 
Europa,, ook niet voor Zweden. In een studie van de Commissie Toekomstscenario's 
(1995)) naar arbeidspatronen en zorgtaken vertoont het 'Zweedse model' de meeste 
gelijkeniss met het 'uitbestedingsscenario'. Dit wordt in ons land een weinig kans-
rijkk scenario genoemd. Nederlandse ouders zijn niet geneigd om de zorg voor hun 
kinderenn overwegend aan de staat of aan particuliere instellingen over te laten. Zij 
willenn zelf een deel van de zorg op zich nemen en dus korter werken of niet wer-
ken.. Nederlandse werknemers willen ook zelf zeggenschap over de opvoeding en de 
scholingg van hun kinderen, zeggenschap over hun eigen werktijden en zeggenschap 
overr hun eigen positie op de arbeidsmarkt. Wel is er in Nederland behoefte aan be-
teree voorzieningen op het gebied van kinderopvang, zorgverlof en scholing van ou-
derss die langere tijd niet aan het arbeidsproces hebben deelgenomen. 

Omgekeerdd zullen de Zweedse werknemers moeten leven met een zekere mate 
vann flexibilisering in het arbeidsproces. Zweden wordt net als andere Europese lan-
denn steeds afhankelijker van internationale markten en tot op zekere hoogte van de 
internationalee arbeidsmarkt. Het gaat hier om een niet-vrijwilli g proces van aan-
passing.. Een positief aspect uit de Nederlandse cultuur waar men ook in Zweden 
vann kan profiteren, is de wat beter ontwikkelde individuele zeggenschap die de 
Nederlandsee werknemers hebben veroverd en waar de Nederlandse bedrijven aan 
gewendd zijn. Het is uiteraard een zaak voor de Zweedse werknemers en de Zweedse 
vakbondenn om hun eigen keuze te maken. 
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Japan Japan 
Inn japan werd in 1946 48 uur per week gewerkt, overuren buiten beschouwing gela-
ten.. Er was toen één betaalde vakantiedag per jaar. In 1962 werd op papier de vijf-
daagsee werkweek ingevoerd op basis van 48 uren per week. Het aantal vakantieda-
genn steeg naar tien dagen per jaar. In de jaren zeventig liep de contractuele werktijd 
geleidelijkk aan terug naar veertig uur per week, maar door het vele onbetaalde over-
werkk was er in de bedrijven nog weinig van deze ontwikkeling te merken. In de ja-
renn tachtig is een taai gevecht geleverd om het aantal werkuren per jaar terug te bren-
genn tot 2000, inclusief overwerk. Dit is pas in 1995 gelukt, mede door de Japanse 
recessie.. Eind jaren negentig eisen de vakbonden in de metaalindustrie het vermin-
derenn van de jaarlijkse werktijd tot 1800 uur, verder terugdringen van het overwerk, 
enn 20 tot 25 betaalde en aaneengesloten vakantiedagen.140 Ter vergelijking: in Noord-
west-Europaa ligt de jaarlijkse arbeidstijd op 1650 tot 1700 uren. 

Dee Japanse arbeidsverhoudingen hebben in de jaren tachtig een zekere vermaard-
heidd gekregen in het economisch niet zo succesvolle Europa. De levenslange arbeids-
contractenn in de grote industrieën, de toewijding en flexibiliteit van de Japanse ar-
beiders,, de toeleveringsindustrie met zijn sweatshops, de werkdruk en de lange 
werktijdenn met de vele vrijwillige , onbetaalde overuren waren voor sommigen een 
voorbeeld,, voor anderen een ongewenst beeld van onderdrukking. Vooral het we-
reldwijdee economisch succes van Japanse ondernemingen versterkte de mythevor-
ming.. Toen Japan en de meeste andere economieën in Azië in een langdurige re-
cessiee terechtgekwamen, verdween de mythevorming en werd het mogelijk om wat 
realistischerr naar de arbeidsverhoudingen in de Aziatische landen te kijken en hier 
enn daar vergelijkingen te trekken. 

Japansee werknemers werken hard en lang, ongeacht hun scholingsniveau, inko-
menn of sociale status. De gewoonte bestaat om de toewijding aan de onderneming 
tee uiten door het maken van extra uren, die gewoonlijk niet worden betaald. De 
toewijdingg wordt niet alleen uitgedrukt in tijd maar ook in zorg voor machines, 
goederenn en producten van de firma en in onderlinge solidariteit. De gewoonte be-
staatt om na het werk nog enige tijd te praten, te eten of te drinken. Tegenover de 
naarr westerse begrippen wat slaafs aandoende houding van de Japanse werknemers 
staatt een in de loop van de tijd gegroeid systeem van solidariteit. De Japanse on-
dernemingg ontslaat niet snel haar vaste werknemers. Tijdelijke slapte wordt zoveel 
mogelijkk opgevangen door vermindering van de overuren; vandaar dat de werktij-
denn eind jaren negentig vergelijkbaar waren met die in Europa. 

Hett sterk ontwikkelde Japanse arbeidsethos is ondenkbaar zonder de culturele 
bandenn en het familieleven. In Nederland zouden we zeggen het thuisfront. Het 
Japansee gezinsleven maakt voor westerlingen een bijzonder gesloten indruk. Van 
Wolferenn spreekt van 'de bereidheid om persoonlijke en familiebelangen op te of-
ferenn aan gemeenschappelijke economische doelstellingen' (1989:279). Het is mak-
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keiijkerr om met Japanners in gesprek te komen over hun werk dan over hun privé-
leven.. Toch bestaat de indruk dat de Japanse naar binnen gerichtheid langzaam maar 
zekerr verandert. Een steeds groter aantal vrouwen heeft een hogere technische of 
economischee opleiding. Zij zijn niet van plan om hun leven thuis of in de dienst-
verlenendee sector door te brengen. Volgens de in Amerika wonende Japanse vak-
bondsbestuurderr Ben Watanaba141 maakt Japan een periode van onthechting door: 
beteree opleidingen, oriëntatie op buitenlandse cultuur, werken en reizen in het bui-
tenland,, vrouwenemancipatie, toeneming van het aantal echtscheidingen, zelfstan-
digg wonen van jongeren en, niet te vergeten, de kortere werktijden dragen ieder op 
hunn manier bij aan een zekere emancipatie van de werknemer. Het is de vraag of de 
Japansee vakbeweging deze ontwikkeling volgt. Nog steeds heeft de vakbondstop 
eenn sterke binding met de toppen van het bedrijfsleven. Het is moeilijk te zeggen 
off  de interne krachten die met dit systeem willen breken, sterk genoeg zijn. Wel lijk t 
hett erop dat de vakbondscultuur langzaam maar zeker wat meer openstaat voor 
Europeanenn en Amerikanen. Het feit dat de metaalvakbeweging bereid was om in 
19977 een grote internationale conferentie te organiseren over arbeidstijdverkorting 
iss daarvan een voorbeeld. 

Watt kunnen we in Nederland op het gebied van arbeidstijden (en arbeidsverhou-
dingen)) leren van Japan? Het Japanse systeem is op veel punten het anti-type van 
Zweden.. Zowel binnen de bedrijven als in het privédomein is steeds sprake van een 
vrijwillig ee organisatievorm die gebaseerd is op een oude traditie, er zijn weinig open-
baree voorzieningen. Hierdoor oogt de samenleving weinig democratisch. Daar staat 
tegenoverr dat Japanners erg solidair zijn met elkaar en dat zij soms goede oplossin-
genn gevonden hebben voor problemen waar men in Europa en Amerika niet uit-
komt.. In westerse landen is de uitstoot van oudere of zwakkere werknemers een 
steedss groter probleem. In Japan worden werknemers die het tempo in de auto-in-
dustriee niet meer bij kunnen houden, overgeplaatst naar de toeleverende industrie. 
Ookk werken er in Japan relatief veel mensen in de dienstverlening, waar een lagere 
arbeidsproductiviteitt en een ruimere personeelsbezetting gangbaar is. En ten is er 
dee vrijwillig e arbeidstijdverkorting ten tijde van economische malaise. De voor-
beeldenn laten zien dat solidariteit niet alleen een zaak is voor de overheid, maar als 
hett ware ingeweven is in de samenleving. 

Duitsland Duitsland 

Sindss 1 oktober 1995 is in de Duitse metaalindustrie een 35-urige werkweek van toe-
passing.. Dit betekent een groot succes voor de IG Metall, de grootste vakbond van 
Europa.. De bond heeft er alles aan gedaan om waar te maken wat de Europese vak-
bondenn elkaar al vele jaren beloven: ernst maken met de herverdeling van arbeid 
doorr middel van arbeidstijdverkorting. Er is 17 jaar aan gewerkt om de stap van 40 
naarr 35 uur te maken, waarmee volgens de vakbeweging 300.000 banen gered zijn.142 
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Dee IG Metall verschilt van de andere Europese metaalbonden en zeker van de Neder-
landsee door de omvang, de straffe organisatie en de manier waarop de bond zich 
documenteertt en voorbereidt op ontwikkelingen.14' De Duitse wetenschappelijke 
enn filosofische inslag is duidelijk aanwezig in de vakbonden en de daarmee verbon-
denn onderzoeksinstituten. De ook in Nederland min of meer bekende concepten 
vann 'onthaasting' en 'tijdsoevereiniteit' zijn ondeend aan Duitse publicaties, die 
deelss in samenwerking met de vakbonden zijn ontwikkeld (Bosch 1989, Beek 1997). 
Overr werktijden is sinds omstreeks 1995 veel gepubliceerd en gediscussieerd binnen 
dee Duitse bonden. Opvallend is hun terughoudendheid tegenover elke vorm van 
afwijkendee werktijden. Zo is er strijd gaande om het vrije weekend te behouden. 
Dee standpunten daarover zijn niet anders dan die van de Nederlandse vakbeweging 
(zaterdagg en zondag zoveel mogelijk vrij ; waar het niet anders kan, worden toesla-
genn geëist); de argumenten waarmee de Duitse collega's de vrije zaterdag verdedi-
genn en de toon waarop, verschillen echter nogal. Veel meer dan in Nederland be-
roepenn de Duitsers zich op collectieve, dus gezamenlijke vrije dagen. Het weekend 
iss voor het gezin ('Am Samstag gehort Papie uns!\ volgens een van de beeldbepa-
lendee affiches van de Duitse vakcentrale uit 1988). Ook de eisen die de IG Metall 
verbindtt aan de invulling van de 35 uur in de bedrijven, verschillen van de uiterste 
grenzenn die de FNV-bonden aanhouden. De IG Metall gaat uit van een werkdag van 
maximaall  acht uur (de FNV: negen uur) en heeft voorkeur voor dagelijkse of weke-
lijksee verkorting van de arbeidstijd, dat wil zeggen een werkdag van zeven uur of 
eenn vrije vrijdagmiddag. Afwijkingen van dit beginsel worden door het bestuur van 
dee IG Metall beschouwd als het ondergraven van het solidariteitsprincipe: 'gemein-
samm Arbeiten - gemeinsam Freizeit'. 

Inn het collectivistisch ingestelde Duitsland is men kennelijk bevreesd voor een 
arbeidstijdenmodell  dat tot versplintering van het gezinsleven en van de samenle-
vingg leidt. De Duitse vakbonden en hun leden hechten grote waarde aan gezamen-
lijk ee vrije tijd, aan het samen doorbrengen van weekeinden, vakantie en vrije dagen 
mett gezin, familie en vrienden. Het vasthouden aan zo'n strakke, uniforme regelge-
vingg maakt het echter moeilijk voor werkende ouders om gezamenlijk de zorg voor 
dee kinderen te verdelen over de week. De vakbond controleert zo te zien het arbeids-
tijdenpatroonn in de fabriek, maar ook een beetje in het gezin. 

Duitsee vakbonden doen veel moeite om de naleving van CAO-afspraken ook daad-
werkelijkk te controleren. Het kost hun echter steeds meer moeite om dit waar te 
maken,, omdat er normen gehanteerd worden die niet iedereen accepteert. Het lukt 
bijvoorbeeldd niet om het overwerk binnen de perken te houden en zwart werken te 
voorkomen.. Er ontstaan informele organisatievormen die zich onttrekken aan de 
collectievee afspraken tussen werkgevers en werknemers. Zo kan de vakbeweging er 
niett meer omheen dat uitzendwerk, deeltijdwerk en flexibilisering zich ook in Duits-
landd verbreiden. Bondskanselier Helmut Kohl, de sociaal-democratische premier 
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vann Nordrhein-Westfalen Johannes Rau en anderen pleitten zelfs openlijk voor het 
Hollandsee model van arbeidsverhoudingen (gezamenlijke afspraken over flexibili-
seringg en dynamiseren van de economie). Het is de Duitse politici niet ontgaan dat 
inn het Nederlandse model van arbeidsverhoudingen altijd een rol is weggelegd voor 
dee overheid, terwijl in Duitsland de machtige vakbeweging en de eveneens mach-
tigee werkgeversorganisaties samen de dienst uitmaken. 

Watt kunnen de Nederlandse en Duitse vakbonden van elkaar leren op het ge-
biedd van regeling van de tijd? De Duitse vakbonden verdienen zeker onze bewonde-
ringg voor de consequente aanpak bij het realiseren van de 35 uur en voor de onder-
steuningg die zij aan vakbonden in het buitenland (onder meer Japan) hebben ge-
gevenn om zelf ook stappen te zetten. Wat dat betreft heeft het Duitse resultaat zijn 
uitstralingg in het buitenland. Daarnaast is het een sterk punt dat de Duitse vakbe-
wegingg te werk gaat naar een model: een min of meer algemeen geaccepteerde norm 
voorr het structureren van werktijdverkorting. De kracht van het Duitse model is 
tegelijkertijdd zijn zwakte vanwege de starheid en de behoefte om alles te regelen en 
voorr te schrijven. Op dat punt kunnen de Duitse vakbonden ook wat leren van de 
Nederlandsee aanpak, die meer op coalitievorming georiënteerd is en openstaat voor 
nieuwee organisatievormen en voor nieuwe normen en waarden onder de eigen aan-
hang.. In Nederland is er naar mijn mening plaats voor een wat ruimer model, met 
meerr respect voor individuele keuzen, maar niettemin voor een model. Het zou niet 
slechtt zijn om iets van de Duitse benadering in Nederland te introduceren. 

DeDe Verenigde Staten 
Europesee werknemers werken korter dan hun Amerikaanse collega's. In de Ver-
enigdee Staten is de laatste jaren zelfs daadwerkelijk sprake van arbeidstijdverlenging. 
Ooitt was dit land het grote voorbeeld vanwege de 'leisure-man' en vooral vanwege 
dee vijfdaagse werkweek. In 1970 verscheen nog veelbelovend Amerikaans materiaal 
overr de vierdaagse werkweek (Poor 1971). De in Tilburg werkende Amerikaanse 
onderzoeksterr Juliet B. Schor (1992) bevestigt dit paradoxale beeld. Aan het eind 
vann de jaren vijftig , schrijft ze, werd verwacht dat de vierdaagse werkweek binnen 
handbereikk was. Maar inmiddels werken de Amerikanen een maand per jaar lan-
gerr dan in 1970. Schor geeft verschillende factoren waardoor de werktijden binnens-
huiss én buitenshuis langer worden. In de eerste plaats neemt, anders dan in Europa, 
dee contractuele werktijd toe. Tegelijkertijd neemt het aantal overuren toe en ver-
breidtt zich de gewoonte onder arme Amerikanen om een tweede baan te zoeken, 
omdatt het salaris ontoereikend is. Schor wijst op de dalende inkomens van de la-
geree en middenklasse met name in de Reagan-periode. Hierdoor wordt een deel van 
dee bevolking aan de onderkant van de inkomenspiramide gedwongen om langer te 
werken.. De dalende inkomens zijn het gevolg van de verzwakking van de Ameri-
kaansee vakbeweging. Ook het feit dat de contractuele werktijd in Amerika niet meer 
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bekortt is sinds i960, wij t Schor aan de opstelling en de geringe macht van de vakbon-
den.. Een andere factor is dat vrouwen veel tijd besteden aan huishoudelijke arbeid, 
ondankss de technologische mogelijkheden om dit werk terug te dringen. Per saldo 
gaann Amerikaanse vrouwen dan ook langer werken: zij doen nog steeds veel werk 
inn huis en besteden gemiddeld meer tijd aan beroepsarbeid om het gezinsinkomen 
tee vergroten. 

Dee internationale vakbeweging vindt de langere werktijden in de vs een zorge-
lijk ee ontwikkeling. Arbeidstijden zijn nauwelijks nog een onderwerp voor de col-
lectievee onderhandelingen en wetgeving. Hierdoor kan de neergaande spiraal, waar-
doorr vooral de arme Amerikaan gaat langer werken en waardoor de inkomens-
ongelijkheidd toeneemt, moeilijk worden doorbroken. De vraag of de trend van 
langerr werken inmiddels over zijn hoogtepunt heen is, valt moeilijk te beantwoor-
den.. Aan de ene kant gaan er stemmen op om de arbeidsverhoudingen grondig te 
vernieuwen.. In dit verband liggen er inmiddels ook wetsvoorstellen in verschillende 
statenn om overwerk te beperken en tijd-voor-tijdregelingen verplicht in te voeren.144 

Aann de andere kant werd enkele jaren geleden in de Amerikaanse automobielindus-
triee nog een verlenging van de werktijden verwacht.145 

Watt kunnen Europese vakbonden van de Amerikaanse situatie leren? In de vs 
kiezenn werknemers al dertig jaar voor langere werktijden, nadat zij twintig jaar lang 
voorr kortere werktijden hadden gekozen. Kan men dit vrijwillig e keuzes noemen? 
Dee Amerikaanse stijl van leven, werken en zorgen lijk t te worden ingegeven door 
eenn cultureel streefbeeld en door de welvaartsverdeling. Bovendien lijk t het ver-
dwijnenn van collectieve onderhandelingen van invloed. In Nederland kiezen de laat-
stee jaren vooral de lager opgeleide en lager betaalde werknemers voor korter wer-
kenn en de hoger opgeleiden voor langer werken.146 Zullen zij dat blijven doen als 
dee inkomens in Europa verder denivelleren? En als de werktijd tot een terrein voor 
louterr individuele keuzes wordt bestempeld? Het Amerikaanse voorbeeld laat zien 
datt werktijden niet louter het resultaat zijn van individuele onderhandelingen. 
Achterr het gedrag van de individuele burger schuilt een bredere sociaal-culturele in-
bedding.. Onderhandelende organisaties zoals vakbonden en werkgeversverenigin-
gen,, maar ook de overheid hebben hierin hun verantwoordelijkheid en kunnen in-
vloedd uitoefenen op dit sociaal-culturele patroon. 

Conclusie Conclusie 

Dee vergelijking van de vier landen laat zien dat gevestigde tradities op sociaal-cul-
tureell  gebied kunnen worden doorbroken. Amerika liep lang voorop met korter 
werken,, maar verloor zijn voorsprong. In Zweden verandert de visie op de regule-
rendee taken van de staat, in Duitsland verandert de visie op flexibilisering. Zelfs de 
voorr westerlingen zo gesloten lijkende Japanse samenleving komt in beweging op 
hett gebied van de arbeidsmoraal. In alle vier de voorbeelden veranderen een of meer 
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factorenn in de omgeving, waardoor het onderhandelen over arbeid en arbeidstijd in 
eenn ander licht komt te staan. 

InIn het eerste hoofdstuk van deze studie kwam een aantal strategische principes 
terr sprake, ontleend aan het strategisch management en toegepast op het gedrag van 
economischee belangenorganisaties. De vier landenvergelijking confronteert met 
watt ik in het eerste hoofdstuk de secundaire en tertiaire omgeving heb genoemd (fi-
guurr I.I) : de economische situatie, het politieke krachtenveld en de sociale wetge-
ving.. Vakbonden en werkgeversorganisaties onderhandelen in vrijheid over werk-
tijdenconfiguraties.. Op dit moment betekent dat in Nederland een verdere decen-
tralisatiee van de onderhandelingen, tot bij wijze van spreken iedere werknemer de 
zakenn regelt met de eigen werkgever en het eigen gezin. Als deze lijn zich doorzet, 
raaktt de in Nederland gevoerde strategie steeds verder af van de Duitse en Zweedse 
enn komt dichter bij de Amerikaanse, hoewel de voorbeelden laten zien dat het sce-
narioo ook elders verandert. 

Dee Nederlandse werkgevers lijken nu nog geporteerd voor een wat Angelsaksisch 
ogendd scenario, hoewel er de laatste jaren belangrijke concessies gedaan moesten 
wordenn op het gebied van regulering aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt. De 
vakbondenn hebben aan de aanbodzijde goed gescoord en zijn erin geslaagd om de 
levenssituatiee van de eigen aanhang te verbeteren (deeltijdwet, zorgverlof, loopbaan-
onderbreking).. De vakbonden zouden ook graag invloed willen uitoefenen aan de 
aanbodkantt van de arbeidsmarkt, zoals dat in Duitsland gebeurt. In de Nederlandse 
situatiee ligt in dat verband de inzet voor een vierdaagse werkweek het meest voor 
dee hand. Hiervoor zijn de vakbonden niet sterk genoeg; bredere coalitievorming 
ookk in de politieke sfeer lijk t nodig. Het is aan de vakbeweging om, na de confec-
tiee en het maatwerk, de geesten rijp te maken voor een 'grand design'. 

8.44 BELEID EN PERCEPTIE 

Tott besluit van dit hoofdstuk wordt een typering gegeven (figuur 8.3) van het vak-
bondsbeleid.. Hoe gingen de voornaamste vakbonden om met regeling van de werk-
tijdenn in de vier belangrijkste tijdvakken na de tweede wereldoorlog? Vakbondsbe-
sturenn worden gewoonlijk gedwongen om beleid van het voorgaande decennium 
tee evalueren en bij te stellen. Over de arbeidstijdverkorting van de jaren tachtig is 
ditt nadrukkelijk gebeurd, over de jaren zestig veel minder en de jaren negentig lig-
genn nog te kon achter ons. 
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