
Als werknemers meer zouden gaan werken, zou dat de economie een krachtige impuls geven - dat is, 
althans, het geluid dat we momenteel horen in de politiek en onderzoeksrapportages van bijvoorbeeld 
het CPB. 
 
1a. Waar komt die 'stoere taal' (van o.a. Minister Sybillia Dekker) zo plots vandaan denkt u?  
Ik denk dat het alles te maken heeft met de verslechterende concurrentiepositie van de Nederlandse 
economie en het achterblijven van de groei in arbeidsproductiviteit ten opzichte van het buitenland (EU 
en de VS). Minder vakantiedagen en een langere werkweek zou de gemiddelde arbeidsproductiviteit 
per werkende doen toenemen en, voorzover niet volledig gecompenseerd door hogere lonen, 
neerkomen op een alternatieve vorm van loonmatiging. 
 
1b. Waarom horen we die taal juist nu, in deze tijd? 
Er is een lange traditie dat werken goed is. Dat blijkt o.a. uit titels van recente rapporten zoals 
'Activerend arbeidsmarktbeleid' (WRR, 1987), 'Een werkend perspectief' (WRR, 1990), 'Niemand aan 
de kant' (PvdA, 1992), 'Nederland moet weer aan de slag' (VVD, 1994), 'Werken aan zekerheid' (SER, 
1997), 'Van verdelen naar verdienen' (WRR, 1997), ‘Doorgroei van de arbeidsparticipatie’ (WRR, 
2000) en niet te vergeten de (paarse) leuzen ‘werk boven inkomen' en ‘werk, werk en nog eens werk’. 
Het officiële beleid is zeer productivistisch en gestoeld op een drietal argumenten: het draagvlak-, 
externe effecten-, en zingevingsargument. Het draagvlakargument wordt sterk gekleurd door de 
komende vergrijzing. De betaalbaarheid van de AOW en allerlei zorgvoorzieningen voor een steeds 
groter wordende groep ouderen vereist een solide draagvlak van de welvaartsstaat. Aangezien het 
draagvlak wordt gevormd door het aantal werkenden, de gemiddelde arbeidsduur en de 
arbeidsproductiviteit, waarbij de laatste veel minder dan de eerste twee beïnvloedbaar is door 
overheidsbeleid, is het wenselijk dat het aantal werkenden toeneemt en de arbeidsduur niet te sterk 
afneemt. Volgens het externe effectenargument heeft betaalde arbeid een belangrijke socialisatie-
functie, vermindert het armoede en sociale uitsluiting en bevordert het de maatschappelijke cohesie en 
solidariteit omdat het de situatie voorkomt van “een waardesysteem van hardwerkende verdieners naast 
een waardesysteem van een groep die zijn productieve jaren als ‘leisure class’ doorbrengt” (WRR 
2000, p. 262). Volgens het zingevingsargument is werk het belangrijkste vehikel voor ontplooing en 
zelfrespect. Na ruim 20 jaar tamboereren op een hogere arbeidsparticipatie is er nu dus een nieuwe 
variant bijgekomen, langer werken. 
 
2. Heeft het eigenlijk wel zin om mensen meer te laten werken? 
De arbeidsproductiviteit van de Nederlandse werknemer is internationaal gezien nog steeds heel hoog. 
Langer werken is niet nodig om dit op te krikken. Veel belangrijker dan langer werken is een betere 
spreiding van arbeidsinzet over de levensloop. Voor een grote groep, de gezinnen met jonge kinderen 
waar beide ouders werken, zou korter werken, dus meer in plaats van minder vrije tijd, zeer wenselijk 
zijn. Zij zitten nu in een tijdsklem: hun carriere opbouwen, het opvoeden van de kinderen, en de zorg 
voor hun ouders en eventueel ook grootouders met als gevolg dat vrije tijd voor deze groep een zeer 
schaars artikel is. Bij deze groep is dan ook het gevaar voor een hoger ziekteverzuim en vroegtijdige 
burnout, gebroken huwelijken door (combinatie)stress bij langere werktijden het hoogst. Daartegenover 
zou de gemiddelde arbeidsinzet onder ouderen (50+) flink kunnen stijgen. 
 
3. Vakbonden stellen dat er - met name door het structurele overwerk -meer wordt gewerkt dan betaald. 
Meer werk zou alleen maar leiden tot meer ziekteverzuim en een hogere werkloosheid. Een sterk tegen-
argument, of vindt u van niet? 
Als de langere werkweek het structurele en onbetaalde overwerk vervangt, dan gebeurt er in het 
gunstigste geval niets, en in het voor werkgevers ongunstige geval moeten de extra uren nu wel worden 
uitbetaald. 
 
4. Hoe belangrijk is vrije tijd - de tegenpool van arbeid - eigenlijk voor onze economie? M.a.w.: wat is 
de economische waarde ervan? 
Vrije tijd als tegenpool van betaalde arbeid is zeer belangrijk. Er wordt blijkens een studie van het SCP 
bijna evenveel uren onbetaald arbeid verricht als betaald. Ondanks dit gegeven hoor je de minister-
president altijd zeggen dat de arbeidsparticipatie omhoog moet, maar nooit dat de participatie aan 
onbetaalde arbeid (zorgarbeid, vrijwilligerswerk, etc) zou moeten stijgen. In het beleid is er een enorme 
bias naar betaalde arbeid (zie vraag 1). Zo wordt economische zelfstandigheid in het beleid ook veel 
hoger aangeslagen dan zorgzelfstandigheid. 
 



5. Het 'bezit van vrije tijd' lijkt tegenwoordig steeds meer op een statussymbool. (Of denkt u er anders 
over?)  
Volgens Paul de Beer, auteur van ‘Werk, een uitgewerkt medicijn’ (SUN, 2001, p. 147) is er inderdaad 
een kentering. Eerst was het en vogue om een drukke baan te hebben, nu wordt het een statussymbool 
om naast een goede baan met een goed inkomen ook veel vrije tijd te genieten. Het punt is dat als de 
helft van de werknemers klaagt over een hoog werktempo, een drukke baan niet meer onderscheidend 
werkt (in de jaren 80 van massale werkloosheid was dat anders). 
 
6. Zijn wij in Nederland niet een beetje lui en verwend? 
Van alle westerse landen is het inderdaad zo dat Nederland het meest postproductivistisch scoort. 
Nederland is wereldkampioen part-time werken, heeft het laagste aantal gewerkte uren per arbeidsjaar 
en per werkende, en het aantal mensen dat vrijwilig niet-werkt of part-time werkt en de verhouding van 
het gemiddelde netto inkomen van families zonder werkenden ten opzichte van het gemiddelde 
inkomen is ook het hoogst. Dit hoeft niet te betekenen dat we lui en verwend zijn, maar kan ook 
worden gezien als een bewuste, sociaal-politieke, keuze voor een onstspannen arbeidsbestel, wat de 
politiek-filosoof Goodin (Work and Welfare: Towards a Post-productivist Welfare Regime, British 
Journal of Political Science, 2001, 15) omschrijft als postproductivisme: 
 
“Post-productivists would take a relatively relaxed attitude to relatively large numbers of people 
drawing welfare cheques rather than pay cheques for relatively protracted periods. Of course, not 
everyone could do so. Like everyone else, post-productivists need enough people to work in the 
productive sectors of the economy to finance public transfers to those who do not. Post-productivists 
are not anti-productivist. Their point is simply that economic productivity can be sustained at 
moderately high levels on the basis of far less than full employment, full-time for absolutely everyone 
of working age. Post-productivists see this as a matter of social choice, collectively opting for a more 
relaxed life”.  
 


