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Wer}{en in het paradijs? 
DR. P. ALLAART 

De bijbel bevat verschillende noties over arbeid: arbeid is een plicht die ideali

ter een lust zou moeten zijn (het paradijs), Andere noties geven echter aan dat 

er belangrijker zaken zijn dan werken, en indien arbeid als een last wordt 

ervaren er grenzen moeten worden gesteld aan die belasting. Vanuit christelij

ke principes is het moeilijk te zeggen of er gekoerst moet worden op het ver

sterken van persoonlijke verantwoordelijkheid - waarop in het concept van 

het 'nieuwe werken' sterk de nadruk wordt gelegd, of op het blijven bescher

men van collectieve arrangementen waarop het concept van de 'transitionele 
arbeidsmarkt' sterk is gebaseerd. 

Arbeid neemt in het leven van veel mensen een belangrijke plaats in. Werken is 

niet alleen nodig om een inkomen te verwerven, maar voor velen ook een zinvol

le invulling van het leven. Arbeid is echter niet altijd alleen maar een lust, maar 

kan ook als een last worden ervaren. Beide elementen van arbeid, lust en last, 

spelen een rol in de huidige discussie over arbeid, maar zijn zo oud als de mens

heid zelve. Even oud is de opvatting dat arbeid een plicht is. De opvatting dat 

iedereen recht heeft: op arbeid, om zo volwaardig deel te kunnen nemen aan de 

samenleving, is daarentegen betrekkelijk nieuw. Voordat nader op deze aspecten 

- wordt ingegaan, is het gewenst na te denken over wat we eigenlijk onder arbeid 

verstaan. Is dat alleen betaald werk, of vallen vrijwilligerswerk en huishoudelijk 

werk er ook onder? Onbetaald werk kan in veel gevallen zeker als arbeid worden 

gekwalificeerd. Maar toch is het van belang om een onderscheid te maken tus

sen betaald en onbetaald werk. Betaalde arbeid heeft immers de niet te onder

schatten functie dat het een inkomen genereert waardoor men op zijn minst in 

het eigen levensonderhoud kan voorzien en niet financieel afhankelijk is van de 

overheid of van liefdadigheid. Het volgende heeft daarom in de eerste plaats 

betrekking op betaalde arbeid. 

Arbeid als middel of als doel? 

In de middeleeuwen werd werken als een noodzakelijk kwaad gezien'. Men 

moest werken om te leven, maar ook niet méér dan voor het directe levensonder

houd nodig was. In de tijd van de renaissance veranderde dat. Arbeid werd 

behalve een middel ook een doel op zichzelf. Dit werd versterkt door de invloed 

van calvinistische en later puriteinse opvattingen dat werken een opdracht van 

God is. Deze plicht ging ver uit boven de noodzaak om in het levensonderhoud 

te voorzien. Daardoor paste deze visie goed in het algemene vooruitgangsgeloof 
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Er worden nu weer 

andere eisen 

gesteld aan arbeid 

zoals zelfontplooi

ing en plezierige 

sociale contacten. 

Als die niet steeds 

gerealiseerd lmn

nen worden. kan 

arbeid evenzeer als 

last worden erva-

ren als vroeger. 

van de Verlichting. Het werken als doel bleek daarom niet exclusief protestants 

of calvinistisch te zijn. Nog in de jaren vijftig van de afgelopen eeuw concludeer

de het Nederlands Gesprekscentrum (NGC) dat protestanten, katholieken en 

humanisten het erover eens waren dat de mens tot arbeid is geroepen. 

Werd tijdens de renaissance arbeid van middel tot doel, in onze tijd is het voor 

de grote meerderheid van de mensen weer middel geworden. Een middel om 

een inkomen te verwerven en tot participatie in de samenleving. Daarbij blijkt 

het verwerven van een inkomen veruit het belangrijkst te zijn. Men kan immers 

ook in de samenleving participeren zonder betaald werk te hebben. In het alge

meen werkt men om te leven. Niet meer om het naakte bestaan, zoals in de mid

deleeuwen, maar om een bij de tijd passende levensstandaard te kunnen heb

ben. En paradoxaal genoeg zijn er ook mensen die hard werken om zo te kunnen 

sparen voor pensionering op jongere leeftijd. Dit verschijnsel ondersteunt de 

constatering dat arbeid in onze tijd eerder middel dan doel is geworden. 

Arbeid als plicht of als recht? 

Uit OSA-onderzoek blijkt dat in 1985 de uitspraak 'werken is een plicht die je 

hebt tegenover de maatschappij' door twee op de drie Nederlanders tussen 16 en 

60 jaar werd onderschrevenè
• Het wel of niet onderschrijven van deze stelling 

wordt algemeen als een maatstaf beschouwd voor arbeidsethos. Dit is een onder

deel van een meeromvattend normen-, en waardenpatroon en staat als zodanig 

los van de positie die men zelf in het arbeidsproces innneemt. Ouderen hebben 

een sterker arbeidsethos dan jongeren, laagopgeleiden scoren hoger dan hoogop

geleiden en mannen hoger dan vrouwen. Het sterkste arbeidsethos wordt aange

troffen bij zelfstandigen en hun meewerkende echtgenotes. Opvallend genoeg 

hadden ook huisvrouwen een hoog arbeidsethos, in tegenstelling tot de werklo

zen. De Beer (2001) concludeert eveneens dat huisvrouwen een sterk arbeidset

hos hebben, evenals de vervroegd gepensioneerden. 

Tussen 1985 en 1996 is het gemiddelde arbeidsethos niet veel veranderd. Bij jon

geren was het in de jaren negentig echter sterker dan in de jaren tachtig'. Uit 

het voorgaande blijkt dat de morele plicht om tenminste in het eigen levenson

derhoud te voorzien wel grotendeels, maar niet algemeen wordt onderschreven. 

Een moreel appèl zal dus niet volstaan, maar dient te worden aangevuld door 

beleid dat voldoende financiële prikkels en sancties omvat. 

Ziet dus een beperkt deel van de bevolking arbeid niet als een plicht, een veel 

grotere groep (bijna 50 procent in 1985 tot meer dan 60 procent in 1996) was het 

oneens met de stelling dat 'werken altijd op de eerste plaats moet komen'. En 

bijna 90 procent onderschreef de stelling dat 'er in het leven belangrijker dingen 

zijn dan werken'. Beide laatste uitspraken geven iets aan over de centraliteit van 

arbeid". In tegenstelling tot het arbeidsethos blijkt de centraliteit van arbeid tus-
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sen 1985 en 1996 te zijn afgenomen. 

In het OSA-onderzoek van 1992 is tevens gevraagd naar opvattingen over het ver

richten van betaald werk door vrouwen met gezinsverantwoordelijkheid (kinde

ren tot 12 jaar). Opvallend is dat degenen die hier negatief tegenover staan 

gemiddeld genomen een sterk arbeidsethos hebben. Dit suggereert dat beide 

opvattingen terug te voeren zijn op een algemene onderschrijving van traditio
nele normen en waarden. 

Naast de opvatting dat werken een maatschappelijke plicht is, heeft in toene

mende mate de mening postgevat dat de maatschappij anderzijds de plicht heeft 

om iedereen van (zo mogelijk interess~ll1t) werk te voorzien. Het recht op arbeid 

wordt alszodanig ook erkend in de Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens. Uit het OSA-onderzoek blijkt dat 95 procent van de Nederlanse bevolking 

het recht op arbeid onderschrijft; 75 tot 80 procent vindt zelfs dat iedereen 

recht heeft op interessant werk. Het recht op werk heeft voornamelijk als achter

grond dat mensen daarmee de mogelijkheid wordt geboden om een inkomen te 

verwerven. In de meer luxe situatie, zoals we die in de westerse landen kennen, 

speelt eveneens een rol dat arbeid wordt gezien als een middel tot zelfontplooi

ing en maatschappelijke participatie. Met name in het WRR-rapport Een werkcnd 

pcrspcctief(WRR, 1990) werd sterk de nadruk gelegd op het individuele belang 

van participatie in betaalde arbeid. Dit staat overigens wel in een merkwaardige 

tegenstelling tot de eerder geconstateerde afnemende centraliteit van arbeid in 

het leven van de meeste burgers. 

Arbeid als lust of als last? 

In de negentiende en het begin van de twintigste eeuw waren de arbeidsomstan

digheden van dien aard dat arbeid veelal als een last werd ervaren. Dat leidde 

evenwel niet tot de gedachte dat er dan maar minder gewerkt moest worden, 

want dat paste immers niet in het vooruitgangsgeloof. In plaats daarvan werd 

gesteld dat arbeid aantrekkelijker en plezieriger gemaakt zou moeten worden, 

zodat het van een last tot een lust zou worden. Volgens het voornoemde WRR

rapport is dat inmiddels in belangrijke mate gebeurd. De vraag is echter ofhier 

de wens niet teveel de vader van de gedachte is, ook al zijn de arbeidsomstandig

heden veel beter dan een eeuw geleden. Maar er worden nu weer andere eisen 

aan arbeid gesteld, zoals zelfontplooiing en plezierige sociale contacten. Als die 

niet steeds gerealiseerd kunnen worden, kan arbeid evenzeer als (psychische) last 

worden ervaren als vroeger het geval was door slechte arbeidsomstandigheden. 

Het welbevinden van nu wordt immers niet afgemeten aan criteria van een 
eeuw of langer geleden. 

Overigens wordt arbeid door velen niet uitsluitend als lust of uitsluitend als last 

ervaren. Uit OSA-onderzoek bleek dat in 1985 één op de zes werkenden zowel 
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lust als last in hun werk ervoerc
, waarbij nu eens het één en dan weer het ander 

zal overheersen. In 2000 is dit onderzoek herhaald, en de eerste resultaten geven 

aan dat de omvang van deze groep groter is geworden. Het percentage dat het 

werk als 'lastig' kwalificeert is gestegen van 30 naar 39 procent. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat een grote meerderheid van de werkende 

bevolking zo vroeg mogelijk met werken zegt te willen stoppen. Ze lijken daarbij 

het gelijk aan hun kant te hebben, want volgens metingen van het Sociaal en 

Cultureel Planbureau is het ervaren welzijnsniveau van vervroegd gepensioneer

den zelfs hoger dan dat van de werkenden met de beste banen('. De vroeg gepen

sioneerden erkennen in meerderheid wel de plicht om te werken teneinde in het 

eigen levensonderhoud te voorzien, maar de pensioen- en sociale zekerheidsar

rangementen vormen een integraal onderdeel van het arbeidsbestel. Door hier

van gebruik te maken kan de deelname aan betaalde arbeid worden beëindigd 

zonder dat het arbeidsethos, dat immers onderdeel is van het algemene normen

en waardenpatroon, als zodanig vermindert. 

Nieuwe concepten 

In ons land hebben recentelijk enkele nieuwe concepten inzake arbeid aan popu

lariteit gewonnen. Dit betreft in de eerste plaats het door de Duitser Schmid ont

wikkelde concept van 'transitionele arbeidsmarkten' (transitionallabour markets). 

Daarnaast, maar enigszins verwant, heeft Leijnse als lid van de 'denktank

Winsemius' het concept 'het nieuwe werken' geïntroduceerd'. Het concept van 

transitionele arbeidsmarkten berust oorspronkelijk sterk op de gedachte dat in 

Europa geen volledige werkgelegenheid in traditionele zin meer mogelijk is en 

dat daarom de werkgelegenheid moet worden verdeeld op een wijze die maat

schappelijke participatie voor iedereen mogelijk maakt. Mensen zouden de 

mogelijkheid moeten hebben om betaald werk met andere zinvolle bezigheden 

te combineren, ofwel betaald werk met zulke bezigheden af te wisselen. Daartoe 

wordt het nodig geacht dat een full-time baan minder uren beslaat dan thans 

het geval is. Schmid stelt 30 uur per week als standaard voor, maar dat kan tijde

lijk meer of minder zijn. Het concept van een transitionele arbeidsmarkt is in 

Nederland en Vlaanderen omarmd door sociaal wetenschappers", terwijl econo

men meer sceptisch zijn omdat de hoeveelheid arbeid teveel als een statisch 

gegeven wordt verondersteld. Overigens bevat de uitwerking van Schmid tal van 

aspecten die op zich niet nieuw zijn en reeds veel aandacht krijgen, zoals de 

combinatie van arbeid en zorg. 

De slogan 'het nieuwe werken' komt zoals gezegd voort uit de 'denktank

Winsemius' die in opdracht van het ministerie van Economische Zaken advies 

heeft uitgebracht over het kabinetsbeleid voor de komende 10 à 15 jaar"'. Evenals 

in het concept van de transitionele arbeidsmarkt wordt er vanuit gegaan dat 
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mensen steeds meer arbeid zullen combineren of afWisselen met andere activi

teiten. Het meest kenmerkende van 'het nieuwe werken' is echter de gedachte 

dat de individualisering van de samenleving en het steeds groter aandeel hoger 

opgeleiden leiden tot een andere manier van omgaan met risico's en verant

woordelijkheden. Er wordt een toenemende onzekerheid en ongelijkheid op de 

arbeidsmarkt voorzien, maar tegelijk een toenemende maatschappelijke accepta

tie daarvan. Beschermende instituties zullen waarschijnlijk in betekenis afne

men", zonder dat overigens de solidariteit in de samenleving volledig verdwijnt. 

Maar solidariteit blijft alleen in stand als ze niet te ruimhartig wordt toegepast, 

dat wil zeggen als het geen betrekking heeft op risico's die men vanuit de eigen 

verantwoordelijkheid kan vermijden. 

Normen en waarden 

Vanuit het perspectief van het christelijk geloof is de bijbel een gezaghebbende 

bron voor ethisch handelen en voor normen en waarden". Hoewel hierbij geen 

sprake is van een spoorboekje, zijn er enkele consistente hoofdlijnen aan te wij-
zen. 

Voor het denken over arbeid is een eerste bijbelse notie dat arbeid als een plicht 

moet worden beschouwd, in elk geval voor zover dat nodig is om in het eigen 

levensonderhoud te voorzien, maar tevens om degenen die door omstandighe

den niet kunnen werken, mee te kunnen laten delen. In onze samenleving is dat 

natuurlijk vergaand collectief geregeld door het stelsel van sociale verzekeringen 

en voorzieningen. In hoeverre daaruit een voldoende inkomen wordt verschaft 

aan niet-werkenden wordt verschillend beoordeeld. Wel is het een bijbelse notie 

dat werk moet en mag lonen. Dus wie hard werkt mag gerust een hoger inko

men hebben dan iemand die weinig of niet werkt. 

De tweede bijbelse notie is dat arbeid idealiter een lust zou moeten zijn (het 

paradijs) en het kan als een opdracht worden gezien om daartoe zoveel mogelijk 

de condities te scheppen. Eerder in deze paragraaf is betoogd dat juist hieraan in 

onze maatschappij veel aandacht wordt besteed. Arbeid maakt volgens velen een 

volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk en maakt daardoor men

sen gelukkiger. Betoogd is ook dat hier toch dikwijls de wens de vader van de 

gedachte lijkt, want veelmel1Sen blijken heel goed in onze maatschappij te func

tioneren zonder betaalde arbeid te verrichten. 

De derde notie is dat waar arbeid als een last wordt ervaren, er grenzen worden 

gesteld aan die belasting. Men hoeft niet altijd of niet zoveel mogelijk te werken. 

Ondanks de vijfdaagse werkweek en een week of vijf vakantie per jaar blijkt dat 

veel mensen gebukt gaan onder een hoge werkdruk, hetgeen mede wordt veroor-
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Een maximale 

inzet van arbeid 

om daarmee de 

economische groei 

zo groot mogelijl{ 

te doen zijn, lijlct 

op gespannen voet 

te staan met chris-

telijke normen en 

waarden. 

zaakt door de hoge eisen die men ook aan andere aspecten van het leven stelt. 

De centraliteit van arbeid is afgenomen en andere bezigheden vergen een zelf~ 

standig tijdsbeslag. Het is daarom in de eerste plaats een persoonlijke verant

woordelijkheid om de arbeidsbelasting draaglijk te houden. Daarnaast hebben 

ook werkgevers een verantwoordelijkheid. Voorkomen dient te worden dat er te 

grote druk op mensen wordt uitgeoefend om hard te werken of om ze onvol

doende keuzevrijheid te bieden om werktijden aan te passen aan hun persoonlij

ke behoeften. In dit verband kunnen ook het belang van collectieve rustmomen

ten en de bedenkingen tegen de 24-uurseconomie worden genoemd!'. De alge

meen christelijke, maar ook humanistische, notie dat mensen naar elkaar moe

ten omzien valt gemakkelijker waar te maken als er collectieve rustdagen zijn. 

Een vierde notie, die aan de vorige is verwant, is dat arbeid het leven van een 

mens niet te zeer mag beheersen, zeker niet als het verwerven van rijkdom voor

op staat. Als het erop aankomt zijn andere dingen in het leven belangrijker. Deze 

mening wordt, waar het het microniveau van individu of samenlevingvorm 

betreft, door een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking gedeeld. Op 

macroniveau ligt dat echter moeilijker. Om de welvaartsgroei in Nederland te 

bevorderen is een toenemende participatie in betaalde arbeid nodig. Een maxi

male inzet van arbeid om daarmee de economische groei zo groot mogelijk te 

doen zijn, lijkt evenwel op gespannen voet te staan met christelijke normen en 

waarden. 

Een l<entering in het denl<en over arbeid? 

In de jaren negentig heeft in Nederland sterk de nadruk gelegen op het schep

pen van werk en het stimuleren van de arbeidsparticipatie. De slogan 'werk, 

werk, werk' is nu echter versleten en naar veler oordeel aan vervanging toe. Het 

concept van een 'transitionele arbeidsmarkt', dat minder eenzijdig de nadruk 

legt op de betekenis van betaalde arbeid en een ruimer participatiebegrip kent, 

blijkt in ons land tamelijk populair te zijn. Dit concept heeft sterk normatieve 

kanten, omdat het arbeid wil plaatsen in een breder concept van een civil society 

waarin solidariteit en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid belangrijk wor

den geacht. In termen van de Nederlandse politiek is het in feite een links con

cept. Daarnaast manifesteert zich echter ook een trend die onder de noemer van 

'het nieuwe werken' de individuele verantwoordelijkheid benadrukt. De verkon

digers hiervan lijken op het eerste gezicht minder normatief, maar zijn dat even

zeer. Er klinkt duidelijk in door dat de verwachte ontwikkeling ook een gewens

te ontwikkeling is. Een ontwikkeling waarbij de individuele verantwoordelijk

heid wordt benadrukt en feitelijk het belang van betaalde arbeid wordt aange

scherpt. Hier lijkt al met al sprake van een politiek gezien rechts concept. 
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Als dit soort concepten een rol spelen bij de standpuntbepaling van politieke 

partijen, dient men wel te beseffen dat de maatschappij slechts beperkt stuur

baar is. Economische en technische ontwikkelingen, maar ook veel sociale ont

wikkelingen, zijn vrijwel autonoom. Een totaal-concept als de 'transitioneIe 

arbeidsmarkt' is daarom niet erg kansrijk. Elementen daaruit, met name op het 

gebied van arbeid en zorg, maar ook op het gebied van werken en leren", wor

den reeds in de Nederlandse situatie in praktijk gebracht en zullen naar ver

wachting verder worden versterkt. De toenemende participatie van vrouwen lijkt 

vooralsnog onomkeerbaar, waardoor maatschappelijk gezien het belang van 

betaalde arbeid groter wordt, maar ook regelingen in belang toenemen die 

betaald werk door vrouwen met kinderen beter mogelijk maken. De toename 

van participatie in betaalde arbeid heeft evenwel sterke autonome trekken, 

onder meer door het gestegen opleidingsniveau van vrouwen en door een inko

mens behoef te die steeds vaker is afgestemd op tweeverdieners. 

Het beleid van loonmatiging, dat als een van de belangrijkste peilers onder de 

groei van de werkgelegenheid kan worden gezien, is uiteraard in een krappe 

arbeidsmarkt niet vol te houden. Ook de arbeidsmarkt kent tendensen naar 

evenwicht, waarbij loonstijgingen de groei van de werkgelegenheid zullen 

afremmen. Dit proces is reeds in gang gezet, maar gezien de vertraagde werking 

van de arbeidsmarkt is het volume-effect (atilame van de werkgelegenheidsgroei 

en toename van de werkloosheid) nog niet of nauwelijks zichtbaar. Als er in 

2002 een nieuw regeerakkoord moet worden opgesteld zal dat zo goed als zeker 

wel het geval zijn. Er is daarom geen reden om te veronderstellen dat er een 

geheel ander arbeidsmarktbeleid kan worden gevoerd. 

Standpuntbepaling 

In onze huidige samenleving is deelname aan betaalde arbeid noodzakelijk om 

op een passend niveau in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien en 

tevens te kunnen bijdragen aan gemeenschapsvoorzieningen. Werken zien als 

een plicht heeft hiermee direct te maken. Onbetaald werk kan eveneens van 

groot maatschappelijk belang kan zijn, maar dit zal slechts bij hoge uitzonde

ring een excuus kunnen zijn om op kosten van de gemeenschap te leven en geen 

betaald werk te zoeken. 

Van diverse zijden is de afgelopen decennia betoogd dat werken steeds meer een 

lust wordt en steeds minder een last. Het is echter de vraag of het benadrukken 

van de positieve aspecten van werk geen elitaire opvatting is. Men hoeft maar 

om zich heen te kijken om te zien dat werk niet altijd en voor iedereen plezierig 

is. Aandacht voor het materiële belang dat men heeft om betaald werk te ver

richten blijft daarom van belang. Arbeid moet lonen. Het concept van 'het nieu

we werken' legt niet voor niets de nadruk op de persoonlijke verantwoordelijk-
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heid en een grotere acceptatie van beloningsverschillen en van ongelijkheid in 

het algemeen. 

Het concept van 'de transitionele arbeidsmarkt' is daarentegen meer gebaseerd 

op de Europese traditie van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en solida

riteit. 

Voor zover overheidsbeleid mede richting kan geven aan ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt, zal nagedacht moeten worden over een slimme combinatie van de 

concepten 'transitionele arbeidsmarkt' en 'het nieuwe werken'. Beide bevatten 

deels tegenstrijdige elementen, zodat op deelgebieden duidelijke keuzes nodig 

zijn. Vanuit christelijke principes is het mijns inziens niet zonder meer te zeg

gen of er gekoerst moet worden op het versterken van de persoonlijke verant

woordelijkheid of het blijven beschermen van collectieve arrangementen. 

P. Al/aart was van 1984 tot april 2001 lid van de programmaleiding van de OSA 

(Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek). Vanaf 1 april 2001 is l1ij zelfstandig 

adviseur/onderzoeker na vervroegd pensioen bij OSA. 

Noten 

1. Elementen uit deze alinea zijn ontleend aan Dekker (1996) 

2. Allaart e.a. (1991) 

3. Allaart e.a. (1993) 

4. Allaart e.a. (1993) 

5. Allaart e.a. (1989) 

6. De Beer (2001) 

7. Schmid (1998) 

8. l.eijnse (2001), Ministerie van Economische Zaken (2001) 

9. In 2000 was het Vlaams-Nederlans Arbeidsmarktcongres in Brussel er aan gewijd. 

Hierin waren van Nederlandse zijde meer sociaal-wetenschappers dan economen 

betrokken, terwijl voor Vlaanderen geldt dat het arbeidsmarktonderzoek nog sterk 

wordt gedomineerd door sociaal-wetenschappers. 

10. Zie ook Baljé e.a. (2001) 

11. Theeuwes (2001) 

12. Zie hiervoor ook Graafland (1998) 

13. Zie hiervoor Van de Klundert, red. (1999) 

14. Gelderblom en De Koning (2001) 
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