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door drs. M. jansen 

'Een zo hoog mogelijl{e 

arbeidsparticipatie mag toch 

geen doel op zich zijn!' 
CDV IN GESPREK MET PROF. DR. L. SOETE 

Prof. dr. Luc Soete is directeur van de Maastricht School of Management en 

hoogleraar Economie aan de Universiteit van Maastricht. Op de kop af drie 

jaar geleden publiceerde hij in dit tijdschrift de bijdrage 'Werk, werk en nog 

eens werk: naar een '24-uurs-participatie'?'. Daarin riep hij op tot een nieuwe 

discussie over arbeid en arbeidsparticipatie. Een bezinning op het ongebrei

delde streven naar maximale arbeidsparticipatie was dringend nodig. Een lou

ter economische visie onderwaardeert zijn inziens het belang en de behoefte 

aan niet-arbeidsactiviteiten zoals vrijwilligerswerk en verenigingsleven. 

Actieve brede maatschappelijke participatie zou de uitdaging van de 21ste 

eeuw worden. Soete was destijds secretaris van de commissie die in opdracht 

van de Belgische Koning Boudewijnstichting het rapport 'Arbeid en niet

arbeid. Naar een volwaardige participatie' aan het schrijven was. Dat rapport 

is inmiddels verschenen (1999) en in onder andere België aangeslagen. 

Redenen genoeg voor een 'Soete revisited'. 

'In veel werkgelegenheidsbeleid is de economische benadering van arbeid zeer 

dominant. Daarin wordt slechts rekening gehouden met wat formeel verhandeld 

wordt binnen de economie. Wat buiten de arbeidssfeer gebeurt, 'niet-arbeid', 

zoals huishoudtaken, de opvoeding van kinderen, de verzorging van familiele

den, vrijwilligerswerk, heeft an sich geen economische waarde'. Een gevolg van 

die rationaliteit is dat niet-arbeid wordt gezien als niet-gebruikt arbeidspoten

tieel. Soete vindt dat een simplistische visie en illustreert dat met het volgende 

voorbeeld: 'Stel dat in de meeste gezinnen slechts één van de partners formeel 

werkt en de ander zich bezighoudt met alle andere gezins- en huishoudtaken. 

Stel nu dat van de één op de andere dag elk van de 'niet-actieve' partners deze 

taken gaat verrichten bij de buren tegen een vergoeding. Effectief verandert er 

niets: met het inkomen dat de partner nu verdient bij de buren, wordt de inge

huurde hulp van de buur betaald. Voor de econoom zal zich echter een signifi

cante toename in welvaartsgroei en in werkgelegenheid voordoen: de huishoud

taken worden nu immers 'gewaardeerd', dus ook geproduceerd en vergoed en 

dragen dus bij aan het nationaal inkomen'. 
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Schijnwelvaart 

Veel van onze naoorlogse groei vindt volgens Soete haar verklaring in 'het bin

nen het formele economische arbeidskader brengen van deze niet-arbeid-activi

teiten; in de uitbesteding van verzorging van ouderen, kinderen en het huishou

den'. Deze economisering van niet-arbeid is in veel Europese landen op haar 

grenzen aan het stuiten. Soete voorspelt dat als men op deze weg doorgaat, er 

niet meer welvaart maar 'schijnwelvaart' wordt gecreëerd. Met zijn allen verdie

nen we meer geld, maar er is steeds minder tijd om iets anders te doen dan 

betaalde arbeid: 'Werknemers nemen werk mee naar huis en werken 's avonds 

door. Ze zitten al voor en na hun werk in de trein dossiers door te nemen, of 

bekijken hun e-mails 's avonds en in vakanties. Die vervagende scheidslijnen spe

len vooral bij hoger geschoolden en in de dienstensector. Historisch gezien is er 

een bijzonder interessante omkering te constateren. Ruim 100 jaar geleden was 

arbeid een dominante factor voor de arbeiders. Voor niet-arbeid hadden zij niet 

of nauwelijks tijd. De arbeiders moesten 9 tot 10 uren en 6 dagen in de week 

voor een minimaal loon werken. En de fabriekseigenaar zat in 1870-1880 een 

kopje thee te drinken en las ondertussen de Times, om te kijken hoe de koersen 

ervoor stonden. Nu is de situatie geheel omgekeerd. De arbeider of bouwvakker 

werkt 36 of zelfs 32 uur; in Frankrijk stopt men alom 13.00 of 14.00 uur. 

Daartegenover moeten veel hooggeschoolden nu juist bij wijze van spreken dag 

en nacht beschikbaar zijn. Een extreem voorbeeld daarvan zijn de beleggingsa

nalisten die overdag keihard werken en dan in de avond en nacht nog de ontwik

kelingen in Californië moeten bijhouden. Dat gaat heel sterk richting 24 uur per 

dag ter beschikking staan. Nieuwe technologie werkt dat ook in de hand, via 

mobiele telefoon, computer en dergelijke. Daardoor wordt het wordt steeds 

moeilijker om afstand te nemen en tijd vrij te maken voor zorg aan kinderen of 

ouders en scholing'. De schijnwelvaart is het meest zichtbaar bij gezinnen van 

hoogopgeleiden: 'Er is een hoog inkomen, maar de tijd ontbreekt om ervan te 

genieten. Hoogopgeleiden worden niet afgerekend op hoge arbeidsproductiviteit, 

maar op volledige beschikbaarheid en hebben bijna geen tijd meer voor niet

betaalde arbeid. Het gevolg daarvan is dat zij met hun geld allerlei activiteiten 

inhuren: de babysit voor de kinderen, de thuiszorg voor de ouders etcetera. Die 

uitbesteding doet de werkgelegenheid en de economische groei weer stijgen'. 

Vruchtbaarheidsstaldng 

De negatieve gevolgen van het op deze manier aanjagen van de arbeidsparticipa

tie en de economische groei werden in België steeds zichtbaarder en waren ook 

aanleiding voor het rapport van de commissie 'Arbeid en niet-arbeid'. In België 
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was de werkloosheid hoog en de groep actieven heel klein. Er was wel sprake van 

een zeer hoge arbeidsproductiviteit. De keerzijde ervan was echter dat de vrij wil

ligerssector steeds meer onder druk kwam te staan. Voorts waren de gevolgen 

zichtbaar voor de bevolkingsgroei: de fertiliteitcijfers van hooggeschoolde vrou

wen waren gedaald tot gemiddeld 0,5 kind of iets dergelijks; in ieder geval erg 

laag. Dezelfde trends zijn zichtbaar in andere Europese landen. Opvallend is dat 

die daling van de vruchtbaarheid in extreme vorm te vinden is in Zuid-Italië en 

Spanje. Daar zijn de cijfers zo laag dat er echt sprake is van een krimpende 

bevolking op de langere termijn. Vrouwen zijn niet meer bereid om thuis te blij

ven. Men spreekt wel van een vruchtbaarheidsstaking. Er is steeds meer sprake 

van een tweedeling: of werken en geen kinderen, of thuisblijven en kinderen. En 

die laatste keuze wordt steeds minder gemaakt. Daarin gaan Europese landen lij

ken op Japan'. 

Ook lijkt de tevredenheid van de Westerse burgers niet exponentieel toe te 

nemen met de toename van de welvaart. 'Economen hebben,' aldus Soete, 'al 

vaker tot hun verbazing moeten vaststellen dat de toename in economische 

materiële welvaart in de naoorlogse periode over het algemeen niet gepaard is 

gegaan met eenzelfde toename van geluk. Traditioneel werd hiervoor een verkla

ring gezocht in het belang van relatieve consumptie: de mate van de eigen wel

vaart wordt afgemeten aan die van anderen. Dat kan leiden tot een soort concur

rentie die uiteindelijk niet leidt tot een toename in het zich gelukkig voelen, 

maar tot overconsumptie. Naar aanleiding hiervan zouden economen zich moe

ten afVragen of zij zich niet met de verkeerde vraagstellingen bezighouden. 

Zouden zij niet het nastreven van geluk opnieuw als centrale vraagstelling naar 

voren moeten brengen?' 

Een dergelijk doorbraak laat op zich wachten. In de tussentijd wordt de keerzij

de van de nadruk op betaalde arbeid en economische groei in verschillende 

Europese landen steeds duidelijker Voor Soete is het helder: 'Een zo hoog moge

lijke arbeidsparticipatie mag toch geen doel op zich zijn! Zo werd in de 'Lissabon 

Summit' door de Europese regeringsleiders als doel gesteld dat 65% van de vrou

wen zouden moeten deelnemen aan betaalde arbeid in de Europese Unie. Dat 

vind ik geen echt interessante doelstelling. Natuurlijk, arbeid betekent inkomen. 

Het streven naar 100% arbeidsparticipatie acht ik onwenselijk en zelfs een groot 

gevaar: dan hebben we geen tijd meer voor niet-commerciële activiteiten die van 

groot belang zijn voor de sociale cohesie, individuele verrijking en ontplooiing. 

Het systematisch vermarkten van deze activiteiten ondergraaft de vrijwillige, 

sociale participatie en uiteindelijk de sociale cohesie van een maatschappij'. 
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Emancipatoire overwegingen 

Op de veel gebruikte tegenwerping dat het effect zal zijn dat vrouwen achter het 

aanrecht gevangen zullen blijven, repliceert Soete: 'Ik ben mij ervan bewust dat 

het relativeren van het maximaliseren van betaalde arbeid gemakkelijk als sek

sistisch kan worden afgedaan. Het emancipatorisch argument geldt natuurlijk, 

maar mag er niet toe leiden dat beleid enkel en alleen gestoeld is op financieel 

economische argumenten en overwegingen. Zo van: de arbeidsparticipatie moet 

omhoog, anders hebben we straks geen pensioenen. Ik vind het gebruik maken 

van uitsluitend financieel-economische argumenten ten aanzien van arbeidspar

ticipatie gewoonweg niet valabel. Of dat nu gebeurt door de Wetenschappelijke 

Raad voor Regeringsbeleid (WRR) die waarschuwt voor de gevolgen van de ver

grijzing, of het Ministerie van Financiën dat hecht aan een forse economische 

groei. De emancipatoire zorgen vind ik zeer legitiem. 

Luc Soete 

Maar als men deze werkelijk serieus neemt, zou dat moeten betekenen dat men 

het ook positief zou moeten waarderen als veel mannen minder zouden gaan 

werken. Voor de EU zou dat betekenen dat als het aantal vrouwen dat betaald 

werk doet naar 65'){, omhoog is gebracht, we het zouden toejuichen dat mannen 

hun arbeidsuren omlaag brengen. Als zo geredeneerd wordt, is het inbrengen 

van emancipatoire belangen valide. Nu worden vaak alleen die emancipatie

argumenten overgenomen, die goed zijn voor de economische groei. Een uitzon

dering in Europa daarop zijn de Scandinavische landen waar -mede dankzij het 

beleid- door mannen wel de keuze wordt gemaakt om minder te werken en 

taken thuis over te nemen' 

Niet-arbeid uitbesteden 

Een tweede, veel gehoorde tegenwerping is dat Soete een banvloek lijkt uit te 

spreken over het uitbesteden van niet-arbeid. Maar: 'Het is de niet de strekking 
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van mijn betoog, dat het altijd beter is datje zelf voor je kinderen of je ouders 

zorgt. Het is goed vanuit emancipatie-overwegingen dat man en vrouw het 

samen doen. Maar dat betekent nog niet dat professionele kinderopvang veroor

deeld moet worden. Ik kan uit eigen ervaring getuigen dat dergelijke opvang van 

groot belang is. In mijn vaderland België is het mogelijk kinderen op school te 

laten tot 7 of 8 uur 's avonds. De naschoolse en tussenschoolse opvang is daar 

veel beter ontwikkeld. Toen mijn vrouwen ik in de tachtiger jaren uit de VS 

terugkwamen en ons in Nederland vestigden, waren er in Nederland tot onze 

grote frustratie geen lunchvoorzieningen voor onze schoolgaande kinderen. Men 

rekende erop dat je de kinderen om 12.00 uur weer kwam ophalen. De gebrek

kigheid van opvangvoorzieningen is een van de verklaringen voor het feit dat 

vrouwen in Nederland allemaal deeltijd werken. Dus: ja, uitbesteding is zeker 

een deel van de oplossing. 

Het gaat er echter om dat die uitbesteding niet opgedrongen wordt uit economi

sche overwegingen, maar dat mensen zelf de balans in hun eigen situatie kun

nen zoeken tussen zelf doen en uitbesteden. Dat die keuzevrijheid belangrijk is, 

blijkt bij mensen die thuis blijven om voor hun ouders of voor hun partner te 

zorgen. De druk op mensen die mantelzorg doen, is vaak enorm groot. Het is 

heel goed dat zij ook de mogelijkheid hebben om afgelost te worden door een 

betaalde kracht, of om de zorg voor een deel uit te besteden. Je moet dus goed 

oppassen met het argument: 'Het is belangrijk dat individuele keuzes gerespec

teerd worden'. 

Ongemotiveerde studenten 

Op de vraag of Soete dan niet een voorstander zou moeten zijn van een basisin

komen - dat een grote mate van keuzevrijheid geeft-, antwoordt hij dat de com

missie Arbeid en Niet-arbeid in haar rapport het basisinkomen heeft afgewezen: 

'Dat hebben we gedaan omdat dan de band tussen beloning en actief zijn hele

maal weg is. Tegenover nuttige activiteiten, moet wel iets als een financiële belo

ning staan. Als men niet actief is, geen werk zoekt, televisie kijkt en niets in het 

huishouden en toch een beloning ontvangt, dan gaat dat in tegen het rechtvaar

digheidsgevoel. De commissie vond het wel heel lastig om onderscheid te maken 

tussen wel en niet nuttige activiteiten. Er moet inkomen zijn voor mensen die 

werkloos zijn en zoeken naar een baan of een baan hebben en te weinig verdie

nen. Ten tweede: voor mensen die niet zoeken, maar wel sociaal nuttig bezig 

zijn, moet een vergoeding zijn. Er moet tenslotte dus geen inkomen zijn voor 

mensen die niets willen doen. De commissie is er niet uitgekomen wat de defini

tie zou moeten zijn van 'nuttige niet-arbeid'. Het is aan anderen om die uit te 

werken. 

( 
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Het rapport van de commissie Arbeid en Niet Arbeid heeft inmiddels al invloed 

gehad in de Belgische politieke arena. Soete: 'De Belgische sociaal-democratische 

minister Frank vandenBroucke heeft allerlei ideeën overgenomen in zijn rapport 

over Actief Sociaal Beleid. Hij stelt dat activering de essentie is en heeft het idee 

gelanceerd 'naar een participerende maatschappij'. Kern daarvan is dat mensen 

actief moeten zijn op elk gebied: op dat van arbeid én onderwijs. Dat is geen 

overbodige luxe, ook in Nederland. Bijvoorbeeld in het onderwijs zit een zeer 

sterke passiviteit in het systeem. Hier op de Maastricht School for Management 

bijvoorbeeld, komen studenten uit de hele wereld en zij hebben een ontzettende 

nieuwsgierigheid. Bij Nederlandse studenten is dat wel anders. Die moet je 

voortdurend motiveren. 

Nieuwe ongelijlrneid 

Dat is een slechte zaak en bovendien niet vol te houden. Door allerlei technologi

sche ontwikkelingen moet de consument veel actiever worden. Kijk bijvoorbeeld 

naar de pinautomaat. Voor een actieve houding is kennis noodzakelijk. 

Activering veronderstelt capaciteiten. Dat zal ook de nieuwe ongelijkheid wor

den: mensen die passief zijn aan de ene kant en mensen die ondernemend zijn 

aan de andere kant. Daarop moet veelmeer geanticipeerd worden. De lijn van 

VandenBroucke is nog niet overgenomen door andere Europese sociaal-democra

ten. Soete: 'Door Kok en Blair wordt zijn lijn tot op heden niet omarmd. Dat kan 

veranderen. Als voorzitter van de Europese Raad, organiseert België twee sociale 

conferenties (op 14 en 15 september en in oktober, red.) die precies daarop geënt 

zijn. De eerste conferentie gaat over de welvaartsstaat in Europa? Hoe ziet de 

sociale welvaartsstaat eruit in Europa? Moeten we gaan concurreren of is een 

minimale gemeenschappelijkheid noodzakelijk? De tweede conferentie gaat over 

de ontwikkeling van sociale indicatoren. In de Europese Unie bestaat benchmar

king uit economische indicatoren, maar niet op sociale indicatoren. Het is wen

selijk dat er sociale performance indicatoren worden ingevoerd. Daarbij valt te 

denken aan het wel of niet voorkomen van kinderarmoede en het recht op 

onderwijs. Dat zijn zeer belangrijke variabelen die het economisch presteren 

beïnvloeden. Uit onderzoek blijkt dat deze factoren op de lange termijn beslis

send zijn voor het goed economisch functioneren. Mogelijk kunnen de conferen

ties het begin zijn van een relativering van eenzijdige nadruk op betaald werk 

en een herwaardering van brede maatschappelijke participatie in het Europese 

sociale beleid'. 
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