
Drs. J.F. Hu1bers 

Flexibilisering van 
arbeid 

Vri;willigheid en zeggenschap over werk
tijden is van grate invloed op het welzi)n 
van werknemers De mogelijkheid tot 
dee/name aan het maatschappelijk Ieven 
is daarbij aan de orde. Het zoeken naar 
een evenwicht tussen flexibilisering van 
arbeid en bescherming van werknemers 
kan het beste aan de sociale partners wor
den overgelaten. 

Flexibilisering van arbeid is in de laatste 
cao-onderhandelingsronde opnieuw in het 
middelpunt van de belangstelling komen 
te staan. Werknemers en bedriJven kunnen 
niet meer voldoende uit de voeten met de 
traditionele arbeidspatronen. Er wordt 
daarom op verschillende terreinen ge
werkt aan verdere flexibilisering. Arbeid en 
arbeidspatronen hebben een grote in
vloed op het dagelijkse bestaan van men
sen en op de samenleving in zijn geheel. 
De effecten van de nieuwe ontwikkelingen 
op dit gebied zijn vaak positief, maar kun
nen ook negatief uitvallen. Dit betekent dat 
de politiek de zaken niet op ziJn be loop kan 
Iaten en er ook vanuit een christen-demo
cratische visie op de ontwikkelingen zal 
moeten worden gereageerd. 

Mensen willen in toenemende mate zelf 
bepalen hoe ziJ hun Ieven inrichten, hoe zij 
zich als individu ontplooien en welke 
plaats arbeid daarin krijgt. De werknemer 
van deze tijd is mondig en is vee\ minder 
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geneigd in een vast stramien zijn werkda
gen te vullen. Om die reden moet flexibili
teit in beginsel positief worden benaderd. 
Een verkrampte reactie is onwenselijk. 
Ook biJ werkgevers is er een groeiende be
hoefte aan grotere varieteit in de arbeids
patronen. Dit is onder andere een gevolg 
van de verdergaande internationalisering 
van de economie, schaalvergroting en de 
vele nieuwe technologieen die ontwikkeld 
worden. In nauw overleg met werknemers
en werkgeversorganisaties moet de over
heid zorgen voor een verantwoorde invul
ling van flexibilisering van arbeid. Een in
vulling die recht doet aan de eigen verant
woordelijkheid van werknemers en werk
gevers. Een invulling waarvan positieve 
effecten zijn te verwachten voor het werk
loosheidsvraagstuk, waarbij werkgevers 
concurrerend kunnen werken en die de 
creativiteit van mensen stimuleert. 

Ook ouderschapsverlof of de stimule
ring van kinderopvang komen in het kader 
van bovenstaande maatschappelijke ont
wikkeling aan de orde. Oeze vraag doet 
zich echter ook voor bij de vormgeving van 
het arbeidspatroon zelf. Zal de grotere di
versiteit in leefpatronen en sociale struc
tuur ook leiden tot een grotere flexibilise
ring van de arbeid zelf'? En andersom, wei-
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ke biJdrage kan een verdere flexibilisering 
hebben op de vormgeving van leefpatro
nen en sociale structuur? 

Begripsbepaling 
Flexibilisering van arbeid is geen eendui
dtg beg rip. Mede vanwege de populariteit, 
waarin de term 'flexibilisering' in relatie tot 
arbeidsrelaties zich mag verheugen, wor
den verschillende ontwikkelingen onder dit 
begrip samengebracht. In het algemeen 
worden vier vormen onderscheiden, die in 
meer of mindere mate met elkaar samen
hangen. 
1 Functionele flexibilisering Een werkne

mer kan binnen een bedrijf op verschil
lende plaatsen worden ingezet. 

2 Flexibiliteit in de beloning De beloning 
wordt op enige wiJze afhankelijk gesteld 
van de arbeidsprestaties 

3 Flexibilisering van arbeids- en bedrijfs
lijden De bedrijfstijden worden ver
lengd naar de organisatorische en eco
nomische behoefte van een bedrijf, 
waarbij de Iengle en planning van dear
beidstijden van de werknemer zoveel 
mogeliJk worden aangepast aan de per
soonlijke voorkeur van de werknemer. 

4 Numerieke flexibilisering Door het aan
passen van het aantal werknemers of 
het aantal arbeidsuren die deze werk
nemers maken word! getracht te voor
komen dater binnen een bedrijf sprake 
is van onder- of overbezetting. 

lk zal mij hieronder beperken tot de laatste 
twee vormen van flexibilisering. Functione
le flexibilisering (1) is vooral een bedrijfs
interne kwestie, waarbij het er vaak om 
gaat werknemers een meer gevarieerde 
en daarmee interessante baan te geven. 
Flexibiliteit in de beloning (2) word! wei on
der flexibilisering van arbeid geschaard, 
maar vall buiten het bestek van dit artikel. 
Met name de laatste twee vormen sluiten 
aan bij de vraagstelling die in het voor
gaande is geformuleerd. Bovendien komt 
utl de verantwoordelijkheidsverdeling Ius
sen de overheid en de sociale partners 
voort, dat de overheid haar verantwoorde-
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lijkheid ten aanzien van deze aspecten 
ook tot uitdrukking doet komen door mid
del van wetgeving. 

De betekenis van arbeid 
Arbeid neemt een belangrijke plaats in ons 
Ieven in. Door het verrichten van betaalde 
arbeid voorzien mensen in de eerste 
plaats in hun levensbehoefte. Het werk dat 
zij verrichten is ook van grote invloed op 
de sociaal-maatschappelijke positie die 
mensen innemen. Tenslotte kan het gevoel 
van eigenwaarde geven: door de arbeid 
die word! verricht is de mens in staat zich
zelf te ontplooien. 

In Bijbelse termen worden mensen op
geroepen hun talenten in te zetten. Arbeid 
betekent in haar diepste wezen dienst aan 
de naaste en de schepping. In principe 
kan dat op vele manieren vorm krijgen. 
Elke vorm van menselijk bezig zijn die in 
het teken staat van dienstbaarheid word! 
zo in het begrip arbeid vervat. Maatschap
pelijke waardering mag dan ook niet op
houden bij de vraag of de arbeid al of niet 
goed betaald wordtl 

Deze principiele benadering vraagt om 
een voortdurende bezinning op de beteke-

Waardering van arbeid 
mag niet afhangen van de 
vraag of zij betaald is of 
niet. 

nis van arbeid. Het is een belangrijke fac
tor in een christen-democratische beoor
deling van economische zelfstandigheid. 
Het speelt een belangrijke rol als het gaat 
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om de waardering voor het vemchten van 
huishoudelijke en gezinstaken. 

Maar ook maatschappelijke ontwlkkelin
gen dwingen ons tot een dergelijke bezin
ning Arbeid bepaalt in sterke mate het le
venspatroon van rnensen en de soc1ale 
structuur van een sarnenleving. In een 'tra
ditionele' situatie was er sprake van een 
vaste verdeling binnen een samenle
vingsverband waren de betaalde en huis
houdelijke taken tussen man en vrouw ver
deeld en de indeling van de week gal voor 
de kostwinner een duidelijke scheiding 
tussen betaald werk en vriJe tijd. Door tal 
van ontwikkelingen treed! een steeds min
der duidelijke scheid1ng op. Als gevolg 
van tal van vormen van arbeidsduurverkor
tlng en herverdeling van arbeid is de be
taalde werkweek allang niet rneer in een 
sirnpele maandag tot vnjdag van negen tot 
viJf te passen. 

Als gevolg van emancipatie. maar bij
voorbeeld ook door een toenemende 
schaarste op de arbeidsmarkt, maken ook 
vrouwen steeds meer gebruik van het 
recht op een betaalde baan met camere
kansen Oat dit gevolgen kan hebben voor 
de wiJze waarop in een gezin taken en ver
antwoordelijkheden worden gedeeld is 
duidelljk. Op basis van zelf gemaakte keu
zen ontstaat een grotere diversite1t in leef
patronen van rnensen en ook in de sociale 
structuur van samenleving. Deze vraag
stelling doet zich overigens op vele be
leidsterreinen voor. In de belastingwetge
ving en de sociale zekerheid, als he\ gaat 
om de (nadelige) pos1tie van de alleen-ver
diener tegenover de tweeverdiener of het 
vraagstuk indiv1dualisering versus draag
kracht. 

Arbeids- en bedrijfstijden 
Vanuit he\ bedriJfsleven word\ sterk op 
flexibilisering van de arbe1ds- en bedrijfs
tijden aangedrongen In de eerste helft 
van de jaren tacht1g heeft de discussie 
zich met name geconcentreerd rond de 
arbeids\ijdverkor\lng In de loop der Jaren 
verrninderde onder 1nvloed van onder an-
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dere economische groe1 en grotere ar
beldsproduktiviteit maar ook de werkloos
heidsproblemen de wekelijkse werktijd tot 
40 uur of minder. Deze discussie over col
lectieve arbeidstijdverkorting zit echter al 
en1ge tiJd vast. Veel bedrijven ZIJn be
vreesd dat door een verdere verkorting 
van de arbeidstijd en daarmee van de be
driJfstiJd het rendement van de onderne
ming terugloopt. Het stabiliseren of vergro
ten van de bedrijfstijd word\ noodzakelijk 
geacht om de wins\ op peil te houden. De 
invoering van flexibele arbeidstijden is een 
mogelijkheid om arbeidstijdverkorting ver
der door te voeren en toch de wins\ van het 
bedrijf te handhaven Op deze manier kan 
ook worden ingespeeld op de aange
scherpte concurrentieverhoudingen bin
nen de Europese Gerneenschap. 

Ook biJ werknemers bestaat in toene
rnende mate het verlangen naar een op 
hun eigen leefsituatie toegesneden ar
beidstijdregeling. De mondige werknemer 
w1l een grotere eigen verantwoordelljkheid 
dragen voor de inrichting van zijn Ieven. 
Een grotere eigen verantwoordelijkheid biJ 
de werknemer betekent dat hij of zij beter 
in staat zal zijn betaald werk te combineren 
met vrijwilligerswerk of onbetaald werk. 
Voor het vorm kunnen geven aan deze 
eigen verantwoordelljkheid is flexibilise
ring van de arbeidsliJden noodzakeliJk. 
Vaak verrichten beide partners betaald 
werk en zoeken dus naar mogelijkheden 
om ook het gezinsleven recht te doen. 

Door verdere flexibilisering word\ ener
zijds op deze ontwikkel1ngen ingespeeld 
en anderZIJdS worden wiJzigingen in ar
belds- en levenspatronen hierdoor ook 
verder gestimuleerd. Door de grotere va
rietelt in arbeidspatronen zal de spreiding 
van de vrije tiJd toenemen Dit komt lege
moe\ aan indiv1duele wensen van werkne
mers, maar betekent \evens dat de vraag 
naar dienstverlen1ng van de overhe1d en 
particul1eren veel meer gespre1d zal ZIJn 

Politieke invalshoek 
Algemeen is de opvat\lng dat de Arbeids-
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wet 1919, waarin de werk- en rusttijden 
van de werknemers rn nreuwe zin worden 
geregeld. aan vervanging toe is. Deze wet 
~1eeft tot doel de beschermrng van de ge
zondheid, veilrgheid en welziJn van de 
werknemers. De Arbeidswet kriJgt uitvoe
rrng door het verstrekken van vergurmin
gen aan bedrrJven voor hun werktijdenre
geling De opzet van de wet, haar reikwijd
te en het feit dat er enkele onderdelen in 
opgenomen ziJn. dre wetstechnisch beter 
rn de Arbeidsomstandighedenwet passen, 
vragen een grondige herziening. Ook 
vormt deze wet een belemmering voor 
flexibilrserrng van arberds- en bedrrJfstij
den, waaraan een groeiende behoefte is 
Vooruitlopend op een nieuwe ArberdslrJ
denwet ter vervanging van de Arbeidswet 
1919, werden in 1988 reeds de normen 
voor de vergunningen voor arbeids- en 
rusttrJden veranderd. Een unaniem advies 
van de Stichting van de Arbeid urt 1985, tot 
stand gekomen omdat de socrale partners 
zelf tegen de grenzen van de wet aanlie
pen, was een belangriJke aanzet. De ar
berdstijden werden op basis van de Ar
berdswet 1919 vastgelegd op 48 uur per 
week, gemiddeld 8 uur per dag, maar met 
een maximale duur van de werkdag van 
81/? uur en behoud van de wettelijk vrrJe za
terdagmiddag. 

Pas sinds twee Jaar ziJn hier wiJzigingen 
rn gekomen. Na de WiJzigingen in 1988 
worden er vergunningen uitgegeven waar
brJ de dagnorm kan worden vastgesteld op 
9.5 uur voor 6 dagen per week en werd er 
een 4-wekennorm op 190 uur ingevoerd 
In het algemeen gesteld werden de ar
berdstijden per dag. maand en per kwar
taal verr·uimd, waarbij de bescherming van 
de gezondheid, veiligheid en welzijn van 
de werknemer binnen die specifreke perio
den maatgevend is geweest. Daarnaast is 
het nu mogelijk om met verschillende dag
dienstbegrenzingen te werken: of van 6.00 
tot 19.00 uur, of van 8.00 tot 21.00 uur, zo
dat elk bedrijf ziJn werktijden optimaal af 
kan stemmen op zrJn produktie. 

In haar advies uit 1985 pleitte de Stich-
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ling van de Arbeid Ievens voor het leggen 
van een gedeelte van de verantwoordelrJk
heid voor de bescherming van de gezond
heid, veiligheid en welziJn van de werkne
mers bij de sociale partners De werkge
vers- en werknemersorganisaties immers 
vertegenwoordigen mensen, die drrect 
met de regeling te maken hebben. Met 
deze nieuwe normen voor het vergunnin
genbeleid is een eerste stap gezet om 
werkgevers- en werknemersorganisaties 
een grotere verantwoordelrJkheid te geven 
voor arbeidspatronen, die zrJn afgestemd 
op de behoeften van het bedrrJfsleven en 
de persoonlijke wensen van de werkne
mers. 

Het beroep op inzet en betrokkenheid van 
de werknemers (-)en werkgevers (organi
saties) brJ het invulling geven aan arbeids
patronen is overigens niet iets van de laat
ste jaren In 1919 verklaarde mrnister Aal
berse (RKSP) bij de behandeling van de 
Arbeidswet 1919 dat hrJ hoople dat drt de 
laatste keer zal ziJn. dat een minister van 
Arberd in ons land met een arbeidswet als 
deze komt en dat rk er op vertrouw, dat de 
trJd weldra aangebroken zal ziJn. dat men 
langzamerhand kan gaan in een richting 
waarbrJ men de regeling, in plaats van ze 
door de wet voor te schriJven, kan brengen 
brJ het bedrrJf zelf en de regeling over kan 
Iaten aan werkgevers en arbeiders, onder 
toezicht van de overheid, al zal dit in den 
aanvang strenger en stringenter moeten 
zrJn dan vermoedelijk later nodig zal ZiJn' 
Het heeft dus enige tijd geduurd voordat 
hier urteindelijk invullrng aan wordt gege
venl 

De ingeslagen weg aan de hand van het 
Stichtingsadvies heeft een vervolg gekre
gen met een brief uit maart 1989 van het 
vorige kabinet aan de Kamer over herzie
ning van de Arbeidswet. Hierin worden de 
hoofdlijnen voor de nieuwe Arbeidstijden
wet uiteengezet. In deze nota wordt het 
unanieme advies van de Stichting van de 
Arbeid gevolgd om te gaan werken met 
een standaardregelrng en een overlegre-
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gel1ng De standaardregel1ng bevat nor
men voor arbeidstijden indien de werkge
ver en werknemers niets anders zijn over
eengekomen. De overlegregeling met rul
mere normen kan worden gebruikt als er 
een cao is afgesloten. er overeenstem
ming is in het kader van het Gemeen
schappelijk Overleg, biJ afspraken met het 
medezeggenschapsorgaan of biJ uitvaar
diging van een verordening in het kader 
van de Wet op de BedriJfsorganisatle. De 
normen 1n de n1euwe Arbe1dst1Jdenwet 
voor de overlegregel1ng WIJken in het voor
stel niet veel af van de normen voor het 
vergunn1ngenbeleid Aileen de dagbe
grenzing IS opgerekt naar 06 00-22.00 uur. 
De normen voor de standaardregeling ziJn 
krapper. Met deze opsplitsing in een stan
daard- en overlegregel1ng word! er verde
re ruimte geschapen voor inbreng van so
ciale partners. 

Met de normen in de standaardregel1ng 
vormt de overheid in feite een vangnet 
voor wat betreft de Iengle van de arbelds
liJden Met deze normen als uitgangspunt 
kunnen de werkgevers en werknemers zelf 
verder optimaal gebruik maken van de 
mogeiiJkheden van de overlegregeling. om 
zo vorm te geven aan hun eigen verant
woordelijkheld Deze grotere mogelijkhe
den voor inbreng van de sociale partners 
is een belangrijk pos1tief punt b1nnen de 
voorstellen. dat past in het CDA-concept 
van de verantwoordelijke samenleving. 

Spanning 
BiJ de nieuwe definitieve regeling die voor 
de arbeidstiJden op stapel staat, zal de 
doelstelling van wetgeving. te weten de 
bescherm1ng van de gezondheid, veillg
heid en welzijn van werknemers nadrukke
liJk 1n het oog moeten worden gehouden 
Terwijl voor het bereiken van deze doel
stelling. de mogelijkheid om vorm te geven 
aan de e1gen verantwoordeiiJkheid door de 
soc1ale partners het uitgangspunt moet 
ziJn 

Uit onderzoek is naar voren gekomen 
dat extra vermoeidheid vanwege een ian-
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gere arbeidsdag en samengedrukte werk
week. de kans op ongevallen doet toene
men Een goed arbeidskl1maat en een klel
ne omvang van de werkeenheid kan dit ri
sico beperken Per saldo is het mogeiiJk 
dat werknemers een grotere tevredenheid 
tonen met het arbeidspatroon dan biJ een 
trad1!1onele werkweek Vrijwill1ghe1d en 
zeggenschap over de werkliJden IS van 
grote invloed op de ervaren effecten van 
de werkliJdregeling Dit alles is ook van be
lang voor het welziJn van de werknemers, 
waarbiJ daarnaast ook de mogelljkheid tot 
deelname aan het maatschappelijk Ieven 
van belang word! geacht 

De invulling van flex1bilisering van ar
beidsliJden kan dus op gespannen voet 
staan met de noodzaak van bescherming 
van de werknemers 1n bovengenoemde 
z1n Het bere1ken van een evenw1cht Ius
sen bescherming van werknemers en flex1-
bil1ser1ng van arbeidsliJden kan in beginsel 
het beste aan de sociale partners zelf wor
den overgelaten. ZiJ kunnen h1eraan per 
bedriJf of per bednJfstak opt1maal invull1ng 
geven binnen de door de Arbeidstljdenwet 
gestelde begrenzingen. Overigens zullen 
werkgeversorganisat1es en werknemersor
ganisaties het er zeker niet altijd over eens 
zijn waar het JUiste evenw1cht ligt Op voor
hand is du1dei1Jk dater soms een !link aan
ta! moeilijkheden overwonnen zal moeten 
worden, voordat ZIJ er gezamenlijk u1t zijn. 

Werken op zaterdag 
Het beschermen van de gezondhe1d en 
veilighe1d van de werknemers is n1et het 
enige punt, waardoor er spann1ng kan ont
staan tussen de sociale partners over flexi
bllisering van arbeid Ook het werken in 
het weekend is een mogeliJk confiiClpunt 
Uit onderzoek kwam naar voren dat ruim 
61% van de mensen die ge·lnterviewd wer
den. bere1d was om 1n goed overleg regel
matlg op zaterdag te werken. Ook biJ de
gene die een baan hebben. bleek deze 
bereidheid aanwezig D1t betekent dat 
door m1ddel van goede afspraken het mo
geiiJk is om de zaterdag aan de werkweek 
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toe te voegen en te gebruiken als wissel~ 
dag voor werk en opvang van piekdrukte. 
Deze eventuele beretdheid om op zater~ 
dag te werken, 1s een belangrijk politiek 
gegeven, daar de vakbonden zich tot op 
heden nog keren tegen een uitbreiding 
van de werkweek tot de hele zaterdag. 
HierbiJ moet wei opgemerkt worden dat 
willen werken' op zaterdag door de mees~ 
te werknemers anders wordt ervaren dan 
moeten werken' op zaterdag. 

Uit het bovenstaande komt naar voren 
dat de overheid het werken op zaterdag 
zeker niet moet verbteden. Het is veeleer 
aan de sociale partners om te bepalen of 
ze gebru1k wtllen maken van deze moge~ 
l1jkhe1d en zo Ja, op welke wijze. 

VriJe tijd word! door de meeste mensen 
als heel belangrtjk beschouwd Het vrije 
weekend speelt hterin een grate rol. Onge~ 
veer een derde van de vrije ltjd van een 
persoon word! in collecttef verband door~ 
gebracht. Het werken op zaterdag sluit de 
mogelijkheid tot gezamenlijk ontspannen 
niet u1t. Door middel van goede afspraken 
kan er collectief gebruik worden gemaakt 
van de minder overbezette recreatiefacili~ 
teiten en toegangswegen. Overigens bete~ 
kent het uitbreiden van de werkweek tot 
zaterdag dat heel het zogenaamde week~ 
endgebeuren 1n zekere mate aangetast 
word!. Het is de vraag in hoeverre dit ge~ 
volgen heeft voor de zondagsrust. 

Zondagsrust 
De genoemde bedriJfseconomische voor~ 
delen van een verdere flexibilisering van 
de arbetdsltjden, zouden ook gelden btj 
uitbreiding van de arbeidstijd naar de zon~ 
dag. Toch w1l het kabinet in ziJn voorstellen 
ter herzientng van de Arbeidswet 1919 het 
verbod tot zondagsarbeid intact Iaten, met 
uttzonderingsmogelijkheden voor een aan~ 
tal met name genoemde bedrijfstakken, 
volcontlnue ploegenarbeid overwerk of in 
het kader van alternatteve sancties' De 
argumenten daarvoor d1e het noemt zijn 
de gevoelens van reltgieuze groeperingen 
1n de samenlev1ng en de waarde van een 
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vrije zondag voor het maatschappelijk Ie
ven. 

Voor christen-democraten is de zondag 
een biJzondere dag. Een dag die naar bij
belse maatstaven niet als normale werk
dag kan worden beschouwd. Christelijke 
arbeiders komen in een zeer lastig pakket 
indien het mogelijk zou worden hen te 
dwingen op zondag te werken. Maar ook 
zonder dat dit gebeurt, is het mogelijk dat 
de christenen op de arbeidsmarkt in een 
isolement terecht komen, vanwege het feit 
dat bijvoorbeeld op ruime schaal vergun
ningen uitgedeeld worden, zodat het nor
maier word! op zondag te werken, terwijl 
christenen daarin niet mee kunnen gaan. 
Kortom, het verbod op zondagarbeid mag 
niet worden uitgehold door een te ruim ver
gunningenbeleid. 

Maar ook afgezien van een argumenta
tie vanuit een christelijke achtergrond is de 
waarde van een vrije zondag voor het 
maatschappeliJk Ieven evident. In het al 
eerder aangehaalde onderzoek word! dit 
punt verder uitgewerkt. 

Allereerst heeft de zondag een grate 
waarde als collectief rustpunt in de week. 
Daarnaast is een vrije zondag van belang 
voor de maatschappelijke participatie van 
mensen in de sociale systemen (het gezin, 
de kerk, verenigingen, de dorpsgemeen
schap) waarbinnen zij functioneren. De re
cente discussie rond de zondagsreclame 
heeft de gevoeligheid van de verdere aan
tasting van de zondagsrust nogmaals be
vestigd. De opinie van de mensen die 
ge'interviewd zijn voor het genoemde on
derzoek onderstreept de waarde van deze 
argumenten. Ruim 62% van de ge'inter
viewden vindt het (tamelijk) onaantrekkelijk 
om op zondag te gaan werken en een an
dere doordeweekse dag vrij te hebben. 
55% zegt een vaste wekelijkse gemeen~ 
schappelijke vrije dag (tamelijk) belangrijk 
te vinden en 45% staat (overwegend) ne
gatief tegenover het invoeren van de zon
dag als een werkdag. Naast de genoemde 
argumenten wordt geregeld het belang 
van een ritme 1n de tiJd benadrukt om de 
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zondagsarbeid met klem af te wijzen. 
Hoewel het niet per definitie de zondag 

hoeft te ziJn, gaat het om de mogelijkheid 
om de tiJd te structureren en om het orga
niseren van het Ieven, zodat een zeker 
overzicht behouden bliJft en men orde in 
het bestaan kan scheppen. Het is van we
zenlijk belang om in Nederland vast te 
houden aan een dag in de week waarop 
het ritme van personen, bijvoorbeeld bin
nen gezinnen, op elkaar wordt afgestemd 
en men zich op de leefsituatie bezint. Ge
zien de geschiedenis en de verhoudingen 
in Nederland, is de zondag daar de meest 
geschikte dag voor. 

Numerieke flexibilisering 
Numerieke flexibilisering is hierboven ge
definieerd als het aanpassen van het aan
tal werknemers of het aantal arbeidsuren 
die deze werknemers maken ten behoeve 
van het voorkomen van onder- of overbe
zetting binnen een bedrijf. Deze numerie
ke flexibilisering kan op verschillende ma
nieren vorm krijgen. Veelal gebeurt dit in 
de vorm van zogenaamde flexibele ar
beidsrelaties Hieronder valt een brede 
scala van arbeidsverhoudingen en con
tractsoorten, waaronder thuiswerk, op
roep- en afroepkrachten, tijdelijk werk en 
uitzendwerk. Deeltijdwerk wordt in dit arti
kel buiten beschouwing gelaten. 

In onze samenleving heeft een groot 
aantal werkenden een flexibele arbeidsre
latie. De verschillende schattingen schom
melen rond de 500.000 personen. Uit on
derzoek blijkt dat gemiddeld 80% van hen 
de voorkeur geeft aan een vaste baan. Een 
flexibele arbeidsrelatie blijkt hiervoor een 
prima opstapje, want er is een grote door
stroming van mensen met een flexibele ar
beidsrelatie naar een vast contract. Onge
veer 60% van de werknemers heeft na an
derhalf jaar een vaste (reguliere) baan. 

Hiernaast is er een groep werknemers 
die, vanwege hun goede positie op dear
beidsmarkt, expliciet een flexibele ar
beidsrelatie prefereren. In het algemeen 
zijn dit ofwel werknemers met 'betere ba-
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nen', ofwel uitzendkrachten, met name jon
geren en een groot deel van de thuiswerk
sters. Deze onderzoeksgegevens tonen 
aan dat deze vorm van arbeidsflexibilise
ring een belangrijke functie vervult. In het 
vervolg van deze paragraaf komt de vraag 
aan de orde hoe deze vorm verder wordt 
en moet worden ingevuld. 

De geschetste maatschappelijke ont
wikkelingen in de paragraaf over flexibili
sering van arbeids- en bedrijfstijden wer
ken ook door ten aanzien van numerieke 
flexibilisering. Aan een flexibele arbeidsre
latie zitten voor de werknemer naast nade
len ook grote voordelen. Voor velen bete
kent een dergelijke baan een doorbreking 
van de - huishoud - sleur, een zekere fi
nanciele zelfstandigheid, meer afwisselen
de sociale contacten en de mogelijkheid 
om het werk af te stemmen op bijvoorbeeld 
het levenspatroon van het gezin, de studie 
of andere maatschappelijke bezigheden. 
Overigens komen de voordelen in de prak
tijk niet altijd helemaal uit de verf. 

Ook de werkgever kan voordeel hebben 
van flexibele arbeidsrelaties. Deze beteke
nen meestal een efficientere bedrijfsvoe
ring en een versterking van de concurren
tiepositie. Dit ondanks mogelijke nadelen 
als grotere organisatorische inspannin
gen. Omdat de voor- en nadelen varieren 
met de precieze vorm van de arbeidsrela
tie, worden enkele belangrijke verschij
ningsvormen hier behandeld. 

- Thuiswerk. Thuiswerk is het thuis, al
thans niet op een locatie die daarvoor pri
mair bestemd is, tegen betaling vervaardi
gen van produkten of het verrichten van 
diensten voor een bedrijf. Thuiswerk geeft 
de werkgever optimale flexibiliteit. In ver
schillende sectoren maken werkgevers 
dan ook veel en meestal ook verstandig 
gebruik van deze arbeidsrelatievorm. Voor 
vele tienduizenden, voornamelijk vrouwen, 
is dit werk thuis de enige mogelijkheid om 
iets te verdienen. 

- Oproepwerk. Oproepwerk betekent in 
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de praktijk dat een werknemer een ar
beidscontract heeft waarbij het onzeker is 
wanneer hij/ziJ werkt en voor hoeveel uur. 
Hieronder vallen ook de zogenaamde nul
urencontracten, waarbiJ er ten aanzien van 
aile werkuren van de werknemer onzeker
held bestaat; er is geen vast aantal uren 
waarop de werknemer altijd werkt. De op
roepkrachten hebben meestal een doorlo
pende arbeidsovereenkomst of een voor
overeenkomst een intentieverklaring van 
de werkgever en de werknemer, waarin 
staat dater sprake is van een arbeidsover
eenkomst als de werknemer. na een op
roep van de werkgever. de arbeid gaat 
verrichten. Veel mensen. met name ook 
werkende studenten en scholieren geven 
de voorkeur aan oproepwerk. lmmers zij 
kunnen rekenen op een vaste. hoewel on
regelmatige. bron van inkomsten zonder 
echt vast te zitten aan het werk. Bovendien 
betekent het werk veelal een aardige af
wisseling 1n het bestaan 

TIJdelijk werk en u1tzendwerk. TijdeliJk 
werk geschiedt op basis van een arbeids
overeenkomst voor een bepaalde tijd met 
een vooraf bepaalde e1ndigingsdatum. 
Hoewel de 1nzet van liJdeliJk personeel 
nogal wat vraagt van mensen die de werk
nemers moeten begeleiden. neemt het 
aantal tiJdeliJke banen toe. De 1nzet van tiJ
deiiJk personeel blijkt zinvol voor allerlei 
proJecten binnen bedriJven. biJ het vooruit
lopen op automatisering of een reorganl
satle biJ een bedrijf of vooraf gaande aan 
een vaste aanstelling tijdeiiJk werk als ver
lengde proeftijd Vooral biJ een ruimere ar
beldsmarkt kunnen de kostenvoordelen en 
de vergrote flexibil1te1t optimaal benut wor
den 

U1tzendwerk is een biJzondere vorm van 
liJdeliJk werk. In 1989 waren er na een ge
stage groei biJna 125.000 mensen met een 
arbeidsovereenkomst v1a het uitzendbu
reau. Een werknemer mag maximaal twee
maal zes maanden te werk ziJn gesteld biJ 
hotzolfde bcdriJI. Uitzcndwork 1s vaak af
Wisselend met een redelljke beloning. wat 

door de uitzendkrachten gewaardeerd 
wordt. Uitzendwerk blijkt een succesvolle 
formule. zodat er ook gedacht wordt aan 
professionele uitzendkrachten. Werkne
mers in vaste dienst van uitzendbureaus, 
die van het tijdelijk invallen biJ bedrijven 
hun beroep maken. 

Spanning 
Een aantal belangrijke vormen van flexibe
le arbeidsrelaties zijn hierboven kort be
handeld. Het geschetste beeld is zeker 
n1et compleet. maar duidelijk wordt wei dat 
het verschiJnsel biJzonder complex is. Voor 
een goede beleidsontwikkeling is een 
overzicht over en inzicht in een brede sca
la van deelterre1nen nodig. BiJ dit onder
werp doen z1ch naast tal van voordelen 
ook enkele knelpunten voor. Deze knel
punten ziJn onlangs in kaart gebracht. Als 
vervolg op ambtelijke rapporten van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgele
genheid. is een aantal van deze laatste 
punten door het kabinet op een riJ gezet in 
een adviesaanvrage aan onder andere de 
SER. in september 1989 inzake flexibele 
arbeidsrelaties. Het kab1net stelt hierin te
recht dat het vinden van een goed even
wicht tussen enerzijds de flexibiliserings
behoefte biJ bedriJven en anderziJds de 
gevarieerde wensen van werkenden, res
pectieveiiJk hun wenselijk geachte rechts
positle, 1n eerste aanleg een zaak van de 
sociale partners is. Hoewel het kabinet in 
beginsel posit1ef staat tegenover numerie
ke flexibilisering. constateert het in ziJn be
schouwing over de verschillende vormen 
van flexibele arbeidsrelaties en de daar
mee samenhangende wetgeving dat het 
gebruik van bepaalde vormen. waartegen 
u1t soc1aal oogpunt bedenkingen kunnen 
riJzen. zich naar haar oordeel op een te 
hoog niveau beweegt. Het gaat hierbij om 
sectoren waar1n de mogelijkheden voor 
zelfregulenng door de sociale partners be
perk! ziJn. biJ voorbeeld omdat daar tradi
tioneel geen cao·s worden afgesloten 

Een aantal van deze knelpunten worden 
hierbiJ vermeld 
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- Rechtspositie Het gaat hierbij om zaken 
als inkomensonzekerheid, ontslagbe
scherming, onduidelijkheid inzake de ar
beidsovereenkomst, sociale zekerheid. en 
pensioenvoorzieningen. 

Bij de meeste flexibele arbe1dsrelaties is 
de rechtspositie naar behoren geregeld. 
maar dat neemt niet weg dater ook exces
sen voorkomen, waarbiJ een werkgever 
ook op oneigenlljke wijze voordeel wil be
halen. Dit kan biJ thuiswerk bijvoorbeeld 
door het afschuiven van het risico voor de 
produktie en fluctuatie daarin op de werk
nemer. Daarnaast is er biJ het thuiswerk 
vaak onduidelijkheid over de gezagsver
houding met de werkgever en daarmee 
over de vraag of er sprake IS van een ar
beidsovereenkomst Dit is van belang voor 
de ontslagbescherming. Het is echter niet 
gewenst dat voortdurend een rechter dui
delljkheid moet scheppen over de vraag of 
er sprake IS van een arbeldsovereen
komst Verbeteringen 1n de wetgev1ng zon
der dat dit leidt tot grote verstarring verdie
nen nader onderzoek. 

Het is reeel om te veronderstellen dater 
een verband aanwezig is tussen het aantal 
mensen met een flexibele arbe1dsrelatie 
en het ontslagrecht Zo wordt met de inzet 

Een flexibele arbeidsrelatie 
leidt tot geringere 
betrokkenheid met het 
bedrijf. 

van uitzendkrachten en tijdelijke arbeids
krachten door werkgevers geprobeerd de 
- als star beschouwde- ontslagregelingen 
werkbaar te maken. Het onlangs ingedien-
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de wetsontwerp Herziening van het ont
slagrecht beoogt enkele knelpunten in het 
ontslagrecht weg te nemen. zonder daar
biJ afbreuk te doen aan de belangen van 
de werknemers. 

Arbe1dsperspeclleven. Hieronder wordt 
verstaan de mate waarin de werknemer 
mee profiteer! van het sociale beleid in een 
onderneming en mee kan doen aan het 
werkoverleg. als mede de doorstromings
mogelijkheden 

Inherent aan de flexibele arbeidsrelat1e 
is de geringere betrokkenheid biJ de regu
liere gang van zaken in een bedriJf Dit be
tekent onder andere dat de mogeiiJkheden 
voor inspraak of werkoverleg vaak gering 
zijn. Een opmerkelijk verschijnsel doet z1ch 
voor biJ een deel van de flexibele arbelds
relaties als het gaat om doorstromingsmo
gelijkheden BiJ werknemers met een op
roepcontract of thuiswerkers 1s het auto
matisme waarmee er nu vanu1t wordt ge
gaan dat de betrokkene niet w1l 
doorstromen naar een vaste baan. wein1g 
beredeneerd D1t punt ligt iets anders bij 
tijdelijk en uitzendwerk. H1er weten zowel 
de werkgever als de werknemer dat z1j 
slechts voor een bepaalde periode over 
de arbeid en de 1nkomsten daarvan be
schikken D1t vormt op zich een belemme
ring voor het investeren in een dergelijke 
funclle. Overigens bestaat biJ vele tijdeliJke 
banen (meer dan 60%) uitzicht op een vas
te aanstelling. 

Flexibilite1t zelf mate van onzekerheid 
rond tijdsindeling 1n relatie tot de gevraag
de beschikbaarheid 

De verhouding tussen de mate van be
schikbaarheid en de mate waarin er zeker
heid is op arbeid is biJ zowel thuiswerk als 
oproepwerk in indiv1duele gevallen enigs
Zins uit balans. Een werkgever roept 
krachten op op het moment dater werk 1s. 
Dit betekent dat de vriJheid van de werkne
mer om te weigeren biJ een oproep be
perk! is de arbeidsrelatie brengt met zich 
mee dat hij/ziJ zich vaak beschikbaar moet 
houden, ook biJ een kle1ne kans op werk. 

Overigens is er ook een groep werkne-
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mors met een dusdanig oproepcontract 
dat 71J 1n de praktljk werken met de regel
maat van een gewone baan, zonder dat dit 
in deL'clfdo mate wordt beloond De ;eker
heid op werk en de mate waarin men z1ch 
besch1kbaar moet houden horen in redeliJ
ke verhoud1ng ten opzichte van elkaar te 
staan. 

Politieke invalshoek 
BiJ de sociale partners ligt de prima1re ver
antwoordeiiJkheld om te komen tot goede 
arbe1dsverhoud1ngcn en om in de cao-on
derhandelingen de bovengenoemde aan
dachtspunten voldoende aandacht te ge
ven. Tot op heden vallen de afspraken 1n 
cao s over flex1bele arbe1dsrelaties meest
al ongunst1g u1t vergeleken met afspraken 
over de werknemers met een volled1g con
tract. Hierbij moet echter bedacht worden 
dat niet aile afspraken 1n cao s vastliggen. 
In de naaste toekomst is het van belang 
dat de sociale partners komen tot afspra
ken die genoemde knelpunten uit de weg 
ru1men of dat ziJ anderszins komen tot voor 
1edereen aanvaardbare oploss1ngen. Het 
aantal personen die het betreft en de be
langen van zowel de werkgevers en werk
nemers ziJn groot genoeg om dit onder
werp meer aandacht bij cao-onderhande
lingen te geven dan het nu kriJQL 

De primaire verantwoordelijkheid van 
sociale partners betekent dat de overheid 
terughoudend moet z1jn met het direct in
gr1Jpen in de arbeidsverhoudingen. Oat 
neemt echter niet weg dat de overheid in
geval van onevenwichtigheden voor zich
zelf soms een rol ziet weggelegd. 

De overheid is reeds enige tiJd op een 
aantal fronten tegelijk bezig om de arbeids
flexibilitelt te vergroten en daarnaast, waar 
nodig, ook meer evenwicht te scheppen in 
de pos1tie van werkgevers en werknemers. 
Zo wordt er gewerkt aan een herziening 
van het ontslagrecht en is enige tiJd gele
den de max1mum-uitzendtermi1n versoe
peld Belangrijk werk op dit terre1n IS ver
ncht door de Werkgroep Flexibele arbeids
relalles van het Ministerie van Sociale Za-
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ken en Werkgelegenheid. De reacties van 
de St1cht1ng van de Arbeid van mei 1987 en 
JUni 1988 op de rapporten van deze werk
groep geven duidelijk de verdeeldheid 
weer op bijna aile belangnjke punten biJ het 
verder ontwikkelen van het beleid met be
trekking tot flexibele arbeidsrelaties. Een 
aantal van deze punten is hierboven ge
schetst. Oeze verdeeldheid tussen de so
ciale partners heeft ook invloed op datgene 
wat de overheid kan doen op het terrein 
van de flexibele arbeidsrelaties. 

De kabinetsvoorstellen inzake flexibele 
arbeidsrelaties die momenteel biJ een aan
tal adviesorganen liggen. bevatten onder 
andere een wettelijke regeling ten aanzien 
van de minimaal bedongen arbeidsduur. 
Het wetsvoorstel houdt in dat oproep
krachten die zich verbonden hebben zich 
voor een oproep beschikbaar te houden 
zonder dater d1recte zekerheid op een op
roep bestaat, Jegens de werkgever een 
aanspraak hebben op betaling van 20 uur 
loon per maand. Dit gaat werkgevers te ver 
en werknemers niet ver genoeg 

Het zal duidel1jk zijn dat de oploss1ng 
van de verschillende vraagstukken en 
knelpunten ten aanzien van flexibele ar
beldsrelaties slechts gele1delijk en met 
veel overleg kunnen worden opgelost De 
sociale partners zullen in eerste aanleg 
zelf moeten komen met afspraken die het 
maatschappelijk draagvlak voor flexibele 
arbeidsrelaties vergroten. Daarnaast heeft 
de overheid een eigen verantwoordelijk
heid, die zij vorm kan geven door op be
paalde punten met noodzakelijke regelge
ving te komen, maar soms ook door met 
voorstellen te komen die de verschillen 
van inzicht tussen de sociale partners kun
nen overbruggen en leiden tot een even
wicht tussen de wensen van werknemers 
en de behoeften van werkgevers. Flexlbe
le arbeidsrelaties zijn n1et meer weg te 
denken van de Nederlandse arbelds
markt De soc1ale partners en de overheid 
zullen er gezamenlijk aan moeten werken 
dat de negatieve kenmerken die er aan 
verbonden ziJn verm1nderd worden. 
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