
7or(_JLarne samenlev1ng 

Dr. R.JA Janssens 

Telt aileen betaalde 
arbeid? 

Een samenloop van omstand1gheden 
~ enerziJds een eeuw van technische uit
v1nd1ngen en een verdubbel1ng van de 
wereldbevolkmg 1n 25 a 30 jaar. ander
ZIJds de economische inzmking en de fi
nanclele cris1s ~ doet tWIJfel op komen of 
het wei mogelijk IS in de nabije toekomst 
1eder die daartoe bere1d en in staat IS een 
betaalde baan te verschaffen. Zelfs indien 
de resultaten van de mitiatieven, voort
vloeiend uit de centrale doelstelling (op 
soc1aal-economisch terrein) van het kabi
net. gencht op econom1sch herstel en het 
terugdringen van de werkloosheid, opti
maal zullen zijn. dan nog zal deze omstan
dlgheld er n1et toe kunnen le1den dat er 
geen groeiend en chronisch tekort aan 
betaalde banen bliJft bestaan. Volled1ge 
betaalde' werkgelegenhe1d, zoals die tot 

op heden is gedefinieerd, komt waar
schiJnlijk niet meer terug. 

In een herderiiJk schrijven van de bis
schoppen van Nederland d. d. 1985 staat: 
Is het n1et tegen recht en vrede om de 

maatschappiJ als het ware uiteen te Iaten 
vallen in twee bevolkingsgroepen van 
mensen met en mensen zonder baan?' 1 

De geloofwaardigheid van onze samenle
vlng komt in het geding, nu de activa van 
arbeid en salaris voor velen niet beschlk
baar zijn Geloofwaardigheid voor een 
werknemer heeft hier betrekking op pri-
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ma1re react1es van mensen die zich ernst1g 
bedreigd voelen in hun aspirat1es ten aan
zien van zelfbevestiging. arbe1d. inkomen. 
soc1ale status en maatschappelijke voor
uitzichten. D1t wordt de trag1ek van de 
maatschappij, die nog steeds enerziJdS 
aan betaalde arbeid zo' n prom mente 
plaats geeft en anderzijds aan onbetaalde 
arbe1d zo wein1g maatschappel1jk aanzien 
geeft. Langdunge werklooshe1d veroor
zaakt vaak ernstige menseliJke schade en 
soc1ale ontreddering aan indiv1duen en 
gezinnen. Vele langdurige werklozen en 
arbeidsongeschikten ervaren hun situat1e 
als doelloos en vervallen tot apath1e omdat 
ziJ geen baan hebben. 

Ons arbe1dssysteem is ten dele ver
keerd en past n1et bij een ·zorgzame sa
menlevmg 2 De werkloze uitkermgsge
rechtigden zouden de mogelljkheid moe
ten kriJgen om volledig deel te nemen aan 
het sociale Ieven en op menselljke wijze 
mee te werken aan de bevrediging van de 

Dr R.J.A Janssens (1943) rs zelfstand1g gevest1gd 1nterrm 
manager en l1d van de COA-bas1sgroep socrale zekerhe1d. 

1 Herderl11k schr~Jven van de Brsschoppen van Nederland 
over mens. arbe1d en samenlev1ng 26 maart 1985 

2 Prof dr R.C. Kwant. CriSIS 1n het arbe1dsbestel dat tot 
baanstelsel werd' Afsche1dscollege (1983) Hre11n wordt 
een commentaar gegeven op dr R.J.A. Janssens· boek 
getrteld EmanCipat;e ten aanz;en van de arbe1d. Deventer 
1982 
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maatschappelijke behoeften. De Wet On
beloonde Arbeid door Uitkeringsgerech
tigden zal waarschiJnlijk medio 1987 door 
de Tweede Kamer goedgekeurd zijn 
Doch aileen andere spelregels (een nieu
we wet) verandert weinig. Onbetaalde ar
beid verschaft immers vandaag de dag 
weinig maatschappelijke waardering. Een 
andere maatschappelijke ordening, een 
andere levensstijl en een andere mentali
teit IS gewenst. waarin de plaats van de 
arbeid een geheel andere is dan nu. 

Arbeid moet tot haar recht 
komen in humane, sociale 
en economische zin. 

In een Bulletin van de Erasmus Llga 
werd ondersche1d gemaakt tussen dne 
aspecten van de menseliJke arbeid te we
ten de humaan, de sociaal en de econo
misch genchte arbeid 3. In dit artikel gaat 
de auteur op de beide eerst genoemde 
aspecten 1n te weten arbeid d1e direct op 
mensen is gericht en arbeid die op groe
pen van mensen is gencht. De v1sie op 
arbeid d1e men nog steeds hanteert, gaat 
uit van betaalde arbeid en niet van arbe1d 
door mensen-met en mensen-zonder-be
taalde-baan. Als men zou uitgaan van bei
de dan zou men tot een ander bele1d 
komen. 

Het zogenaamde traditionele arbeids
ethos zou vervangen moeten worden 
door een humaan arbeidsethos. Dit ethos 
heeft andere accenten. Tot arbeid wordt 
dan aile maatschappelijke en persoonlijk 
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zinvolle act1v1teit gerekend Arbeid is dan 
ontplooi1ngsact1vitelt d1e 1nhoudel1jke belo
nlng geeft; of, zoals Maslov zegt: 'een 
enorme bron van zelfontplooi1ng'. Deze 
arbeid b1edt mogeiiJkerWIJS de mogelijk
heid tot zelfverwerkeiiJking en brengt de 
mens dan tot zichzelf. Arbeid is dan geen 
de mens van zichzelf vervreemdende be
Zigheid meer. Arbeid vormt mede onze 
persoonlljkheid en identiteit. Het 1s zulver
der de behoefte aan werk te herdefin1eren 
als de behoefte aan activiteit (bezigheid), 
ongeacht de vraag of deze activiteit al of 
niet financ1eel beloond wordt. 

In een enquete (waarin de ondervraag
den van de veronderstelling moesten ult
gaan dat men een gegarandeerd mini
mum-jaar-inkomen zou hebben) werd ge
vraagd naar het belang dat men hecht aan 
het verrichten van betaald werk in vergeiiJ
king tot het vemchten van onbetaald werk. 
Zowel studenten als werknemers bleken 
het verrichten van betaald werk m1nder 
belangriJk te vinden. Het is het uitoefenen 
van een act1v1teit ('een baan hebben') en 
niet per se het hebben van een betaa!de 
baan, dat als fundamentele behoefte be
leefd wordt. Volgens Pasveer zal 'het recht 
op arbeid' in de toekomst hoe Ianger hoe 
meer worden 'het recht op participat1e 
aan het maatschappel1jke gebeuren'/ Dit 
kan een teken van emancipatie, van be
VriJding en vital1te1t ziJn. 'Het recht hebben 
op bezigheid' geeft een kans om een man 
of vrouw van 'beteken1s' te ziJn. Het ver
keerd begrepen arbeidsethos heeft het 
Ieven gesplitst 1n 'betaald werk' en 'vrije 
tljd'. Het humane arbeidsethos verru1mt 
het begrip arbeid tot elke bez1gheid. Het 
klakkeloos ident1ficeren van ·arbeld' met 
'loopbaan' wordt hiermee doorbroken, 
evenals de voorstelling van 1mmatenele 
betaling als afwezighe1d van betaling. Het 
1s tiJd om aan het onderwaarderen van 
'onbeloonde arbeid' een e1nde te maken. 

3 lr J M. MatthrJsen. 'Arberd rs drenstbetoon aan mensen. 
Bullet;n nr 8 urtg Erasmus Lrga. ·s-Gravenhage 1981 

4. P J Pasveer, Werklooshe;d IS geen werk. Zomer en Keu
nrng Boeken. Wagenrngen 1977 
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/orc_vcune san-:enlev1ng 

Rigiditeiten 
Onze samenlevmg kent het loonbaansys~ 
teem om werk te Iaten doen. Volgens d1t 
model moet al hei werk in loonbaanvorm 
gekanal1seerd worden en aangeboden 
aan de besch1kbare werkers. Maar d1t sys~ 
teem stagneert Ons huid1ge arbe1dsbe~ 
stel laat veel noodzakelijke werkzaamhe~ 
den onvemcht, omdat w1j er niet 1n slagen, 
gez1en de econom1sche omstandigheden, 
dlt werk 1n loonbaanvorm onder te bren~ 
gen. Het gevolg is du1del1jk. In toenemen~ 
de mate biiJfl werk l1ggen en I open werkers 
werkloos rond. MaatschappeiiJk nuttig en 
gewenst werk word! niet gedaan omdat 
de vraag ernaar n1et koopkracht1g genoeg 
rs (onder de hu1dige bruto/netto verhou~ 
drngen) VriJwillige arbe1dskrachten ku n~ 
rlen er n1et voor gevonden worden en de 
baanlozen met een uitkering mogen het 
over het algemeen n1et doen. 

De hu1dlge wetgeving b1edt de baanlo~ 
ze te we1n1g ruimte om z1ch te kunnen 
ontploo1en en plaatst hem in een zeer 
afhankeiiJke posit1e. De consequentie er~ 
van rs dat, waar geen loonbaan voor 
remand besch1kbaar IS, h11 op geen andere 
WIJZe z1nvol bez1g mag ZIJn. Door spelre~ 
gels van een soort sociaal~darwrnistisch 
(survival of the f1ttest') model en onze zeer 
strak gereguleerde maatschappij worden 
mensen te vaak klem gehouden. De uitke~ 
r1ng is bedoeld als een overbrugg1ng van 
de penode van baanloosheid De baanlo~ 
Len mogen hu.'l baanloze S1tuat1e n1et als 
een alternatief voor deelname aan het ma~ 
tenai1Sl1sch produ ktreproces beschou~ 

wen. Ze raken onder een verstikkende 
controle. De gemeentelijke sociale dlen~ 
sten en de bednJfsverenigmgen hebben 
een controlerende funct1e. ZIJ hanteren 
daarbiJ een aantal geschreven en onge~ 
schreven regels. om na te gaan of de 
baanloze z1ch naar haar of ziJn omstandig~ 
heden actief opstelt voor het (weer) verkriJ~ 
gen van een betaalde baan. De u1tkeren~ 
de rnstant1es kunnen bij het niet~nakomen 
of overtreden van deze geschreven en 
ongeschreven regels sancties opleggen 
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verlaging of zelfs uitslu1t1ng van de uitke~ 
ring voor bepaalde tijd. De ernst en de 
mate van 'verWIJlbaarheld van de gedra~ 
g1ngen' ZIJn hrerbiJ van doorslaggevende 
betekenis. 'Een gelukkige werkloze zou 
iemand ZIJn die niet naar werk zoekt en die 
daarom het systeem opl1cht' 6 De baanlo~ 
ze word! gedwongen deze s1tuatie als liJ~ 

deiiJk te biiJVen zien en z1ch voortdurend 
beschikbaar te houden voor de loonar~ 
beidsmarkt. Het gedwongen thuisblijven 
is maar al te vaak een moeilijke opgave 
met de nodige spanningen. Slechts een 
'arbeidshandeling' mogen z1j verrichten, 
namelijk het solliciteren en wei acht uur per 
dag. De directeur van de Rotterdamse 
Soc1ale Dienst merkte - sprekende over 
baanlozen boven de 45 Jaar - op, dat de 
verplichting, regelmatig verantwoording 
te komen afleggen over sollic1taties, een 
goede manier is om baanlozen gek te 
maken 7 

Het 1dee dat men over een situatie heeft, 
komt maar al te vaak niet overeen met de 
werkelijkheld. D1t is soms zelfs het geval bij 
politic1 en werkgevers, als het gaat om het 
werken met behoud van uitkering. De 
baanlozen mogen nog steeds geen 'pro~ 
duktieve arbeid' verrichten. Zodra een 
baanloze 'm werktijd' iets nuttigers doet 
dan zinloos solliciteren, loop! hiJ de kans 
bet rapt te worden en ziJn uitkering te verlie~ 
zen. Soms mag 1emand - biJ wiJze van 
guns! - pro~deo werk of ander werk ver~ 
richten. Doch de pro~deo voorwaarden 
die gesteld worden door de Federatie van 
BednJfsverenigingen en het Ministerie van 
Soc1ale Zaken en Werkgelegenheid vor~ 
men een regel1ng met voetangels en klem~ 
men. De uitkerende instant1e kan bepalen 
dat men loch produktieve arbeid verricht 
ten gevolge waarvan men niet meer als 
werkloos kan worden aangemerkt, en dat 
men dus ten onrechte een uitkering ont~ 
vangt. De toekomstige Wet onbeloon~ 

5. Prof. dr R.C. Kwant: op crt. biz. 6 
6 Dr. W. Albeda, De cns1s van de werkge!egenhe1d en de 

verzorgmgsstaat. Kampen 1984. 
7. De Volkskrant, 2 mei 1981 
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de arbeid door uitkeringsgerecht1gden 
(Woau) zal regionale toets1ngscommissies 
1nstellen die toetsing en goedkeuring aan 
onbetaalde arbe1dsplaatsen zullen moe
ten geven. Dit niet zozeer ter bescherming 
van pro-deo-werkers maar ter bescher
ming van betaalde arbeldsplaatsen/loon
banen. Oat w1l zeggen de voorgestelde 
regel1ng komt neer op een beperk1ng van 
de mogeiiJkheden voor Ultkeringsgerech
tigden om onbeloonde arbeid te verrich
ten. N1ettemin heeft het huid1ge wetsvoor
stel voor de Woau prima1r een sociaal 
karakter. omdat het ertoe strekl duideiiJk
held te verschaffen over de voorwaarden 
waaronder werken met behoud van Ultke
ring is toegestaan, en het tegelijkertijd 
beoogt te voorkomen dat dit werk met 
behoud van uitkenng in diskrediet ge
raakt. doordat voor het economische Ie
ven schadelijke (neven)effecten optre
den' 

Menselijke waardigheid 
De waardighe1d van de mens en daarme
de van de menselijke arbe1d noopt ons om 
na te gaan of de nu geldende regels n1et 
verouderd ziJn Waar econom1sche rege
ilngen niet zijn aangepast aan de e1sen 
van de menselijke waardigheid, moeten 
ze ter d1scussie gesteld en veranderd wor
den. Sommige sociale wetten hebben in 
hun Ultvoering een regress1ef effect op de 
begunstlgden. De fundamentele recht
vaardigheid e1st deelneming aan het Ieven 
van de menselijke gemeenschap voor al
len. De mens staat immers enerziJds als 
een vrij 1ndividu 1n de samenleving, terwijl 
hiJ daarmee anderzijds innig is verbonden. 
Vandaar zijn streven naar vrijheid en on
derllnge verbondenhe1d van de mensen. 
Van Wezel vindt een mogeliJk alternatief 
voor het recht op een loopbaan, het recht 
op 1nkomen in combinatie met het recht op 
de niet-financiele opbrengsten van ar
beld" Mensen met een u1tkering moeten 
pro-deo-werk kunnen doen. Zelfs in het 
begin van de achttiende eeuw schreef 
Montesquieu in 'L'esprit des Lois':' .. un 
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homme n'est pas pauvre parce qu'li n'a 
rien. mais parce qu'll ne travaille pas 
Uitkeringstrekkers moeten hun 1dentiteit 
kunnen v1nden. hun Ieven zinvol kunnen 
innchten en tot zelfontplooi1ng kunnen ko
men bu 1ten de we reid van betaald werk I() 
Het recht op een zinvolle en waardlge 
plaats 1n de samenleving voor 1eder lndivl
du behoort een doel van de sociale wetge
ving en van het gemeenteiiJk beleid te ziJn. 
De auteur pleit dus voor een ·recht' op 
arbeid, dat wil zeggen op zmvolle bezig
held ongeacht of deze al of niet f1nanc1eel 
beloond word!. (D1t werken zou een ver
groting van het arbeidsbestel als gevolg 
hebben. Doch onbeloonde arbeid is geen 
volled1g gei1Jkwaard1g alternatief voor be 
taalde arbeid. Het 1s een alternat1ef om 
werkloze u1tkenngsgerecht1gden zoveel 
mogel1jk in staat te stellen volwaardig aan 
het maatschappeliJk Ieven deel te nemen, 
waardoor ze een ander beset van per
soonlijke waarde kunnen krijgen.) BiJ een 
bele1d dat onbetaalde arbe1d ondersteunt 
dlent de overheid te denken aan het 
scheppen van faclliteiten. gericht op het 
wegnemen van obstakels die van buitenaf 
de vriJheld van het individu in reg1e ne
men B1j de mogelijkheid om met behoud 
van uitkering actief te ZIJn moet de VriJWilll
ge deelname uitdrukkelijk voorop staan. 

Het bereiken van volledige werkgele
genheid vere1st belangriJke aanpass1ngen 
en creatleve methoden. Naast een zo 
rechtvaardig mogelijke verdel1ng en rant
soenering van de beschikbare betaalde 
loonbanen 1n bepaalde sectoren zouden 
er ook onbetaalde banen gecreeerd moe
ten worden, die diensten opleveren die 
nodig zijn en d1e door de samenleving 
worden gewaardeerd. Doch let wei, in 

8 De M1n1ster van Soc1ale Zaken en Werkgelegenhe1d ·Me
mane van antwoord Ontvangen 6 maart 1987 Tweede 
Kamer. vergader1aar 1986-1987. 19549 no 6. 

9. Drs. J.A.M. van Wezel; ·soc1ale laag en belev1ng van 
werklooshe1d'. SoCiale Wetenschappen JrQ. 15 .no. 3 
1972 

10. WetenschappeiiJke Raad voor het Regenngsbele1d; Ver
n~euw,ngen m het arbe1dsbestel. StaatsdrukkenJ no. 21, 
(Den Haag 1981) 14-15 
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deze beschouw1ng en het volgende be
letdsvoorstel wordt slechts gesproken 
over de humaan en soCiaal gerichte ar
beld 

Beleidsvoorstel1 1 

A Het signaleren van maatschappeliJke 
behoeften. Opsommen van onvervulde, 1n 
de samenleving bestaande behoeften Bij
voorbeeld inventansaties maken van (on
vemcht) noodzakeliJk werk biJ afdelingen 
van gemeenten. biJ Jeugdzaken. sport en 
recreatie dlensten en bednJven van ge
rneenten: biJ kerken: aile gesubsidieerde 
1nstelltngen. 1nstanties: huishulp voor be
Jaarden: opvangen en opvoeden van kin
deren buiten schoolliJd: assistentie btJ het 
onderwiJS (leesmoeder overblijfkrachten): 
ass1stent1e biJ verkeer en hulpdiensten 
(verkeersbrtgades vnJwlllige brandweer. 
EHBO-ers. mllieutoezicht): openbaar ver
voer (buurtbussen. belbussen. WIJkbus
sen): bewak1ng: enz Dit voor zover dit 
werk normal1ter niet door betaalde krach
ten wordt verncht, aangezien anders de 
werkloosheid' vergroot zou kunnen wor

den door verdr~nging van · normaal-be
taalde-werknemers door 'gesubsidieer
den [N. B Hoewel er arbetd 1s die in het 
maatschappeliJk verkeer onbeloond pleegt 
te worden verncht. ZiJn er geen vaste gren
zen te trekken tussen vormen van arbeid 
die beloond of onbeloond behoren te ZiJn. 
Ook doen ZiCh per regia verschlllen voor. 
Het moet dus gaan om addittonele ar
beidsplaatsen die zoveel mogeliJk geliJk 
waardlg kunnen ZiJn met reguliere ar
beidsplaatsen ('lijken op gewone betaalde 
arbeid)l'] 

B. Ott werk. dat zowel maatschappelijk 
als indtvidueel gezien zinvol en doelge
ncht 1s. Iaten goedkeuren door de regiona
le toets~ngscommtss1es. zodat uitkenngs
gerechtigden het mogen verrichten. [Val
gens de Woau l1gt 1mmers de uiteindelijke 
besltSSingsbevoegdheid over de toelaat
baarhetd voor het vernchten van onbetaal
de arbeid door uitkeringsgerechtigden bij 
de toetstngscommissies.] 
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Onbetaalde arbeid moet 
toegankelijker worden door 
betere informatie en 
WeQWIJZers. 

C. lnformatie geven aan al diegenen die 
geregistreerd staan als werkloos. dus ook 
aan de 45-Jarigen en ouder. WegWiJzers 
u1tgeven om de mogelijkheid voor Uitke
ringsgerechtigden om onbeloonde arbe1d 
te vemchten. toegankelijker te maken. 

D. Steunverlenende diensten moeten er 
komen om de werklozen te helpen btJ het 
vinden en vasthouden van banen De ge
meenten zouden opdracht moeten geven 
dat een groat deel van de werkuren van 
de betaalde medewerkers van de club- en 
buurthu1zen en het opbouwwerk daad
werkeliJk besteed wordt aan de htervoor
genoemde activtteiten (inventariseren van 
werk, de goedkeunng van deze aclivitei
ten. informat1e geven aan en meedenken 
met werklozen) 

E Van het bedrag dat de gemeenten 
hiervoor beschikbaar kunnen stellen. ko
men aileen die club- en buurthuizen en dat 
opbouwwerk en andere instellingen en 
organisaties voor een extra subsidie in 
aanmerking die blijken (onder andere uit 
regelmatige schrifteliJke verslaggeving die 
gericht wordt aan de locale overheid) z1ch 
actief voor de hiervoor omschreven activi-

11 Drs L Flapper en or R J A Janssens Rapport aan 
CDA Gemeenteraac!sfract;e s-Gravenhage CDA Wer 
kgroeo Werklolen. s-Gravenhage 1987 

12 Drs A V:ssers drs J Baar1ens .r J Rreken Werken mel 
behouo' van wtkenng. vercinngtng van regu/,ere arbela? 
Trlburg 1984 
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te1ten, 1n te zetten. Deze extra-subsidle IS 
dus n1et bestemd voor extra-betaalde for
matleplaatsen. maar dient daadwerkelijk 
die werklozen ten goede te komen die 
onbetaald werk verrichten. 

Herwaardering onbetaalde arbeid 
Onbetaalde arbeid zou de sociale beteke
nls moeten kriJgen die velen nu aan loon
arbeid ontlenen. Dit zou betekenen een 
emancipat1e van de werkloze. Het pro
deo-werk vormt de u1tdrukk1ng van een 
daadwerkeiiJke soiidanteit met (of verant 
woordel1jkhe1dsbesef voor) de naaste. 
Veie van deze bezigheden zijn gelijkwaar 
dig aan ioonarbeid. BIJ pro-deo-werk dle
nen echter garant1es voor contlnultelt en 
kwai1te1t van de dienstveriening ~nge

bouwd te worden Meer e1sen zulien aan 
vriJWillig(st)ers en hun werkprestat1es moe
ten worden gesteid. Men mag de mens 
geen vrijheden schenken zonder de daar-
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biJ behorende verantwoordeiljkheden 
Aan biJna aile banen ligt ten grondslag een 
1nd1vidueei dan wei colleclief contract tus
sen een partij die de baan vraagt en een 
partiJ d1e de baan aanbiedt. De band die 
de vnJwillig(st)er 1n ZIJn baan aangaat, 1s 
niet van econom1sche, maar van moreie. 
sociaie en JUndische aard. Pro-deo-werk IS 
geen vriJbliJvende zaak en stelt als zodan1g 
ZIJn eigen voorwaarden en piichten. Onbe
taald werk is niet onverpl1chtend Door 
parliJen dlent van geval tot gevai te wor
den nagegaan of het voor hun spec1f1eke 
relatie noodzakeiiJk of wenselijk is dat een 
schnftelijke overeenkomst wordt aange
gaan en welke afspraken en toezeggln
gen daann moeten worden vastgelegd. 
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