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Vier van de acht. Een idee' 66 voor een betere 
arbeidsverdeling 

Andere verdeling arbeidstijd een nood<:,aak 

Het is noodzakelijk op korte t rmijn tot e n totaal 
ander verdeling voor de arbeidstijd t komen. Het 
aanta l geregistreerde werklozen bedraagt thans 
meer dan 300000. Daarnaast is er een' tille reserve' 
van een groot aantal vrouwen die zich m t hun ge
ringe kans op een aantrekkelijke baan niet een in 
laten schrijven. Gezien de maatschappelijke ont
wikkeling is het te verwachten dat dit aantal nog zal 
toenem n. Dan zijn er nog zo'n 700000 arbeidson
ge hikten, onder wie zich een niet g ring aantal 
b vindt dat nog wel geheel of ged eltelijk zou kun
nen werken, maar voor wie op de huidige arbeids
markt ge n plaats meer is. 

H t is te verwachten dat het aantal arbeidsplaat
sen in de komende 10 à 20jaar nog in aanzienlijker 
mate afza l n men. iet ofniet a lleen door de huidi
ge slechte economische situatie. Bekijkt men deze 
problematiek internationaal , dan is het duidelijk 
dat d arb idssituatie in de derd w reld nog heel 
wat slechter is dan bij ons. Geleidelijk zal een deel 
van onz arbeid mogelijkheden naar deze landen 
worden overgebracht. Bovendien zullen in onze 
westerse wereld door de nel to nemende au tomati
sering d arbeidsmogelijkhed n verminderen. 

Het b · leid zowel van overheid al van de vakbe

weging, lijkt hier onvoldoende oog voor te hebben. 
De in de zestiger jaren opkomende ideeën van een 

arbeidsloos inkomen met een vermindering van 
ons calvinistische arbeidsethos blijken het onvol
doende te doen. Zowel 'links' als ' rechts' zien niet
betaalde arbeid als een voor de mens nood<:,akeliJk 
kwaad. Enerzijds wordt krampachtig vastgehou
den aan de noodzaak tot het cr ëren van nieuwe, 
soms overbodige arbeidsplaatsen. Denk daarbij 
ook aan de angst voor een verlaging van de per
soneelsbehoeften door automatis ring in bepaal
de bedrijven. Anderzijds predikt Wiegel verlaag
de sociale uitkeringen om mensen te dwingen tot 
werk dat er niet is. 

Betere benutting investeringen 

Juist vanuit een onconventionele, ondogmati che 
en ideeënrijke partij al D '66 kunnen ,ja moeten zelfs, 
goede alternatieven worden aangedragen. Daarbij 
di nt dan ook nog ingespeeld te worden p een an
dere maatschappelijke ontwikkeling. lnve t ringen 
word n steed kostbaarder. De hoge rentevoet en de 
hoge kosten van d bouw zijn sprekende voorb eI
den. D automatisering vraagt ko tbar appara
tuur die bov ndien sne l veroudert. Het zal steeds 
minder verantwoord zijn deze investeringen een 
deel van de we k ongebruikt te laten. 

Bij mijn werk in een ziekenhuis valt h t mij op dat 
gedurende het weekend, soms verlengd met een vrij
dagmiddag al uitloop van de werkwek en e n 
maandago htend om weer op gang t komen, een 
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uitermate onrendabel gebruik van de aanwezige fa
eilit it n wordt gemaakt. Patiëntcn worden aan het 

eind van de w ek ontslagen en worden maandag 
opgenomen. B dden staan dan leeg. Moeten zij on
verhoopt gedurende het weekend blijven, dan kan 
si eht het noodzakelijke gedaan word n. Ko tbare 

apparatuu r staat in deze tijd voll edig ongebruikt. 
Een dergelijke weekend-dip in de efficiency kost de 
gezondheidszorg schatten, zelfs dus in een p eudo
continu bedrijf als een ziekenhuis. 

Geleidelijk verkorting van de werkweek en 

langere vakanties, zoals thans door velen wordt 
voorgesteld, vormen daarvoor geen oplossing, in
tegendeel, de tijd dat van gebouwen, machines etc. 

gebruik wordt gemaakt, neemt dan nog af. Een be
tere oplossing lijkt te liggen in een radicale verkor
ting van de arbeidsdag tot 5 uur. In een twee-ploe
gendienst van tweemaal 5 uur wordt dan 50 in 
plaat van 40 uur per week van de kostbare voor

zieningen gebruik gemaakt. Het biedt ook de mo
gelijkheid aan ouders met kinderen beiden te blij
ven ofte gaan werken. Het onrendab Ie weekend i 

hiermee echter niet van de baan. Bovendien gaatde 
reistijd van en naar het werk een onevenredig groot 

deel van de arbeidstijd vragen. oms zijn 5 uur on
voldoende om bepaalde omvangrijke dagtaken uit 
te voeren. D wisseling op het midden van de dag 
veroorzaakt onrust, 'iedereen komt en gaat'. 

Een radicaal alternatiif 

Vandaar mijn veel radicalere oplossing, afwisselend 
vier dagen werken en vier dagen vrij. Dit maakt een 
ve I fficiënter gebruik van de voorzieningen mo
gelijk . Een voorbeeld hiervan is weer het zieken
hui . 

B dden hoeven niet meer gedurende het week-
nd leeg te staan, apparatuur kan dagelijk benut 

worden. Weekend-diensten voor huishoudelijk per
son el, verpleegkundigen n artsen zijn niet meer 
nodig omdat er geen weekends meer zijn. Voor 'zon-

dagsuren' hoeft ook niet meer extra betaald te wor
den. Patiënten beho ven niet overbodig lang op ver

schil lend onderzoeken te wachten. De polikliniek is 
altijd open, zodat patiënten snell er terecht kunnen. 
Ook in ander sector n van de gezondheidszorg is 

de pati·nt beter uit. Hij kan iedere dag bij e n van 
zijn twee huisartsen terecht. Geen weekend met 
moeilijk bereikbare artsen meer. Ook de apotheek is 
altijd open! 

Voor andere sectoren van het bedrijfsleven gei

den overeenkomstige voordelen. Denk maar aan de 
dienstverlenende sector. Winkels zijn iedere dag 
open. Er is een veel gelijkmatiger spreiding ván de 

drukte, met name niet de extreem drukke zaterdag 
die extra personeel vraagt. Dat personeel kan nu 
ook op zijn/haar vrij e dagen gaan winkelen. Door 
die spr iding zijn ook minder winkels en daardoor 
minder investeringen nodig. De recreatiesector pro
fiteert eveneens van de arbeidstijdverdeling. Ook 

hier geen piekuren of dagen m er, maar een gelijk
matige spreiding zowel voor het restaurant- en ho

telbedrijf, a ls voor de zgn. pretparken. Attracties 
kunnen rendabeler worden gebruikt. Ook in natuur

gebieden geen massale drukte meer tijdens het week
end. 

Het I ijkt mij dat voor vele andere sectoren van het 

maatschappelijk leven overeenkomstige voordelen 
zijn te ontdekken. Voor het individu zijn cr extra 

vakantiemogelijkheden. Met vier dagen vr ij kan 
men twaalf dagen achtereen weg. Dit biedt onge
kende mogelijkheden voor vakantiespr iding win
tersportvakanties etc. Voor gezinnen met kinderen 
die nog zorg thuis behoeven, is een veel betere taak
verdeling tussen deouders mogelijk. Beiden kunnen 
nu afwissel nd werken, altijd kan een van beide 
thuis zijn. De noods werkt een van beide ouder een 

dag korter om ook een gezamenlijke vrije dag te 
hebben. 

atuurl ijk zijn er aan de voorgestelde arbeidstijd
verdelingook nadelen verbonden. Overdracht van 
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w rkzaamheden kan problem n opleveren. In de 
wat grotere bedrijven kan dit echter gemakkelijk 

worden opgevangen door collegae overlappend te 
laten werk n. Dus A begint op dag 1 , B op dag 3, C 
op dag 5 en D op dag 7, waardoor a ltijd twee per
son n ge lijktijdig maar overl append aanwezig zijn. 
In kleinere bedrijven zullen andere oplossingen 
moeten worden gezoch t. 

Het grootste probleem zal waarschijnlijk van het 
chri tel ijk deel van onze b volking komen. Hierbij 
zal de tegen tand m er van principiële dan van 
prakti che aard zijn. 

De voorgestelde vrij radicale verandering van de 
arbeidsverdeling moet vanzelfspr kend gepaard 
gaan met e n andere inkomen verdeling. De ar
beidsproduktiviteit per individu, in werkur n uit
gedrukt, n emt af van 40 uur P r conventionele 

week tot 28 uur, dus met 30%. Men zal dan met 
minder inkomen genoegen moeten nemen waar 

tegenover meer vrije tijd bestaat. W I zullen vele 
werklozen we r aa n de slag kunnen. De produkti
viteit kan door een hoger rendement stijgen, 
waardoor h t totale bedrag beschikbaar voor in
komsten uit arbeid kan toenemen. Waarschijnlijk 
is een combinatie met een basisinkomen, zoals 
door de Vo dingsbond F v is bepleit, zeer go d 
mogel~jk. 

Wellicht is e n geleidelijke invoering mogelijk, met 
name in b drijfstakken waarin om arbeidstijdver
korting wordt gevraagd or in sectoren waarin ve I 
werkloosheid i zoals in de bouw. Een en ander zal 
natuurlijk nog go d moeten worden doorgerekend 
maar haa t is geboden! 
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