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Zijn regels rond werk. werkloosheid en 
arbeidsongeschiktheid praktische regelingen. 
getroffen omdat er nu eenmaal maatschappelijke 
afbakeningen moeten bestaan en omdat moet 
worden voorkomen dat mensen misbruik maken 
van voorzieningen? Ofkomt in die regels een 
maatschappelijke visie op arbeid naar voren en 
zouden de regels er bij een andere visie geheel 
anders kunnen uitzien? Een klein onderzoek naar 
het alledaagse gevoelen. 

Harde noodzaak 

Regels weerspiegelen een maatschappelijke visie. La
ten wij om .dat ten aanzien van arbeid te bewijzen een 
gedachtenexperiment doen. Algemeen leeft het besef 
dat in onze maatschappij een hoog arbeidsethos be
staat, wat betekent dat arbeid belangrijk is in het leven 
van mensen. Werklozen zijn daarom beklagenswaar
dig. Zij missen immers die belangrijke arbeid. Daarom 
kunnen zij best wat meer geld verdienen dan werken
den . 

Er lijkt iets niette kloppen in de redenering-maarwàt 
niet? Men kan lang zoeken en zal defoutnietvinden : de 
redenering is logisch, maar de premisse is onjuist. Dat 
in onze maatschappij een hoog arbeidsethos bestaat, 
betekent nièt dat arbeid belangrijk is in het leven van 
mensen, tenminste niet zonder meer. 

Laten wij daarom bij het andere eind beginnen. 
Werklozen krijgen minder geld dan werkenden. De 
reden is d iep verankerd in het algemeen gevoelen: 
anders zouden zi j kunnen gaan luieren en lanterfanten; 
kennelijk zijn dat heel aantrekkelijke bezigheden . 
Werk is in deze visie misschien nog steeds wel een 
'belangrijk', maar in elk geval geen begerenswaardig 
goed. Was werk op zichzelf wel aantrekkelijk, dan zou 
het luieren van de werkloze geen probleem zijn . Maar 
dat is het wel, ergo : werk is harde noodzaak, niet leuk, 
maar wel nuttig . Wie werkt moet daarvoor adequaat 
worden beloond . 

Als wij die 'adequate beloning' nog eens nader 
bezien, impliceert deze dat wie werkt, zich iets ontzegt. 
Het loon is dan te zien als schadeloosstelling voor 
geleden ontberingen (in meer verhullende taal : een 
goede materiële waardering voor de geleverde in
spanningen). Werk is ontzegging, werklozen ontzeg
gen zich niets, daarvoor moeten zij worden gestraft. 
Dat komt dichter bij de waarheid . 

Deze korte analyse maakt duidelijk dat onder de 
oppervlakte ('werk is belangrijk') een dominante te-
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genstroom aanwezig is ('werk is ontzegging') . Wan
neer het aankomt op praktische vormgeving van maat
regelen ten aanzien van werklozen, is die tegenstroom 
maatgevend, 

Arbeid is een ambigu verschijnsel : wij staan erambi
valenttegenover. Zolang desamenieving zich daarniet 
van bewust is, zal de onderstroom het handelen blijven 
bepalen, terwijl dat wordt verwoord in termen van de 
oppervlakkige bovenstroom. Dat is de hypocrisie van 
het arbeidsethos. 

Werken met behoud van uitkering 

Laten wij de gangen van het arbeidsethos nog eens 
proberen na te speuren bij de discussie over het werken 
met behoud van uitkering. Wij beginnen bij de volko
men natuurlijke neiging van mensen, niet bij de pakken 
te blijven neerzitten. Wie werkloos is geworden en een 
uitkering krijgt, zal proberen iets te gaan dàen: te gaan 
werken, zij hetonbetaald. Dewerkloze krijgt daarvoor 
alle begrip van de buitenwereld: werk is immers be
langrijk, maar voor wie werk heeft, is werken met 
behoud van uitkering bedreigend . Het is immers con
currentievervalsend of budgetvervuilend: hetverdringt 
mensen uit hun baan, doordat werk met behoud van 
uitkering 'gratis' levert wat anders moet worden be
taald. Nu komt de onderstroom naar boven: werk moet 
adequaat worden beloond . Wie wil dat er werk wordt 
verricht, moet daar maar voor betalen en kan dus niet 
zomaarwat mensen ergens weghalen die niets kosten. 
Voor dat standpunt bestaat veel meer begrip dan voor 
hetfeit dat de werkloze niet bij de pakken blijft neerzit
ten. Als gevolg daarvan worden huizenhoge belemme
ringen opgeworpen rond het werken met behoud van 
uitkering en dat het überhaupt wordt toegestaan is 
misschien alleen het gevolg van een gevoel van 
schaamte: men kan werklozen niet àlles verbieden . 

Ook vele werklozen willen overigens niet werken 
met behoud van uitkering. Dat zou immers inhouden 
dat mensen met twee verschillende rechtsposities het
zelfde werk zouden kunnen doen : de een met recht op 
ziektegeld, met hoger loon en uitzicht op een pensioen 
- en de ander met alleen het behoud van zijn uitkering. 
Werk is geen pretje en wie werklozen wil inschakelen, 
zal daar gepast voor moeten betalen . Dat is de onder
stroom, het dominante gevoel. 

Technologie 

Technologie is de grote belofte bij arbeid èn de grote 
dreiging. In de jaren '60, toen werk vinden geen pro
bleem was, werd de machine gehuldigd als het middel 
dat ons van werk zou bevrijden. De vrijetijdsmaat
schappij stond voor de deur: mensen zouden tot volle-
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dige ontplooiing kunnen komen in een wereld van spel. 
Tegenwoordig is diezelfde technologie een bedrei

ging van de eerste orde. Hij produceert nu geen vrije 
tijd meer, maar werkloosheid. Aan de ene kant zijn er 
de vrolijke doemdenkers dieverkondigen dat' de voor
uitgang' niet kan worden tegengehouden, wat de effec
ten ook zijn; aan de andere kant staan de pessimisten, 
waaronder de vakbeweging, die zich afvragen of de 
ontwikkeling van de technologie niet kan worden ver
traagd; zij zijn het echter eens over het effect- techno
logische vooruitgang produceert werkloosheid - èn 
over de waardering daarvan - dat is slecht. Doem
denken kenmerkt beide standpunten. 

Ook hier zien wij weer die ambivalente houding 
tegenover arbeid. Bevrijding van arbeid : heerlijk; 
maar met schuldgevoel: kan dat wel goed gaan? Want 
arbeid moet. En daarna: de baan wordt bedreigd, het 
ging inderdaad niet goed. Maarookeen glorend besef 
van de positieve waarde van arbeid in het mensenlijk 
leven. Gesteld voor de keuze : werkhebbend of werk
loos, blijkt het eerste toch verre te prefereren. Natuur
lijk: als jewerklooswordt krijg je een douw, dat weet je 
bij voorbaat - de rancune tegen de werklozen is ook 
elke werkloze of potentieel werkloze vertrouwd . Maar 
ook: werk is meer dan geld verdienen, het biedt je iets 
meer. Voor velen is het een verwarrend gevoel, het 
wordttijd datwij ons bewust worden van de ambivalen
tie. 

Arbeidsongeschiktheid 

Werken moet; je mag je niet onttrekken aan de algeme
ne ontzegging, je moet dus een goed excuus hebben, 
wil je met de armen over elkaar mogen zitten . In een 
traditioneel patroon is dat excuus: vrijgesteld zijn door 
je man, die er een eer in stelt dat jij je niet hoeft te 
ontzeggen, maar dis man, of als (ex-)werknemer, heb 
je een ander excuus nodig. Als dat geleverd wordt door 
de medische professie is het het meest overtuigend, 
maar de arts mag niet zomaar zeggen dat je niet kunt 
werken. Hij wordt gebonden aan duidelijke regels. De 
keuringsarts beschermt zowel werknemer als werkge
ver, hij garandeert de werkgever en de bedrijfsver
eniging dat er niet op hun kosten wordt geluierd; hij 
beschermt de werknemer tegen de aanspraak die de 
werkgever op zijn arbeidskracht maakt. Beiden heb
ben die bescherming nodig vanuit de gedachte dat de 
werknemer zich wel eens zou kunnen willen onttrekken 
aan zijn plicht: de onderstroom. 

De eisen die aan arbeidsongeschikten worden ge
steld, zetten een premie op zieligheid . Daardo51 is de 
gang naar de WAO, niettegenstaande de klachten 
over misbruik, vaak een martelgang; je voelt van je 

omgeving en jezelf de verdenking van profiteurschap; 
desondanks of juist daarom moet je je zo zielig moge
lijk voordoen. Wat doet dat mensen aan? 

Ellende 

Een maatschappelijke hypocrisie moet wel slachtoffers 
maken. Hypocrisie is A zeggen en B doen. Wie in de 
maatschappelijke hoofdstroom zit hoeft daar niet on
der te lijden, maar hoe zit het met degenen die niet B 
kunnen doen en dan proberen A te doen, omdat dat 
algemeen wordt gezegd? De maatschappij zal hen 
duidelijk maken dat dàt niet de bedoeling is. 

Werklozen die proberen hun tijd nuttig te besteden, 
worden gedwongen commissies te passeren die be
oordelen of zij dat wel mogen. Bijstandsgerechtigden 
die proberen een zelfstandig bestaan op te bouwen 
worden daarin financieel gedwarsboomd doordat 
extra verdiensten grotendeels worden gekort op de 
uitkering. Ondanks alle fraaie woorden gewijd aan de 
noodzaak van werkloosheidsbestrijding ('prioriteit 
nummer één'), gebeurt daar niets aan en dat kan 
jarenlang politiek ongestraft doorgaan. Een kabinet 
dathetzelfdezou doen meteen beloftetot belastingver
laging, zou geen lang leven beschoren zijn. 

De psychische realiteit is dat werklozen, arbeidson
geschikten en bijstandstrekkers een maatschappelijke 
norm hebben overtreden en dat zullen weten ook. Zij 
mogen een uitkering hebben - onze samenleving is 
hu.maan genoeg - maar zullen dan ter compensatie 
aan allerlei verplichtingen moeten voldoen en naarma
te de grens tussen bijstandstrekkers en werkenden 
steviger wordt (naarmate mensen vaster worden ge
drukt in een toestand van langdurige werkloosheid) 
zullen de psychische remmen op die verborgen 
wraakoefening zwakker worden. 

Was het nu nog zo dat het ene volksdeel een rancune 
had tegen een ander volksdeel, dat zijn trots en waar
digheid kon houden, dan was de zaak weliswaar 
ernstig, maar niet ellendig. De ellende van de werkloze 
of de bijstandstrekker is dat hij of zij de maatschappe
lijke norm ook in zichzelf voelt . Er zijn maar weinigen 
die de zwartgalligheid die zovelen bedreigt, weten te 
overwinnen en er trots voor willen uitkomen dat zij al 
heel wat jaren werkloos zijn ' . Deenige uitlaatklep is het 
zwarte werk; maar dat is vaak niet voldoende. 

Een ander arbeidsethos 

Het wordt tijd voor een ander arbeidsethos2, sterker: 
het is eral.lk oefen het uit en de meesten van hen die dit 
zullen lezen, oefenen het uit. Ik ga fluitend naar mijn 
werk en a s ik ziek ben zorg ik ervoor dat ik zo gauw 



mogelijk weer beter word . De hoogte van mijn salaris 
komt op de tweede plaats, geen beloning zou mij op 
een plek kunnen houden waar ik niet met plezier werk 
en zo zijn ervelen. De meesten die praten over arbeids
duurverkorting werken niet minder dan zestig uur in de 
week en zijn niet van plan er iets af te doen en waarom 
zouden ze? Ze doen hun werk misschien niet helemaal 
uit vrije keus, maartoch zeker niet in de eerste plaats uit 
plicht. Zij hoeven niet tegen te grote aanspraken van 
hun werkgever te worden beschermd en die zal ook 
vrijwel nooit de verdenking koesteren dat zij er de 
kantjes van af lopen. 

Wanneer er vanuit de onderstroom wordt gedacht 
over een ander arbeidsethos, komt een heel ander 
beeld naar voren, een schrikbeeld . Stel je voor, een 
ander arbeidsethos: dat zal wel betekenen dat werk 
niet meer belangrijk is in het leven van mensen: zij 
willen zich niets meer ontzeggen, ze gaan luieren of 
hoogstens vissen . Een ander arbeidsethos is direct een 
'laag' arbeidsethos,omdatwij immerseen 'hoog' ethos 
hebben. 

Het echte andere arbeidsethos is ook een hoog 
ethos, het is een poging om A te zeggen en A te doen. 
Werk wordt in dat ethos niet meer ervaren als ontzeg
ging maar als kans, werk is belangrijk en wordt daar
om gezocht. Zo'n ethos hoeft geen idealisering van 
arbeid in te houden, het element ontzegging is daar
voorte duidelijk aanwezig, maar de positieve elemen
ten krijgen een meercentrale plaats: de sociale contac
ten, het genoegen iets tot stand te hebben gebracht, het 

ervaren van ritmes in de dag, de week, het jaar. 
Tot de instellingen die de verwarring in de wereld 

houden doorte suggereren dat een ander arbeidsethos 
een 'laag' arbeidsethos zou zijn, behoort het Sociaal en 
Cultureel Planbureau.3 Het SCP vindt de term 'arbeids
ethos' teveel verwijzen naar een 'diep in de persoon
lijkheid verankerde eigenschap' en spreekt liever over 
'arbeidsoriëntatie', maar dat betekent in wezen het
zelfde: een 'sterke' of 'positieve' arbeidsoriëntatie 
betekent dat arbeid centraal staat in het leven van 
mensen en, zo heeft het SCP geconcludeerd uit onder
zoek, in onze samenleving heerst zo'n positieve oriën
tatie en dat zal nog wel even zo blijven ook. Geen 
wonder: bij het echte andere arbeidsethos staat arbeid 
misschien nog wel meer centraal. De bril van het SCP is 
zodanig beslagen dat de aan de gang zijnde omwente
ling in de beleving van arbeid hem geheel ontgaat. De 
intellectuele platitudes die het daarbij debiteert heb ik 
elders4 geanalyseerd. Hier signaleer ik slechts dat de 
onderhuidse boodschap 'gaat u maar rustig slapen: er 
zal niets veranderen rond de arbeid' net zoveel waard 
is als indertijd Colijns boodschap aan het Nederlandse 
volkaan devooravond van het verlaten van de gouden 
standaard. 

Arbeid en inkomen 

Wordt werk meer ervaren als kans dan als ontzegging, 
dan heeft het loon niet meer het karakter van schade
loosstelling; het werk zou grotendeels ook worden 
gedaan als het inkomen er nietaan gekoppeld zou zijn. 
De ontkoppeling van arbeid en inkomen is een moge
lijkheid die naar voren komt, maar nooit volledig: het 
inkomen blijft een middel om te ervaren of je je taak 
goed hebt gedaa"" zoals dat bij de zelfstandige onder
nemer het geval is. Prestatiebeloning derhalve, maar 
alleen aan de top van het inkomen. De basis van het 
inkomen wordt bij het andere arbeidsethos juist vast: 
een basisinkomen. De basis van het inkomen kan bij dit 
ethos immers niet afhankelijk zijn van de vraag of je 
werkt, hoe je werkt, of je hebtgewerkten hoe je dat hebt 
gedaan - aan de basis is alleen de vraag naar het 
.overleven aan de orde en dat kan deze rijke maat
schappij zonder meer garanderen. Werklozen behoe
ven voor zo'n basisinkomen niet aan bijzondere voor
waarden te voldoen - zij hoeven niet te solliciteren, de 
vermogenstoets vervalt, toetsen op de samenlevings
vorm vindt niet meer plaats - want zij hebben niets 
misdaan. 

En misbruik dan? Zal er niet worden geluierd van een 
basisin~men? Ja, natuurlijk, maar zol iedereen dat 
doen en zal iedereen het op hetzelfde ogenblik doen? 
Zullen mensen niet omwille van de kans die het werk 
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biedt (sociale contacten, bevrediging) steeds weer 
werk willen doen, al is het maar een klusje? 

Wij kunnen ons niet precies voorstellen hoe een 
samenleving geregeld door het andere arbeidsethos er 
uit zal zien . Een ding iswel zeker: velen zullen niet in het 
nieuwe arbeidsethos leven ook als de regels er wel 
naar zijn geschapen, net zoals ook nu velen leven met 
regels geschapen naar een arbeidsethos dat zij niet 
delen . Er zal in zo'n samenleving dus heel wat weg
geslikt moeten worden door hen die hun arbeid als 
ontzegging ervaren en menen dat anderen mooi weer 
kunnen gaan spelen van hun uitkering . Er zal zeker 
misbruik worden gemaakt van staatsgeld; dat gebeurt 
nu ook, maar wel zal er veel leed voorkomen zijn . 

Kwaliteit van het werk 

Reeds in het Sociaal en Cultureel Rapport 1984 meldt 
hetSCPdatde kwaliteitvan de arbeid veelbesproken is 
gewéést en ook hierin heeft het SCP gelijk terwijl toch 
aan de kern van de zaak wordt voorbij gegaan. Krach
tens het andere arbeidsethos willen mensen in toene
mende mate leuk werk. Die wens is wat onderge
sneeuwd in de economische malaise en wordt niet meer 
met verve door vakbonden naar voren gebracht, maar 
hij is nog springlevend . Door de tijdgeest moest het 
streven naar bevrediging door het werk een andere 
naam krijgen: kwaliteitskringen,MANS, management, 
betrokkenheid, presteren. 

Plezier in het werk wordt de inzet van de nieuwe 
maatschappelijke strijd. Wie werkt, heeft daar 'recht' 
op. Inderdaad: recht tussen aanhalingstekens, want de 
formele rechten van werkgever en werknemer worden 
slechts gevormd door het recht van werkgever op de 
inzet van werknemer, waar tegenover het recht van 
werknemer op goede beloning staat. Of, bij arbeid 
geleverd door een zelfstandig ondernemer: het recht 
van de afnemer op een goed produkt tegenover het 
rechtvande leverancieropgoede betaling. Desomvan 
beide rechten is, bij adequate prestatie van beide 
kanten, nul. Arbeid is tot op dit punt een 'zero sum 
game', moordaarbovenuit gaatde ontplooiing die het 
werk aan werknemer of zelfstandig ondernemer biedt, 
die we met een parafrase op Marx de 'geestelijke 
meerwaarde' van het werk kunnen noemen. Deze 
levert de bevrediging die werknemer of ondernemer 
ervaart uit zijn of haar prestatie: uit hetfeit dat resultaat 
is geboekt en dat dat getuigde van vakmanschap. 
Werkgever, of afnemer, kunnen daarop geen recht 
doen gelden . 

Juist deze geestelijke meerwaarde is een essentieel 
element van vrije arbeidsverhoudingen; alleen hier
door kan de arbeidsverhouding boven het conflictsta
dium van de zero sum game uit komen; alleen hierdoor 
ontstaat de 'zin in het werk' die voor werkgever èn 
werknemer zo belangrijk is. De geestelijke meer
waarde schept bovendien een ruimte voor ontmoeting 
tussen mensen in het bedrijf, die de zakelijke basis van 
de verhoudingen weliswaar niet ondermijnt, maar de
ze toch 'vermenselijkt'. Het genoegen in het werk is een 
vruchtbare bodem voor het contact van mens tot mens, 
maaropzakelijke basis.lnzijn meest zuivere vorm is dit 
de kameraadschap, het beste dat de arbeid ons kan 
bieden . Plezier in het werk is daardoor het smeermid
del van de maatschappij van de toekomst. 

Een blik vooruit 

De ontplooiing van het nieuwe arbeidsethos in de 
samenleving is onvermijdelijk, sterker: tot vreugde 
stemmend, maar het oude zal een taai leven hebben, 
met name in de regels en regeltjes . Toch zal ook 
daaraan worden getornd - door mensen die A zeggen 
en A willen doen of doordat de harmonisatie van 
internationale regels ons daartoe dwingt. 

Misschien is het beter niet aan het moeilijke eind van 
de regels en uitkeringen te beginnen . Misschien moet 
een beginvande maatschappelijkeontplooiing van het 
nieuwe arbeidsethos liggen bij het punt waarop beide 
gedachtenwerelden met elkaar overeenstemmen - het 
belang van arbeid. Het zou niet meer mogen voorko
men dat mensen wel willen maar niet mogen werken. 
De politiek kan daarover consensus bereiken, wan
neer mooie woorden en praktische zin bij elkaar ko
men . Dartoe zal het kabinet afkondigen dat over vijf 
jaar iederdiedatwil, werk heeft: prioriteit nummeréén. 
Een poging tot uitwerking staat elders in dit nummer, 
volledige werkgelegenheid wordt dan weer een in
houdsvolle term, maar dat is niet voldoende. Ook het 
plezier in het werk wordt nu bevorderd. Daartoe kon
digt het kabinet een campagne af, die met alle publici
teitsmiddelen van overheidscampagnes wordt ingezet. 
Spoedig zal blijken dat op vele plaatsen initiatieven 
voor meer plezier in het werk hebben gebloeid onder 
andere namen . Deze worden vervangen, want namen 
zijn belangrijk. In plaats van over kwaliteitskringen 
spreekt men in de toekomst over zeggenschap, er 
wordt erkend dat in vele organisaties pogingen wor
den gedaan tot democratie en men hoeft geen associa
ties aan Sowjet-campagnes meer te krijgen bij het 
spreken over de kameraadschap die het werk met zich 
meebrengt. Daardoorwordteindelijkde positieve kant 
van de a·rbeid uitdrukkelijk in onze maatschappelijke 
omgang naar voren gehaald. 

Het oude arbeidsethos verdient bestrijding. In naam 
van dit ethos worden werklozen, bijstandsgerech
tigden en arbeidsongeschikten getroffen door verne
derende regelingen èn schuldgevoelens; door de in 
wezen negatieve visie op arbeid blijft de beloning het 
centrale punt van maatschappelijke strijd, een 'zero 
sum game'; door dit oude ethos wordt de aandacht 
afgeleid van het essentiële kenmerk: het plezier dat uit 
hetwerk kanworden gehaald en de menselijkeverbon
denheid die daaruit kan ontstaan. 
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