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Elastische arbeidsduur, een 
duurzaam perspectief 
F.L. JANSEN* 

De voortgang van ADV (arbeidsduurverkorting) 
stagneert. Formeel heeft verbetering van de werk
gelegenheid de hoogste prioriteit. feitelijk worden 
ter verlaging van het financieringstekort met pri
oriteit bezuinigingen nagestreefd. weliswaar met 
als doelstelling hiermee ook de werkgelegenheid 
op lange termijn te dienen. De vraag is of je hen die 
nu werkloos zijn op de effecten van dat beleid mag 
laten wachten. Kabinet. politieke partijen en vak
beweging beweren nog wel dat verdere ADV nodig 
is. maar betwijfeld wordt of effectieve invoering 
wel mogelijk is. 

Alle betrokken partijen hebben bezwaren. Afspraken 
in het regeerakkoord gemaakt, werden in de re
geringsverklaring al afgezwakt, en bij de behandeling 
van de begrot ing waren allevoornemens en toezeggin
gen verdampt. ADV wordt niet meer verdedigd, niet 
door de regeringscoal it ie, maar ook nog nauwelijks 
doorde PvdA. Louise Groenman heeft namens de D66-
fractie minister De Koning gevraagd, nu er geen 'con 
venant' of sociaa I contract tot stand is gekomen, zoda
nige maatregelen te nemen bijvoorbeeld via pre
miedifferentiatie, dat het eigenbelang van werkgevers 
verdere ADVopweg helpt. Zonder resultaat. Het lijkt er 
op dat regering en meerderheid van de Tweede Kamer 
bang zi jn dat ADV, hoewel noodzakelijk in hun ogen, 
niet populair is en stemmen kan kosten . 

Metditartikel wil ik aantonen dat wegnemen van die 
bezwaren kan , mits daartoe de pol itieke wil aanwezig 
is, door de duur van de arbeid 'elastisch' te maken. 
U itgangspunt daarb i j is het verbeteren van de kwa I iteit 
van het bestaan voorzover bepaald door het verrichten 
van betaalde arbeid .1 De mate waarin we erin slagen 
de kwaliteit van het bestaan te bevorderen, is echter 
niet te meten . Volgens Russel L. Ackoff2 is dit ook niet 
nodig : 'Een alternatief voor het meten van de kwaliteit 
van het bestaan is het actief deelnemen aan de vormge
vi ng daarvan' . N tl ar ons onderwerp vertaa Id betekent 
dat : vri je beroepskeuze, werkgevers die werknemers 
volwaardig in het werk laten participeren, en werkne
mers die hun werk serieus nemen en daartoe ook in 
staat worden gesteld . Het beleid mag dus niet uitslui
tend gericht zijn op het verbeteren van de 
werkloosheidsstatistieken maar d ient ook het 'actief 
deelnemen aan de vormgeving' van het werk mogelijk 
te maken . 

• De auteur is econoom en technoloog ; lid van de Adviesraad 
van D66. 
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Figuur 1. 

Waarom verder delen van arbeid moet 

Vast staat dat de werkloosheid niet gelijkmatig over de 
beroepsbevolking verdeeld is. Minderheden, vrou
wen , jongeren, in toenemende mate ouderen, lager 
geschoolden, zij die in het oosten en noord-oosten von 
het land wonen, worden relatief zwaar door werkloos
heid getroffen. (Een factor 2 tot 4 hoger dan het lande
lijk gemiddelde binnen een groep is niet ongewoon). 
Beleid gericht op het selectief helpen van zulke groe
pen zonder de werkgelegenheid als zodanig te bevor
deren, zoals bijvoorbeeld via het Jeugdwerk-garontie
plan,3leidtofwel tot 'verdri nging' van werk ofwel tot het 
aanbieden van werk dat niet volwaardig is, werk dat 
alleen al minder-waard(ig) is, omdat daaraan econo
misch gezien geen behoefte is . Het lijkt er op dat we 
gedwongen worden te kiezen tussen het kwantitatieve 
en het kwalitatieve aspect van de werkgelegenheid.4 

De uitweg uit dit keuze-dilemma is principieel kiezen 
voor het verder delen van arbeid. 

Dit is het hoofdargument voor verdergaande ADV. 
De ernst van de werkloosheid die uit haar karakter 
blijkt, onderstreept de geldigheid van het hoofdargu
ment. Figuur 1 illustreert dat karakter. Verticaal i~ de 
kans afgezet op het binnen een maand vinden van 
werk, voor hen die al een gegeven aantal maanden 
werkloos zijn, tegen horizontaal dat aantal maanden. 
De beginpiek wordt vooral veroorzaakt door school
verlaters, vers opgeleide en nog goedkope krachten 
die snel een baan krijgen. Het is ni~t onwaarschijnlijk, 
dat de bestandsvervuiling van het werklozenbestand 
bij de gewestelijke arbeidsbureaus5 grotendeels op 
deze piek betrekking heeft. De ernst van de werkloos
heid wordt door het verdere verloop van de karakteris
tiek bepaald. Het zelfde beeld wordt ook verkregen 
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wanneer alleen de kansen voor jeugdigen worden 
weergegeven, waarbij de gegevens uit intervieuws zijn 
gehaald.6 De niveaus zijn verschillend, de vorm is 
analoog. De kans op het vinden van een baan binnen 
één maand daalt binnen twee/drie maanden tot een 
lage waarde, die verder het hele jaar niet meer veran
dert. Het verschil tussen het aantal werkzoekenden en 
het aantal vacatures is te groot. In deze situatie waarbij 
de al geringe kans op werk niet verandert, wordt het 
toeval dat mensen binnen een jaar werk vinden. Daar
na zakt de kans op werk de volgende maand, elke 
maand steeds verder. Het is de tijd zelf die de kansen 
doet dalen. De situatie is uitzichtsloas. Het stijgen, 
constant blijven of dalen van de kans op werk in een 
komende periode is daarom een goed criterium voor 
de ernst van de werkloosheid. We mogen pas tevreden 
zijn als de kans op werk elke volgende maand stijgt. 
Dan is ervoortgang en dus perspectief. Zolang dat niet 
zo is blijft delen van arbeid noodzakelijk. 

Bezwaren tegen ADV 

Tegen ADV wordt een hele reeks bezwaren ingebracht: 
Technisch-organisatorische bezwaren. Coördina
tie- en managementproblemen kwamen reeds voor 
bij het uit elkaar groeien van arbeidsuur en bedrijfs
tijd in het kader van 'glijdende arbeidstijden' met 
vrijere keuze van werktijden. Bij echt verdergaande 
ADV zijn reorganisaties vaak onvermijdelijk? Deze 
technisch-organisatorische problemen worden in 
het algemeen oplosbaar geacht.8 Dit blijkt uit de 
resultaten van een onderzoek dat Berenschot in 
opdracht van de OSA heeft verricht. 
Bezwaren tegen de effectiviteit van ADV slaan op de 
geringe herbezetting die tot nu toe is gerealiseerd. 
Dit komt ten dele doordat bedrijven en instellingen 
als gevolg van teruglopende bedrijvigheid of bezui
nigingen te veel mensen in dienst hadden . Ten dele 
komt dit ook doordat minder mensen in dienst geno
men werden dan strikt nodig was . Tekort aan perso
neel wordt o.a. opgevangen door overwerk, waar
mee ADV weer teniet wordt gedaan . Het gevolg is 
dat werknemers zowel in de marktsector als in de 
kwartaire sector klagen over de toegenomen 
werkdruk. Verdergaande ADV kan daarom nu nog 
slechts met een aanzienlijk hogere herbezetting in
gevoerd worden . 
Bezwaren die betrekking hebben op het uit de pas 
lopen met het buitenland, kunnen grotendeels terug
gevoerd worden tot de vrees de concurrentie-positie 
tegenover het buitenland te verzwakken. Daarmee 
vallen deze bezwaren samen met die, die op de 
kosten van ADV voor de werkgevers zijn gebaseerd. 

Voor een deel ook hangen deze bezwaren samen 
metdie in devolgende categorie. Het aantal uren dat 
in Nederland per hoofd van de bevolking wordt 
gewerkt, ligt bijzonder laag, en duidelijk beneden 
dat wat voor concurrerende industriële landen 
geldt.9 Het optrekken van dit niveau kan nodig zijn, 
indien Nederland op den duur minder afhankelijk 
van het aardgas wil worden. Een tweede reden is dat 
nog veel verbeter ingen van de kwaliteit van de 
samenleving wenselijk zijn . Het onvoldoende aan
pakken van het milieu, schonere produktiemetho
den, minder milieubelastende energie, stadsver
nieuwing, de zorg voor ouderen en gehandicapten 
enz., mogen niet aan onbetaalbaarheid geweten 
worden, zolang er ruimte is voor meer uren werken. 
ADVvergrootdie ruimte en maakt hetweerenigszins 
oprekken van de arbeidsduur concurrerend moge
lijk en sociaal aanvaardbaar. 
Het bezwaar gebaseerd op de vrees dat ADV die 
achteraf te ver blijktte zijn doorgeschoten, niet meer 
terug te draaien zal zijn, lijkt gezien de geschiedenis 
gegrond . Verworven rechten worden niet meer prijs 
gegeven . Het CEP is daar ook van uitgegaan bij het 
berekenen van het effect op de werkgelegenheid 
van een gerealiseerde 32-urige werkweek in 1995. 
Bij een sterke groei (4 %) zou dit leiden tot stijging van 
de werkloosheid als gevolg van spanningen op de 
arbeidsmarkt (in een eerder stadium) . Voor een deel 
van de arbeidsmarkt speelt dat nu al. Sommige 
vacatures zijn moeilijk vervulbaar. Het bezwaar van 
de onomkeerbaarheid van ADV kan opgeheven 
worden door in contracten in het belang van zowel 
werknemers als van werkgevers vast te leggen dat 
het niet gaat om het verwerven van rechten op een 
kortere arbeidsduur, maar om solidariteit met hen 
die aan de kant staan. Dit is onderdeel van het 
voorstel 'elastische arbeidsduur'. 
De laatste categorie van bezwaren omvat in feite de 
drie hoofdbezwaren, waarvoor 'elastische arbeids
duur' een oplossing moet bieden. Werkgevers zijn 
bang dat verdergaande ADV leidt tot een stijging 
van de arbeidskosten per eenheid van produkt. 
Werknemers zijn bang proportioneel inkomen te 
moeten inleveren . De overheid is bang voor het 
fi nanci eri ngstekort. 

Het opheffen van de bezwaren 

Kwalitatief kan EAD (elastische arbeidsduur), het mid
del datde bezwaren weg moet nemen als volgt worden 
geschetst : 
1. Wanneer er n iet voor iedereen werk is, wordt geko

zen voor het delen van werk, in plaats van het 



en opsplitsen van de beroepsbevolking in werkenden 
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Huidig systeem EAD-systeem 

~at en werklozen. Werkloosheid terugdringen via poli-

rdt tieke besluitvorming verloopt te traag. Werkloos- mj-

en heid sneller, effectiever, en tegelijkertijd sociaal ~ . .-/ 
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~ economie automatisch op een ruimere arbeids- > wu 
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ijk markt zou reageren met kortere arbeidsduren via 

~at lagere loonkosten, zonder de netto lonen wezenlijk 
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10- 2. Deze gedachte kan gerealiseerd worden door op ~ tijd_ 

3r- de duur van arbeid spanning te zetten, als op een Figuur 2. 

'en uitgerekt elastiek, die de arbeidsduur tot een be-

'en paald minimum wil laten inkrimpen . Die spanning 
;)n. wordt bereikt door voor mensen met een kortere 

Ins arbeidsduur de som van belasting en premies van grote schommeling in het inkomen voor alleen hen 

Je- werkgever en werknemer (hierna te noemen het die anders werkloos zouden worden. (Zie figuur 2.) 
B + P-stuk, dat is het Belasting + Premie-stuk) per 5. Werkgevers (ook de overheid) zorgen voor een 

~ie uur lagerte stellen. Premie-differentiatie maakt dat zodanige organisatie en taakverdeling, dat aan-
~er de arbeidskosten per uur lager liggen voor kortere passen via arbeidsduur aan het niveau van de 
nis arbeidsduren. Zo wordt ADV voorwerkgevers aan- bedrijvigheid het schrappen van arbeidsplaatsen 

13 -liS trekkelijk. kan gaan vervangen. 
let 3. Voor die soorten arbeid, die schaars zi jn , mag de 6. De overheid accepteert schommelingen in de ont-
~id arbeidsduurworden opgerekt tot een bepaa Id door vangsten in het B + P-stuk, in plaats van schomme-
~5 . sociale partners overeen tekomen maximum. Over- lingen in de uitkeringen, en garandeert de werkge-
on uren kent dit systeem niet. Die worden dus ook niet verzo arbeidskosten per eenheid produkt, die bij de 
de als zodanig betaald. Meer uren werken betekent overeengekomen minimum arbeidsduur ook mini-
;)el een groterB + P-stuk per uur betalen. Het levert door maal zijn. 
ge het toegenomen aantal uren netto wel iets op, maar 

on het doet geen ADV teniet voor soorten arbeid die Kwantitatiefaantonen dat verdere ADV met behulp van 
en allesbehalve schaars zijn. Zo kunnen sociale part- het EAD-systeem zowel voorwerknemers, werkgevers, 

"el ners de arbeidsduur voor diverse soorten arbeid als voor de overheid aanvaardbaar kan zijn, gebeurt 

~at aan de eisen van de markt aanpassen . EAD is een aan de hand van een voorbeeld. Daarbij wordt uitslui-
en vorm van flexibilisering van arbeid, waarbij het snel tend gebruik gemaakt van berekeningen en resultaten, 

en kunn'1n ontslaan en weer aannemen van arbeid, die al door de OSA8 en het CEpll zijn uitgevoerd en 

let zoals in de bouw10 gebeurt, vermeden wordt. In- afgeleid. In dit voorbeeld wordt 10% ADV ingevoerd 
krimpen van de produktie kan, wanneer dat nodig (als gemiddelde) voor die arbeidsplaatsen waarvOOr 

de is, in het EAD-systeem zonder ontslag van werkne- dat technisch-organisatorisch mogelijk is . Volgens het 
~s- mers, die met slechts weinig minder geld netto naar ' Berenschot-onderzoek' is tot 20% ADV mogelijk voor 

,lI n hu is gaan, terwijl de arbeidskosten door de pre- 65 % van de arbeidsplaatsen. Op 10% ADV met 68% 

ng miedifferentiatie met minimaal het inkrimpingsper- herbezetting toegepast, is het resultaat: 

kt. centage dalen . Overleg tussen sociale partners 

te moet uit maken onder welke omstandigheden en tot stijging van de arbeidsproduktiviteit met 1.5%; 
let welke grenzen inkrimpen geoorloofd is. Bezuinigen - daling van het aantal arbeidsuren met 2%; 

op arbeidsplaatsen ook bij de overheid, kan op daling van de produktie met 2-1 .5 = 0.5%; 
dezelfde wijze vervangen worden door inkrimpen stijging van de werkgelegenheid met 5% . 
van de arbeidsduur mits uitgevoerd in een zodanig 
tempo, dat bij het wegvallen van taken herallocatie Rekening houdend met deeltijdbanen en een groeiend 

6 
id- en eventuele om- of bijscholing organisatorisch arbeidsaanbod, een verwacht gevolg van de zuig- m 

verwerkt kunnen worden . kracht van een groeiende werkgelegenheid, komt 5% 
m 
0-

en ,0-

4. Teneinde schommelingen in de conjunctuur op te meer werk overeen met een afname van de werkloos- z 
'" kunnen vangen accepteren werknemers een gerin- heid, met ca . 200000 mensen, dat zijn 50000werklozen ~ 

:0- ;0 
let ge schommeling in het netto loon, in plaats van een per jaar minder gedurende vier jaar. Geleidelijk invoe- Ol 
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ren is nodig om herallocatie, scholing en reorganisa
ties te kunnen beheersen. 

Figuur 3 laat zien wat dit betekent voor de kosten van 
werkgevers, werknemers en de overheid. De figuur I 

heeft uitsluitend betrekking op die werknemers die aan 
de ADV-operatie deelnemen; dus op hen die na de 
ADV verkort werken, en voor de ADV óf de volle tijd 
werkten, ófeen werkloosheidsuitkering ontvingen. An
deren worden buiten beschouwing gelaten, omdat 
deze ADV-operatie voor hen niet geldt, en er voor hen 
dus ook niets wijzigt. Dit gegeven zij nde, maakt figuur 3 
duidelijk, dat door de loonsom ten behoeve van ADV 
met precies U te vergroten en B + P met U te verkleinen, 
zowel de loonkosten, als de koopkracht en de netto 
overheids-ontvangsten (B + P - U) onveranderd blij
ven . De operatie wordt zo geheel budgettair neutraal 
uitgevoerd. 
Er zijn echter nog twee correcties nodig : 
Ten eerste zijn de loonkosten weliswaar constant ge
bleven, maar de loonkosten per eenheid produkt zijn 
bij gemiddeld 10% ADV met 0.5 % gestegen . De pro
duktie is immers met een 0.5 % gedaald. Een belasting
verlaging die het financieringstekort na vier jaar met 
0.18% minder doet dalen (zie *), is nodig om diteffectte 
compenseren. 

Ten tweede is eigenlijk een ongeveer twee maal 
grotere belastingverlaging nodig om het elastiek vol
doende te spannen, en ADV voor werkgevers echt 
nastrevenswaardig te maken. Gegeven dat het beleid 
op belastingverlichting gericht is (zie het nieuwjaarsar
tikel van Prof. Rutten in ESB), mag deze nog steeds 
geringe verlaging niet als een bezwaar voor de over
heid gelden. 

Tenslotte moet nu nog nagegaan worden hoe deze 
operatie voor werknemers uitpakt : (zie **). Hun inko
men daalt hij 2.5% ADV nauwelijks meer dan een 
0.5%.Dit is zeker niet proportioneel en kan voor werk
nemers gezien de opbrengst aan werkgelegenheid niet 
echt bezwaarlijk genoemd worden . Het moet bij zo'n 
laag percentage mogelijk zijn, deze daling op te van
gen door loonstijgingen als gevolg van produktiviteits
verhoging . 
Daarmee zijn de drie hoofd bezwaren tegen ADV weg
genomen. 

EAD een duurzaam perspectief 

Samenvattend kan nu geconcludeerd worden: 
1. Delen van arbeid via ADV volgens het hier beschre

ven EAD-systeem is uitvoerbaar zonder dat een van 
de betrokken partijen, werkgevers, werknemers of 
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B+ P netto loon 

B+ P 

Figuur 3. 

Verklaring afkortingen bij de figuren 2 en 3. 
B + P = belasting + premies 
U = werkloosh.-uitkeringen 
mj = werkgelegenh . in mensjaren 
wu = werkgelegenh. in werkuren 

overheid een onaanvaardbaar offer hoeft te bren
gen. De overheid moet daartoe de condities schep
pen. Met sociale partners moet zorgvuldig afge
sproken worden onder welke voorwaarden het 
'elastiek' vrij kan bewegen en tot welke grenzen. 

2. Een gemiddeld verdergaande ADV van 2.5% per 
jaar kan de werkloosheid met 50 000 mensen per 
jaar extra verlagen . 

3. Binnen het EAD-systeem zullen werkgevers zowel in 
de markt- als in de kwartaire sector trachten de 
arbeidsduur zo kort mogelijk te maken teneinde de 
arbeidskosten per eenheid van output zo laag mo
gelijk te krijgen. 

4. Schaarse arbeid wordt in meer uren per jaar ver
richt, en is dus duur. Dit veroorzaakt druk op meer 
scholing van schaarse arbeid. 

5. Elastische arbeidsduur is daarom meer dan alleen 
een vorm van ADV, of een manier waarop arbeid 
geflexibiliseerd kan worden. Het is een tegenkop
pel-systeem, dat automatisch fluctuaties in de werk
gelegenheid dempt, en de koopkracht in geval van 
recessies nauwelijks laat dalen, waardoor ook 
langs die weg een stabiliserende werking op de 
economie uitgeoefend wordt. 

6. Het inbouwen van een zichzelf corrigerende ar
beidsduur, maakt het systeem onafhankelijk van 
trage besluitvorming . Wel zal de mate van te
genkoppelen door de overheid in overleg met soci
ale partners beheerst moeten worden (het niveau en 
de grootte van differentiatie in het '8 + P-stuk') . 

7. Privatisering en belastingvereenvoudiging mogen 
nooit leiden tot het uit handen geven van de zojuist 
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geschetste instrumenten voor sturing van de econo
mie door de overheid. 

8. Principieel is verdere ADV met behulp van EAD dus 
mogelijk, praktisch liggen er natuurlijk nog talrijke 
hobbels op de weg naar daadwerkelijke invoering. 
Voor het wegnemen van die hobbels is de politieke 
wil onontbeerlijk. De politiek moet weigeren 
langdurige en structurele werkloosheid nog langer 
te aanvaarden als onvermijdbaar behorend bij ons 
economisch stelsel. De politiek moet bereid zijn de 
meerderheid de zeer geringe offers te laten bren
gen, die nodig zijn om de minderheid die werklozen 
vormen, de kwaliteit van het bestaan te bieden 
waarop zij recht heeft. Pas dan kan EAD een duur
zaam perspectief bieden . 

Noten 

* Teneinde de loonkosten per eenheid produkt con
stantte houden moet de overheid het B + P-stuk met nog 
eens extra 0.5% van de loonkosten verlagen . Deze 
belastingverlaging komt overeen met een verlaging 
van ca. 0.2% van het NNP (netto-nationaal-produkt) 
per jaar, bij het over vier jaar uitsmeren van de 10% 
ADV-operatie. Uit het CEP 1986 (blz. 243, kolom 9) 
blijkt dat deze belastingverlaging het financieringste
kort na vier jaar ca . 0.18% minder doet dalen, dan 
zonder die verlaging . 
** Stel de hoogte van de werkloosheidsuitkeringen be
dragen gemiddeld netto 70% van het netto loon: O.7*nl 
Voor 5% nieuwe werkneme.rs moet dus nog 0.3*nl 
opgebracht worden door ?e 65% oude werknemers 

die korter gaan werken samen met de 5% nieuwe 
werknemers die ook verkort gaan werken . Voor 10% 
ADV moet derhalve op het netto loon worden 'ingele
verd' : 

0.05*0.3nl = 0.0214*nl 

0.65 + 0.05 
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