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VOORWOORD 

In het verkiezingsprogramma 1981-1985 van D'66 werd een lans gebroken voor deeltijd
arbeid. Het tekort aan werk, dat ook in het D'66 verkiezingsprogramma naar voren kwam 
werd daar voor een belangrijk deel "opgevuld" door een plan in de komende vier jaar 
400.000 deeltijdbanen te scheppen, gelijk verdeeld over de .overheid (inclusief semi
overheid) en het bedrijfsleven. 
Aan deze doelstelling is in dit rapport van de SWB-D'66 vastgehouden; maar tegelij
kertijd wordt geconstateerd dat het scheppen van deeltijdbanen bepaald niet eenvou
dig is en dat deze operatie zorgvuldig moet gebeuren (gelijke rechten voor deeltijd
en volletijdwerkers, aanpassing sociale voorzieningen, scheppen van deeltijdbanen 
op alle niveaus, in alle sectoren en in dezelfde mate voor mannen en vrouwen) om 
engewens te effecten te voorkomen. 
Ook komt de SWB-D'66 in dit rapport tot de conclusie, dat het effect van het scheppen 
van deeltijdbanen op het werkloosheidscijfer voorlopig moeilijk voorspelbaar is. 
Niet alleen mensen die nu als werkzoekend ingeschreven staan komen voor een deeltijd
baan in aanmerking; ook mensen die nu niet-als zodanig ingeschreven staan kunnen zich 
op· de arbeidsmarkt melden wanneer de mogelijkheden van deeltijdarbeid worden verruimd. 
Ook zien wij mogelijkheden voor mensen die anders volledig arbeidsongeschikt zouden 
worden verklaard, om door niiddel van deeltijdarbeid toch nog maatschappelijk actief 
te blijven; ook zo'n ontwikkeling zou niet tot uitdrukking komen in daling van hèt 
aantal geregistreerde werklozen. 

Deeltijdarbeid zit in de lift: tussen oktober 1977 en april 1980 steeg het aantal 
deeltijdbanen met 142.000 ofwel 27% tot 673.000. Het totale aantal banen nam in de
zelfde_periode. met niet meer dan 5% toe (1). Dit effect kan worden versterkt door een 
doelgerichte stimu.lering door de overheid. In eigen huis kan de· overheid vele deeltijd
banen scheppen; vaak bestaat juist daar een achterstand in deeltijdarbeid. Door middel 
van voorlichting, consulenten voor deeltijdarbeid bij arbeidsbureaus en (indien nodig) 
een sociaal contract met werkgevers en werknemers, kan ook bij het bedrijfsleven deel
tijdarbeid worden gestimuleerd. 

Bij het schrijven van dit rapport is een van de belangrijkste conclusies geweest dat 
doorvoering van deeltijdarbeid als volwaardige arbeidsvorm voorlopig op moeilijkheden 
stuit. Aanpassing van vele regelingen is gewenst. Dit rapport draagt de ondertitel 
"voorstudie" om dui de 1 ijk te maken dat nog vee 1 werk verzet moet worden, door·. ons en 
anderen, om een werkelijk concr·eet plan voor vele. volwaardige deeltijdbanen samen te 

stellen. 

(1) Statistisch Bulletin na. 99, nov. 1981. 
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DEELTIJDARBEID 

VAN CONJUNCTURELE MODE NAAR STRUCTURELE AANPAK 

1 INLEIDING 

Al een paar jaar speelt deeltijdarbeid een belangrijke rol in de maatschappij-visie 

van 0'66. In het verkiezingsprogramma 1981-85 1·terd deeltijdarbeid als een van de 

middelen genoemd om de werkloosheid tegen te gaan. Ook werd het genoemd als middel 

om te komen tot meer ontplooiingskansen voor alle mensen; deeltijdarbeid maakt 

een betere spreiding van werk rnagelijk over de "formele" sectoren." (i.) Daarnaast 

kan volgens het ver!dezingsprogramma o~ deze manier meer tijd vrijkomen voor ont

spanning. 

In dit rapport worden deze uitgangspunten verder uitgewerkt. \~e zullen vooral onder

zoeken hoe deeltijdarbeid aan het bereiken van deze doelstellingen kan bijdragen. 

Daarbij verstaan wij onder deeltijdarbeid het volgende: 

(betaalde) arbeid die op vrijwillige basis regelmatig wordt verricht gedurende een 

kortere ·tijd dan gebruikelijk is in de betreffende sector (2). 

Hoewel in principe deeltijdarbeid natuurlijk overal kan liggen tussen 0 en 100% 

van de normale arbeidstijd, zullen 11ij ons vooral bezighouden met deeltijdarbeid 

die tussen 40~~ en 80% van de gebruikelijke werktijd beslaat. Dit is vooral belangrijk 

voor de mogelijkheden die in deeltijdarbeid liggen voor emancipatie en persoonlijke 

ontplooiing. 

!>Je bespreken daarbij een aantai aspecten: het probleem van de werÜoosheid, de 

emancipatie, de persoonlijke ontplooiing en de mogelijkheid dat (gedeeltelijk) ar

beidsongeschikten weer gaan werken. Daarna zullen we de deeltijdarbeidsmarkt bespre

ken waarbij we vooral aandacht zullen schenken aan factoren die. van invloed zijn op 

de vraag of het aanbod van deeltijdbanen. He zullen ook kijken naar de rol van de 

overheid bij de bevordering van deeltijdarbeid. De overheid zal zelf in elk geval 

een aanzienlijk deel· van de nieuwe deeltijdbanen als vterkgever voor haar rekening 

moe·ten nemen. Daarnaas·t kan de overheid door voorlichting en door regels het schep

pen van deeltijdbanen bij het bedrijfs 1 even bevorderen. Het scheppen van deeltij ct

banen heeft tenslotte grote consequenties voor het stelsel van de sociale zekerheid 

en de belastingen. He zullen daarom nagaan welke onderdelen van de sociale zekerheid 

veranderd moeten vtorden om deeltijdarbeid beter mogelijk te maken.· Tenslotte zullen 

wij komen tot beleidsaanbevelingen. 
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1. Onder activiteiten in de formele sector verstaan wij alle activiteiten waarbij 

sprake is van prestaties; in de informele sector vinden alle niet betaalde activi

teiten plaats zoals o.a. huishoudelijk werk, verzorging en opvoeding, vrijwilligers

~Jerk enz. Het onderscheid tussen formele en informele sector moet scherp worden on

derscheiden van begrippen als produktieveen improduktieve activiteit. 

2. Deze definitie is gelijk aan die welke in het kader van de experimentele regeling 

deeltijdarbeid (ERBDA) wordt gebruikt. 
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HOOFDSTUK2 

2.0 MOTIEVEN OM DEELTIJDARBEID TE STIMULEREN 

Door de bestaande werkloosheid en door de grotere aandacht voor emancipatie is deel
tijdarbeid steeds meer in de belangstelling komen te staan. Via deeltijdarbeid zal het 
beschfkbare werk beter verdeeld kunnen worden. Er zijn immers mensen die een volle 
baan helemaal niet willen hebben maar die daar min of meer toe gedwongen worden door
dat een deeltijdbaan minder rechtszekerheid en/of minder sociale zekerheid geeft, of 
gewoon doordat de werkgever er niet aan wil. Onder bepaalde voorwaarden zou deeltijd
arbeid een stap kunnen zijn naar een grotere gelijkheid van man en vrouw, maar dan 
wel alleen wanneer ook meer mannen deeltijdbanen gaan aanvaarden. 
Daarnaast is e1· nog een hele reeks andere motieven die het bevorderen van deeltijd
arbeid wenselijk maken. Deze kunnen worden samengevat als het streven naar betere 
ontplooiingsmogelijkheden voor mensen, wat ook hun geslacht of sociale of culturele 
achtergrond is. Via deeltijdarbeid zou bijvoorbeeld kunnen worden bereikt: een betere 
verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid over mannen en vrouwen; meer mogelijkhe
den voor scholing en vorming; het (opnieuw) inschakelen van mensen die arbeidsonge
schikt of minder valide zijn verklaard; de mogelijkheid om de toegenomen welvaart in 
de vorm van geld,·dan wel in de vorm van vrije tijd op te nemen. Onder bepaalde voor
waarden, die wij nog nader zullen invullen kan deeltijdarbeid dan ook bijdragen tot 
een verbetering van het welzijn. 

2.1. DEELTIJDARBEID ALS OPLOSSING VOOR HET WERKLOOSHEIDSPROBLEEM 

Het grote economische probleem voor de jaren 80 is het oplossen van de werkloosheid. 
In de jaren 60 was de werkloosheid nooit veel groter dan ongeveer 50.000 personen, 
waardoor wij van volledige werkgelegenheid konden spreken. In de jaren 70 is dit 
cijfer veel groter geworden. Vooral na 1973 is de werkloosheid in snel tempo toege

nomen. In de periode 1963/73 daalde de werkqeleaenheid in de industrie al, maar 
door de groei van de dienstensector en door meer arbeidsplaatsen bij de overheid kon 
de groeiende beroepsbevolking nog aan werk worden geholpen. Vanaf 1973 is de afbraak 
van de werkgelegenbeid in de industrie, en ook in de landbouw, versneld doorgegaan. 

Ook in deze periode nam de werkgelegenheid toe in de k1~.artaire dienstverlening {plus 
3%) en de ov..,rheid {plus 1,6%). Daardoor bleef de hoeveelheid werk praktisch op peil. 
Dat de werkloosheid toch steeg is volledig te verklaren uit het groter worden van de 
beroepsbevolking. Deze verschuiving van de werkgelegenheid ging gepaard met een 
sterke toename van het aandeel van de overheid en de sociale zekerheid in het natia
na l e inkomen. 
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Het Centraal Plan Bureau (1) voorspelt bij ongewijzigd beleid een afbraak van de werk
gelegenheid in de periode tot 1985. Daarnaast groeit de potentiële beroepsbevoling 
(het aantal mensen tussen 16 en 65) nog sterk. Volgens het CPB zal de geregistreerde 
werkloosheid in 1985 zeker 500.000 personen bedragen. Dit wordt geïllustreerd in 
tabel 1. · 

Tabel 1: Werkgelegenhei dsontwi kke 1 i ng naar sectoren 

werkgelegenheid 
1973 1980 1985 1973/80 
x 1000 manjaren mutatie in 

Landbouw e.d. 
Nijverheid 
w.o. Industrie 
Bouwnijverheid 
Diens ten 
w.o. kwartaire 

309 
1186 
1128 
472 

2111 

277 245 
1000 920 
980 865 
442 425 

2274 2285 

diensten 414 510 545 
Totaal bedrijven 4078 4000 3875 
Overheid 630 702 720 
Totale werkgelegen-

heid 4708 4701 4595 

-1,5 
-2,4 
-2,4 
-0,9 
1,1 

3,0 
-0,3 
1,6 

0,0 

Bron: De Nederlandse Economie in 1985. CP(l, 1981, p. 12. 

1980/85 
% per jaar 

-2,5 
-1,7 
-1,8 
-0,7 
0,1 

1,3 
-0,6 
(),5 

-0,5 

Sinds deze publicatie van het CPB is de Nederlandse economie zich nog ongunstiger 
gaan ontwikkelen dan al was voorzien. De recessie in 1980 em 1981 is veel ha".der aan
gekomen dan voorspeld was. Het CPB voorspelde voor de jaren 1980/85 een gemiddelde 
groei van 1% per jaar en een toename van de werkloosheid met gemiddeld 52.000 perso
nen per jaar; in werkelijkheid is het reële nationale inkomen in 1981 met 2~% ge
daald en stijgt de werkloosheid alleen al ïn i981 met 127.000 personen (2). Volgens 
deze meest recente schatting kan de werkloosheid in 1982 al op 460.000 personen 
liggen. Wanneer na 1982 de oorspronkelijke verwachtingen van het CPB.wel zouden uit
komen, zou er in 1985 al gerekend moeten worden met een werkloosheid van meer dan 
600:000 personen. 
Bij dit sombere beeld van de werkloosheid zijn wij ervan uitgegaan dat de inzinking 
van 1981 niet wordt ingehaald door een conjuncturele opleving in de jaren 1982 t/m 
1985; de gemiddelde groei komt daardoor in de komende jaren niet veel boven de·1% per 
jaar. De CPB prognose van 500.000 werklozen in 1985 {bij ongewijzigd beleid) kan al
leen maar worden gehaald wanneer de conjuncturele inzinking in 1981 de komende jaren 
volledig wordt ingehaald. Maar de voorspellingen van 1982 laten daar niets van zien. 

(1) De Nederlandse Economie in 1985, CPB, 1981. 
(2) t~acro-Economische Verkenning 1982, CPB, sept. 1981 
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De economische groei in 1982 wordt· op 1 à 1~% geraamd, die volledig veroorzaakt 
wordt door de gestegen waarde van het uitgevoerde aardgas (4~ miljard) (1). En dat 
terwijl normaal de conjuncturele inzinking wordt gevolgd door een conjuncturele ople
ving. In 1975 ging het reële nationale inkomen bijvoorbeeld met 2,1% achteruit; in 
1976 steeg het daarna met 5,9%. 

Volgens het Centraal Plan Bureau kan het in het informatie-akkoord uiteengezette so
ciaal-economisch beleid een extra economische groei van i % per jaar tot gevolg heb
ben. Ten opzichte van de situatie bij ongewi jzi.gd beleid zou dit 120.000 minder werk
lozen in 1985 tot gevolg hebben, waardoor volgens de CPB-ramingen de werkloosheid in 
1985 onder de 400.000 kan uitkomen. Wij kunnen in deze nota over deeltijdarbeid na
tuurlijk geen oordeel vellen over de haalbaarheid van de prognoses van het CPB. Wel 
is duidelijk dat door de economische inzinking in 1981 het beperken van de werkloos
heid in 1985 tot minder dan 500.000 personen moeilijk, zo niet onmogelijk zal blij
ken te zijn. 

Na 1985 wordt het beeld helemaal onduidelijk. Er zijn twee ontwikkelingen die beide 
van groot belang zijn, maar die in tegengestelde richting werken. 

1. De aardgasinkomsten gaan sterk dalen. Het Centraal Plan Bureau berekent dat in 1990 

voor 30 miljard gulden meer aan energie moet worden ingevoerd dan er wordt uitgevoerd. 
Er zal een geweldige krachtsinspanning nodig zijn om dit nadeel op te heffen.De uit
voer van goederen en diensten zal sterk moeten stijgen, maar ook zal de import klei
ner moeten worden. Dit betekent misschien dat de particuliere consumptie moet dalen, 
wat negatief kan uitpakken voor de werkgelegenheid na 1985. 

2. Aan de andere kant za 1 aan het eind van de jaren' 80 de groei van het aanta 1 mens.en 
tussen 16 en 65 geleidelijk tot stilstand komen. Tussen 1985 en '90 komen er per jaar 
nog 40 à 50.000 bij; na 1990 stopt deze groei en vanaf 1995 kan het arbeidsaanbod 
ze 1 fs gaan afnemen (zie tabel 2). 

Tabel 2: Trendmatige toename van het arbeidsaanbod: 
jaarmutaties in 1000 manjaren 

f!eriode totaal mannen vrouwen 

1970-' 75 -4 -8 4 

1975-' 80 23 5 18 

1980-'85 50 33 17 

1985-'90 45 30 15 

1990-'95 10 11 -1 

1995-2000 -11 -8 -3 

Bron: De Nederlandse Economie in 1985, CPB, 1981. 

(1) NEV 1982, september 1981. (Sinds deze publikatie zijn de verwachtingen ten aan
zien van de aardgasbaten voor de overheid zeer aanzienlijk gedaald) 
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Naarmate wij verder in de toekomst kijken wordt het beeld steeds onzekerder. Het is 
nu niet mogelijk uitspraken te doen over de werkloosheid na 1985; maar het ziet er 
niet naar uit dat de werkgelegenheidsproblemen snel zullen zijn opgelost. 
Tegen deze achtergrond moeten we niet verwachten dat deeltijdarbeid de sleutel tot 
oplossing van het werkgelegenheidsprobleem is. Daarvoor is het probleem te groot. Wel 
kan deeltijdarbeid de pijn verzachten. Het stimuleren van deeltijdarbeid is een aan
vulling op het actief werkgelegenheidsbeleid, geen alternatief daarvoor. 

Het is op dit moment vrijwel onmogelijk uitspraken te doen over het effect van deel
tijdarbeid op de werklooshied. Dat komt vooral doordat onbekend is wat voor mensen 
van deeltijdarbeid gebruik zullen gaan maken. Zullen mensen die nu vol werken een 
deel van hun baan afstoten en in deeltijd gaan werken? In dat geval kan deeltijdar
beid een bijdrage leveren aan bestrijding van de werkloosheid. Of zou deeltijdarbeid 
vooral gebruikt kunnen worden om te voorkomen dat mensen de WAO in moeten?In dat 
geval werkt deeltijdarbeid alléén in de richting van een kleiner aantal mensen dat de 
WAO ingaat. Zal deeltijdarbeid vooral worden gedaan door vrouwen die gaan werken om 
de achteruitgang van het gezinsinkomen op te vangen, zonder dat de man zijn volle 
baan opgeeft? Ook in dat geval is de invloed op het aantal werklozen niet zo groot, 
omdat gehuwde vrouwen meestal niet als werkzoekenden geregistreerd staan; dit nog 
afgezien van het negatieve effect dat het op de emancipatie van de vrouw zou kunnen 
hebben doordat zij dubbel belast zou worden. Eigenlijk moet deeltijdarbeid voor zijn 
effect op de werkgelegenheid ook naar verschillende categorieën werkzoekenden worden 
uitgesplitst. Welke invloed zal deeltijdarbeid hebben op: het aantal werkzoekende 
vrouwen? het aantal werkzoekende jongeren? enz. Vooral voor jongeren lijkt deeltijd
arbeid ons buitengewoon belangrijk. Dat is niet omdat wij denken dat jongeren bij 
uitstek geschikt zijn· om voor een deel van de tijd te werken; maar wel, omdat het 
ons mogelijk lijkt om op deze manier veel meer jongeren aan een baan te helpen dan 
wanneer alleen volle banen zouden worden aangeboden. Voor jongeren is het ontbreken 
van een betrekking en daarmee van een relatie met de maatschappij fnuikend. De jeugd
werkloosheid is zeer bedreigend voor de stabiliteit van onze toekomstige samenleving. 

Wèl vinden wij het gevaarlijk om deeltijdwerk te propageren als middel om de jeugd
werkloosheid te bestrijden. Dit heeft het gevaar in zich dat deeltijdarbeid een se
cundair karakter houdt: er wordt als het ware het etiket op geplakt, dat het slechts 
tot doel heeft werknemers die (nog) geen voll_etijdbaan kunnen krijgtn voorlopig 
"bezig te houden" tot ze "echt" werk krijgen; een soort tweederangsbanen dus. Tevens 
leidt het inkomen van veel jongeren, die een eigen woonruimte willen hebben, ertoe, 
dat een deeltijdbaan on \Oldoende ruimte biedt om vrijwillig in deeltijd te gaan wer

ken, dit in verband met de hoge huren die zij moeten betalen. 

Hoe belangrijk het is om de bijdrage van deeltijdarbeid aan het opheffen van de werk
loosheid ook-naar categorie te bekijken, blijkt uit tabellen 3 en 4. In één .;aar is 
de jeugdwerkloosheid gestegen van 45.000 naar 79.000. Ook de stijging van de werk-



9 

loosheid onder vrouwen is groot in vergelijking met die onder mannen, althans in de 

jaren '76-'80; het afgelopen jaar is deze tendens echter omgekeerd. In hoeverre deel
tijdbanen voor m.n. jongeren zullen bijdragen aan de oplossing van de jeugdwerkloos
heid, hangt er ook sterk van af of zij een deeltijdbaan zouden willen aannemen. Dit 
kunnen wij niet overzie ... nader onderzoek is hier dringend nodig. 

x) 

Tabel 3: Kerngegevens arbeidsmarkt, in absolute aantal x 1000 

Geregistreerde werkloosheid Openstaande aanvragen 

absoluut mannen vrouwen mannen + 
totaal vrouwen 

1976 210,8 159,8 51,0 45,3 

1977 203,6 145,2 58,4 53,8 

1978 205,6 136,4 69,2 61,4 

1979 210,0 132,4 77,6 66,0 

1980 247,9 159,9 88,0 51,4 

juli 1981 387,4 262,0 125,4 19,2 

Bron: SoZa 

Tabel 4: Werkloosheid onder jongeren; niet voor seizoen gecorrigeerd 

mannen 
(tot 19 jaar) 
- jul i 1980 

- jul i 1981 

(van 19 t/m 22) 

- juli 1980 

- jul i 1981 

vrouwen 
(tot 19 jaar) 
- jul i 1980 
- juli 1981 

(van 19 t/m 22) 

- jul i 1980 

- juli 1981 

absoluut 
aantal 
(x 1000) 

16,4 

28,0 

28,3 

50,6 

24,9 

35,7 

27,9 

43,5 

van het betrokken geslacht 

mutatie (%) 
·t.o.v. 12 
mnd eerder 

36,3 

70,7 

22;2 

78,8 

9,2 

43,4 

10,5 

55,9 

en de betrokken 

afhankelijke 
beroepsbe
volking x) 

20,8 

35,6 

8,8 

15;6 

29,0 

41,5 

8,8 

13,7 

1 eefti jdsgroep. 

tota 1 e mann. 
resp. vrouwel. 
werkloosheid 

10,6 

10,7 

18,2 

19,4 

26,7 

26,3 

29,9 

32,0 

Bron: SoZA- Maandverslag arbeidsmarkt, juli 1981. 
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2.2. DEELTIJDARBEID EN PERSOONLIJKE ONTPLOOIING 

Deeltijdarbeidkan naar onze overtuiging een bijdrage leveren aan grotere ontplooiings
mogelijkheden voor mensen, qfwel emancipatie. Allereerst is deeltijdarbeid een moge
lijkheid om te ontkomen aan arbeidsdwang; wanneer mensen vrij zouden kunnen kiezen 
voor deeltijdbanen, zonder gevaar-van sociale voorzieningen verstoken te raken, zou 
dit de ontplooiing van velen kunnen bevorderen. Daarn~ast biedt ~~eltijdarbeid, zij 
het onder strikte voorwaarden, ook belangrijke mogelijkheden voor emancipatie van 
vrouwen, doordat zij gemakkelijker aan het arbeidsproces kunnen gaan deelnemen en zo 

maatschappelijk actief kunnen worden. Tegenover de voordelen staat echter een belang
rijk nadeel: de achteruitgang in inkomen, vergeleken met een volle baan, die ont
plooiingsmogelijkheden aanzienlijk kan beperken. Wij zullen deze aspecten achtereen
volgens bespreken. 

2.2.1. ONTKOMEN AAN ARBEIDSDWANG 

Veel mensen lijden tegenwoordig onder stress die een gevolg is van de werkomstandig
heden. Deze moet naar onze overtuiging allereerst worden bestreden door de werkomstan
digheden te verbeteren. Minder conflicten, minder belasting van mensen, en minder wer
ken onder druk zouden de stress aanzienlijk doen afnemen; maar een deeltijdbaan kan 
in sommige gevallen ook een uitstekend middel zijn om stress door het werk in toom te 
houden. Wie een volle baan opgeeft en een deeltijdbaan aanneemt, krijgt ruimere moge
lijkheden om de tijd zinvol voor zichzelf te besteden. Voor sommigen zal daarmee de 
tredmolen van de prestatiemaatschappij doorbroken kunnen worden.· Dat deeltijdarbeid 
niets oplegt en de mensen in dit opzicht vrij laat, is misschien het belangrijkste 
voordeel van stimulering van deze werkverdeling. Wel betekent dit, dat een verschui
ving zal moeten optreden in het soort werk dat in deeltijd wordt aangeboden. Veel 
deeltijdbanen zijn nu saai en eentonig, met onvoldoende inspraak en zeggenschap van 
de werknemer. Wil deeltijdarbeid een rol spelen bij ruimere ontplooiingsmogelijkheden 
van· mensen, dan dienen werkomstandigheden, verantwoordelijkheid en afwisseling in de 
deeltijdbaan niet slechter te zijn dan in volletijdbanen. 

2.2.2. VROUWENEt1ANCIPATIE 

Deeltijdarbeid is niet zonder meer een middel om emancipatie te bevorderen. Maar toch 
kan onder bepaalde omstandigheden deeltijdarbeid helpen de bestaande arbeid beter 
onder mannen en vrouwen te verdel en en ook om vrouwen minder fi nanci ee l afhankelijk 
te maken. Tot nog toe heeft deeltijdarbeid de emancipatie echter nauwelijks bevorderd. 
Dat komt vooral doordat deeltijdar)leid vaak een tw-eederangs arbeid is gebleven waar 
vooral mensen met een gebrekkige opleiding en een volledige verantwoordelijkheid voor 
het huishouden op waren aangewezen. Bovendien lieten de sociale zekerheid en de rech~

positie van deeltijdwerkers veel te wensen over. We beginnen deze pai-agl-aaf met een 
kort historisch overzicht waaruit de achtergronden daarvan blijken. 
In .Nederland was de ideologie dat de man kostwinner., de vrouw thuis behoorde te zijn, 

stevig geworteld. Het percentage gehuwde vrouwen dat buitenshuis werkt was (en is) 
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dan ook lager dan in veel vergelijkbare landen. 
Pas in de jaren 60, toen er een tekort aan arbeidskrachten bestond, gingen onderne
mers maatregelen nemen om de gehuwde vrouw naar de arbeidsmarkt te lokken (1). De na
druk- lag hierbij op het scheppen van deeltijdbanen, waardoor vrouwen konden gaan wer
ken, terwijl ze toch verantwoordelijk bleven voor het huishouden. Meestal ging het 
om werk waarvoor weinig scholing nodig was en dat laag werd betaald. Dit sloot in 
zekere zin ook aan bij de mogelijkheden van veel vrouwen. Vrouwen wàren in het alge
meen aanzienlijk minder hoog opgeleid dan mannen. Vrouwen die wel waren geschoold 
hadden vaak hun loopbaan o,nderbroken, bijvoorbeeld voor het krijgen van kinderen, en 
konden daarna niet meer in het oorspronkelijke beroep terugkeren. Het werken van ge
huwde vrouwen werd gezien als een tijdelijke zaak; dh betekende dat er vrijwel geen 
mogelijkheden voor promotie waren en dat hun rechtsposit1e veel slechter was dan· van 
de mensen die volle tijd werkten. 

Deeltijdbanen werden overigens rii et alleen maar geschapen in ongeschoolde en laag 
betaalde functi.es. Ook bij sommige hooggschoolde beroepen was een tekort aan arbeids
krachten; ook daar probeerde men het tekort aan te zuiveren door een beroep te doen 
op gehuwde vrouwen in deeltijdbanen. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is het onder
wijs. 

Naast de vraag is ook het aanbod van deeltijdarbeid toegenomen. Vrouwen werden gelei
delijk aan beter opgeleid en werden door de emancipatiebeweging gemotiveerd om.een 
baan te zoeken. Het aantal gehuwde vrouwen dat werkte steeg in de loop van de jaren 
aanzienlijk zoals ·blijkt uit figuur 1. 

Figuur 1: Deelnemers aan beroepsarbeid van gehuwde vrouwen naar leeftijd,1960,1971 en 
1975 
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Bron: A.B.Berends, A.C. Boelmans-Kleinjan, Beroepsarbeid door vrouwen in Nederland, 
's-Gravenhage, 1979. 

(1) Els Blok, Loonarbeid van Vrouwen in Nederland 1945-1965, Nijmegen 1978. 
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Met name vanuit de emancipatiebeweging werd deeltijdarbeid echter ook steeds kriti
scher bekeken. In een aantal opzichten bleek deeltijdarbeid helemaal niet zo gunstig 
voor de emancipatie te zijn. Met name is dit het geval, zoals al genoemd, wanneer de 
man een volle baan houdt en de vrouw naast een deeltijdbaan ook nog een volle baan in 
het huishouden behoudt. De vrouw wordt er eigenlijk niet onafhankelijk door, maar ze 
wordt wel zwaarder belast. Daarnaast bleek dat het werk in een deeltijdbaan vaak van 
slechtere kwaliteit was dan dat in een volle baan. 

Uit studies van de laatste tijd blijken de volgende nadelen verbonden aan deeltiifd~>erk: 

1. Het loon van de gemiddelde deeltijdwerker ligt naar verhouding lager dan dat van de 
gemiddelde volletijdwerker. Gedeeltelijk komt dit doordat veel eenvoudiger werk in 
deeltijdfuncties wordt gedaan; gedeeltelijk is er ook sprake van lagere beloning 
bij gelijk werk. 

2. De rechtspositie van deeltijdwerkers is slechter. Bij inkrimping worden deeltijd-
werkers het eerst ontslagen. 

3. Er is minder sociale zekerheid en er zijn minder toeslagen voor deeltijdwerkers. 
4. Vaak ontbreken mogelijkheden voor carrière. 
5. Deeltijdwerkers zijn vaak beter op gel ei d dan voor de betreffende functie nodig is. 
6. Vrouwen hebben (nog) niet dezelfde sociale zekerheidsrechten als mannen. Dit kan 

tot gevolg hebben dat het inkomen verdiend door man en vrouw samen (mèt doorbre
king van de gebruikelijke rolverdeling) minder sociale zekerheid oplevert dan het
zelfde inkomen, wanneer het door de man alléén zou zijn verdiend. Een duidelijk 
voorbeeld van nadeel ondervonden door de man ligt op het gebied van de pensioen
voorziening. Al deze problemen tlienen te worden opgeheven krachtens de derde richt
lijn van de EG, die gelijkberechtiging tussen mensen in het kader van de sociale 
zekerheid voorschrijft, en die in 1985 ook voor Nederland moet zijn doorgevoerd. 

Wanneer deeltijdarbeid nog verder wordt doorgevoerd kan het op de arbeidsmarkt zowel 
positief als negatief uitvallen voor vrouwen. Het scheppen van deeltijdbanen zal bij
voorbeeld verder kunnen gaan in typisch vrouwelijke (ongeschoolde) beroepen; dit zal 
leiden tot een verdere uitsplitsing voor de arbeidsmarkt in één voor vrouwen en één 
voor mannen. Het is beslist noodzakelijk dat deze sexe-scheiding op de arbeidsmarkt 

wordt doorbroken. 
Aan de andere kant kan uitbreiding van deeltijdarbeid een positief effect hebben, 
waarschijnlijk het eerst voor vrouwen in middelbare en hogere functies. Het is voor 
hen van groot belang dat zij niet behoeven op te houden met werken wanneer zij kinde
ren krijgen. Het doen van deeltijdarbeid houdt die mogelijkheid open en maakt voort
zetting van een loopbaan mogelijk. Wanneer dat eenmaal duidelijk is, zal dat ook een 
sterke stimulans kunnen zijn voor veel vrouwen om zich verder te laten scholen. Het 
belangrijke punt hierbij is dat bestaande kennis en routine in stand worden gehou
den wanneer de loopbaan niet wordt onderbroken. Bij een goede taakverdeling tussen 
man en vrouw kan dit voor beide partners gelden. 
Er zijn ook aspecten van deeltijdarbeid die zonder meer gunstig zijn voor de situatie 
van vrouwen met kinderen. Belangrijke wensen van vrouwen zijn het ouderschapsverlof 
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en het algemeen verzorgingsverlof; aan zulke wensen kan bij deeltijdarbeid waarschijn
lijk gemakkelijker worden voldaan. 

Onze conclusie. is dat deeltijdarbeid in het algemeen pas dan positieve gevolgen voor 
de emancipatie met zich meebrengt, wanneer deze uit de sfeer van de tweederangs arbeid 
vandaan komt. De eerste voorwaarde daarvoor is dat de mogelijkheid voor deeltijdarbeid 
voor vrouwen èn mannen wordt vergroot. Pas als beiden in deeltijd kunnen gaan werken, 
kunnen rolpatronen worden doorbroken; pas dan hoeft het werken buitenshuis geen zwaar
dere taak voor de vrouw te betekenen. Dat betekent in de tweede plaats ook dat het 
streven naar deeltijdarbeid moet worden gevoerd in alle sectoren en op alle functie
niveaus. Wanneer dee 1 ti jdarbei·d voora 1 beperkt b 1 i jft tot de 1 ager geschoo 1 de beroe
pen draagt het niet bij tot het doorbreken van rolpatronen. Tenslotte moeten nog be
staande verschillen in rechtspositie tussen deeltijd- en volletijdwerkers worden op
geheven; ook zouden, met name in de sociale wetten en de belastingwetgeving, de be
lemmeringen voor deeltijdarbeid moeten worden weggenomen (zie hfdst. 5). Alleen onder 
deze voorwaarden kan een deeltijdbaan een volwaardige baan worden en alleen zo zal er 
een emanciperend effect van uitgaan. 

2.2.3. GEVOLGEN VOOR HET INKOMEN 

Wie een deeltijdbaan aanneemt, geeft daarmee een deel van zijn inkomen op. Dit offer 

kan worden gecompenseerd wanneer de partner gaat werken. Het is echter ook mogelijk 
dat dit offer niet wordt gecompenseerd. In dat geval wordt een stukje welvaart dat 
in geld wordt uitgedrukt geruild tegen een stukje welvaart in termen van vrije tijd. 
Deze ruil is niet voor i edereen evengoed moge 1 ijk. Voor mensen met een hoog inkomen 
is het inkomensoffer door het werken in deeltijdarbeid naar verhouding kleiner dan 

voor mensen met een laag inkomen. Door de progressie in de inkomstenbelasting betalen 
zij over de top van hun salaris toch al veel belasting; daardoor valt naar verhoudi~ 
een kleiner deel van hun salaris weg wanneer zij in deeltijdarbeid gaan werken. Hier 
ligt zeker een onrechtvaardigheid, waarmee rekening gehouden zal moeten worden bij 
een herziening van het belastingstelsel. 

Wij moeten constateren, dat gezien de inkomensconsequenties deeltijdarbeid slechts 
voor beperkte groepen mogelijk zal zijn. Mensen zullen het inkomensoffer alleen in 
de volgende gevallen kunnen brengen: als in een samenlevingsverband beide partners 
werken; als de deeltijdarbeid een ruim deel van de normale werkweek beslaat en het 

inkomen relatief hoog is;als er slechts één persoon van het inkomen moet leven.Zelfs 

voor werklozen zal het met het oog op de inkomensconsequenties moeilijk zijn een 
deeltijdbaan te krijgen. Op korte termijn levert de aanvaarding van een deeltijd

functie door een werkloze geen onoverkomelijke inkomensproblemen op aangezien zijn 
inkomen via de werkoosheidswetten zal worden aangevuld: hij blijft dan wel verplicht 
zich voor een hele baan beschikbaar te houden. Het zal duidelijk zijn dat onder die 
omstandigheden een bedrijf er weinig voor zal voelen een werkloze in deeltijd aan te 
stellen: het risico dat een dergelijke deeltijdplaats een doorstroomplaats wordt is 
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niet gering. In dat geval zullen ook de aan die deeltijdplaats verbonden extra-kosten 
zeer hoog op kunnen lopen. 
Een beleid, gericht op het creëren van pennanente deeltijdarbeidsplaatsen zal, zeker 
voorzover het mede ten doel heeft de sociale pijn van de werkloosheid te verzachten 
en de armoede aan werk beter te verdelen, niet aan de inkomensproblematiek voorbij 
kunnen gaan. Er zal dan ook nader onderzoek moeten worden verricht waarbij de inko
mensproblematiek, de permanentie van de deeltijdarbeidsplaats en de inschakeling van 
werklozen via deeltijdarbeid centraal moet staan. 
In sommige gevallen kan het door de belastingheffing voor gehuwden of samenwonenden 
onvoordelig zijn indien beide partners een deeltijdbaan aanvaarden i.p.v. één partner 
éen volle baan. Dit komt doordat de belastingvrije voet van man en vrouw niet gelijk 
is, aftrekposten (bijv. hypotheekrente) altijd bij de man worden afgetrokken en 
slechts de uit tegenwoordige arbeid verkregen inkomsten van de vrouw zelfstandig wor
den belast. In de nota "Op Weg" (1) zijn op dit punt beleidsaanbevelingen gedaan. 
In de discussie die rond deze nota is gevoerd, werden zeer verschillende opvattingen 
over de problematiek naar voren gebracht. Oplossingen voor de bezwaren in de fiscale 
sfeer als gevolg van deeltijdarbeid raken de bredere problematiek van de individua
lisering van het inkomen. De discussie daarover dient in breder verband_ te worden ge
voerd; in het kader van deze nota hebben wij deze verder bui ten beschouwing gel aten. 

2.3. NIEUWE MOGELIJKHEDEN VOOR ARBEIDSONGESCHIKTEN 

De grote stijging van het aantal mensen dat geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt 
is wordt over het algemeen gezien als een van de knelpunten in ons systeem van soci
ale zekerheid. 
Tabel 4: Aantal WAO/AAW-uitkeringsgerechtigden 

x 1000 stijging in 
ee rsonen % per jaar 

1975 340 9,2 
1980 530 

1985 640 4,0 

Bron: De Nederlandse Economie in 1985, CPB. 

De zeer geringe economische groei maakt het langzamerhand onmogelijk een zo groot 
aantal mensen voor de periode tot hun pensioengerechtigde leeftijd een aan hun laatst 
verdiende loon gebonden uitkering te geven. Een probleem, dat des te meer gaat kne 1-

len nu in toenemende mate ook jonge1·e mensen in een arbeidsongeschiktheidsuitkering 

vallen. 

(1) Op weg naar gelijk fiscale behandeling van de (werkende) gehuwde vrouw en 
haar man, en van deelgenoten van vannen van samenleven en samenwonen, Tweede 
Kamer, zitting 1979-1980, 15 835, nrs. 1-2. 
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Tabel 5: Aantal nieuwe toekenningen in het kader van de WAD/AAW 

1969 

1979 

15 t/m 34 jaar 

6.519 

17.786 

Bron: GMD 1979. 

leeftijdsklassen 

35 t/m 49 jaar 

12.384 
24.215 

50 t/m 64 jaar 

24.537 
33.664 

Hoewel de mogelijkheid bestaat dat mensen gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden ver
klaard, blijkt in de praktijk verreweg het grootste deel (87,3%) van de uitkerings
gerechtigden afgekeurd te zijn op een arbeidsongeschiktheidpercentage van 80% of 
meer. Dit betekent dat zij volledig arbeidsarigeschikt zijn verklaard en daarmee recht 

hebben op een volledige WAO uitkering. Het volumebeleid dat. erop gericht is de groei 
van het aantal uitkeringsgerechtigden te beperken is totnutoe weinig succesvol ge

weest. Dat zoveel mensen volledig arbeidsongeschikt worden verklaard wil echter niet 
zeggen dat ze absoluut niet meer in staat zijn om te werken. Artikel 21 2a van de 

Wet op de Arbeidsongeschiktheid maakt het mogelijk dat mensen meer arbeidsongeschikt 
worden verklaard dan op strikt medische gronden noodzakelijk is. Overwogen wordt 

bijvoorbeeld dat mensen die voor de helft arbeidsongeschikt worden verklaard, vaak 

nauwelijks een baan kunnen vinden. Het gevolg van dit artikel is wel dat er veel ver
borgen werkloosheid in de WAO zit, naar uit onderzoek blijkt.(1) 

Op grond van deze constatering zou men misschien kunnen zeggen dat door deeltijd

arbeid arbeidsongeschikten weer aan werk kunnen komen. Wij vragen ons af hoe reëel 
dat beeld is. In de praktijk zal het ons inziens eerder zo gaan dat het aantal men

sen dat· volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard, daalt. De keurende artsen zouden 
kunnen overwegen dat mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verk1aard,ook 

een deeltijdbaan kunnen vinden. Wij hopen dat dit laatste inderdaad het geval zal 
blijken. 

Toch is het van groot belang dat met behulp van deeltijdarbeid wordt voorkomen dat 

teveel mensen in de WAO terecht komen. Dit is om economische redenen van be)ang om
dat de WAO steeds meer geld gaat opslurpen en daardoor het gevaar ontstaat dat de 

WAO door ongenuanceerde bezuinigingen op de tocht wordt gezet. Sociaal is het van 
belang, om te voorkomen dat mensen die vaak nog in de kracht van hun leven zijn, on

nodig uit het arbeidsproces worden gestoten. Vooral voor mensen die lichamelijk nog 
in orde zijn maar door de stress het werk niet aan kunnen, moet volledige werkloos

heid worden voorkomen. Van Beek heeft in de NRC (2) betoogd dat voor deze mensen de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering ziektebestendigend is; dit is wel het tegenoverge

stelde van wat men bij de invoering ervan heeft bedoeld. 

(1) o.a. ESB, 16-1-1980 
(2) 13 juli 1981 
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Ook hier menen wij weer dat een ruimere mogelijkheid. voor deeltijdarbeid geen oplos
sing is voor de totale problematiek. In de eerste plaats moet worden voorkomen dat 
de arbeid mènsongeschikt is of wordt; want dat is waarschijnlijk een belangrijke oor
zaak van de stijging van de WAO. Door veranderende produktieprocessen, automatiseri~ 
en gevaarlijk werk, komen veel mensen zwaar onder druk te staan. Het bestrijden van 
het aantal WAO-trekkers moet dan ook beginnen bij humanisering van de arbeid; m.n. 
bij ongeschoolde arbeid. Juist ongeschoolden blijken veel meer kans te hebben arbei~
ongeschikt te worden verklaard dan mensen met meer scholing. 

Verder zullen de mogelijkheden voor herscholing moeten worden uitgebreid. De voorlich
ting aan mensen die langer dan 3 à 4 maanden in de ziektewet lopen moet intensiever 
worden en zij moeten beter worden begeleid, d.w.z. dat de nadi'Uk ligt op het uitwer~ 
ken van alternatieven, zodat de sociale voorzieningen zo weinig mogelijk ziektebesten
dig werken. Wanneer deeltijdarbeid in die fase als mogelijkheid naar voren komt,dan 
zal daarin een oplossing kunnen worden gevonden, waardoor slechts voor een deel een 
beroep op de WAO hoeft te worden gedaan. 

Lang niet voor alle mensen die nu in de WAO zitten zou uitbreiding van deeltijdarbeid 
de mogelijkheid scheppen dat ze weer aan de slag kunnen. Vooral voor oudere arbeids
ongeschikten zijn die mogelijkheden niet groot; ook niet voor mensen die hebben ge
werkt in bedrijfstakken waarin de werkgelegenheid sterk is verminderd. Voor de laat
sten moet het scheppen van deeltijdbanen dan ook hand in hand gaan met ruimere moge
lijkheden voor herscholing. 

We hebben met deze suggesties natuurlijk nog lang niet alle problemen van de WAO be
sproken. We kunnen alleen maar constateren dat meer deeltijdbanen meer mogelijkheden 
scheppen voor mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn .. Als er inderdaad meer 
deeltijdbanen beschikbaar komen, zal artikel 21 a Za in de WAO minder vaak toegepast 
hoeven te worden, waardoor het aantal volledig arbeidsongeschikten .minder ster.k za 1 
stijgen. Vanuit de verantwoordelijkheid die werkgevers hebben ten opzichte van hun 
werknemers, zullen deze in onze ogen ruimte moeten maken voor het aanstellen. van 
werknemers in deeltijd, wanneer zij gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geworden. 

2.4. DEELTIJDARBEID EN ALGEMENE ARBEIDSTIJDVERKORTING 

Niet alleen deeltijdarbeid wordt genoemd als mogelijkheid om de bestaande arbeid be
ter te verdelen; ook een algemene arbeidstijdverkorting (die we kunnen zien als een 

verplichte deeltijdarbeid voor iedereen) heeft veel aandacht gekregen. In deze para
graaf vergelijken wij een aantal aspecten van deeltijdàrbeid en algemene arbeidstijd
verkorting. Dat wil niet zeggen dat wij vinden dat zij elkaar uitsluiten. Deeltijd
arbeid kan bijvoorbeeld worden gezien als middel om de algemene arbeidstijdverkorting 
voor te bereiden. We vergelijken deeltijdarbeid en algemene arbeidsverkorting op vier 
punten: economie (inclusief arbeidsmarkt en bedrijfsorganisatie), inkomen, keuze

vrijheid-en emancipatie. 
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Economie, arbeidsmarkt en bedrijfsorganisatie 

Wanneer mensen in een organisatie korter gaan werken, betekent dat altijd organisa
torische aanpassingen. Voor sommige functies zijn deze tamelijk eenvoudig; voor en
kele functies zijn deze moei.lijk tot zeer moeilijk tot stand te brengen. In dit op
zicht is er weinig verschil tussen deeltijdarbeid en algemene arbeidstijdverkorting. 

In de aansluiti(lg op de arb1=idsmarkt is deeltijdarbeid flexibeler. Het kan bijvoor
beeld juist daar worden gestimuleerd waar een groot aanbod van arbeidskrachten is of 

voor die categorieën waarin veel werkloosheid heerst (b.v. de jeugd). Algemene ar
beidstijdverkorting is in dit opzicht veel minder flexibel. Bij dit argument moet 
echter wel worden bedacht dat het mes aan twee kanten snijdt. Wanneer deeltijdarbeid 
wordt gebruikt als middel om de arbeidsmarkt te regelen, betekent dat.dat de keuzen 
van mensen ondergeschikt worden gemaakt aan het onpersoonlijke gegeven van de arbeids
markt. Dat kan tot gevolg hebben dat na verloop van tijd de succesvolle stimulering 
van deeltijdarbeid weer ongedaan gemaakt zou moeten worden. Daarom moet met deeltijd
arbeid in dit opzicht uitermate voorzichtig worden omgesprongen. 

Wanneer een algemene arbeidstijdverkorting zou worden doorgevoerd door elk bedrijf 
korter te laten werken, zou geen afname van de werkloosheid het gevolg zijn; deze 
afname zal alleen tot stand komen wanneer bedrijven tenminste hetzelfde aantal uren 
open zijn per jaar, en bij voorkeur méér. Dit maakt roulatieschema's noodzakelijk, 
die zowel voor de werknemers als voor de organisaties zeer ingrijpend zijn. Hierdoor 
zijn de consequenties van een algemene arbeidstijdverkorting niet goed te overzien. 
De samenstellers van dit rapport geven daarom de voorkeur aan proeven met zulke rou
latieschema's bij deeltijdarbeid, met tegelijkertijd verlenging van de bedrijfstijd. 
Te denken valt aan een tweeploegensysteem van elk vijf uur. 

Inkomen 

·Een belangrijke vraag bij algemene arbeidstijdverkorting is of het loon er op achter
uit zal gaan of niet. Macro-economisch beschouwd kan een algemene arbeidstijdverkor
ting alleen maar tot stand komen wanneer er een inkomensoffer wordt gebracht. Dat 
offer moet dan ook door iedereen worden gebracht, ook door de laagstbetaalden. Dat 
betekent waarschijnlijk dat een algemene tijdsverkOi'ting zeker op korte termijn niet 
realistisch is, gezien het feit dat velen nu al op de minlijn zitten. Bij deeltijd
arbeid liggen de kansen gunstiger, doordat. de mensen die een deeltijdbaan aannemen 
vrijwillig afstand doen van een deel van hun inkomen. Aan de ene kant is het daar
door onzeker hoeveel mensen van deeltijdarbeid gebruik zullen maken; aan de andere 
kant bestaan er daardoor veel minder obstakels voor de invoering van deeltijdarbeid. 

Keuzevrijheid 

Voor mensen persoonlijk ligt het verschil tussen deeltijdarbeid en algemene ar-
beidstijdverkorting in de sfeer van dwang of vrijwilligheid. Er zijn ongetwijfeld 
mensen in onze samenleving die niets anders willen doen dan hard wei'ken. Anderen 
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zouden graag aan de stress van een volledige werktijd willen ontsnappen door minder 
te gaan werken wanneer dat mogelijk zou zijn. Deeltijdarbeid komt tegemoet aan een 
vrije keuze van mensen waar een algemene arbeidstijdverkorting verplichtingen zou op
leggen. In dit verband verdient deeltijdarbeid de voorkeur. 

Emancipatie 

Deeltijdarbeid kan positief werken voor emancipatie, maar zou ook heel gemakkelijk 
negatief kunnen werken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer mannen een volle baan 
blijven houden en vrouwen deeltijdbanen nemen, of wanneer alleen voor een beperkt 
aantal functies en sectoren deeltijdarbeid ingang zou vinden. In zo'n situatie blij
ven deeltijdbanen als tweederangsbanen gelden. Voorwaarde is dan ook, dat deeltijd
arbeid zal leiden tot een meer gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen in de 
werkzaamheden binnen~ en buitenshuis. 
Bij algemene arbeidstijdver·korting ligt de situatie in principe gunstiger, doordat 
in dit geval geen verschil in arbeidstijd meer zou overblijven tussen man en vrouw. 
Uiterlijke verschillen in arbeidsomstandigheden tussen mannen en vrouwen, of tussen 
mensen van verschillende sociale en culturele achtergronden, verdwijnen daarmee op 
een belangrijk punt. Algemene arbeidstijdverkorting leidt echter niet automatisch 
tot een meer gelijke rolverdeling, evenmin als deeltijdarbeid. In beide gevallen is 
de mentaliteit van man èn vrouw van groot belang voor het grijpen van de kansen op 
emancipatie, die door arbeidstijdverkorting wordt geboden. 
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HOOFDSTUK 3 

3.0 DE ARBEIDSMARKT VOOR DEELTIJDBANEN 

In beschouwingen over de arbeidsmarkt is deeltijdarbeid een weinig gebruikte inde

ling. Meestal onderscheidt men naar de plaats, of naar het opleidingsniveau van ar

beidsvraag en -aanbod. Hanneer we het in de volgende paragrafen zullen heGben over 

vraag naar, en aanbod van deeltijdarbeid, dan bedoelen eenvoudig geformuleerd met 

de vraag naar arbeid het aanbieden van een baan door werkgevers, en met aanbod het 

zoeken van een baan door werknemers. e!e zullen in deze paragrafen de kwesties van 

geografische spreiding en van opleiding in arbeidsmarkt grotendeels buiten beschou

wing laten, en ons concentreren op de vJor- en nadelen van deeltijdarbeid in orga

nisaties. 

3.1.HET AANBOD V.&N DEELTIJDARBEID 

Het is moeilijk een exacte schatting te geven van de omvang van het aanbod van deel

';;ijdarbeid. Globaal genomen kunnen we het aanbod splitsen in drie componenten, te 

weten het geregistreerde aanbod, het niet-geregistreerde ofwe 1 verborgen aanbod, en 

het latente aanbod. Over omvang van deze componenten kunnen we het volgende opmerken: 

Het geregistreerde aanbod; hierdoor wordt verstaan het aantal personen dat zich offi

cieel bij het arbeidsbureau als deeltijdwerkzoekend heeft laten inschrijven. Dit aan

tal is vrij gering, namelijk 25.000 in 1980. Een van de oorzaken v1aarom het geregi

streerde aanbod zo gering is, is gelegen in de slechte vrerkgelegenheidssituatie. Het 

zgn. "discouraged vmrker" effect leidt ertoe dat een deel van de mensen die eigenlijk 

wel vlillen vrerken, maar hun kansen op vrerk zeer gerin~ achten, zich niet (meer) offi

cieel als werkzoekend laten inschrijven bij het arbeidsbureau. Dit verschijnsel 

treedt in nog sterkere mate op bij niet-kostwinnende gehUI~de vrouwen, die momenteel 

veelal op deeltijdarbeid zijn aangewezen als zij buitenshuis willen gaan werken. 

Het verborgen aanbod; hieronder wordt verstaan het aantal personen dat wel (in deel

tijd) 1~il werken, maar zich niet bij het arbeidsbureau heeft laten inschrijven als 

werkzoekende, bijvoorbeeld vanwege het voornoemde discouraged worker effect. Er zijn 

de laatste jaren enige onderzoeken verricht naar de omvang van dit verborgen aanbod 

van deeltijdarbeid. Vol3ens onderzoekin1974(1)zou in de daaropvolgende vijf jaar 

het aantal (vooral in deeltijd) werkende vrouwen met ca 324.000 stijgen. Door de 

(1) Nederlands Centrum voor t~arketing Analyses en Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek 
B.V. Amsterdam 1974. 
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verslechterde werkgelegenheidssituatie, waarvan vrouwen in onevenredige mate het 
slachtoffer werden, is dit aantal niet gehaald.De emancipatiecommissie verwachtte in 
1976 een toename van de deelname van vrouwen aan het arbeidsproces van ca. 30% (1982) 
tot 48% (in 2000). Volgens een raming van het NVV in 1976 (1) zouden er ca. 400.000 
werkloze vrouwen zijn, die voornamelijk in deeltijd zouden willen gaan werken. 
Daarnaast.moet eigenlijk nog rekening worden gehouden met het feit, dat de WAO een 
stuk verborgen werkloosheid omvat. Een aantal WAO-ers zou best in staat zijn een 
deel van de week/dag te werken, indien de werkgelegenheidssituatie daartoe de moge
lijkheid zou geven. Alles tezamen lijkt een verborgen aanbod van minstens 400.000 
personen zeker geen irreële schatting. 

Het latente aanbod: hiermede wordt dat deel van de potentiële bero.epsbevolking be
doeld, dat weliswaar thans nog niet op zoek is naar een deeltijdbaan, maar waarvan 
mag worden aangenomen, dat ze dat wèl zullen gaan doen als een aantal belemmerende 
factoren zullen zijn weggenomen. Hierbij valt o.m. te denken aan de bestaande rol
verdeling tussen man en vrouw, opvangmogelijkheden voor kinderen, e.d. 

Tabel 5: Aandeel deeltijdarbeid in procenten van de mannelijke en vrouwe 1 ij ke 
beroepsbevolking per land 
Land uur jaar vrouwen mannen 

Denemarken ( 1)(2) 1977 49 3,5 
Noorwegen <30 1977 44 
Zweden 1-34 1978 42,5 5,5 

1-19 1978 10,5 2 
Engeland (1)(2) 1977 42,5 2,5 
Australië < 35 1978 35 5,5 
Verenigde Staten (3) (35 1977 26,5 9,5 
Nieuw Zeeland (30 1979 26 5 
Bondsrepubliek Duitsland 

(1 )(2) 1977 25 1 
Canada <3o 1978 22,5 6 
Nederland (1)(2) 1977 19 1,5 
Oostenrijk 14-36 1976 18,5 1,5 
Japan <. 35 1978 17,5 
Portugal 15-34 1977 16,5 2,5 
België (1)(2) 1977 14,5 1 
Frankrijk (1)(2) 1977 13 2 
Luxemburg (1)(2) 1977 12,5 
Finland 1-29 1978 12 3 

1-19 1978 5 1 
Ierland.(1)(2) 1977 7,5 1 
Italië (1)(2l 1977 4 1 

(1) Alleen personen die als hoofdactiviteit in deeltijd werken. 
(2) Persoonlijke opgave dat het arbeidscontract voor deel tijd geldt. 
(3) Vrijwillig werkend in deeltijd (dat wil zeggen niet voor kortere 

periode vanwege economische redenen). 

( 1) NVV: Meiden van tijden (1976) 
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Het is vrijwel onmogelijk over de kwantitatieve aspecten van deze categorie een zin
nige uitspraak te doen. Wel lan vergelijking van de Nederlandse met de buitenlandse 
situatie met betrekking tot deeltijdarbeid het inzicht vergroten. Uit tabel 5 blijkt 
dat Nederland behoorlijk achter loopt in het aandeel van deeltijdwerkers in de beroeps
bevolking. Dit hangt overigens samen met een geringe deelname van vrouwen aan het 
arbeidsproces in het algemeen. In andere landen, die qua economische ontwikkeling 

vergelijkbaar zijn met Nederland,. ligt dit percentage anderhalf tot tweemaal zo hoog. 
Op den duur zal deze achterstand niet kunnen blijven bestaan. De huidige maatschappe
lijke ontwikkeling wijst in de richting van een versneld inhalen van deze, in eerste 
instantie cultureel bepaalde achterstand. De huidige slechte economische 
toestand dreigt a.l s een rem op dit emancipatieproces te gaan fungeren, met alle onge
wenste maatschappelijke gevolgen vandien. Willen we adequaat op deze ontwikkeling in
spelen, dan zullen we in de toekomst ean een snel groeiend aanbod van deeltijdarbeid 
tegemoet moeten komen. Een tweede factor bij deze ontwikkeling wordt gevormd door de 
toenemende wens van mannelijke werknemers hun volledige baan om te zetten in een 
deeltijdbaan. Steeds meer mensen lijken dit te willen, maar het aantal mensen dat 
daarin slaagt is nog gering: bij de werkgever bestaan vaak weerstanden, en verder 
zijn werknemers vaak bang zichzelf op een zijspoor te zetten. 

Voor een toename van het aanbod van deeltijdarbeid is een betere regeling van de pro
motiekansen dan ook zeer belangrijk. Wij zien niet in waarom dit onmogeJijk zou zijn; 
alleen "koudwatervrees" van werkgevers (zie de volgende paragraaf), zou dit in de 
weg kunnen staan. Ook de rechtspositie van deeltijdwerkers, voorzover nog niet gelijk 
aan die van volletijdwerkers, moet worden verbeterd; een systematisch overzicht van 
de stand van zaken daarbij hebben wij niet. Bij het voortgezet onderwijs, waar een 

duidelijk verschil in rechtspositie bestaat, worden stappen overwogen om dit ongeda~n 

te maken; hier overigens door de rechtspositie van volletijdwerkers te verslechteren. 
Voorzover dit nog niet is gebeurd, dient de rechtspositie van deeltijdwerkers gelijk 
worden getrokken met die van volletijdwerkers door vastlegging in de CAO. 

In par. 2.3. signaleerden wij dat deeltijdarbeid alléén een emancipatorisch effect 
kan hebben wanneer promotiekansen en rechtspositie hetzelfde zijn als voor volletijd
arbeid; hier signaleren wij dat deze gelijktrekking waarschijnlijk ook een voorwaarde 
is voor het ontstaan van voldoende aanbod voor deeltijdwerk. 

3.2. DE VRAAG NAAR DECLTIJDARBEID 

3.2.0. Inleiding 

De geregistreerde vraag naar deeltijdarbeid is momenteel. zeer gering in vergelijking 
met het aanbod van 25.000 in 1980. Volgens het CBS was de openstaande vraag bij de 
arbei ctsbureaus in juni 1981 slechts 1475 personen, wat in geen enkele verhouding 
staat tot het totale (geregistreerde en niet-gere9istreerde) aanbod. Ook is de omvang 
van deeltijdarbeid in relatie tot de omvang van volletijdarbeid internationaal 
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gezien laag te noemen. In 1977 werkte 19% van de vrouwelijke en 1,5% van de mannelij
ke beroepsbevolking in deeltijd (zie tabel 5). Deze situatie is grotendeels te ver

klaren uit een tekortschietende vraag door werkgeve;· naar deeltijdarbeid. Dit tekort
schieten van de vraag is ten dele het gevolg van de geringe vraag naar arbeid in het 

algemeen, wat samenhangt met de huidige economische situatie. Belangrijker zijn echter 
de meer fundamen te 1 e oorzaken. 

De v;·agen die wij in deze paragraaf proberen te beantwoorden zijn: waarom vragen be

drijfsleven en overheid veel minder deeltijdwerkers dan volletijdwerkers; welke na
delen zien werkgevers in het in dienst nemen van deeltijdwerkers, en in hoeverre zijn 
deze factoren reëel? 

In de literatuur over deeltijdarbeid komen drie factoren naar voren, die een rol spe

len bij de, bij veel bedrijven en overheidsinstellingen bestaande huiver om op gro
tere scha a 1 dee lti jda;·beid moge 1 ijk te maken. Deze factoren zijn de verwachtingen 
(ervaringen) van werkgevers met betrekking tot de economische, organisatorische en 

sociaal-psychologische aspecten van deeltijdarbeid. We zullen in de nu volgende pa
ragrafen trachten de meest relevante overwegingen hierbij op hun merites te beoorde

len. Dit is overigens iets wat moeilijk op volledig objectief-wetenschappelijke gron
den te doen is. Er is in de afgelopen jaren wel onderzoek verricht naar deeltijdarbcid, 

maar echt objectief, organisatiegericht onderzoek, is nog schaars, en bovendien niet 
altijd van toepassing op de Nederlandse situatie, terwijl de uitkomsten nogal eens 

niet eenduidig zijn. Daarbij geldt bovendien dat dit soort zaken sterk bedrijfsge
bonden is, zodat factoren die bij het ene bedrijf positief beoordeeld worden, in het 

andere bedrijf negatief uitvallen. In het hierna volgende worden enige centrale ten
denzen uit het beschi kba;·e onderzoekmateria a 1 besproken. 

3.2.1.DE ECONOMISCHE ASPECTEN 

De kosten-batenverhouding met betrekking tot deeltijdarbeid word~ voornamelijk be
paald door de factoren arbeidspïoduktiviteit, verzuim, en bijkomende kosten. 

3.2.1.a.De arbeidsproduktiviteit 

In par. 2.3. werd al gesteld dat deeltijdarbeid in Nederland veelal gezien is als 

een methode om bij een krappe arbeidsmarkt extra arbeidsaanbod uit te lokken, vooral 
van gehuwde vrouwen. Deze werden derha 1 ve voorname 1 ijk beschouwd a 1 s conjuncturee 1 

"reserveleget·", en niet als structureel arbeidsaanbod. Bij deze benadering speelde 
niet alleen de (cultureel bepaalde) opvatting dat "de plaats van de vrouw in het ge

zin was" een rol, ook de opinie dat deeltijdwerkers minder produktief -en dus duurder
waren dan volletijdwerkers, leidde ertoe dat deeltijdarbeid slechts in perioden van 

hoogconjunctuUl- werd toegepast, en bij dalende produktie en stijgende kosten 
deeltijdwerkers het eerst werden ontslagen. De vraag rijst echter in hoeverre 
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deze opvatting over de produktiviteit van deeltijdwerkers juist is. Uit de literatuur 

komen een aantal argumenten naàr voren, die juist op een grotere produktiviteit van 
deeltijdwerkers wijzen: 
- Er zullen minder vermoeidheidsverschijnselen optreden die met de werkduur samen

hangen. Dit is met name van belang bij zwaar lichamelijk werk, of bij geestelijk in

spannend werk dat veel concentratie vereist. (1) 
Er zijn niet alleen méér mensen dan vroeger die in deeltijd willen werken, ZlJ 

zijn ook hoger opgeleid, en het aanbod is permanent in plaats van wisselend. 
- Het aanbod van deeltijdarbeid is niet alleen econmisch bepaald, maar ook -en voor

al-sociaal-cultureel. Met andere woorden: deeltijdwerkers zoeken tegenwoordig even
zeer de maatschappelijke activiteit als het inkomen dat met deeltijdarbeid verbon

den is. Deeltijdwerkers willen vaak zelf aan de slag, zonder dat zij zich daartoe 
gedwongen voelen. Zij kunnen hun tijd zelf indelen en zijn daardoor vaak goed ge

motiveerd voor het werk. 

- Het inschakelen van deeltijdwerkers maakt het mogelijk tot een efficiënter bezet
ting van het produktie-apparaat te komen, omdat beter rekening kan worden gehouden 
met de dagelijkse schommelingen in de hoeveelheid werk. Daarnaast kan door deel

tijdarbeid de bedt·ijfstijd worden verlengd, waardoor niet alleen de kapitaalkosten 

kunnen dalen, maar ook het "serviceniveau" van allerlei instanties wordt verhoogd 
(bijvoorbeeld door langere openingstijden van openbare voorzieningen). 

Naast positieve produktiviteitseffecten zijn er echter ook negatieve. Zo hebben bij
voorbeeld aanloop- en afrondingstijden van het werk een negatieve invloed, terwijl 

het ook denkbaar is, dat deeltijdwerkers minder bedrijfsbinding hebben waardoor hun 
werkmotiviatie, en daardoor hun produktiviteit relatief lager ZOüden liggen dan die 
van volletijdwerkers. Naar de omvang van deze en allerlei andere positieve ,en nega

tieve effecten zijn onderzoekingen verricht. (2) 

Niet alle onderzoeken wijzen in dezelfde richting; maar de positieve effecten voor 
de produktiviteit lijken te overheersen. Volgens een onderzoek van Nollen (3) hebben 
deeltijdwerkers in bijna tweederde van de onderzochte organisaties een hogere pro

duktiviteit dan volletijdwerkers. In dit onderzoek wordt verder een opmerkelijk ver

schijnsel yeconstateerd: bedrijven die wèl deeltijdwerkers in dienst hebben hierover 
negatieve verwachtingen hebben. Er lijkt derhalve sprake te zijn van een soort 

"koudwatervrees": de positieve verwachtingen van hen die zich er nie~ aan wagen te 
1 agens tra ffen, 

(1) Zie o.a. de studies van De Jong en Nollen, die besproken worden in ED0-4a. 

(2) Zie b.v.: W. Dr·iehuis, P.A. de Vrije, Verslag van een vooronderzoek in het kader 
van het experiment bevordering deeltijdarbeid, Min. v. Sociale Zaken, 1981. 

(3) Nollen, S.C. en Martin, V.H., Permanent Parttime Employment in: Alternative 
Workschedules, New Vork, 1978. 
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Ook hierover zijn de meningen verdeeld. 
Vóór deeltijdarbeid pleiten: 
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- minder vermoeidheid als gevolg van een kortere werkdag/week kan een gunstig effect 
op de gezondheid hebben waardoor het ziekteverzuim kan dalen. 

- doktersbezoek en dergelijke kan in de vrije tijd plaatsvinden waardoor de absentie 
daalt. 

Een negatief effect kan de ziekte van huisgenoten hebben, waardoor mensen gedwongen 
worden thuis te blijven (vooral vrouwen met jonge kinderen). In feite is dit het ge

volg van het huidige rolpatroon dat, mede met behulp van deeltijdarbeid, doorbroken 
dient te worden. Wanneet· ook de partner in deeltijd werkt zal afwezigheid door ziek
te van huisgenoten minder vaak voorkomen. Wanneer de deeltijdbaan wordt_ verricht 
door een v;·ouw die ook de zorg voor het huishouden heeft, zal afwezigheid waarschijn
lijk juist vaker voorkomen. 

In het eerder genoemde onderzoek van Nollen blijkt 47% van de respondenten te menen 
dat deeltijdwerkers minder verzuimen tegen 6% die menen dat ze meer verzuimen (47% 
ziet geen verschil). Onderzoek in Nederland en Duitsland laat eveneens een gunstig 
beeld zien met betrekking tot het verzuim van deeltijdwerkers. 

3.2.1.c. Loonkosten 

Wanneer een functie wordt gesplitst kan dit voor de werkgever hogere of lagere loon
kosten met zich meebrengen, afhankelijk van de ~oogte van de- loonkosten vóór split
sing. Deze verschillen worden veroorzaakt door de sociale verzekeringspremies die 
de werkgever betaalt; deze zijn rechtstreeks afhankelijk va~ het loon, maar zijn 
gebonden aan een bepaald maximum (1). Het splitsen van een functie waarbij het in
komen voor splitsing .beneden de premie-inkomensgrens ligt (meer dan de helft van 

alle looninkomens) zou voor de werkgever een kleine daling van de totale loonkosten 
tot gevolg hebben; dit wordt veroorzaakt door de franchise bij de W.A.O. Splitsing 
van een baan met een inkomen boven deze premie-inkomensgrens verhoogt de loonkosten. 
Volgens een voorlopige berekening van de N.C.W. (2) stegen de werkgeverslasten bij 
de opsplitsing van een baan met een salaris van 80.000 gulden met 5.000 gulden in 
1979; bij een splitsing van een lager bruto loon is het loonkostenverschil naar ver
houding aanzienlijk minder. 
In een aantal gevallen zou uitbreiding ván deeltijdarbeid gepaard gaan met iets ho
gere loonkosten; dit ondanks de jaarlijkse verhoging van de premievrije voet in de 

W.A.O. van 45 gulden per dag in 1979 tot 82 gulden per dag in 1983 (3), waardoor 

(1) Volgens MEV 1982 zal de premie-inkomensgrens volksverzekering resp. werknemers
verzekering in 1982 f 50.500,-- resp. f 66.033,-- bedragen. 

(2) Elseviers Weekbl~d, 5-1-1980. 
(3) Macro-Economische Verkenning 1982, CPB, pag. 79. 
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het verschil in loonkosten tussen hogere en lagere lonen in bruto lonen minder groot 
is geworden. Een gelijkere verdeling van de werkgeverslasten over de verschillende 
1 oonni veaus kan dit nadee 1 wegwerken. Zo'n versehuiving van werkgevers 1 asten in het 
nadeel van de hogere inkomens heeft economisch geen nadelige gevolgen; tenminste 
niet wanneer tegelijkertijd de bruto loonstijging bij de hogere inkomens wordt be
perkt. Een mogelijkheid vooY: het laatste is de aftopping van de prijscompensatie voor 
de hogere inkomens, waardoor deze minder sterk stijgen dan de 1 a ge re inkomens; om 
andere redenen dan deeltijdarbeid is. D'66 hier toch al een voorstander van. 
Een voora 1 snog moeilijk te becijferen "inverdi eneffect" kan optreden a 1 s door het 
dalen van het volume van de uitkeringen de premie zou kunnen dalen. ·onidat dit effect 
zo moeilijk te schatten is, is daarmee in deze paragraaf geen rekening gehouden. 

3.2.l.d. Bijkomende kosten 

Hierbij zijn te onderscheiden: vormings- en opleidingskosten, personeelskosten en 
voorzieningen. Of de opleidingskosten stijgen hangt er o.a. van af of iemand in 
dienst treedt ais deeltijdwerker of dat hij/zij zijn/haar volledige baan omzet in 
een deeltijdbaan. In het laatste geval spelen de opleidingskosten een geringere rol. 
Verder zijn nog een aantal factoren relevant: 
- In de praktijk blijkt dat veel deeltijdwerkers overschoold zijn, d.w.z. zij hebben 

een hogere scholingsgraad dan nodig is voor het vervullen van hun functie. 
- Voor de uitvoerende functies, waarin momenteel juist het grootste deel van de deel

tijdwerkers werkzaam is, zijn nauwelijks of geen aanvullende opleidingen nodig. 
- Wel lijkt een kostenstijging te verwachten bij werkzaamheden die veel "on the job 

tràining" vereisen. Of opleidings-en vormingskasten vele van die bij volletijd
werkers zullen afwijken, is een sterk functiebepaalde kwestie. Wel zal in het al
gemeen een versterking van de dienst Personeelszaken moeten plaatsvinden. De per
soneelsadministratiekosten zullen een stijging te zien geven. Door de sterke auto~ 
matisering in dit soort werkzaamheden zal deze echter slechts gering zijn. 

- In sommige gevallen zullen er nieuwe voorzieningen moeten komen, bijvoorbeeld een 
uitbreiding van kleedruimte in produktie-afdelingen. 

Nader onderzoek naar de financiële consequenties van deeltijdarbeid in uiteenlapén
de situaties is dringend gewenst, vooral ook omdat dit aspect voor het bedrijfsleven 
in vele gevallen doorslaggevend is. 

3.2.2. DE ORGANISATORISCHE ASPECTEN 

Of en in hoeverre binnen een organisatie deeltijdarbeid mogelijk is, hangt af van het 
soort werk, en van de structuur van de organisatie. Het beeld dat momenteel nog in 
grote mate bestaat van deeltijdfuncties, namelijk dat het vaak routinewerk is, dat 
de variatie in taken geringer is, en meer individueel dan "team" gericht is, dekt 
maar een deel van de werkelijkheid. Tegen deeltijdarbeid bestaat het vooroordeel dat 
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het niet toepasbaaris bij leidinggevende functies, en dat de efficiëncy van de or

ganisatie wordt benadeeld door de verslechtering van de communicatie wanneer medewer

kers slechts een deel van de tijd aanwezig zijn. Op enige aspecten hiervan zullen wij 

ingaan. Globaal genàmen zijn drie factoren belangrijk: ~ommunicatie, toezicht en 

leidinggeven, werkstructurering. 

3.2.2.a. Communicatie 

De meeste onderzoekingen, o.a. die van Nollen, lijken inderdaad op een lichte ver
slechtering van de communicatie te wijzen. Met name de contacten tussen leidinggeven

den enendergeschikten blijken wat af te nemen. Een belangrijk vereiste bij de invoe
ring van deeltijdarbeid is, dat de betrokkenen duidelijke afspraken met elkaar maken 

om de informatie-overdracht op een voldoende niveau te handhaven. Dit is mogelijk 

door af te spreken dat de werktijden van deeltijdwerkers elkaar voor een klein deel 
overlappen, zodat mondeling contact mogelijk is, of door schriftelijk de belangrijk

ste informatie door te geven. Wanneer men zich flexibel en creatief opstelt, kan de 

communicatie voldoende worden gewaarborgd. 

3.2.2.b.Toezichthouden en leidinggeven 

Een van de hardnekkigste vooroordelen tegen deeltijdarbeid is de gedachte, dat liet 

onverenigbaar is met leidinggeven. Hiertegen is aan te voeren dat ook leidinggevende 
volletijdwerkers vaak een belangrijk deel van hun werktijd niet bereikbaar zijn voor 

hun ondergeschikten door vergaderingen, externe contacten, ziekte of vakantie. Voor 

de rel<Jtie leidinggevende-ondergeschikten zijn de verschillen tussen deeltijdarbeid 
en volletijdwerk in veel gevallen gering. Het gaat erom dat de betrokkenen sluitende 

afsp1·aken met elkaar maken om hun contacten te onderhouden. Een en ander ligt wat 

moeilijker in situaties waarin vaak spoedbeslissingen moeten worden genomen. Dit pro
bleem ka'n ten dele worden ondervangen door de organisatie zo te structureren, dat 

uitvoerende medewerkers meer bevoegdheden krijgen. Voor werkelijke noodgevallen kan 
een andere functionaris in het bedrijf eventueel als plaatsvervangend leidinggevende 

worden aangewezen. De organisatiestructuur en de stijl van leidinggeven zijn daarom 

van groot belang voor de mogelijkheden om op grotere schaal deeltijdarbeid in te 
voeren. Deeltijdarbeid zal vooral problemen opleveren in organisaties die een sterk 

hierarchische, verticale structuur hebben. Bij moderne organisatievormen, waarin 

bijvoorbeeld groepsverantwoordelijkheid heerst voor de voortgang van het werk, zijn 

minder problemen te verwachten. Ook de instelling van de ·betrokken leidinggevende 
functionarissen is van belang; deeltijdarbeid is bete;· mogelijk wanneer de medewer

kers van de afdeling meer bevoegdheden hebben. Hiermee komen we op de derde factor: 

de werkstructurering. 
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3.2.2.c. Werkstructurering 

Op dit punt zijn moeilijk concrete aanbevelingen te doen, omdat deze problematiek 
stet·k situatiegebonden is. Van groot belang is in ieder geval dat de betrokkenen 
creatief naar oplossingen zoeken en de flexibiliteit kunnen.opbrengen die nodig is 
om deeltijdarbeid op grotere schaal te laten functioneren. Invoering van deeltijd
arbeid kan met zich meebrengen dat de inhoud van bepaalde functies wordt gewijzigd, 
dat taken op een andere manier over medewerkers worden verdeeld of dat chefs over 
minder ondergeschikten leiding geven. Er dient echter voor te worden gewaakt, dat 
deeltijdfuncties kwalitatief te zeer worden uitgekleed, omdat dan de belangstelling 
voor deeltijdarbeid snel zou verdwijnen. Momenteel hebben deeltijdwerkers doorgaans 
slechtere promotiekansen dan volletijdwerkers. 

3.2.3. SOCIAAL-PSYC~OLOGISCHE EFFECTEN 

Als nadelen worden in dit verband genoemd: 
- de geringere bedrijfsbinding van de deeltijdwerker; 
-minder sociale contacten met andere bedrijfsgenoten; 
- het op grotere schaal participeren van (in deeltijd werkende) vrouwen kan op weer-

standen stuiten bij mannelijke werknemers, vooral in beroepsgroepen waar traditio
neel alleen mannen werkzaam waren. Het oude rolpatroon kan dus in bepaalde gevallen 
een belemmering vormen; 

- de werkverdeling tussen deeltijd- en volletijdwerkers kan conflicten opleveren. 
De volletijders kunnen bang zijn dat zij voor het vervelende werk, dat deeltijd
werkers laten liggen, moeten opdraaien. Het is dan ook van belang, dat er een even
wichtige verdeling van het werk over· volletijd- en deeltijdwerkers wordt gemaakt. 

Als voordeel kan genoemd worden dat deeltijdwerkers meer gemotiveerd kunnen zijn in 
hun werk omdat zij zi eh prettiger voel en als gevolg van een evenwichtiger vet·de l i ng 
tussen werktijd en vrije tijd. 

Slotopmerking 

Uit het voorgaande komt duidelijk naar voren dat argumenten pro of contra deeltijd
arbeid vaak zeer subjectief zijn. Of dat in ieder geval achter argumenten die vaak 
gebruikt worden tegen het op grote schaal düorvoeren van deeltijdarbeid de nodige 
vraagtekens gezet kunnen worden. In de praktijk blijken veel van deze argumenten 
niet of slechts gedeeltelijk te kloppen. Bij een programma ter stimulering van deel
tijdarbeid zal informatieverstrekking aan de bedrijven en overheidsorganen dan ook 
een belangrijke plaats in moeten nemen. 
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HOOFDSTUK 4 

4.0 DEELTIJDARBEID EN DE OVERHEID 

4.1. DE OVERHEID ALS WERKGEVER 

Een overheidsbeleid, dat deeltijdarbeid wil bevorderen, zal vooral aandacht moeten 

schenken aan de bevordering van ceeltijdarbeid juist bij die overheid. Hanneer 

de overheid het goede voorbee 1 d geeft, is de eerste voon~aarde voor succes vervuld. 

Een overheid die deeltijdarbeid wil· stimul~ren, maar deze zelf niet voldoende toe

past, is weinig geloofwaardig.Bovendien zal een belangrijk deel van de deeltijd

banen tot stand moeten komen bij de overheid en de sectoren die rechtstreeks door 

de overheid \~orden beïnvlóed, zoals de kwartaire sector. In deze paragraaf gaan ~Jij 

na in hoeverre deeltijdarbeid al bij de overheid is doorgevoerd, en in hoeverre 

het beleid op dat punt nog moet V!Ordèn bijgesteld. 

In de kwartaire sector Nerkt een relatief groot aantal mensen in deeltijd {30î;j_ 

Hierbij moet echter aangetekend \~orden dat dit percentage in feite lager ligt. 

Bij het onden~ijs werken mensen die aan twee scholen verbonden zijn en dus tweemaal 

als deeltijdwerker gèteld worden. Ook nevenfuncties Vlorden geteld als deeltijdarbeid. 

Voorts is de verdeling van deeltijdwerken over de verschillende delen van de kv1artaire 

sector zeer ongelijk. In de sectoren onderwijs en overige dienstverlening (o.a. maat

schappelijke dienstverlening, particu.lier oncerwijs, sociaalculturele instellingen) 

''lordt respectieve 1 ijk voor 36% en 39% in dee 1 tijd gewerkt. Het aanta 1 in de sector 

medische diensten is ongeveer gelijk aan het landelijk gemidde1de, t.~1. 17%. ·In de 

sectoren openbaar bestuur (o.a. de ministeries) en bij het openbaar vervoer (spoor

':Jegen) vindt daarentegen zeer weinig deeltijc:arbeid plaats (5% resp. 1,'!.%). 

Er valt dus een zeer ongelijke verdelins van deeltijdarbeid over de verschillende 

onderdelen van de kwartaire sector te constateren, ~1at gevolgen zal hebben voor 

het te voeren beleid. 

Bij het onderwijs en in de overige dienstverlening zou deeltijdarbeid speciaal in de 

hogere functies, ~laar deze tot nu toe weinig voorkomt, moeten VlOrden bevorderd; daar

naast moeten de bestaande deeltijdbanen worden gehandhaafd en zonodig uitge~reid. 

Een duidelijke stimulering van deeltijdarbeid bij het openbaar bestuur en het 
openbaar vervoer heeft grote prioriteit. De ministeri'es, Haar de overheid O? de 

meest directe manier \•lerkgeefster is, hebben slechts 6% deeltijd1~erkers in dienst, 

dit ondanks het feit dat in de regeringsverklaring van 1973 \'lerd aangekondigd deel

tijdarbeid te bevorderen. Zelfs hèt ministerie met rle meeste deeltijd~1erkers in dienst 
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(Justitie) blijft met 12% nog onder het landelijk gemiddelde. Bovendien blijft deel
tijdarbeid-bij de overheid eveneens gekenmerkt door een laag functieniveau: alleen 
al 25% van de deeltijdwerkers bestaat uit schoonmaakpersoneel .. Het opleidingsniveau 
vanvrouwelijke deeltijdwerkers is over het algemeen lager dan van mannelijke. Van de 
laatstgenoemde is een belangrijk deel arts, beleidsmedewerker of wetenschappelijk 
onderzoeker, met vaak nog een andere betrekking. Men kan zich dan ook afvragen of 
hier nog wel sprake is van deeltijdarbeid. 
Ook binnen het overheidsapparaat bestaat blijkbaar huiver over te gaan tot deeltijd
arbeid, waarbij met name de angst voor produktiviteitsverlies een rol speelt. De 
grootste weerstand ondervindt de invoering van deeltijdarbeid voor de leidinggevende 
functies. In het vierde rapport van de werkgroep "Emancipatie en deeltijdarbeid als 
aspecten van het overheidsbeleid" wordt uitgewerkt op welke manier ook deze groep 
zou kunnen gaan werken. Gezien de afwijzende houding hiertegenover en de gevolgen 
die dit heeft voor de organisatiestructuur, zal deeltijdarbeid voor deze groep zorg
vuldig moeten worden voorbereid. 
Een belangrijke uitbreiding van deeltijdarbeid kan ook plaatsvinden in de beleids
voorbereidende functies. De meeste taken zijn splitsbàar, zodat efficiëncyverlies 
niet behoeft op te treden. Een reëel gevaar is daarentegen wel, dat .bij splitsing van 
taken een verarming van de functie optreedt. Men moet bij de taaksplitsing dit ge
vaar zo veel mogelijk zien te onde;·vangen. 

Wij hebben hierboven vooral de nadruk gelegd op ·mogelijkheden voor deeltijdarbeid in 
hogere functies, omdat de noodzaak deeltijdarbeid ook hier toe te passen niet vol
doende benadrukt kan worden. Ook voor deze categorieën zal een kwantitatieve taak
stelling moeten worden uitgewerkt, evenals overigens voor de 1 agere functieniveaus. 
Het stimuleren van deeltijdarbeid bij uitvoerende en ondersteunende functies zal in 
de praktijk minder weerstanden oproepen, omdat dit gemakkelijker te verwezenlijken 
geacht zal worden en de meeste ervaring met het werken in deeltijd tot nu toe juist 
bij. lagere functies is opgedaan. De meeste taken bij uitvoerende en ondersteunende 
functies vergen weinig voorbereiding en zijn relatief eenvoudig overdraagbaar. 
Het -heeft wel consequenties voor de organisatie. Ter beperking van de bureaukosten 
mag het aantal personen dat 's morgens dan wel 's middags aanwezig is niet te ver 
uit elkaar gaan lopen. Overigens zou deeltijdarbeid bij de overheid ook kunnen lei
den tot uitbreiding van bedrijfstijd. Dit zou met name voor dienstverlenende over
heidsinstanties belangrijk kunnen zijn en de kwaliteit van de dienstverlening be
langrijk kunnen verbeteren. 
Het spreekt voor zich, dat bevordering van deeltijdarbeid bij de overheid niet be
perkt moet blijven tot de centrale overheid, maar dat ook de lagere overheden een 
belengrijke rol zouden moeten spelen om de gestelde hoeveelheid deeltijdarbeidsplaat
sen op zo kort mogelijke termijn te verwezenlijken. Juist verbetering van de dienst
verlening aan het publiek door middel van verlegging van openingstijden, zalvooral 
de gemeentelijke dienstverlening betreffen. 
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4 2. GEVOLGEN VOOR HET BUDGET 

Toename van deeltijdarbeid heeft consequenties voor de inkomsten en uitgaven van het 
Rijk en de sociale fondsen. 

De belastingontvangsten zullen afnemen door de progressie in de tariefstructuur van 

de inkomsten/loonbelasting. Over de omvang van deze inkomstenderving zijn geen ge

gevens bekend. Daar deeltijdarbeid de non-activiteit zal verminderen gaan de bij
standsuitkeringen iets dalen voorzover personen die (weer) kunnen gaan werken een 
uitkering uit hoofde van de Algemene Bijstandswet ontvingen. Stimuleringsmaatregelen 

kunnen daarentegen de uitgaven bij het Rijk vergroten. Daar het de vraag is of tij
delijke subsidies de aantrekkelijkheid van deeltijdarbeid kunnen vergroten en omdat 

het ongewenst is loonkosten in verband met deeltijd blijvend te subsidiëren, dienen 
subsidiemaatregelen beperkt te blijven. Slechts aanwijsbaar innnoverende projecten 

dienen voor subsidiëring in aanmerking te komen. Een betere voorlichting over en 

meer bekendheid met deeltijdarbeid zal werkgevers welwillender make·n ten opzichte 
van deeltijdarbeid. Hiervoor zijn geen grote bedragen nodig. 

Het is niet mogelijk een uitspraak te doen over de uiteindelijke gevolgen voor het 

financieringstekort van het Rijk. Op middellange termijn speelt namelijk nog een 
andere belangrijke factor een rol: de gevolgen van een grootscheepse creatie van 

deeltijdbanen voor de economische groei. Op voorwaarde dat de loonkosten per eenheid 

prouukt niet zullen stijgen door invoering van deeltijdarbeid zal de economische 
groei er in ieder geval niet door belemmerd worden. De risico's verbonden aan àlge
mene arbeidstijdverkorting zijn niet of nauwelijks van toepassing op deeltijdarbeid. 

Ook de CEC legt om deze reden de nadruk op stimulering deeltijdarbeid. (1) 

(1) Rapport Centraal Economische Ontwikkeling, nota inzake de sociaal-economische 
problematiek op middellange termijn ten behoeve van de kabinetsformatie, 
zitting 1980-1981. 
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HOOFDSTUK 5 

5.0 DEELTIJDARBEID EN SOCIALE ZEKERHEID 

INLEIDING 

Met de toename van het aantal mensen dat in deeltijd werkt, en daarmee toenemende 

verscheidenheid in individuele arbeidspatronen, zal het stelsel van sociale verzeke

ringen en voorzieningen (sociale zekerheid) aanpassing behoeven. 
Zo dienen belemmeringen te worden weggenomen en bestaande stimulansen waar mogelijk 

en wenselijk in stand gehouden. 
Daarbij dienen zowel noodzakelijke of \~enselijke wijzigingen aan de uitkeringskant 

als de consequenties voor de financiering als gevolg van deeltijdarbeid aan de orde 
te komen. De sector sociale zekerheid is in beweging: veel veranderingèn zullen in 

de komende ja;·en plaatsvinden, ongeacht (maar niet onafhankelijk van) de ontwikkeling 

van deeltijdarbeid. 
De belängi"ijkste van de wijzigingen staan reeds op de rol, zcals de integratie van 

werkloosheidsregelingen (en in een later stadium ook van de arbeidsongeschiktheicts

regelingen tot één inkomensdervingsverzekering), en de verplichting om vóór december 
1984 onze sociale wetgeving aan te passen aan de derde richtlijn van de EG, die haar 

lidstaten verbiedt om onderscheid te maken naar geslacht en leefomstandigheden op 
het gebied van de sociale zekerheidsregelingen. 

De door deeltijdarbeid opgeworpen problematiek in de sociale verzekeringen is van 

die aard, dat oplossingen doorgaans wijzen in de richting van individualisering van 
uitkeringsrechten en premieheffing. Wel kan in dit kader niet voldoende benadrukt 

worden dat het aanmoedigen van deeltijdarbeid door de overheid -juist in het kader 
van het doorbreken van rolpatronen- alleen dan sociaal verantwoord is als tegelijker

tijd maatregelen worden genomen in de sfeer van de sociale zekerheid en de belas

tingen. 

Hierna zullen wij uitsluitend die aspecten belichten, waarvoor deeltijdarbeid recht

streeks van belang is. 
Het uitgangspunt dat wij voorstaan is dat deeltijdwerkers en volletijdwerkers gelijk 

behandeld dienen te worden, binnen het kader van de desbetreffende verzekering. Het 

zou in bepaalde gevallen kunnen dat een strikt gelijke behandeling niet mogelijk of 

wenselijk is. Het principe zoals dat eerder in deze nota is beschreven -de gelijke 

rechtspositie- staat ook voor het stelsel van sociale zekerheid voorop. 
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Deeltijdarbeid zal leiden· tot een in grotere mate individueel bepaald arbeidspatroon 

en tot een grotere verscheidenheid in de verdeling van het werk binnen samenlevings
verbanden. 
Omdat zo'n andere rolverdeling vaak pas tot stand komt na zorgvuldige afweging van 
baten, lasten en risico's, dient het sociale zekerheidssysteem zo ingericht te zijn, 
dat in die risico's zo veel mogelijk wordt voorzien door daarmee corresponderende 
uitkeringsrechten. Dat is een tweede uitgangspunt. 

Achtereenvolgens zullen hierna aan de orde komen: 

1. Verzekeringen tegen ouderdom en overlijden (AOW, AWW); 

2. Verzekeringen ter bestrijding van ziektekosten (ZFW, AWBZ); 

3. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (ZW, WAO, AAW); 

4. Werkloosheidsregelingen (WW, WWV); 

5. Algemene Bijstandswet, inclusief de RWW; 

6. Pensioenen; 

7. Vervroegde Uittredingsregel_ingen. 

Vooraf dient-te worden gesteld.dat wij van oordeel zijn dat daar, waar in de verschil
lende wetten minimumdagloonbepalingen een rol spelen in de uitkeringsniveaus, deze 
voor deeltijdwerkers in gelijke mate moeten gelden, zij het naar rato van het aantal 
gewerkte uren. 

5.1. VERZEKERINGEN TEGEN OUDERDOM EN OVERCJJDEN 

- Algemene Ouderdomswet 
- Algemene Weduwen- en Wezenwet 

De AOW levert, vanuit de invalshoek van de deeltijdarbeid geen problemen op. 
De AWW kent geen rechten toe aan weduwnaars. Een veranderde rolverdeling die samen 
zal gaan met de toename van deeltijdarbeid, vereist dat in bepaalde gevallen een 
weduwnaar eveneens aanspraak op een AWW-uitkering moet kunnen maken. 

5.2. VERZEKERINGEN TER BESTRIJDING VAN ZIEKTEKOSTEN 

- Ziekenfondswet 

- Al gemene l~et ~iJ zondere Ziektekosten 
In de afgelopen tijd hebben voorstellen ter discussie gestaan de rechten van deeltijd
werkers op verstrekkingen krachtens de Ziekenfondswet te beperken. Momenteel is het 
zo, dat iedere werknemer, tot aan een bepaalde bruto-inkomensgrens (1981: 42.300,--) 

verplicht verzekerd is, en aldus recht kan doen gelden op het totale 
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verzekerde verstrekkingenpakket van de ziekenfondsen, ongeacht het aantal gewerkte 

uren. Van belang is alleen het bestaan van een dienstbetrekking. Omdat deeltijd~1erkers 

een relatief geringe premie betalen (een percentage van het bruto-loon), en toch ge

lijke rechten hebben, zijn voorstellen ter discussie geweest om opname tn het zieken

fonds alleen vanaf een bepaald aantal gewerkte uren mogelijk te maken, dan wel een 

zekere minimumpremie te eisen. 
11ij zijn van mening dat de -'toch al zwaar onder druk staande- ziekenfondsen niet 

belast dienen te worden met mensen met een volledige aanspraak, van wie echter een 

relatief geringe premie wordt ontvangen.Voor bepaalde groepen kan dan ook een minimum

~remi e \~orden gesteld. Voorkomen di ent echter te worden dat de premielast voor sommige 

deeltijdwerkers zo hoog is, dat een onevenredig laag netto-uurloon resteert. 

Op langere termijn kan de oplossing naar onze mening worden gevonden in een 

vorm waarin het totale financiële gezondheidsriscö in Nederland ges~reid wordt 

over zoveel mogelijk mensen: dat betekent dat gewerkt moet worden aan een volksverzeke

ring tegen ziektekosten, waarvoor D;66 reeds sinds 1970 pleit. 

Naast alle andere voordelen die zo'n volksverzekering heeft, is het voor ons doel van 

belang ·dat deeltijdwerkers op die wijze verzekerd kunnen zijn tegen alle ziektekosten, 

die in het verzekerd pakket zijn opgenomen. 

Je overheid heeft overigens een belangrijke stap gedaan in de richting van een gelijke 

rechtspositie voor deeltijd\~erkers, door de Regeling Ziektekostenvoorziening Overheids

personeel volledig van toepassing te verklaren op deeltijdwerkers. 

De (overheids-)Interimregeling Ziektekosten geldt voor deeltijdwerkers echter slechts 

naar rato van de werktijd. Indien men zich op het standpunt stelt dat mensen in de 

overheidsdienst dezelfde rechten dienen te hebben als degene in het bedrijfsleven, 

moet men tot de conclusie komen dat ook de interimregeling volledig van toepassing 

zou moeten worden verklaard ( en niet àlleen in verhouding tot het aantal gewerkte 

uren) .l·Jij stellen ons op dat standpunt, maar wijzen erop dat analoog aan de invoering 

van beperkingen voor deeltijdwerk€rs in het particuliere bedrijfsleven (zie boven) 

ook hier beperkingen wenselijk kunnen zijn. 

Ook aan deze problematiek kan op meer bevredigen de wij ze worden tegemoetgekomen in 

een volksverzekering tegen ziektekosten. 

5. 3. JIRBEIDSONGESCHI KTH EI OVERZEKERING 

-Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 

-Het op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 

-Ziekte~1et 

Ten aanzien van de Ziektewet bestaan geen problemen. Iedereen die tijdelijk arbeids

Jngeschikt is heeft recht op een ui;;kering van tenmins·~e 80% van het loon,krachtens 

de Zi ekteVIet. 

In veel C.~O's is voorzien in "bovem:ettelijke uitkeringsvoor,:aarden"tot 100%. 
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De A.A.W. is .. een volksverzekering, die aan iedereen een bodemvoorziening biedt in 

geval van arbeidsongeschiktheid. De b-epaling van de hoogte ·van die uitkering is afhanke

lijk van de hoogte van het minimumdagloon, welke naar rato van het aantal gewerkte 

uren ~10rdt verminderd. De HAD is een werknemersverzekering en geèft recht (afhankelijk 

van de mate van arbeidsongeschiktheid) op maximaal 8D% van het gederfde loon. De 

hoogte van het gederfde loon is uiteraard mede-afhankelijk van het aantal gewerkte 

uren. 

Sinds de invoering van de AA\V komt alleen nog die werknemer in aanmerking voor een 

\~AD-uitkering die met zijn werkzaamheden meer dan het minimumloon verdiende; de AAW 

geeft de minimum-bescherming, de HAD is daaro~ een aanvullende verzekering geworden. 

Dit heeft zijn gevolgen voor de premiebetaling: er geldt momenteel een ~remievrije 

voet van f 74,-- per dag. 

Afhankelijk van de verdeling van de 11erkuren over de week kan men meer of minder 

I·IAD-premie betalen (bij een overigens gelijk bruto-inkomen). Ter illustratie hiervan 

het volgende: Iemand die 16 uren per v1eek werkt op 2 hele werkdagen betaalt meer 

liAD-premie dan degene die deze uren verdeelt over 4 halve äagen: de premie-vrije 

voet geldt immers per dag. 

Deze ongelijkheid kan ~tarden opgeheven door de mogelijkheid van premieheffing achter

af te openen. 

Daarbij dienen franchise en uitkering te gelden naar rato van de werktijd, zodat 

rechten en plichten met elkaar in de pas lopen. 

5.4. WERKLDDSHEIDSREGELINGEN 

- Werkloosheidswet 

- Wet Werkloosheidsvoorziening 

t~omenteel is het mogelijk dat iemand die na het verstrijken van de maximale uit

keringsperiade in de WW {26 weken) in de Wi'IV terechtkomt, en de uitkering ontvangt 

op grond van deeltijdarbeid in de aan de werkeloosheid voorafgaande periode, oo een 

gegeven moment ged1~orlgen kan komen om volle-tijd-arbei cl a 1 s pc.ssende arbeid te aan

vaarden, op straffe van verlies of vermindering van de uitkering. 

Deze uitvoeringsregel, opgesteld door de Sociale Verzekeringsraad, is een belemmering 

voor de ontwikkeling van deeltijdarbeid, en dient daarom te worden afgeschaft. 

Voor de H!l en de lilJV gel den referte-ei sen: deze hebben betrekking op het aanta 1 

dagen dat men moet hebben gewerkt om voor een uitkering in aanmerking te komen. 

Dit aantal is 13D, maar voor deeltijdwerkers :~ordt dit verminderd naar rato van het 

aantal waarop is gewerkt, met een minimum van 65. 

Dit minimum betekent in de praktijk dat voor 3eeltijdwerkers die op slechts 1 of 2 

dagen in de week: werken geen recht o~ uitkering kan ontstaan, 

Stimulerin<J van deeltijdarbeid verat dat deze bepaling zodanig gel'lijzig3 v/Ordt, dat 
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ook zij voor uitkering in aanmerking kunnen komen: de minimumgrens van 65 dient te 

vervallen voor deeltijdarbeid. Een ieder die HH-premie betaalt dient daartegenover een 

reëel recht op uitkering te hebben. 

5. 5. ALGEMENE BIJSTANDSHET , INCLUSIEF DE RIJKSGROEPSREGELING l>/ERKELOZE l4ERKNE~1ERS 

De Algemene Bijstandswet vervult in ons sociale zekerheidssysteem een sluitstukfunctie 

waarin de voorziening in de noodzakelijke kosten van het bestaan voor iedereen gewaar

borgd is. De AB\~ vormt als het ware een vangnet om iedereen die om de een of andere 

1·eden niet in een andere sociale zekerheidsregeling valt, een minimumbestaansniveau 

'ce garanderen. 

De uitkering die verstrekt wordt (behoudens uitzonderingen maximaal de 'bijstandsnorm' 

=het netto-minimumloon) wordt echter berekend aan de hand van het eigen inkomen en 

llet inkomen van anderen, met wie de aanvrager van een bijstandsuitkering samenleeft. 

Ook voor de werkloze, die na een half jaar W\4-uitkering en daarna 2 jaar WHV-uitkering 

·~e hebben antitangen , terugvalt op een RWW-uitkering, ge 1 dt die berekeningsmethode 

(op grond van "werke 1 ij ke behoefte", en daarmee afhanke 1 ijk van de gezinssituatie). 

De R~J\·J is narnel ijk een regeling op grond van de AB\!. 

De vraag óf dit regime aanpassing behoeft op grond van deeltijdarbeid is moeilijk 

te beantt·worden. Deze hangt namelijk nauw samen met de inleiding van dit hoofdstuk 

geschetste ontwikkelingen. 

Meer algemeen is er nog weinig zicht op de toekomstige vormgeving van het sociale 

zekerheidsstelsel, ook voor wat betreft de werknemersverzekeringen.In hoeverre en 

op v1elke v1ijze moeten behoeftecriteria, leefomstandigheden e.d. hièrin een rol spelen? 

Het ant\'loord op die vraag hangt samen met vele onb!ikkelingen die veel verder gaan 

dan ons gezichtsveld in deze nota. 

Dit is reden t•Jaarom van een uitspraak over de rol van de Algemene Bijstandswet ten 

3anzien van deeltijdarbeid is afgezien. 

5.6. PENSIOENEN 

In f,'ederland bestaan zeer vele pensioenfondsen en daardoor ook een veelheid aan 

pensioenregelingen.Het meest gangbare pensioensysteem in Nederland is het dienst

jarenbeginsel, waarbij de hoogte van het pensioen bepaald wordt door het aantal 

jaren dat de pensioengerechtigde ryensioenrechten heeft opgebou1td en het salaris dat 

aan het eind \•!ordt verdiend. Een dergelijk pensioensysteem kan voor deeltijdarbeid 

tot onrechtvaardige uitkomsten leiden, indien er geen aparte regeling voor deze 

groepering bestaat. Bij de meeste pensioenfondsen wordt er op een bevredigende 

manier met deeltijdwerk rekening gehouden, de overigen zullen zo snel mogelijk hun 

regelingen op dat onderdeel aan dienen te passen. 
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In het algemeen zal moeten gelden dat de premieplicht en de opbouw van pensioenrech

ten bij deeltijdarbeid gelijk moet zijn aan volletijdwerk in dezelfde salarisschaal 

maar dan naar rato van de gewerkte tijd. Een deeltijdwerker van 20 uur per week met 

een salaris van f 25.000,-- zal dus in vergelijking met een volletijdwerker· die 

f 50.000,-- verdient, de helft aan.premie betalen, en later de helft aan pensioen 

ontvangen. 

Het grootste pensioenfonds van Nederland, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, 

houdt geen rekening met deeltijdarbeid (1). De franchise {het premievrije bedrag 

van het ambtelijk inkomen) is voor iedereen, ongeacht of er sprake is van een volle

dige betrekking of een deelbetrekking, een gelijk bedrag. Dit leidt tot een bevoor
deling, wat betreft de betaling van de pensioenpremie, van-deeltijdwerkers en leidt 

tot een extra beslag op de overheidsmiddelen. De franchise dient bij deeltijdarbeid 

aangepast te worden aan de mate van deeltijd (2). Tevens dienen de opgebouwde pen
sioenrechten van een deeltijdwerker in een proportionele verhouding te staan tot de 

pensioenrechten van een volletijdwerker. 

Een probleem is dat deeltijdwerkers vaak niet in een pens i oenrege 1 i ng worden opgeno

men; vooral niet als zij weinig uren werken. Onderzocht moet worden of het niet mo
gelijk is om (misschien op vrijwillige basis) alle deeltijdwerkers, ongeacht het 

aantal uren dat men werkt, op te nemen in de pensioenregeling. 
Op langere termijn kunnen al deze problemen het eenvoudigst worden opgelost dooi' 

het invoeren van een puntenstelsel, zoals reeds vaker door D'66 bepleit is. 

Een geheel ander probleem met betrekking tot de opbouw van pensioenrechten betreft 
de overlijdensverzorging van de partner van de werknemer/ster. ·Dit geldt niet alleen 

voor deeltijdarbeid, maar ook voor volletijdarbeid, wanneer rolwisseling plaatsvindt. 

Uitgaande van de gedachte, dat het feit dat de man in staat is buitenshuis een in

komen te verwerven, en pensioenrechten op te bouwen, mede te danken is aan de aan
wezigheid van een partner die thuis een "verzorgende" functie heeft, passen de pen

sioenfondsen in de vorm van weduwenpensioen een (gedeeltelijke) overdraagbaal'heid 

van pens i oenrechten van de man op de vrouw tme: sterft de man, dan behoudt de weduwe 
een aanspraak vJn in het algemeen 70%op de pensioenrechten. Vrouwen ·kunnen hun rech

ten echter doorgaans niet op dezelfde manier op hun echtgenoot overdragen. 

Weduwnaarspensioen komt weinig voor. Wanneer men nu beiden besluit in deeltijd te 
gaan werken en de traditionele rolpatronen te doorbreken, dan zal bijvoorbeeld, als 

de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt en de vrouw eerder komt te overlijden, 
de man in de meeste situaties terugvallen op zijn, relatief geringe deeltijdpensioen. 

(1) Eindrapport Studiecommissie pensioenvoorzieningen en meL hen gelijkgestelden 
{Commissie Bosman), 's-Gravenhage, juli 1980. 

(2) EDD-rapport, nr. I, pag. 35 
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Voor ongehuwd samenlevenden is deze problematiek nog moeilijker oplosbaar dan voor 

gehuwden. 

Een oplossing voor deze problemen kan zijn, pensioenrechten wederzijds overdraagbaar 
te maken. Wel moet worden voorkomen, dat er een onwenselijke cumulatie van pensioen
rechten bij één persoon kan optreden. Vanuit de onderneming gezien zal bovendien 
enige zekerheid moeten bestaan dat er voor de afhankelijke gezinsleden een behoor
lijke verzorging is in geval van overlijden van de werknemer. 

5. 7. VUT 

De stormach ti ge ontwikkeling van de regelingen voor vrijwillige vervroegde ui ttredi·ng 
doet vrezen da~ hier sprake is van een nieuwe regeling, waarvan ten tijde van de in
voering de financiële consequenties sterk onderschat zijn. Veel werknemers(sters) 
vloeien via een VUT-regeling af, daar zij een 40-urige werkweek niet meer kunnen op
brengen. Een minder starre toepassing van deze 40-uren norm zal het beroep op de VUT 
verminderen. Dit heeft zowel voor de oudere. werknemer als voor het bedrijf voordelen: 
- Een oudere werknemer die in deeltijd werkt, kan nog grote waarde hebben als bron 

van ervaring en bedrijfskennis. Deeltijdarbeid als vorm van geleidelijke pensione

ring heeft een positief effect op de continuïteit in het proces van kennisover
dracht. 

- Deze vorm van flexibele pensionering (in deeltijd werken, waarbij de VUT-regeling 
de inkomstenderving die daarvan het gevolg is, grotendeels {of geheel) compenseert) 
heeft voor de betrokken werknemer het voordeel dat hij zich beter kan voorbereiden 
op zijn levenswijze nadat hij volledig gepensioneerd zal zijn. 
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HOOFDSTUK 6 

6.0 BELEIDSAANBEVELINGEN 

INLEIDING 

In dit rapport zijn een aantal van de meest relevante facetten van de deeltijdarbeid

problematiek besproken in het licht van de doelstellingen die wij beogen te_ bereiken 

met stimulering van deeltijd, te wef:en bevordering van het emancipatieproces, bestrij

ding van werkeloosheid, meer in het bijzander de nadelige sociaalpsychologische ge

volgen daarvan, alsmede bevordering van de reïntegratie van arbei:dsongeschikten. 

In de voorgaande hoofdstukken zijn tal van processen en omstandigheden geanalyseerd. 

De vraag rijst nu: welke maatregelen moeten worden genomen om de gesignaleerde knel

punten weg te nemen, c.q. de bestaande tendenties - in de door ons wenselijk geachte 

richting_ dan wel te verstaan- te versterken? \'e zullen in het nu vol gene~ trachten 

aan te geven welke maatregelen genomen zullen moeten worden">Om genoemde drie doel

stellingen (emancipatie, werkgelegenheid, r.eïntegratie) te realiseren. 

6 .1. Et-lANCIPATIE 

Richting van het beleid 

- bevordering deeltijdarbeid op alle funk ti en i veaus i.!_l_3:ll_e sectoren voor mannen en 

vrouwen. Deze drie elementen zijn noodzakelijke randvoorwaarden, omdat anders de 

optredende ( verdergaande) arbeidsmarktsegmentatie als rem gaat. fungeren oo het 

proces van evolutie van deeltijdwerk tot volwaardig werk, wat in concreto de volgep-: 

de eisen inhoudt: 

- deeltijdwerk moet qua funktie-inhoud even volwaardig zijn als volle tijd-vlerk 

- deeltijdwerk moèt evenveel promotiemogelijkheden bieden 

de rechtspositi-ê van deeltijdwerkers moet gelijk zijn aan die van de volle tijd-wer

kers. 

-deeltijdwerk moet relatief gelijk beloond v:orden als volle tijd-werk. 

- deeltijdwerk moet flexibel zijn toe te passen, in die zin dat de lengte van de 

werkweek kan worden aangepast aan de eisen van de individuele werknemer in zijn 

specifieke levenssituatie. 

t-1IDDELEN ot-1 DIT DOEL TE BEREIKEN 

!.Stimulering van de werkgelegenheid in het algemeen, waardoor gunstiger condities 

ontstaan voor een verhoogde part i ei pat ie van vrouwen in het arbei dsproc=s. 
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2. Bewuste, meer of min planmatige, creatie van deeltijdarbeidsplaatsen, teneinde 

bestaande rigiditeiten in de opvattingen t.a.v. deeltijdarbeid bij bedrijven en 

overheid te doorbreken (zie par. 6. 3.). 
3. Aanpassing van de sociale en belastingwetgeving, en andere maatregelen waardoor 

de ongelijke rechtspositie van deeltijdwerkers wordt opgeheven. 
4. Vastlegging van rechtspositie deeltijdwerkers komt o.a. door middel van opname 

in de CAO te geschieden·. 
5. Achterstand van (vooral gehuwde) vrouwen op te heffen, waardoor hun arbeidsmarkt

positie wordt verbeterd. 
6. Door middel van voorlichting een mentaliteitsombuiging te bewerkstelligen, waar

door vaak bestaande sexe-scheidingen bij tal van beroepen worden opgeheven, en de 

bestaande rolverdeling niet langer als vanzelfsprekend wordt beschouwd. 

7. Een aanzienlijke verruiming van de mogelijkheden voor kinderopvang binnen en bui
ten ber.rijven en scholen. 

6.2. WERKLOOSHEID 

Wij kennen deeltijdarbeid slechts een beperkte betekenis toe als middel ter vermin
dering van de geregistreerde werkloosheid. De vergroting van het aantal deeltijdar
bei dsp 1 aatsen za 1 grotendee 1 s worderi gecompenseerd door een toename van het arbei cts

aanbod, zodat de daling van de geregistreerde werkloosheid van beperkte omvang zal 

zijn. Dit neemt niet weg dat op grotere schaal toepassen van deeltijdarbeid gevolgen 
heeft voor de werkloosheid en de werkgelegenheid: 

- Deeltijdarbeid zou een middel kunnen zijn om de kwalitatieve discrepanties op de 
arbeidsmarkt te verminderen, als het beleid gericht wordt op verbetering van het 

scholingsniveau van de (potentiële) deeltijdwerkers, en met name op een betere 
aansluiting van deze scholing op het soort werk dat wordt gevraagd. 

- De sociaal-psychologische gevolgen van werkloosheid kunen worden gereduceerd als 

meer werklozen in deeltijd deel kunnen blijven nemen aan het arbeidsproces, wat 

tevens het bestaande kennis- en ervaringsniveau op peil houdt. Een en ander is 
eveneens van toepassing op arbeidsongeschikten. 

Het beleid dient erop gericht te zijn bovengenoemde pluspunten van deeltijdarbeid 

nader vorm te geven en te stimuleren. Dit kan door de volgende maatregelen: 
- verdere opheffing van belemmeringen in de sociale verzekeringssfeer voor het in 

deeltijd gaan werken van werklozen; 

- het stimuleren van scholing; 
- stimulering van de werkgelegenheid in het algemeen. 

De be 1 angri jkste voorwa~rde voor positieve werkl oashei ctseffecten van invoering van 

deeltijdarbeid is dat de kosten van het bedrijfsleven (en de overheid) in het bij
zonder de loonkosten, niet stijgen. Aan deze voorwaarde kan o.i. worden voldaan als: 

- het loon van deeltijdwerk proportioneel aan de duur van de werktijd gerelateerd 
wordt; · 
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-de werkgeverspremies voor de volksverzekeringen evenwichtiger over de verschillende 
loongroepen worden verdeeld; 

het gemiddelde arbeidsproduktiviteitsniveau niet daalt. Naar onze mening (zie 3.2.la) 
zal de produktiviteit gelijk blijven; 

de bedrijfstijd minstens gehandhaafd blijft. Wij zijn van mening dat deeltijdarbeid 
mogelijkheden biedt voor een verlening van de bedrijfstijd, waardoor efficiënter 

gebruik van de bes taande produktiecapaciteit moge 1 ijk is en het serviceniveau van 
dienstverlenende organisaties verhoogd wordt. 

6.3. REINTEGRATIE ARBEIDSONGESCHIKTEN. 

Vergroting van het aantal deeltijdbanen kan een mogelijkheid zijn om reïntegratie 
van gedeeltelijk arbeidsongeschikten te bevorderen, c.q. volledige uitstoot uit het 

arbeidsproces van ten deie arbeidsongeschikten af te remmen. Het sodale verzekerings
systeem dient zodanig gestructureerd te worden dat geen belemmeringen in de weg wor

den gelegd om van deze mogelijkheid een optimaal gebruik te maken. 

6.4. DE ROL VAN DE OVERHEID IN HET KADER VAN DE STIMULERING VAN DEELTIJDARBEID 

De overheid heeft in deze. problematiek in feite twee petten op: enerzijds is zij 
wetgever, anderzijds werkgever. 

De regering zal sturend moeten optreden bij de bevordering van deeltijdarbeid. Zij 

stelt daartoe een beleidsnota op, waarin zij aangeeft op welke wijze deeltijdarbeid 
gestimuleerd zal v1orden, hoeveel deeltijdbanen in de komende periode tot stand zul

len moeten komen {door creatie van nieuwe deeltijdbanen en door omzetting van be
staande volletijdbanen in deeltijdbanen), en hoe deze deeltijdbanen volgens haar over 
de verschillende sectoren en functieniveaus verdeeld moeten zijn. 

Welke kwantitatieve doelstelling gekozen wordt hangt af van de omvang van het aanbod 

van deeltijdbanen, van de organisatorische mogelijkheden in bedrijven en inste)lingen, 
en van de snelheid waarmee op deeltijdarbeid kan worden omgeschakeld. Wat betreft dit 

laatste verwachten wij, dat deeltijdbanen vooral tot stand zullen komen bij wisselen 
van betrekking. Per jaar vinden er ca. 600.000 mutaties op de arbeidsmarkt plaats; 
bij voldoende vraag naar deeltijdbanen is het in onze ogen mogelijk, de eerstkomende 

jaren 10 à 15% van deze wisselingen in deeltijdarbeid te laten uitmonden, wat beper" 
kingen oplegt aan de snelheid waarmee een bepaald doel kan worden gehaald. 

Wat betreft de mogelijkheden voor de vraag naar deeltijdarbeid kwam in hfdst. 4 naar 

voren dat de bezwaren tegen deeltijdarbeid meer vermeend dan feitelijk zijn. Bij een 

goede· voorlichting en krachtig stimulerend beleid zou daarom aan deze kant een ruime 

marge kunnen bestaan. 

Het aanbod van deeltijdarbeid is evenmin exact te kwantifiteren. Op grond van de in 

par. 3.1. aangehaalde onderzoekingen menen wij te kunnen stellen dat een schattingvan 
400.000 ·personen zeker niet overdreven is. Dit zou corresponderen met ongeveer 10:~ van 
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het huidige aantal volletijdsbanen. Wij pleiten ervoor dat dit aantal in de komende 
vijf jaar wordt gerealiseerd. De overheid zal een groot deel (ca. 50%) van het te 
creëren aantal deeltijdbanen voor haar rekening dienffi te nemen (het plan heeft dus 

een taakstellend karakter.voor de overheidssector). 
Deze beleidsnota wordt ter goedkeuring aan het parlement voorgelegd. Jaarlijks wordt 
dan aan het parlement een VQortgangsrapportage toegestuurd. De p 1 annen in de be 1 ei cts

nota ontwikkeld en door de Kamer goedgekeurd, zullen door de overheid worden inge

bracht in de onderhandelingen met werkgevers- en werknemersorganisaties over een af 
te sluiten (meerjarig) sociaal contract. De creatie van deeltijdarbeidsplaatsen zal 
dus onderdeel uitmaken van het algehele pakket van arbeidsvoorwaarden. Als een soci
aal contract over deze problematiek niet mogelijk is of als de kwantitatieve doel
stellïng die overeengekomen is niet wordt gehaald, zal er een wettelijke verplichting 
moeten komen om de bedrijven het in dienst nemen van een bepaald aantal deeltijdar
beiders af te dwingen. Een dergelijke dwang moet echter niet al te snel worden op
gelegd. Eerst zal moeten worden afgewacht wat op basis van vrijwilligheid kan worden 
bereikt. De ervaringen bij bedrijfsleven en overheid opgedaan zullen tevens meer in
zicht geven in eventuele praktische problemen bij de invoering van deeltijdarbeid. 
Bovend i en za 1 op basis hiervan een pakket van maatrege 1 en ter verdere bevordering van 
deeltijdarbeid kunnen worden opgesteld. 

Een belangrijk argument voor de sterk initiërende rol die in het bovenstaande aan de 

overheid werd toegekend is gelegen in de in dit rapport gepresenteerde analyse van de 
knelpunten voor het op grotere schaal toepassen van deeltijdarbeid. 
In tegenstelling tot wat·veelal wordt aangenomen zijn het niet primair kostenfactoren 

voor het bedrijfsleven, maar VOOl"al belemmeringen als gevolg van sociaal-psychologi
sche "drempels", die ertoe leiden dat onvoldoende wordt _getracht de voor deeltijdar
beid noodzakelijke organisatorische vernieuwingen tot stand te brengen. Uit onderzoek 
komt naar voren dat deze problemen zijn o·p te lossen indien men de stap om deeltijd-· 
werkers in dienst te nemen eenmaal heeft gezet. Bedrijven kunnen ertoe worden gebracht 
deze stap eerder te nemen door de volgende maatregelen: 
- door het opleggen van een taakstelling ten aanzien van het aantal deeltijdfuncties 

(door middel van CAO of wetgeving, zoals hierboven is uiteengezet); 
door de vermeende bezwaren tegen deeltijdwerk weg te nemen. Hiertoe is vooral in
formatie over de organisatorische kant van het werken in deeltijd noodzakelijk. De 
beste methode voor het verstrekken van deze informatie is o.i. het aanstellen van 
deeltijdarbeidconsulenten bij de arbeidsbureaus, die een informatieverstrekkende en 
zonodi g begeleidende taak kunnen vervullen voor het bedri jfs 1 even; 

- subsidiëring zal alleen in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer (in deeltijd op
zicht) innoverende projecten worden opgezet, die duidelijke, uit de deeltijdopzet 
voortvloei ende aan 1 oopko·s ten met zi eh meebrengen, voorkomen. 

Binnen de overheidssector dienen voorts experimente~ te worden gestart met verschil
lende vormen van deeltijdarbeid. Hierbij kan met name worden gedacht aan verlenging 
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van de bedrijfstijd, wat een gunstig effect kan hebben op de kwaliteit van de dienst
verlening door de overheid. Wij verwachten dat door de ervaringen die bedrijven en 
overheid aldus opdoen met deeltijdarbeid, bestaande weerstanden zullen verminderen, 
niet alleen bij werkge,vers, maar ook bij werknemers die nog in onzekerheid verkeerden 
bij het gaan werken in deeltijd. Een en ander zal een impuls geven aan het emancipa
tieproces, die bij een "laissez-faire" beleid van de overheid met betrekking tot deel
tijdarbeid nooit bereikt zou kunnen worden, en die derhalve de rechtvaardiging vormt 
voor de voorgestelde, inderdaad ambitieuze, planmatige opzet. 

6.5. SOCIALE ZEKERHEID 

Deeltijdarbeid is een vorm van volwaardige arbeid en dientengevolge dienen elementen 
in het sociale zekerheidsstelsel die een belemmering kunnen vormen voor het gaan wer
ken in deeltijdarbeid,zoveel mogelijk te wot·den gewijzigd. De gelijke rechtspositie 
voor deeltijdarbeid en volletijdarbeid di~nt in het sociale zekerheidsstelsel door 
te werken. 

Toekomstige wijzigingen in ons sociale zekerheidstelsel zullen op grond van velerlei 
overwegingen gestalte krijgen. Het wegnemen van bepaalde belemmeringen bij deeltijd
arbeiders is slechts één van deze overwegingen. In deze nota zijn slechts aspecten 
belicht die rechtstreeks van belang zijn voor deeltijdarbeid. 

- De Algemene Weduwen- en Wezenwet'kent rechten toe aan weduwen, maar niet aan weduw
naars. Een veranderde rol verde 1 i ng vereist dat in bepaa 1 de -ge va 11 en een weduwnaar 
eveneens aanspraak op een AWW-uitkering kan doen gelden. 

- Indien de ziekenfondsen in de financiële problemen komen door een zeer sterke groei 
van aanspraken van deeltijdarbeiders àie een zeer lage premie verschuldigd zijn, 
kan voor bepaalde groepen een minimumpremie noodzakelijk zijn. Voorkomen dient te 
worden dat een zelfstandige zonder een redelijke premie te betalen volledige aan
spraak op het ziekenfonds kan doen gelden door voor enkele uren per week een dienst
betrekking te aanvaarden. Op langere termijn moet de oplossing veeleer gezocht wor
den in het invoeren van een volksverzekering tegen ziektekosten; 

-Ten onrechte is onlangs in de WAO de minimumdagloonbepaling afgeschaft voor deel
tijdarbeid. Een tweede onjuistheid is dat de verschuldigde premie afhankelijk is 
van de verdeling van de arbeidstijd over de dagen (ten gevolge van de premie-vrije 
voet per dag). Rechten en plichten dienen in evenredige verhouding tot elkaar te 
staan, door zowel de franchise als de uitkering naar rato van de werktijd toe te 
passen; 

- Het aantal dagen dat men gewerkt moet hebben om voor een uitkering krachtens de WW 
en de WWV in aanmerking te kunnen komen, moet voor deeltijdwerkers niet aan het 
minimum van 65 dagen zijn gebonden. Deze referte-eis dient voor deeltijdwerkers te 
worden verminderd naar rato van de arbeidstijd; 

- Pensioenfondsen die nog geen rekening met deeltijdarbeid houden dienen,vooruitlopem 
op een algehele wijziging van het pensioensysteem, zoveel mogelijk hun bepalingen 
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op een bevredigende manier aan te passen. 

Ook deeltijdvlerkers hebben recht op een pensioenregeling; op dit moment zij zij nog 

vaak ervan uitgesloten. 

-Het Algemene Burgelijk Pensioenfonds heeft geen bevredigende regeling voor deeltijd

werkers. De franchise (premievrij bedrag van inkomen) en de uitkering dienen in 

een proportionele verhouding te staan t.o.v. een volletijdwerker. 

- De onstuimige groei van het aantal aanspraken op een VUT-regeling kan en in het 

belang van de lterkorganisatie en in het belang van de werknemer(ster) gematigd 

worden door op oudere leeftijd een kortere arbeidstijd toe te staan aangevuld met 

een VUT-uitkering. 
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SAMENVATTING 
Uitbreiding van het aantal deeltijdbanen kan verschillende doelstellingen dienen: 
1. bestrijding van de werkloosheid 
2. bevorderen van persoonlijke ontplooiing 

3. werkgelegenheid voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten. 

Vooropgesteld moet worden dat dee.lti jdarbeid op zich niet zonder meer bevorderlijk 

is voor het bereiken van deze doeleinden; dat is pas het geval wanneer deeltijdarbeid 

het odium van tweederangsarbeid verliest. Daarom is het noodzakelijk dat deze werk

vorm op alle functieniveaus, in alle sectoren en voor mannen én vrouwen wordt door
gevoerd. Knel punten waaraan grote aandacht geschonken moet worden liggen op het ter
rein van de sociale zekerheid, de rechtszekerheid en de gevolgen voor het inkomen. 

Hier ligt een belangrijke taak voor de overheid als wetgever. 

Het scheppen van deeltijdbanen vormt niet dé oplossing van het werkloosheidsvraag

stuk. Wèl is deeltijdarbeid een doeltreffende manier om de armoede aan werk eerlijk 

te verdelen. Daarom"moet het streven naar werken in deeltijd opgenomen zijn in het 

algemene werkgelegenheidsbeleid. Vooral met het oog op de herinschakeling van werk
lozen hebben wij een inkomensprobleem gesignaleerd, waarvoor een oplossing gevonden 

moet worden. Aan een bijzondere categorie werklozen, de jeugdigen, zou bij de cre
atie van deeltijdbanen extra aandacht besteed moeten.worden. Juist voor deze catego
rie zijn de sociaal-psychologische gevolgen van de werkloosheid bijzonder groot. 

Voor de pe"rsoonlijke ontplooiing van mensen kan deeltijdarbeid van groot belang zijn. 

Voor sommigen kan e.en deeltijdbaan de ontsnapping uit de stress-situatie van het 

werk betekenen; voor anderen kan zo'n baan juist het venster naar maatschappelijke 
activiteit openen. Voor vrouwen kan deeltijdarbeid desondanks kwalijke gevolgen heb

ben, wanneer de vrouw naast haar huishouden nog een baan neemt om het stagnerende of 

dalende gezinsinko~en aan te vullen. Als deeltijdarbeid echter een instrument wordt 
om traditionele rolpatronen te doorbreken zal er een positief effect op de emanci

patie vanuit kunnen gaan. Er bestaat geen garantie, dat mannen hun aandeel in de 
verzorgings-en opvoedingstaak op zich nemen, maar wel wordt de mogelijkheid hièrvoor 

groter als beiden een volwaardige deeltijdfunctie kunnen krijgen. Integratie van 

deeltijdarbeid in de arbeidsmarkt als een volwaardige vorm van werk is dan ook nood
zakelijk. 

Deeltijdarbeid kan eveneens een middel zijn om de arbeidsduur aan te passen aan de 

fysieke mogelijkheden van de werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt bevonden 

zijn. Bovendien krijgt ook de oudere werknemer, die nü· voor de keuze VUT of geheel 
doorwerken staat, meer keuzemogelijkheden. Wij achten het sociaal onaanvaardbaar 

om mensen, die om welke reden dan ook, niet (meer) in staat zijn gedurende de vol

ledige werkweek te werken, helemaal buiten het arbeidsproces te plaatsen. Dit zou 
via deeltijdarbeid kunnen worden voorkomen. 

Van de invloed van deeltijdarbeid op het werkloosheidscijfer kunnen geen wonderen 
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worden verwa~ht. Als er meer deeltijdbanen worden aangeboden, is het onzeker welke 
mensen daarvan gebruik zullen gaan maken. Het is lang niet zeker dat dit mensen zijn 
die als werkzoekend staan ingeschreven (ook nog niet ingeschreven huisvrouwen, of 
mensen dfe anders in de WAO terecht zouden komen, kunnen deeltijdbanen aannemen). 
Evenmin valt te berekenen hoeveel ruimte er ontstaat als volletijdwerkers hun baan 
naar deeltijd kunnen en willen terugbrengen. 
Ook het aanbod van deeltijdbanen is onzeker. Werkgevers lijden vaak aan "koudwater
vrees" wanneer het om het splitsen van banen gaat. In werkelijkheid zijn de gevolgen 
van deeltijdarbeid voor een organisatie in vele gevallen op te vangen, doen deel
tijdwerkers hun werk tenminste even goed als volletijdwerkers, en zijn de kosten voor 
de werkgever in vele gevallen klein. Toch kan de "koudwatervrees" het aanbod wel 
degelijk beperken. Opvallend is, dat veel onderdelen van de overheidssector een dui
delijke achterstand hebben in het aanstellen van deeltijdwerkers. Het lijkt ons mo
gelijk dat in de komende kabinetsperiode 400.000 deeltijdbanen tot stand komen, waar
van ruim de helft volgens een op te stellen plan bij de overheid. 
Hoe deeltijdarbeid op ruimere schaal mogelijk gemaakt kan worden is een hoofdstuk 
apart. De·overheid zal hierbij een zeer stimulerende rol moeten spelen, niét alleen 
in haar optreden als wetgever, maar ook in dat als werkgever. In een nota dient de 
regering in onze ogen de mogelijkheden voor beleid aan te geven. Voor de overheids
sector zal een plan opgesteld moeten worden voor het scheppen van deeltijdbanen, 
waarin allereerst de achterstand bij de overheid op dit terrein weggewerkf moet wor
den. Dit plan heeft een taakstellend karakter, dat wil zeggen dat aanvullende maat
regelen worden toegepast wanneer de gestelde doeleinden niet worden gehaald. 
Voor de particuliere sector moet in onze ogen een (meerjarig) sociaal contract wor
den geslaten met werkgevers- en· werknemersergani sa ties, waarin een streefgetal voor 
deeltijdbanen op alle niveaus wordt vastgelegd. Als het onmogelijk zou blijken zo'n 
contract af te sluiten, of als zou blijken dat de str~efgetallen niet worden gehaald, 
dan moet in onze ogen de mogelijkheid worden geschapen deeltijdbanen aan ondernemin
gen op te leggen. 

In de nota worden tenglotte de verschillende regelingen van de sociale zekerheid 
onderzocht op hun· consequenties voor deeltijdarbeid, en er worden voorstellen gedaan 
om enkele van die regelingen te veranderen. 
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