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W.C.L.ZEGVELD

De sociale verdeling van het werk

Een van de centrale thema's in de geïndustrialiseerde wereld is het proces van verandering in het aanbod van, en de vraag naar, werk. Het gaat daarbij
zowel over de hoeveelheid van het beschikbare
werk als de verdeling daarvan over de bevolking.
Sociale verdeling van werk houd t in dat daarbij zowel het betaalde als het niet betaalde werk worden
betrokken.
Deze brede benadering is om drie redenen van
belang. Onbetaald werk levert een belangrijke bijdrage aan de reële welvaart. De groei van het betaalde werk door vrouwen betekent naast een toename in het aanbod van arbeid ook een verandering
in het rollenpatroon met betrekking tot arbeid. En
als derde kan worden geconstateerd dat als gevolg
van technologische en sociale innovatie de produktiefunctie tussen de formele (geld) economie en de
informele (niet-geld ) economie verschuift.

Deformele economie
Alvorens de verschillende aspecten van de sociale
verdeling van werk aan de orde te stellen is een globale beschrijving op zijn plaats van de ontwikkelingen inzake werk, welke zich gedurende de afgelopen decennia in de formele economie hebben voltrokken. Globaal, en niet beperkt tot Nederland, is
het beeld als volgt:
In '955 was het werkgelegenheidsaandeel van de
land- en tuinbouw in de EG-landen gemiddeld

,8% . In '975, 20 jaar later, was dit aandeel gedaald tot 7 à 8% . Mechanisering, grotere bedrijfsomvang o.a. door herverkaveling, toepassing van
kunstmest en be trijdingsmiddelen , een in ederland goed georganiseerde onderzoeksactiviteit en
een daarmee geïntegreerde voorlichtingsdienst van
ca. ,600 medewerker, droegen hiertoe bij .
Gedurendedeperiode '950- '965 kon deuitstoot
van arbeid uit de agrarische sector worden opgevangen door een zich sterk uitbreidende industriële
sector. Tot het stimuleren van die sector werd in
Nederland vanaf, 949 een krachtig industrialisatiebeleid gevoerd. Dit beleid was gegrond op relatief
lage loonkosten en , met de bulkchemie als een van
de trekpaarden , op de meer traditionele comparatieve voordelen van ons land , zoals ligging aan zee.
Energie-intensiteit en milieube~asting werden
destijds bij deze keuze in geringere mate als negatieve factoren in aanmerking genomen dan thans het
geval is.
Voor de EG als geheel was de relatie tussen de
toename van de ind ustriële produktie en de werkgelegenheid over de periode '950- '979 als volgt;
'950- '965 7% produktiegroei per jaar
, % werkgelegenheidsgroei per jaar
'965- '973 5- 6% produktiegroei per jaar
geen werkgelegenheidsgroei
'973- '979 2 à 3% produktiegroei per jaar
, - ' ,5% afname werkgelegenheid per
jaar
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Uit bovenstaande cijfers kan worden geconcludeerd dat de toename van de industriële produktie
samenvalt met een sterke groei van de arbeidsproduktiviteit. Voor de landen van de OESO geldt dat
gedurende de periode 1960-1975 de produktie in
de industrie per werknemer gemiddeld verdubbelde.
In de produktiesector doet zich in de geïndustrialiseerde landen vanaf het midden der zestiger jaren
een situatie van 'jobiess growth' voor; d.w.z. produktiegroei zonder toename van het aantal arbeidsplaatsen, een verschijnsel dat zich in de agrarische
sector al in een eerder stadium voordeed.
Tot aan het begin van de zeventigerjaren kon de
beschikbare arbeid worden geabsorbeerd in de
dienstensector; zowel in de marktsector (de tertiaire
sector) als de overheidssector (de quartaire sector).
In de quartaire sector resulteerde dit in een grote
uitbouw van voorzieningen op het gebied van met
name het onderwijs, de volksgezondheid en het
welzijnswerk. In de tertiaire sector waren het vooral
de banken, de verzekeringsmaatschappijen en het
Coerisme die voor een groei van de werkgelegenheid
zorgdroegen.
Ond erzoek naar de om vang en aard van dein ternalionale concurrentie toont aan dat deze zich in
hoofdzaak afspeelt tussen de geïndustrialiseerde
landen onderling. Ook blijkt, met name uit een
door de universiteit van Sussex uitgevoerd onderzoek, dat gedurende de periode 1963-1975 alle
industrielanden hun heil vooral gezocht hebben
in kostenvtrlaging van bestaande produkties door
middel van het doen van investeringen.
In verschillende mate werd ook door de geïndustrialiseerde landen geïnvesteerd in, wat Schumpeter noemt, kwaliteitsconcurrentie; te weten in
de ontwikkeling en produktie van veelal op
gebruikswaarde afgestemde nieuwe produkten.
Wat dit laatste betreft hebben recente analyses van

de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ( WRR ) en het Centraal Plan Bureau additionele onderbouwing gegeven voor wat reeds vanaf 1973 door D'66 werd gesteld, nl. dat Nederland
hierin achter loopt en dat een krachtig op industriële innovatie gericht beleid noodzakelijk is.
Twee indicatoren zijn hiervoor illustratief.
Terwijl de volume-ontwikkeling van de export gedurende de periode 1963- 1973 met I 1,5 % per jaar
toenam en gedurende 1973- 1978 met 2% , daalde
het binnenlands marktaandeel van de Nederlandse
industrie van gemiddeld 68% in de periode 19641968 naar 61 % gedurende 1969- 1973 tot gemiddeld 56,5 % gedurende de periode 1974- 1978. Kol
en Mennes geven in recente artikelen in ESB aan
dat de marktpenetratie vanuit het buitenland in de
komendejaren zal blijven toenemen. Het blijktduidelijk dat we qua levensstandaard resp. prijspeil
kwalitatief hoogwaardiger produkten zullen moeten vervaardigen. Een matigingsbeleid zonder
krachtig op industriële vernieuwing gericht beleid
is onvoldoende.
In het concept-verkiezingsprogramma van D '66
zijn verschillende voorstellen t.a.v. een innovatiebeleid gedaan. Aan dit beleid zou bestuurlijke vorm
en leiding moeJen worden gegeven door een
N ed erlandse I nd us triël e V ernieu wingsmaa tschappij (NIVM) ; een instelling met het karakter van
een zelfstandig bestuursorgaan. Dit voorstel , dat
reeds deel uitmaakte van het D'66 verkiezingsprogramma in 1977, ligt in tussen de recente voorstellen van de WRR en de reactie daarop van
de huidige Regering. Het vergroot de kans van
een noodzakelijk offensieve innovatiestrategie.
Voor het tot stand brengen van de noodzakelijke
vernieuwingen zijn een groot aantal nieuwe structuren nodig. De driehoek van technisch-economische ontwikkeling, waarden en normen, en structuren is in tegenstelling tot in de jaren ' 50 en
'60 niet in evenwicht. De veranderingen op het
gebied van normen en waarden en de mogelijkhe-
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den die de technologie biedt, vragen steeds meer om
het verwijderen van oude en het aanbrengen van
nieuwe structuren. Structuren uit de voorgaande
periode omknellen op vaak bureaucratische wijze
vernieuwingsmogelijkheden.
In de commerciële dienstensector, welke tot nu toe
vrij ongevoelig was voor automatisering, zal met
name door de introductie van de (micro)elektronica een scala van diensten worden beïnvloed.
Dit heeft inmiddels geleid tot een veranderende
werkgelegenheidsontwikkeling bij o.a. de banken
en het verzekeringswezen. Terwijl de werkgelegenheid bij de banken in de EG-landen gedurende de
periode [964- [974 jaarlijks met gemiddeld 6%
toenam, was dit percentage over de periode [974[977 gedaald tot 0,5 % bij een min of meer of meer
gelijke ontwikkeling van het dienstenpakket. Bij
twee grote Franse banken daalde de werkgelegenheid; bij de Crédit du Nord tussen [974 en [979
van [2300 tot [0800 en bij de Crédit Lyonnais
tussen [975 en [977 van 47000 tot 46 [00.
Het is tegen deze achtergrond dat Simon Nora en
Alain Minc in het in [978 in opdracht van de Franse
president ui tgebrach te rapport l' lriformatisation de la
Société gedurende de komende 10 jaar een reductie
verwachten van de werkgelegenheid bij de banken
van 30%. In de Deense bankwereld, waar men
t.a.v. automatisering vooroploopt, heeft dit geleid
tot het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst, waarin is bepaald dat voorshands van verdere automatisering wordt afgezien.
De kostenstructuur van de administratieve sector
was indevsin [977 als volgt: 84 % loonkosten, 10%
kantoorinrichting en 6% apparatuur. Het lijkt duidelijk dat met een dergelijke structuur de mogelijkheden van kostenreductie het grootst zijn t.a. v. de
'factor' arbeid.
De mogelijkheden en wenselijkheden van additionele werkgelegenheid in de quartaire sector zijn

beperkt. In de eerste plaats past het niet in het matigingsbeleid. Daarnaast meent het Sociaal Cultureel
Planbureau dat, afgezien van vele verschuivingen
t.g.v. de demografische ontwikkeling, er in deze sector gedurende de komende [0 jaar slechts 49000
additionele banen nodig zullen zijn. Het is ook zeer
de vraag of méér geld voor volksgezondheid en
welzijnszorg ook een grotere gezondheid en een hoger welzijn betekent. IIlich, in zijn boek Grenzen aan
de Geneeskunde, en Achterhuis, in De Markt van
Welzijn en Geluk, zetten daar vraagtekens achter.
Werd in het bovenstaande het probleem t.a.v. de
beschikbare arbeid in kwantitatieve zin aangeduid,
het zijn met name de kwalitatieve aspecten die een
nog grotere aandacht verdienen. Het kwalitatieve
probleem lijkt nog moeilijker op te lossen dan het
kwantitatieve. Werk in de industrie is vaak vervelend, het heeft door opslitsing in produktietaken een
geestdodend karakter en ook de fysieke omstandigheden zijn vaak verre van ideaal. Werkgevers zien
vaak specialisatie als onvermijdelijk met het oog op
produktiviteit.
Volgens een tweetal recente, door TNO uitgebrachte, rapporten is er achteruitgang te constateren t.a.v. de kwaliteit van de arbeid. Naast persoonlijk leed is dit probleem ook groot in financiële
zin. Zo stelde Lamers op een recent Euroforumseminar dat in [978 voor langdurige zieken en arbeidsongeschikten ca.J[ 5 miljard werd uitgekeerd,
plus nog] 2 miljard voor kort verzuim.
Twee beleidslijnen zijn hier te noemen:
- een aanzienlijke inspanning moet worden geleverd op het gebied van de zgn. humanisering van
de arbeid, inhoudende : werkintegratie, verbetering van de fysieke omstandigheden op de arbeidsplaats, participatie, aanpassing beloningsstructuur (betere financiële voorwaarden voor vuil en
onaangenaam werk) en toepassen van robots daar
waar het werk niet te verbeteren valt;
- meer integratie van de alfa- en bèta-disciplines,
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maar dan reeds in het onderwijssysteem. In
Frankrijk worden momenteel op alle middelbare
scholen computers geïnstalleerd en wordt het gebruik ervan geïntegreerd in het studiepakket.
'Technical culture' moet een essentieel onderdeel
vormen van het beleid.
Het 0'66 verkiezingsprogramma houdt een omvangrijke activiteit op het gebied van humanisering
van arbeid in.
Gegeven de verwachtingen t.a.v. de toekomstige
economische ontwikkeling is een betere verdeling
van het beschikbare werk essentieel. In Nederland
bestaan momenteel ruim 350000 deeltijdbanen;
ca. 8% van het totale aantal banen. Voor Zweden
en Denemarken zijn deze percentages 25 resp. 23.
Alhoewel het reëel is te erkennen dat er functies zijn
die wèl, en anderen die per sé niét in deeltijd kunnen
worden vervuld, is het vooral van belang de vooroordelen t.a.v. deeltijdbanen weg te nemen. Een in
[977 in de vs door de Georgetown U niversity uitgebracht rapport concludeerde dat 70 à 80% van alle
banen in deeltijd te vervullen zijn. Betere verdeling
van werk d.m.v. deeltijdbanen is een belangrijk onderdeel van het sociaal-economisch beleid van
0'66.

De informele economie
Bij het definiëren van de 'informele economie', de
niet-geld-economie, blijkt het vaak moeilijk een onderscheid te maken tussen 'werk' en 'ontspanning'.
Hoewel beide activiteiten soms samenvallen verschaft de Canadese econoom Oli Hawrylshyn ons
de volgende definitie: 'van een economische activiteit van een individu is sprake wanneer deze door
een derde persoon (gewoonlijk in dienstverband tegen geldend loon) kan worden uitgevoerd zonder
dat de gebruikswaarde voor het individu daardoor
wordt aangetast'.
Binnen de formele economie zijn gedurende de

afgelopen periode een aantal verschuivingen opgetreden die het werken in de informele economie
hebben bevorderd. In de eerste plaats zijn daar de
grote verschillen in produktiviteit tussen de industriële produktiesector, de bouwnijverheid en de
dienstensector. Was de produktiviteitsstijging in de
industriële produktie gedurende de periode [950[975 gemiddeld ca. 6 % per jaar, in de bouw als
geheel was deze stijging over dezelfde periode gemiddeld ca. 2 %. Inde dienstensector, met zijn hoge
arbeidsintensiteit en de tot nu toe veel geringere
mate van automatisering, is de arbeidsproduktiviteit nauwelijks gestegen. Door het koppelen van de
lonen in de dienstensector en de bouw aan die van
de produktiesector zijn produkten relatief goedkoop en de bouwen diensten relatief duur
geworden.
Ook het gemiddeld aantal werkuren per week in de
formele economie is flink gedaald. In 1949 werd in
de industrie per week 49,2 uur gewerkt, in [960 was
dit aantal 46,2; momenteel is het lager dan 40.
Daarbij is in de periode na de tweede wereldoorlog
het netto nationaal inkomen per hoofd gestegen.
Stellen we dit inkomen in [950 op 100, dan was het
indexcijfer voor 1976230. Metde aankoop van goederen in de formele economie kunnen in principe
twee functies worden vervuld. De transactie kan
zelf een daad zijn van uiteindelijke consumptie.
Wanneer we bijv. voor een bioscoopplaats betalen,
kopen we een dienst die we nagenoeg onmiddellijk
consumeren. Wanneer we echter een tv-toestel kopen , of een auto, verschaffen we ons een goed dat we
niet consumeren, doch gebruiken in het ons zelf verschaffen van een dienst.
De aankoop van goederen wordt in deze gevallen
niet als uiteindelijke consumptie beschouwd, doch
als een tussenliggende activiteit, een middel tot een
doel dat gewoonlijk het zichzelf verschaffen van een
dienst is. Een grote verscheidenheid aan relatief
goedkope duurzame consumptiegoederen biedt
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hiertoe mogelijkheden; wasmachines, afwasmachines, boormachines, schuurmachines, zaagmachines, naaimachines, gereedschap voor onderhoud
van de auto resp . boot, tuingereedschap enz. Er is
een enorme 'doe het zelf -activiteit ontstaan, die
vooral op de eigen woning gericht is. Deze ontwikkeling wordt nog gevoed door het op de markt brengen van door de niet-vakman eenvoudig te verwerken materialen als verf, behang e.d. De omzet van
de 'doe het zelf-winkels in de woningsfeer wordt
voor 1980 op] 4 miljard geraamd. In termen van
consumptie worden deze 'doe het zelf-activiteiten
op] 10 à 12 miljard geraamd. Gerekend in termen
van de formele economie betekent dat 150000 à
200000 full-time banen. Een volgende sector waarin het doe-het-zelven zich naar verwachting zal
gaan ontwikkelen, is die van het auto-onderhoud.
Verborgen produktie, het zichzelf verschaffen van
diensten, vond in omvangrijke mate plaats in de
agrarische samenleving. In het vroeg-industriële
tijdperk verminderde het sterk t.g.v. de lange werkdagen welke daarin werden gemaakt. De afgelopen
periode is het weer sterk toegenomen. De verwachtingen t.a.v. de kostenontwikkeling in de dienstensector, de ontwikkeling van de werktijd in de formele economie en de ontwikkeling van voor consumptie b'eschikbare middelen maken het aannemelijk
dat activiteiten in de doe het zelf-sector - de verborgen produktie - nog verder zullen toenemen. Er
ontstaat, wat Toiller in zijn recente boek The Third
Wave beschrijft, een situatie waarin de consument
een belangrijker deel van zijn produktie zelf ter
hand neemt en 'prosumer' wordt.
Ook het werk in het huishouden moet tot de informele economie worden gerekend. Met huishoudelijke apparaten verschaffen we ons ook diensten
waardoor o.a. huishoudelijke hulp veelal overbodig
is geworden.
Alhoewel ' huisvrouw' in Nederland niet tot be-

~-------

(oep gerekend wordt, zou, wanneer de werkzaam- jeugd- en (
heden in het huishouden op basis van het peuterspee
minimum-loon zouden worden gesteld, het bruto sportveren
nationaal produkt met 20- 30% toenemen . ac ti vi tei ter
Galbraith karakteriseert in zijn boek Economics and godsdienst
the Public Purpose het traditionele beeld n1. het werk politieke p.
van de huisvrouw als het organiseren van de 'con- beroeps- el
sumptie', terwijl de man het gezinsbudget 'produ- onderwijs
ceert' .
overige
In het kader van door D '66 voorgestane emancipatieprocessen wordt de slechting van deze schei- totaal
ding bepleit. Verschillende factoren spelen hierbij
een rol, zoals de ontwikkeling van de gemiddelde HetSociaa
gezinsgrootte (van 4,6 personen in 1920 tot 2,9 per- die tot de
sonen per gezin in ) 980) en de deelname van vrou- dubbeltelli
wen aan het arbeidsproces in de formele economie. landers tus
Laatstgenoemde ontwikkeling is in Nederland nog vrijwilligel
steeds weinig spectaculair. In 1920 was het aandeel gemiddeld
van de vrouw in de beroepsbevolking 22,7%. Nade was ca. 3,7
oorlog daalde dit percentage tot 22 , I , voornamelijk gerswerk z,
als gevolg van inkrimping van de landbouw en de mele econc
huishoudelijke diensten , sectoren waarin vrouwen betekenen.
relatief sterk vertegenwoordigd waren. Vanaf 1970
OpvalIe
nam het aandeel van de vrouw in het arbeidsproces actief is in
weertoe. In 1975 was het percentage 27,5 - een van langrijke ft
de laagste percentages in Europa.

Vrijwilligerswerk
De omvang van het vrijwilligerswerk in de sociaalculturele sector is recentelijk geanalyseerd in het
rapport Project personeelsvoorziening kwartaire sector
van het Sociaal Cultureel Planbureau. In het kader
van dit project werd nagegaan welk percentage van
de Nederlandse bevolking in de leeftijd tussen 18 en
65 jaar gedurende 1977 actief was in het vrijwilli.
gerswerk. De volgende resultaten werden geboekt:
bejaardenhulp
10%
gehandicaptenzorg, vrouwenverenigingen 2%
amateuristische kunstbeoefening
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hobby-verenigingen
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4%

Verhoging van de arbeidsintensiteit in de produktie-

2%
9%
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7%
2%

sector is mogelijk door middel van fiscale maatregelen waardoor investeringen in vergelijking tot arbeid zwaarder worden belast. Nadeel van een dergelijke maatregel is dat deze omwille van de nationale concurrentiepositie alleen in internationaal
verband kan worden genomen. Concrete resul taten
zullen derhalve eerst op langere termijn te verwachten zijn .
Een op nationaal niveau te nemen en in het
concept-verkiezingsprogramma van 0 '66 voorgesteld initiatief dat tot verhoging van de arbeidsintensiteitzalleiden , is het krachtig ondersteunen van
middelgrote en kleine ondernemingen in de produktiesector en het bevorderen van het ontstaan
van nieuwe ondernemingen. Ten aanzien van deze
twee mogelijkheden heeft Nederland een beleidsachterstand ten opzichte van andere Europese
landen.
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HetSociaal Cultureel Planbureau komtindezestudie tot de conclusie dat, na aftrek van 40 % voor
dubbeltellingen , er in 1977 3,6 miljoen Nederlander tussen de 18 en 65 jaar actief waren in het
vrijwilligerswerk in de sociaal-culturele sector. De
gemiddelde tijdsbesteding van deze vrijwilligers
wa ca. 3,7 uur per week. Wanneer we dit vrijwilliger werk zouden omrekenen in termen van de formele economie zou dit ca. 350000 full-time banen
betekenen .
Opvallend is het grote aantal Nederlanders dat
actief is in het vrijwilligerswerk. Zij spelen een belangrijke rol in de maatschappelijke ontwikkeling.
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De ge chetste ontwikkelingen geven aan dat de huidige werkgelegenheidsproblemen niet kunnen worden opgelost op basis van traditionele definities en
uitgangspunten t.a.v. werkgelegenheid.
Naast het verhogen van het innovatief vermogen
van het bedrijfsleven doen zich met betrekking tot
de werkgelegenheid in principe een aantal mogelijkheden voor, te weten:
- verhoging van de arbeidsintensiteit in de produkti ector ;
- ontkoppeling van de kostenstructuur in de produktiesector met die van het ambacht;
betere verdeling van het werk in en tussen de formeI en informele economie.

Ontkoppeling van de kostenstructuur in de produktiesector met die van het ambacht is een mogelijk ..
heid om door middel van vooral fiscale maatregelen
het kostenniveau van een groot deel van de commerciëlediensten, t.W. dievanhetambacht, tekunnen verlagen. Hiermee zal tevens worden bijgedragen aan het verminderen van nieuwe ongelijkheden
die door de 'doe het zeJr-activiteiten t.a.v. een aantal groepen van de bevolking worden gecreëerd (bejaarden, gehandicapten e.d. ). Tevens kan daarmee
een bijdrage worden geleverd om de ongelijkheden
en onrechtvaardigheden t.g.v . het 'zwart werken'
te verminderen.

Verdeling van het werk in en tussen de formele en informele economie is een beleidslijn waaraan een
eerlijker verdeling van het werk ten grondslag ligt,
zowel in de formele economie, de informele economie als tussen de formele en informele economie.
Het ontstaan van twee kasten van werkers wordt
voorkomen door het voor iedereen in principe mo-
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gelijk te maken zowel aan de formele als aan de
informele economie deel te nemen. Dit betekent ten
opzichte van de huidige situatie meer deeltijdwerk.
Ook kan het meer tweelingbanen betekenen. Met
name aan de overheid op centraal, provinciaal en
plaatselijk niveau wordt voor het realiseren van het
bovenstaande in het conceptverkiezingsprogramma van 0'66 een belangrijke rol toebedeeld.
De 'formele' economie, waarin werk als werk
wordt gedefinieerd wanneer er een financiële vergoeding voor wordt gegeven en waarvan de activiteiten meetellen in het bruto nationaal produkt, is
niet meer in staat voldoende arbeidsplaatsen te
scheppen op basis van de oude definities van 40 uur
per week, 48 weken per jaar en tot het 65ejaar. Dit
geldt voor zowel de produktiesector, de commercië·le dienstensector als de zgn. quartaire sector.
Een innovatief structuurbeleid, gericht op het
versterken van het economisch draagvlak, zal hier
de meeste soulaas kunnen bieden doch de resultaten
van een dergelijk beleid zullen eerst op langere
termijn zichtbaar worden.
De conclusie kan niet anders zijn dan dat aan 'werk'
in zijn ruimere definitie als 'maatschappelijk nutti-

g.e activiteit' geen gebrek is, en dat vooral op grond
van de 'erkenning' die vrij algemeen aan het werken in de formele economie wordt ontleend, het beschikbare werk in de formele economie beter moet
worden verdeeld. Het gaat ook om een erkenning
van de informele economie inclusief het vrijwilligerswerk, zonder welke de formele economie niet
zou kunnen functioneren. Maatschappelijk gezien
gaat het om de sociale verdeling van werk op basis
van het huidige patroon van normen en waarden.
Het gaat er ook om te voorkomen dat met de verder te verwach ten ui tbreiding van de informele economie, de schaarste aan banen in de formele economie en de toename van het vrijwilligerswerk er
nieuwe, ongewenste, ongelijkheden optreden.
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