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Introductie
In het weekend van 21 t/m 23 augustus 2015 organiseerden de Wiardi
Beckman Stichting, Jong WBS en de Jonge Socialisten een zomerschool voor
iedereen die zich begaan voelt
arbeidsvraagstukken van de toekomst.

met,

of

interesse

heeft

in,

de

Door verdergaande automatisering zal er werk verdwijnen, zal werk veranderen
en zullen er nieuwe vormen van werk ontstaan. Het is de hoogste tijd om
hierover na te denken. Een stapel aan vragen doemt op aan de horizon:
verdienen we straks allemaal nog evenveel aan het werk wat we blijven doen,
of moeten bepaalde vormen van werk anders beloond worden? Waarom krijgt
een vrijwilliger een kleine vergoeding voor een 40-urige werkweek, een
verpleegster een uurloon en een bankier een bonus? Is dit gewoon zoals het
hoort, of moeten we als samenleving hier verandering in brengen? Moet
iedereen nog wel werken, of eigenlijk, kán iedereen nog wel werken als de
robot en ICT straks ons het werk uit handen nemen? Veel mensen bespreken
het basisinkomen op dit moment. Zou dat de oplossing zijn of is het beter om
iedereen een basisbaan te garanderen? Misschien ligt de oplossing wel in de
20ste eeuw en moeten we weer kijken naar de Keynesiaanse arbeidsdeling: een
kortere werkweek die ervoor zorgt dat iedereen wel werk heeft. Kortom, vragen
genoeg. De Zomerschool van WBS Jong WBS en Jonge Socialisten bood dan
ook een geweldige kans om te werken aan de volgende vraag: hoe ziet de
sociaaldemocratische agenda er uit waar het op werk in de nabije toekomst
aankomt?
De Zomerschool
De Zomerschool stond in het teken van deze zoektocht. De verschillende
onderwerpen kregen handen en voeten in een aantal verdiepende lezingen.
Tussen de lezingen door, gingen de deelnemers in kleine groepen aan de slag
met een deelonderwerp om antwoorden te onderzoeken en te formuleren.
Deze nieuwe ideeën zijn aan een panel van politieke prominenten voorgelegd.
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U leest hier de derde publicatie van JongWBS in de serie van Jong WBS
Ideeën & Idealen. Hierin vindt u de stukken terug die door de verschillende
groepjes over de verschillende thema’s zijn geschreven. Daarnaast bevat het
een selectie van de beste ingezonden columns van de Zomerschool. Namens
het bestuur en de organisatie van de Zomerschool wensen wij u veel
leesplezier.
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De arbeidsmarkt in het jaar 2050
Stijn Kloosterboer

Het is het jaar 2050. Na een worsteling van een aantal decennia met de
vergrijzingsproblematiek leeft de wereld inmiddels alweer een decennium met
een banenoverschot.1 Door exponentiële groei in de technologische sector zijn
vele traditionele banen verdwenen, die grotendeels zijn geautomatiseerd. Het
banenoverschot bestaat dan ook voornamelijk uit vacatures voor hoger
opgeleiden en technologisch onderlegde werknemers. De Verenigde Staten is
sinds tien jaar actief aan het rekruteren in het buitenland. Haar immigratiebeleid
is 180 graden gedraaid en hoger opgeleiden in zowel Westerse als nietWesterse landen worden gestimuleerd naar de VS te emigreren door middel
van hoge salarissen en grote belastingvoordelen. Dit heeft geleid tot de
zogeheten brain drain in Europa waardoor er ook in Nederland een ernstig
tekort aan werknemers met de juiste vaardigheden voor arbeid in de 21ste eeuw
is ontstaan.
Door de afwezigheid van een gezonde poule aan gekwalificeerde werknemers
wordt het ondernemers schier onmogelijk gemaakt hun onderneming in
Nederland te laten groeien. Steeds vaker kiezen ondernemers ervoor om hun
onderneming naar de VS te verhuizen, daar hun producten veelal digitaal
worden gedistribueerd of in lagere lonenlanden worden geproduceerd en een
standplaats in Nederland dus geen specifieke geografische voordelen biedt. De
gefragmenteerde Europese Unie weet geen vuist te maken tegen de
geleidelijke verschraling van de economie. Alhoewel de werkgelegenheid flink
is toegenomen, weet men geen kandidaten te vinden die met hun ervaring
tegen de trend ingaan en de Europese economie weer laten floreren.
2050 is een moeilijk jaar voor Nederland en, des te meer, voor het deel van de
bevolking dat geen gedegen opleiding heeft genoten. Onder invloed van de
druk van de vergrijzing in eerdere decennia is er een aanzienlijke hap uit het
sociale zekerheidsstelsel gegeten en dit gat is in de daaropvolgende decennia
niet meer gedicht. De gevolgen voor deze klasse zijn catastrofaal. Een groot
deel van de Nederlandse bevolking leeft onder de armoedegrens, kent grote
1

st

George Friedman, The next 100 years, a forecast for the 21 century. Manhattan 2009.
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bestaansonzekerheid en beschikt niet over middelen om zichzelf uit deze
malaise te manoeuvreren.
Door technologische vooruitgang is het leven wel goedkoper geworden.
Transportkosten van zowel personen als goederen zijn sterk gedaald, evenals
de kosten voor productie. Het jaar 2050 markeert echter de omslag waarin de
balans tussen een goedkoper leven en de inkrimping van bestaansmiddelen
wordt scheefgetrokken. Er breken op grote schaal protesten en rellen uit tussen
burger en overheid en de roep om een door de staat gegarandeerd
bestaansminimum kan niet langer onbeantwoord blijven.
De Nederlandse overheid reageert hierop door een minimuminkomen te
garanderen aan iedere burger, mits deze burger zich beschikbaar stelt voor het
verrichten van werkzaamheden. Dit zal in één klap een grote schaarste aan
werk binnen de publieke sector creëren waardoor de overheid, die onder
invloed van Europese austerity politiek is geslonken tot een schim van het
orgaan dat zij in het vorige millennium was, opbloeit en uitgroeit tot een
omvang die vele malen groter is dan ooit tevoren.
De burgers die reeds in het bezit waren van een baan, zullen het basisinkomen
terugbetalen middels extra belastingen, een en ander naar maatstaven van
proportionaliteit. Beurgers die niet in het bezit waren van een baan, krijgen de
kans zichzelf opnieuw uit te vinden en zich te ontplooien binnen de publieke
sector die zich razendsnel uitbreidt in vele sectoren. De overheid ontwikkeld
met name veel werkgelegenheid in educatie. Het volgen van opleidingen wordt
gratis en burgers worden gestimuleerd om opleidingen in deeltijd te volgen door
daar een volledig basissalaris tegenover te stellen. Vanaf de basisschool
krijgen kinderen veel meer aandacht omdat er per vijf tot tien studenten een
leraar beschikbaar is. Lesprogramma’s zullen al veel eerder het schrijven van
code incorporeren, net als dat zij de studenten zal onderleggen in de basis van
techniek.
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Ergens halverwege de tweede helft van de 21ste eeuw bestaat er in Nederland
weer een brede technologisch geschoolde poule aan werknemers.
Ondernemers vinden “the right man for the job” weer in eigen achtertuin en
middels emulatie en private en publieke investeringen wordt de technologische
achterstand op de VS langzaam ingehaald. Belangrijker is dat de Nederlandse
burger zekerheid van bestaan kent en zich veilig voelt. De publieke sector
bloeit van de productiviteit, omdat de publieke sector over zoveel handen
beschikt dat de 40-urige werkweek een begrip uit het verleden is. Het werk
wordt eerlijk verdeeld onder de beschikbare groep en steeds vaker lukt het
individuen om een baan in de private sector te bemachtigen, dan wel parttime
bij te verdienen in de private sector.
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De Operariis Modernicus
Frank van de Wolde

Gisteren was ik in de dierentuin van Madrid. Het informatiebordje bij de
chimpansees las dat deze mensapen zeer intelligente dieren zijn: "ze
gebruiken gereedschap en groepen vertonen cultuur." Met ‘cultuur’ werd een
vorm van groepsleren bedoeld. Ik wil cultuur echter breder trekken, dus dicht ik
onze zwarte neefjes ook een andere vorm van cultuur toe: ontspanning.
De dierentuin van Madrid handhaaft dus het gebruik van gereedschap en het
bestaan van cultuur als belangrijke graadmeters voor de intelligentie van een
soort. Als we de bron even buiten beschouwing laten, wat zegt dit dan over de
"Operariis Modernicus" - de Moderne Arbeider?
Met wasmachines tot aan knuffelbeertjes met ingebouwde computerchips, van
smartphones tot aan robotgrasmaaiers: fysieke en mentale arbeid wordt snel
maar zeer zeker door machines vervangen. Kortom: meer mensen met meer
verbinding betekent op dit moment dat wij als beschaving sneller leren dan dat
we ooit hebben gedaan en zodoende ook meer gereedschappen ontwikkelen.
Volgens onze eigen graadmeter zijn wij de slimsten op aarde: wij hebben nu
zelfs ons gereedschap ’aangeleerd’ te leren. Het gaat ons goed.
Maar wat betekent het uiteindelijk voor de samenleving als wij deze lijn
doortrekken? Volgens mij betekent dit het volgende:
• zonder begrenzing zullen we ons milieu onacceptabel beschadigen;
•
•
•

we zullen als samenleving een nieuw antwoord moeten bedenken op
de vraag: "wat doe jij in je dagelijks leven?";
we zullen een nieuw systeem voor welvaartsverdeling moeten
ontwikkelen;
we zullen een nieuwe waardering moeten vinden voor ‘ambachtelijk
werk’.

Inderdaad, ik stel dat machines arbeiders zullen vervangen. De Operariis
Modernicus zit spoedig werkloos thuis, op zoek naar een andere dagbesteding.
Daarbij heb ik drie argumenten: ten eerste, computers en machines hoeven
werk alleen maar goedkoper te doen dan wij het kunnen om ons te vervangen.
11
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Ten tweede, ik geloof dat uiteindelijk bijna elke klus gedaan kan worden door
machines. Ten derde, het leervermogen van machines blijft exponentieel
groeien.
Maar, als de machines al ons werk gaan doen, hoe "verdienen" wij dan ons
geld, van wie zijn al die machines dan en wat doen we dan met al onze tijd? Dit
is het moment waarop ik het ‘universeel basisinkomen’ uit de hoed wil trekken
en Piketty wil gaan parafraseren om tot de uiteindelijke oplossingen op die
vragen te komen. Ik weersta die verleiding echter en laat dit over aan mijn zeer
capabele collega's. Wel wil ik het over een, volgens mij, dieper, filosofisch
vraagstuk hebben: als machines al ons werk gaan doen, inclusief het beheren
van al het kapitaal, wat is dan nog de toegevoegde waarde voor de
samenleving als één individu of rechtspersoon gecompenseerd wordt voor een
bepaalde economische activiteit?
In het huidige systeem is het zo geregeld dat een ondernemer gecompenseerd
wordt voor het risico dat hij of zij loopt. Risico op bijvoorbeeld faillissement door
een niet-voorzien probleem. Maar als al het werk gedaan wordt door computers
– inclusief het nemen van beslissingen – wat is dan nog de toegevoegde
waarde voor de maatschappij om deze verantwoordelijkheid niet collectief te
dragen, maar in de schoenen te schuiven van een select groepje? Als er geen
mensenhand te pas komt aan de onzichtbare hand van Adam Smith, wat is dan
de staat van het kapitalisme?
Ik geloof dat allerhande middelen uiteindelijk gecollectiviseerd dienen te
worden omdat er anders een ongeëvenaarde ophoping van kapitaal ontstaat en
een torenhoge werkloosheid optreedt, die samen zullen leiden tot onhoudbare
spanningen binnen de samenleving.
Na collectivisering zou het uiteindelijke plaatje er als volgend uit moeten zien:
ten eerste, computers verzorgen productie, waarbij de uiteindelijke
toegevoegde waarde gedeeld wordt door de samenleving. Ten tweede,
diensten die niet vervangen kunnen worden door machines kunnen leiden tot
een hoger aanvullend inkomen – denk hierbij bijvoorbeeld aan ambachtelijk
werk en geestelijke zorg. Ten derde, de "echte prijs" van producten zou zo ver
mogelijk doorgerekend moeten worden aan de klant om zodoende een zo
Jong WBS Ideeën en Idealen #3
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duurzaam mogelijke consumptie te stimuleren. Ten vierde, de besluitvorming
en algoritmen die de uiteindelijke allocatie van middelen bepaalt, zou zo
transparant en democratisch mogelijk tot stand moeten komen. Ten vijfde, optouts uit verschillende collectieve programma’s moeten mogelijk zijn om
persoonlijke vrijheid te garanderen. Via een dergelijke inrichting van onze
maatschappij zouden wij onze samenleving gelijkwaardiger, duurzamer en
tegelijkertijd vrijer maken.
Voor de Partij van de Arbeid zie ik in dit geheel dan ook de volgende kansen:
• om zichzelf te blijven inzetten voor gelijkheid van kansen in de
•
•
•

samenleving;
om zichzelf te blijven inzetten voor persoonlijke vrijheid;
om zichzelf te herontdekken in een wereld waar arbeid een steeds
minder centrale rol zal spelen;
om technologie pragmatisch te omarmen en er niet van in de kramp te
schieten;

Dan rest het mij alleen nog maar om te beantwoorden wat de Operariis
Modernicus moet doen met al zijn nieuwe vrije tijd.
Wat een vervelende, nare vraag om mee te blijven zitten. Ik ga denk ik maar
nog een drankje doen op het Plaza Mayor.
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Young & Uneducated?2
Maarten van der Laan

Soufian Afkir (19) vormt voor het gezicht van de Young & United beweging. Zijn
symbool is het ‘halve pak’, het pak dat slechts de helft van zijn lichaam
bekleedt, omdat Albert Heijn hem niet genoeg betaalt om een heel pak te
kunnen veroorloven. Young & United richt zich niet alleen tot de werkgevers,
maar ook tot de politiek: ze bepleiten namelijk de afschaffing van het minimum
jeugdloon. Het achterliggende principe is logisch: gelijk loon voor gelijk werk.
Maar hoe zit het met de implicaties van dit voorstel? Bijvoorbeeld, waarom zou
je nog studeren als je ook meteen goed kunt verdienen? De Young & United
beweging verdient zeker gehoord en serieus genomen te worden. We doen er
als partij echter geen goed aan om afschaffing van het minimum jeugdloon
klakkeloos over te nemen als partijstandpunt.
Als scholier (18) heb ik net als Soufian zelf ook bij Albert Heijn gewerkt. Ik
verdiende als achttienjarige toen iets minder, namelijk 4.75 euro per uur. Het
werken in de supermarkt heeft me geleerd een redelijke balans tussen werk,
school en privé te handhaven. Bovendien heeft het me geleerd om als
medewerker met lastige of ontevreden klanten om te gaan. Drie jaar later
balanceer ik tussen studie, werk en privé. Mijn ervaring met de klanten in de
supermarkt helpt me om scherp en beleefd te blijven als het lastig wordt.
Dit allemaal heb ik wellicht te danken aan de invoering van het minimum
jeugdloon. Bij invoering hiervan minimum jeugdloon speelde met name de
bescherming van de positie van de jongeren zelf op de arbeidsmarkt een
belangrijke rol. Stel dat een werkgever iedere werknemer, ongeacht leeftijd en
ervaring, hetzelfde uurloon zou moeten betalen. Hoe kom je als zestienjarige
zonder werkervaring dan nog aan de bak, nu in rijen dik de Soefians (19) op de
stoep staan die evenveel kosten, maar door hun werkervaring en leeftijd het
werk beter en sneller kunnen doen?
Het teruggaan naar 1969 door afschaffing van het minimum jeugdloon zou het
landschap van werkende jongeren drastisch veranderen. De scholier met
bijbaantje verdwijnt. Al het werk dat nu door scholieren en studenten wordt
2

Mijn dank gaat in het uit naar Reinder Reinders, zonder zijn ideeën had ik dit essay niet kunnen
schrijven.
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gedaan, zal vervangen worden door jonge fulltimers. Fulltime is voor een
werkgever wel zo makkelijk: het scheelt een hoop gedoe nu de werknemer
altijd beschikbaar is. Bovendien zal iemand die de hele week vakken vult dit
een stuk sneller kunnen dan iemand die dit alleen op zaterdag doet. Onder
jongeren zorgt afschaffing van het minimum jeugdloon dus voor een nieuwe
tweedeling in arbeiders en schoolgaanden.3
“Hier kunnen we niet van leven” scanderen de jongeren die zijn gerekruteerd
voor de Young & United beweging. Het klinkt vreemd, maar het is wellicht juist
goed dat je er niet van kan leven. Het huidige systeem van leerplicht, het
sociale leenstelsel en het minimum jeugdloon zorgt er namelijk voor dat na het
afronden van het voortgezet onderwijs de jongere zal kiezen voor een MBO-,
HBO- of WO-opleiding. Werken rendeert momenteel niet, het is aantrekkelijker
te investeren in een vervolgopleiding. Na afschaffing van het minimum
jeugdloon kun je er ook voor kiezen om direct te gaan werken. Zonder
specifieke vaardigheden en met minder algemene vorming dan jongeren die
wel doorstuderen, maar nu wel met een volwassen minimumloon, waar je dus
(net) van kan leven.
De tweedeling ontstaat met name na het achttiende levensjaar: de leerplicht zit
niemand meer in de weg om voor de arbeidsmarkt te kiezen. Jongeren die
direct gaan werken bouwen geen studieschuld op en kunnen het zich
veroorloven om zelfstandig te wonen. Deze voordelen zijn voor de korte
termijn, de keerzijde is levenslang. Aan de oppervlakte zijn er de economische
effecten: wie niet doorstudeert verdient later minder. Bovendien geeft
doorstuderen het individu de mogelijkheid om leuker en afwisselender werk te
kunnen doen. Ten overvloede is het ook nog eens zo dat onze veranderende
arbeidsmarkt meer en meer vraagt om hoogopgeleide werknemers. Vooral de
komende jaren zorgen alleen al de decentralisaties voor een groeiende vraag
naar hoger opgeleiden in de zorg. Los daarvan blijft de doorgaande
automatisering en outsourcing een belangrijke rol spelen in de trend naar meer
werkgelegenheid voor hogeropgeleiden.4

3

CGB 2006, Advies commissie gelijke behandeling inzake leeftijdsonderscheid in de supermarktbranche
“te jong te oud”, p. 16.
4
CPB 2015, De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025, figuur 2.2.
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Onderwijs dient een hoger doel dan alleen het leren van een beroep. Het doen
van een vervolgopleiding helpt het individu ook om volwaardig deel te kunnen
nemen aan de maatschappij. Het onderwijs is de motor van emancipatie in de
maatschappij en de verheffing van het individu. Een goede onderwijscarrière
zorgt voor betrokken en gemotiveerde burgers. Het produceert voor
deelnemers een gedeelde cultuur. Dit culturele belang van onderwijs lijkt de
afgelopen tijd door het vermarkten van de samenleving naar de achtergrond
verschoven te zijn. Een studie moet renderen, zoals alles tegenwoordig moet
renderen. Indien alle waardes worden omgezet in rendement en winst, blijft er
weinig over om te ontdekken. Jacques de Kadt benadrukt in Het Fascisme en
de nieuwe vrijheid (Amsterdam, 1939) het belang van cultuur, in brede zin. Hij
stelt dat zonder cultuur ons leven de zin verliest die wij het gegeven hebben.
Deze cultuur wordt pas door een sociaal en deugdelijk onderwijssysteem
toegankelijk voor het grote publiek.5
Het huidige veld van wetgeving omtrent onderwijs, bestaande uit onder meer
de leerplicht, het sociaal-leenstelsel én het minimum jeugdloon, stimuleert
jongeren om een vervolgopleiding te doen. Afschaffing van het laatste tornt aan
deze stimulans door het fulltime werken op jonge leeftijd al rendabel te maken.
Kinderen van hoogopgeleide ouders zullen de waarde van een vervolgopleiding
sneller erkennen. Daarmee neemt de nu al bestaande tweedeling tussen
hoger- en laagopgeleiden alleen maar verder toe.De Young & United beweging
verdient een serieuze reactie. De nonchalante omarming, zonder verder
commentaar – de houding die de PvdA nu aanneemt – schiet daarom ernstig
tekort. De beweging vraagt vanuit sociaaldemocratisch perspectief om een
repliek met een groter en meeromvattend verhaal. Jongeren verdienen een
samenleving waarin werken eerlijk wordt beloond, maar waarin ook het volgen
van een vervolgopleiding wordt gestimuleerd. Het onderwijs is namelijk nog
altijd de motor van de verheffing en de sleutel tot een gedeelde cultuur.

5

J. de Kadt, Het fascisme en de nieuwe vrijheid. Amsterdam 1938.
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Biedt een Europese arbeidsmarkt
bestaanszekerheid?
Jelmer Staal

Een tijdje geleden hielp ik als interviewer bij het maken van een bedrijfsvideo
van een internationaal transportbedrijf. In de kantine kwam het gesprek al snel
op de impact van de Europese integratie. “Weet je wat het is”, zei chauffeur
Frans, “ik heb niets tegen de Polen, maar het is gewoon niet eerlijk als ze dit
werk voor de helft doen, waardoor ik niets meer te vervoeren heb”.
De Europese integratie is een langdurig proces geweest, wat de gehele tweede
helft van 20ste eeuw heeft beslagen. Dit proces is grotendeels economisch
georiënteerd geweest. Voorlopers als de Europese Gemeenschap van Kolen
en Staal (EGKS) en de Europese Economische Gemeenschap (EEG) zijn –
meer dan het Europese justitiële of buitenlandbeleid – de opmaat naar de
Europese Unie geweest. Dit heeft geresulteerd in een Europese integratie die
zich kenmerkt door het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en
kapitaal, waardoor er sprake is van een gemeenschappelijke, vrije
(arbeids)markt.
Dat de creatie van deze ongebreidelde markt impact heeft op de arbeider van
de 21ste eeuw – en op verwezenlijking van de vier kernwaarden (goed werk,
bestaanszekerheid, binding en verheffing) van de PvdA – wordt geïllustreerd
door Frans. Het roept de vraag op of vrij verkeer van personen en diensten wel
een gegeven mag zijn bij een sociaaldemocratische agenda voor werk.
De impact van vrij verkeer
Het vrije verkeer van personen en diensten heeft, juist voor de transportsector
die dat in letterlijke zin benut, op verschillende manieren impact gehad. Dat
bijvoorbeeld grenscontroles van soms wel twaalf uur tot het verleden behoren,
heeft gezorgd voor meer en prettiger werk.
Tegelijk merken vrachtwagenchauffeurs dat beroepsgenoten uit Oost-Europa
bereid zijn tegen lagere salarissen te rijden. Als dit ritten in of vanuit WestEuropa betreft, dan is er sprake van concurrentie op primaire
arbeidsvoorwaarden. Ook op secundaire arbeidsvoorwaarden wordt er
geconcurreerd. Een voorbeeld hiervan is dat, ondanks dat het regelgeving van
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de Europese Unie betreft, de rij- en rusttijden zo geïnterpreteerd worden dat
Oost-Europese chauffeurs, in tegenstelling tot West-Europese, in hun
vrachtwagen in plaats van thuis rusten.
Nederlandse arbeiders verliezen deze concurrentie regelmatig. In het transport,
maar ook in andere sectoren. Andere voorbeelden zijn onder andere de
schoonmaak-, de bouwsector en de land- en tuinbouw. Bij de bouw van de
energiecentrales Eemshaven, in het door werkloosheid geteisterde OostGroningen, was soms twee derde van de bouwers van buitenlandse komaf. In
de gehele Nederlandse landbouw is ruim tien procent van de arbeiders OostEuropeaan, in de tuinbouw ligt dit percentage nog hoger. Bij het Kassenplan,
onderdeel van de Rotterdamse werkgeveraanpak door deze gemeente, werden
er van de zevenhonderd geïnteresseerde werkzoekenden slechts een vijftal
aangenomen: de sector, van tuinbouwers tot uitzendbureaus, is niet meer
gericht op Nederlanders. Deze fundamentele veranderingen zijn geen
neveneffect van vrij verkeer van personen en diensten, maar het doel ervan.
Een immobiele en een mobiele onderklasse
De sectoren waar de meeste effecten van deze ongebreidelde markt te merken
zijn, zijn de sectoren waar arbeid met relatief weinig opleiding verricht kan
worden. Alhoewel de afgelopen vijftien jaar het aantal banen aan de onderkant
van de arbeidsmarkt toegenomen lijkt en er in breder verband sprake is van
een relatief goede arbeidsparticipatie in Nederland, is er tegelijk een grote
groep die langdurig werkloos is. Dit zijn met name mensen met een lage
opleiding, arbeidsmigranten of oudere werklozen. Het vrij verkeer van personen
en diensten raakt daarmee precies de groep arbeiders die al de minste kansen
heeft, en zet daarmee bestaanszekerheid en goed werk onder druk.
Alhoewel de ongetemde markt werk biedt voor arbeiders uit Oost-Europa,
dienen er tegelijk vraagtekens geplaats te worden bij de wenselijkheid van deze
vorm van arbeid. Het betreft een groep die past bij het ‘Precariat’ zoals
omschreven door Guy Standing, met minder rechten dan burgers van de
landen waar ze werken en weinig perspectief. De Poolse arbeiders slapen
bijvoorbeeld in de cabine van hun truck of in het huis dat ze opknappen,
genieten minder sociale rechten in theorie en zeker in de praktijk en worden
regelmatig ronduit uitgebuit. Dit is geen bijkomstigheid van hun
Jong WBS Ideeën en Idealen #3
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aantrekkelijkheid als werknemer, maar dit ís hun aantrekkelijkheid als
werknemer.
Effecten managen
Dat het vrije verkeer van personen en diensten een negatieve invloed kan
hebben op goed werk en bestaanszekerheid voor een deel van de arbeiders, is
voor sociaal democraten niet nieuw.
De Nederlandse sociaaldemocratie, vertegenwoordigd door Lodewijk Asscher,
probeert deze effecten te bestrijden. Enerzijds in Nederland met onder andere
de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), anderzijds met een al ruim twee jaar
durende lobby in Europees verband. In andere Europese landen worden door,
of onder druk van sociaaldemocraten eveneens maatregelen genomen, zoals
in Noorwegen en Duitsland waarbij een minimumloon ingevoerd zal worden
voor werk met respectievelijk een Noorse opdrachtgever of binnen Duitsland.
Het zijn oplossingen waarbij vrij verkeer van personen en diensten, en daarmee
het creëren van één grote arbeidsmarkt, niet ter discussie staat. Deze omgang
is per ongeluk het beste verwoord door voormalig Labour-leider Ed Miliband,
toen hij zei dat “we inmiddels wel de goede beleidsmix als antwoord op
globalisering kennen, we kunnen alleen nog iets beter de effecten managen,
want die komen enigszins eenzijdig bij bepaalde groepen neer”.
Bescherming arbeid of markt
Of dit “managen” voor de

betreffende

arbeiders

goed

werk

en

bestaanszekerheid borgt, moet zich voor een deel nog bewijzen. De Wet
Aanpak Schijnconstructies is pas recent deels van kracht geworden. Tegelijk
kan in ieder geval alvast geconstateerd worden dat ‘de effecten’ tot nu toe
bestaanszekerheid en goed werk voor grote groepen fundamenteel onder druk
zetten – voor Nederlanders én Polen.
Terwijl voor de verbetering in Nederland hoop gekoesterd kan worden, zijn de
resultaten op Europees niveau teleurstellend. De uitgebreide lobby van
Asscher in Europa heeft vooralsnog slechts zwakke voornemens opgeleverd.
Een herhaaldelijk bepleit Europees sociaal beleid, zoals een minimumloon,
komt al decennia niet van de grond. Het Duitse minimumloon is voor de
transportsector vooralsnog opgeschort, na het starten van een procedure door
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de Europese Commissie vanwege de mogelijke inbreuk op de vrij verkeer van
goederen en diensten. Het uitblijven van resultaat en deze Europese interventie
roept de vraag op of een verenigd Europa goed werk en bestaanszekerheid
beschermt tegen één ongebreidelde arbeidsmarkt, of dat de ongebreidelde
arbeidsmarkt beschermd wordt tegen goed werk en bestaanszekerheid.
Of vrij verkeer van personen en diensten wel te combineren is met een
sociaaldemocratische agenda voor werk, zal de komende jaren beantwoord
worden. Dan zal blijken of het nationaal voldoende “gemanaged” kan worden,
bijvoorbeeld door met forse belastingkortingen en subsidies laagbetaalde
arbeid dusdanig in kosten te verlagen om zo te kunnen concurreren. Of dat er,
ondanks weinig vooruitgang in de afgelopen decennia, alsnog Europees
draagvlak voor een gezamenlijke aanpak zal ontstaan. Het is echter mogelijk
dat het resultaat van nationale maatregelen bestaanszekerheid en goed werk,
dat onder druk gezet wordt door Europese integratie, onvoldoende
compenseert. Dan zal de sociaaldemocratische agenda voor werk een
ongebreidelde Europese arbeidsmarkt met vrij verkeer van personen en
diensten achterlaten. Hier moet rekening mee worden gehouden in het denken
over de Europese arbeider van de 21ste eeuw.
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Waardering van Arbeid (winnende groep)

Fatihya Abdi, Wimar Bolhuis, Vincent Bouma, Anna Robin
Hogendoorn Streef, Maarten van der Laan, Kristina van der
Molen en Anne Roosenberg
Waarom?
Naar ons idee is de waarde en daarmee de waardering van werk niet in alle
beroepen en sectoren gelijk verdeeld. Vanuit het sociale denken is dit iets wat
alles behalve gewenst is. Niet alleen de hoogopgeleide professoren, de
goedverdienende orthodontisten of tandartsen en de topsporters verdienen
onze waardering. Die waardering moet er ook komen voor Bernadette,
schoonmaakster van beroep, die exemplarisch is voor de beroepsgroepen die
niet de waardering krijgen die ze verdienen.

Wat?
Om een manier te kunnen bedenken hoe dit aangepakt moet worden is het
eerst nodig om vast te stellen wat de waarde of de waardering van werk
precies is. Naar ons idee is dit goed samen te vatten in de volgende drie
symbolen.
Het hart staat voor het gevoel en dat het werk ons
geeft. Dan bedoelen we het gevoel dat je er zelf aan
overhoudt, maar vooral ook het gevoel, en daarmee de
waardering, dat een ander bij jouw beroep heeft. Dit is
vooral van belang voor de beleving en daarmee het
plezier waarmee iemand zijn werk uitvoert.
De vlinder staat voor vrijheid. Veel mensen voeren
werk uit dat zij eigenlijk liever niet zouden doen, maar
wel moeten doen zodat ze financieel rond kunnen
komen. De keuzevrijheid om het beroep uit te voeren
dat je daadwerkelijk ook uit wil voeren is in onze ogen
zeer belangrijk.
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Last but not least natuurlijk de euro, de financiële kant
van het verhaal. Nu wordt een waardering voor een baan
voornamelijk uitgedrukt in keiharde euro’s. Wij willen hier
verandering in brengen, maar vergeten daarbij niet het
belang van de financiële waardering. Dit is tenslotte voor
het grootste deel van de werkende gemeenschap de
belangrijkste reden tot het uitvoeren van werk.
Om het probleem goed zichtbaar te maken hebben wij twee beroepen als
voorbeeld gesteld, de schoonmaakster (Bernadette) en de buschauffeur
(Akim). Bernadette en Akim verbeelden naar ons idee precies het probleem
van het ontbreken van de juiste waardering voor werk.
Bernadette doet als schoonmaakster belangrijk werk dat niet iedereen wil doen,
maar zonder haar zou het kantoor waar jij en ik werken steeds viezer en viezer
worden. Op den duur is de koffie niet meer te drinken omdat Bernadette het
koffieapparaat en de kopjes niet meer schoon maakt. Waarom vragen we
Bernadette dan om een andere ingang te nemen dan wij doen, en waarom mag
zij niet tijdens de reguliere werkuren haar werk doen, maar moet zij ‘s ochtends
vroeg voor wij uit ons bed komen al aan de gang, of zelfs ‘s avonds laat als wij
al lang weer thuis zijn? Bernadette heeft dan ook een onzichtbaar, maar zeer
belangrijk beroep.
Dan Akim. Akim brengt ons bijna elke dag naar ons werk met zijn bus. Maar als
we instappen, zien we dan Akim zitten, of zien we iemand die onderdeel is van
de bus? Als onze chipkaart het weer eens niet doet en we moeten betalen,
worden we dan kwaad op Akim of op een machine? Het is wel Akim die dan
wordt uitgescholden of bespuugd, terwijl hij ons toch echt alleen veilig en
comfortabel naar ons werk of naar school wil brengen. Het is wel Akim tegen
wie we geen gedag zeggen terwijl we hem in sommige gevallen wel dagelijks
zien. Akim heeft ook een niet-zichtbaar beroep.
Hoe?
Het probleem moge nu wel duidelijk zijn, maar daarmee is er nog geen
oplossing. Wij beseffen ons ook dat er ook in dit geval geen gouden ei bestaat
waarmee alles in één keer is opgelost. Wij denken met de volgende
maatregelen wel een mooie cocktail gevonden te hebben waarmee we de
Jong WBS Ideeën en Idealen #3
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aandacht op dit probleem kunnen vestigen en het kunnen verminderen. Onze
cocktail bestaat uit de volgende maatregelen.
(On-)zichtbaarheidscampagne
Om de aandacht te vestigen op deze ongeziene maar zeer belangrijke
beroepen, willen wij een campagne starten die de vinger legt op de zere
plekken. Als meer mensen gaan beseffen dat bepaalde beroepen ook zwaar en
zinvol werk zijn wordt de waardering hiervoor ook groter. Voor de buschauffeur
willen wij een campagne starten met posters in de bushokjes. Op deze posters
staat een buschauffeur die je aankijkt en zegt: “Je kijkt wel, maar je ziet me
niet”. Voor de schoonmaakster zou je kunnen denken aan een campagne
waarbij de directie of het personeel een dag het werk van de schoonmaaksters
over neemt. Hiermee vergroot je de zichtbaarheid en het sociale contact met
deze onzichtbare beroepen.
Krachtige en aantrekkelijke vakbond
Wij zouden graag een sterkere vakbond zien. Een sterkere vakbond kan ervoor
zorgen dat Bernadette en Akim hun rechten beter leren kennen en zich
gesteund voelen om voor hun rechten op te komen. Daarnaast kunnen
Bernadette en Akim samen met de vakbond meer druk leggen op werkgevers
om te zorgen voor meer waardering. Wij denken dat dit bereikt kan worden als
de overheid alleen nog contracten aangaat met bedrijven die een afgesloten
cao bezitten en het lidmaatschap aantrekkelijker wordt door vakbondsleden iets
meer loonstijging te geven bij een cao dan niet-vakbondsleden. Dit zorgt voor
een grotere organisatiegraad, meer zeggenschap in de organisatie en de
ruimte voor meer zelfexpressie op het werk.
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Verhogen van individuele buffers6
Door het vergroten van de buffer wordt het sociale vangnet vergroot. Dit kan op
meerdere manieren bijdragen aan een grotere waardering voor werk. Doordat
het financiële gat tussen werken en niet werken minder groot wordt, is het
makkelijker om de gok te wagen en volledig te gaan voor het beroep dat je echt
graag zou willen hebben. Daarnaast geeft dit ook de optie om niet twee banen,
maar slechts één baan tegelijk te hebben. Hierdoor worden hele lange
werkweken ingekort, waardoor het aanbod verlaagd wordt. De vraag zal gelijk
blijven, waardoor er een schaarste ontstaat en de waardering voor deze
beroepen zal stijgen. Dit zorgt dus voor meer keuzevrijheid en meer zekerheid.

6

Buffer: financieel welvaartsvangnet zoals o.a. door Anton Hemerijck beschreven in ‘Social
investment. ‘Stocks’, ‘flows’ and ‘buffers’’. In: Politiche Sociali Anno 1, 1/2014.
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Emancipatie en Discriminatie

Joyce Groothuijzen, Janneke Holman, Marnix Janssen,
Nassim Jarir, Iris Kater en Lidia van der Klei
“De diversiteit in de samenleving wordt op de werkvloer onvoldoende
weerspiegeld”, schreven wij zaterdagavond op een groot vel papier. Om eraan
toe te voegen: “en dat is een slecht iets!”. Dit was onze conclusie na twee
dagen brainstormen over het thema ‘emancipatie en discriminatie’. Twee dagen
discussiëren over genoeg en zinnig werk voor mensen met een
arbeidshandicap, met een eerlijke beloning. Over discriminatie op basis van je
naam, en of anoniem solliciteren een goede oplossing kan zijn. Over dat alleen
moeders de vraag krijgen hoe ze toch hun drukke baan combineren met een
gezin, en of ‘zwangerschapsverlof voor vaders’ misschien een goed plan is. Dat
werk je verbindt met de samenleving. Over willen bijdragen.
Onze conclusie is allesbehalve nieuw. Uitgekauwd is een beter woord. Toch is
zij (helaas) nog hoogst actueel. De arbeider van de 21ste eeuw heeft vele
gezichten: ‘hij’ is ook vrouw, heeft een kleurtje, een accent (anders dan de
Gooische ‘r’), is homo- of transseksueel of tobt al jaren met zijn gezondheid.
Daar tegenover staat de arbeidsmarkt, de werkvloer, die wordt gedomineerd
door witte, heteroseksuele mannen van een zekere leeftijd. Uitsluiting op de
arbeidsmarkt heeft grote gevolgen voor het individu en ook voor de
samenleving als geheel zijn de gevolgen niet te overzien. Tweedeling en
onbegrip liggen op de loer en de solidariteit staat onder druk. Tijdens zijn Martin
Luther Kinglezing op 15 april van dit jaar verwoordde Lodewijk Asscher het als
volgt: “talenten worden verspild en dromen worden vernietigd”.7
Tot de jaren 70 werden vrouwen structureel uitgesloten van het arbeidsproces.
Door de emancipatiegolf in die jaren en de daaropvolgende massale toestroom
van vrouwen tot de arbeidsmarkt heeft ons land een enorme groei in welvaart
en welzijn doorgemaakt. Toch is maar 50 procent van de Nederlandse vrouwen
economisch zelfstandig. Het is tijd voor een tweede sprong voorwaarts, één
waarin etnische minderheden, vrouwen en arbeidsgehandicapten hun plek en

7 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/toespraken/2015/04/09/martinluther-king-speech-minister-asscher.html, bezocht op 17-12-2015.
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rol op de werkvloer opeisen. Een kans die wij als samenleving niet mogen laten
liggen.
Wij zeggen niet dat ‘de witte mannen’ willens en wetens andere mensen
buitensluiten. Wat wij wel beweren is dat wij ons allemaal laten leiden door
onbewuste denkkaders en vooroordelen. Wij identificeren ons allemaal met
mensen die, in ieder geval enigszins, op ons lijken. Het is dit mechanisme dat
eraan ten grondslag ligt dat witte mannen, witte mannen uitkiezen. Onbewust
omdat het zelfs bij geanonimiseerde teksten zo werkt: woordkeuze in een
sollicitatiebrief kan verraden of we met een man of vrouw van doen hebben.
Dat verklaart ook waarom de winnaars van de essaywedstrijd van deze
zomerschool, gekozen door een jury van witte mannen, alle drie een witte man
waren. Een vicieuze cirkel dus, die bovendien verhindert dat er rolmodellen
opstaan.
Bewustwording, daar draait het om. Bewustwording bij de witte, mannelijke
selectiecommissie van hun onbewuste voorkeur voor de witte, mannelijke
kandidaat. Wij willen dit bewerkstelligen door nu eens niet de maatregel aan de
kant van ‘de benadeelde’ te leggen. Tenslotte wil niemand de ‘excuustruus’ van
het bedrijf zijn. De tweede keuze die alleen werd gekozen omdat het een
allochtoon of een vrouw ‘moest’ worden.
Wij pleiten voor een ‘blanke mannenquotum’. Een maximum van 50 procent
witte mannen binnen een bedrijf of organisatie. Te beginnen in de
bestuurskamer. Hoe de andere 50 wordt ingevuld staat het bedrijf vrij, maar
vaststaat dat niet meer dan 50 procent van de werknemers uit witte mannen
bestaat. Zo ontstaat bewustwording van denkkaders en vooroordelen. Wanneer
we hiermee ‘aan de top’ beginnen groeit het aantal rolmodellen enorm. Zo
wordt het ‘glazen plafond’ van bovenaf doorbroken en kan de diversiteit op de
werkvloer doorsijpelen in de gehele organisatie. En wat nog veel belangrijker is:
zo kunnen wij, als samenleving in zijn geheel, profiteren van ieders talenten en
vaardigheden. Daar worden we allemaal beter van.
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Gratis Geld

Een basispakket voor iedereen
Anouk Daams, Andrej van Hout, Emma Rikken, Laura De Vito,
Sebastiaan van der Vliet en Joost Westland
De arbeider in de 21ste eeuw zoekt of wil niks anders dan de arbeider die we nu
kennen, of kennen uit het verleden. Simpelweg geluk. Individueel geluk:
gezond zijn en de mogelijkheid hebben tot zelfontplooiing, om het beste uit
zichzelf te kunnen halen. Daarnaast sociaal geluk: het geluk dat je ervaart als
je tijd doorbrengt met familie, vrienden en geliefden. En tot slot,
maatschappelijk geluk: het geluk dat wordt gehaald uit het gevoel mee te
kunnen doen in de samenleving, iets bij te dragen, gewaardeerd te worden.
Problemen voor deze eeuw
Toch is het zo dat – wanneer we ons de arbeider van de 21ste eeuw voor stellen
– we niet automatisch alleen maar gelukkige mensen zien. Valkuilen
verzamelen zich rondom drie punten: te weinig banen, de “goede” banen bij de
“verkeerde” mensen en te veel stress en te weinig vrije tijd in de banen die er
zijn. Een tekort aan banen leidt tot werkloosheid, wat het ontbreken van
inkomen, het verlies van waarde binnen de samenleving en grote zorgen tot
gevolg heeft. Daarnaast komen mensen in banen terecht die ze niet graag
doen, maar toch aannemen – omdat het niet anders kan. Dit kan gaan om een
baan onder het opleidingsniveau, of een baan waar men voor een te laag loon
heel hard moet werken en deze daardoor geen voldoening gevende
arbeidsplek meer is. Mensen met banen ervaren bovendien stress. Dit is een
grote bedreiging voor de gezondheid en het al genoemde overkoepelende
begrip ‘geluk’.
De hierboven geschetste situatie leidt tot drie kernproblemen die we kunnen
zien aankomen. Ten eerste verslechtert de positie van de arbeider. Door
schaarste aan banen kunnen er weinig eisen gesteld worden. Het bekende
“Voor jou tien anderen!” argument. Daarnaast leidt een grote uitval op de
arbeidsmarkt tot een grote groep van de bevolking die in de molen van sociale
zekerheid terecht komt. Helaas is het zo dat de gecompliceerde wet- en
regelgeving heeft geleid tot een ingewikkelde, bureaucratische situatie, waar
veel geld wordt uitgegeven aan het systeem, in plaats van aan de mensen in
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Wat%de%
arbeider%
Probleme
Een onvoorwaardelijk menswaardig bestaan voor iedereen
De wensen van dewil%
arbeider en de problematiek overwegende, geloven wij dat
het systeem. Tot slot is er algehele onzekerheid ten aanzien van de
arbeidsmarkt, iets wat geluk niet bevordert.

er een oplossing is: het basispakket!

Basis%
pakket%

Het basispakket bestaat uit drie basismaatregelen die alle kansen bieden voor
het zogenoemde ‘goede gelukkige leven’. Het gaat om: basisvoorzieningen,
basisinkomen en tot slot maar zeker niet onbelangrijk in deze tijd van ‘druk druk
druk’: basis vrije tijd. Basisvoorzieningen worden gratis verstrekt aan iedereen
in de maatschappij, ongeacht inkomen of mogelijkheden. Ze omvatten ten
minste voorzieningen als zorg en onderwijs, zodat die basale voorzieningen
altijd voor iedereen beschikbaar zijn. Toegankelijkheid van de zorg en het
onderwijs is daarmee gewaarborgd.
Andere, meer markt-gerelateerde, basisbehoeften kunnen worden voorzien
door een klein basisinkomen dat gebruikt kan worden voor voedsel, kleding en
huisvesting. Tot slot omvat het pakket basis vrije tijd, oftewel
arbeidstijdverkorting. De standaard werkweek wordt in eerste instantie 32 uur
en als het nodig is kan dit nog verlaagd worden. Door het systeem van
basisvoorzieningen en een basisinkomen is een minimumloon niet meer nodig,
en zijn de laagste inkomens beter af. Daarnaast komt er een verhoogde
belasting op overuren voor de werkgever, om meer dan 32 uur per week
werken te ontmoedigen. Dit geeft ruimte in het leven van de arbeider om meer
tijd te besteden aan de mensen om zich heen en voor zelfontplooiing náást het
werk.
Niemand kan voorzien hoe de wereld er over dertig jaar uitziet, maar een ding
moge duidelijk zijn: het basispakket biedt zekerheid en bescherming en de
voorwaarde voor een goed leven voor iedereen!
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Mens en Machine

Nik Jan de Boer, Frits Grotenhuis, Peter de Lange, Jintro
Pauly, Annemarie Rullens, Jelmer Staal en Frank van de
Wolde
Nieuwe technologie zal de vraag naar arbeid wegvagen en waar arbeid nog
beschikbaar zal zijn, zal deze radicaal transformeren.
De mens gebruikt meer en meer gereedschap. Waar we vroeger met tientallen
mensen tegen een steen aanduwden, gebruik we nu één hydraulische pomp.
Waar vroeger honderden vingers werden ingezet in een fabriek, zetten we nu
een paar robots in. Alle werkers die vervangen zijn, kunnen nu nadenken over
zinvollere zaken zoals marketing en boekhouding, of ze kunnen een andere
waardevolle dienst leveren in onze maatschappij. Kortom: tot nu toe hebben
alle technologische ontwikkelingen onze productie vergroot en ons de ruimte
gegeven onze krachten elders in te zetten.
Nieuwe ontwikkelingen zoals het ‘internet of things’, big data, zelflerende
computers en algemeen inzetbare robots zullen mensen oninzetbaar maken.
Robots zullen op den duur namelijk al ons werk beter en goedkoper kunnen
doen. Robots zijn niet alleen sneller, sterker, goedkoper en scherper: ze
hebben ook de potentie om slimmer en creatiever te zijn.
Werk dat zal verdwijnen
In de Nederlandse transportsector werken alleen al 140.000 mensen.
Wereldwijd zijn dat er meer dan 70 miljoen. Zelfrijdende auto’s en
vrachtwagens zijn echt en vormen een directe bedreiging voor een groot deel
van de banen binnen deze sector. Maar ook in vele andere sectoren zullen er
snel veel banen verdwijnen: het maken van de stap van elektrische grasmaaier
naar automatische hovenier is niet groot, het 3D printen van volledige
gebouwen is binnenkort mogelijk.
Het snelst zullen er veel banen verdwijnen aan de onderkant van de socioeconomische piramide. Langzaam maar zeker zullen echter ook de banen in de
top van deze piramide verdwijnen: eerst de spierkracht, dan de denkkracht.
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Werk dat zal veranderen
Zolang er nog banen bestaan, zullen deze echter ook drastisch in karakter
veranderen. Meer en meer zullen we werk meetbaar en controleerbaar willen
maken. Statistiek zal ons in steeds verdere mate helpen in het maken van
beslissingen. Werkgevers zullen productiviteit accurater willen meten en op den
duur zelfs biomedische gegevens over hun werknemers willen verzamelen.
Data is kennis, en kennis is geld. De voordelen zullen groot zijn: meer inzicht in
ons eigen werk en op onze eigen gezondheid.
Het nadeel is echter, dat als er niet ingegrepen wordt, werkgevers 1984-achtige
taferelen op de werkvloer kunnen bewerkstelligen. Meer informatie over zijn
werknemers geeft de werkgever meer macht. Meer macht betekent dat het
sociale contract tussen werkgever en werknemer op losse schroeven komt te
staan.
Oplossingsrichtingen
-Verdere democratisering van de werkplek om het sociaal contract tussen
werkgever en werknemer te verduurzamen
Om de macht over data niet geheel aan de werkgever te laten, moeten
duidelijke lijnen worden uitgezet. De werknemer moet de baas blijven over
eigen data. Daarnaast moet de werknemer meer zeggenschap krijgen op de
werkvloer. Zo moet bepaalde persoonlijke informatie alleen in te zien zijn voor
de werkgever als de persoon waarover de informatie gaat daar zelf
toestemming voor heeft gegeven. Tot slot wordt er op de nieuw ontstane
werksituatie ook iets verwacht van de werkgever: deze moet
verantwoordelijk(er) worden. Zo moet hij de werknemer bijvoorbeeld een vrije
dag geven als een werknemer ziekteverschijnselen vertoont. Ook kan
bijvoorbeeld eerder worden ingegrepen als een werknemer signalen geeft van
oververmoeidheid. Kortom, een gereguleerd speelveld in data op de werkvloer,
de werkgever de baas over eigen data en een verantwoordelijke werkgever. Zo
creëren we het sociaal contract van de toekomst!
-Het omscholen van werknemers in sectoren die het hardst en snelst getroffen
zullen worden door verdere automatisering
Nu al is duidelijk dat sommige sectoren door automatisering en robotisering
zullen veranderen. Zoals eerder genoemd zullen eerst spierkracht en daarna
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ook denkkracht worden overgenomen door machines. Alleen al om de vele
arbeidskrachten in de transportsector die hierdoor mogelijk zonder baan komen
te zitten, is een politieke reactie noodzakelijk. De Partij van de ARBEID moet
nu werk maken van de arbeid van morgen. Een antwoord op de problematiek
moet zijn gegeven voordat ontslagen nodig zijn. Hierbij kan worden gedacht
aan het identificeren van ‘krachtsectoren’ waar de nieuwe technieken hun
eerste impact zullen vinden, zoals de transportsector. Naast waarschuwen voor
de gevolgen, moet de politiek vooral een oplossing bieden voor deze arbeiders
van de 21ste eeuw. Zo moeten werkenden in deze sectoren voorrang krijgen in
omscholingstrajecten. Maar ook moeten sectoren waar wel werk blijft, worden
gestimuleerd, denk aan technische of dienstensectoren. Zo houden we de
toekomstige arbeider aan het werk!
-Het sterker belasten van kapitaal om een verdere opstapeling ervan sterker
tegen te gaan
Om er voor te zorgen dat robots er zijn voor ons allemaal, moeten we
antwoorden verzinnen op een nieuw ontstaan verdelingsvraagstuk. Het moet
niet zo zijn dat alleen de bezitters van robots en machines profiteren van
nieuwe ontwikkelingen. Toekomstige arbeiders kunnen er immers hun baan
door verliezen. Vooral de lagere opgeleiden zullen de dupe zijn. Daarom moet
van beide partijen een offer worden gevraagd, zodat robots werken voor ons
allemaal. De kapitaalbezitter zal een kapitaalbelasting moeten betalen voor het
bezitten en inzetten van moderne robots en machines. Hieruit kunnen
bijvoorbeeld omscholingstrajecten worden gefinancierd. De werknemer zal op
zijn beurt werkuren moeten inleveren. Door deze arbeidsduurverkorting zal op
de langere termijn genoeg werk overblijven voor de moderne arbeider, omdat
omscholing alleen niet genoeg is. Nadenken over het verdelingsvraagstuk dat
robots met zich meebrengen, is in ieder geval belangrijk.
Vragen die de Partij van de Arbeid zichzelf moet stellen:
• Zijn nieuwe technologische ontwikkelingen een kans of een gevaar? Of
•
•

beide?
Zijn nieuwe technologische ontwikkelingen te stoppen?
Waarderen en belonen we productie op de juiste manier?

•

Waarderen en belonen we arbeid op de juiste manier?

33

De arbeider van de 21ste eeuw

Arbeidsdeling

Geef gul, deel je werk: weg met de urengraaiers!
Roy Blokvoort, Dominique de Haas, Eva Kristel en Kim de
Jong
Werken we te hard? We leven in een tijd waar stressgerelateerde ziekten als
burn-out, overspanning en diverse hart- en vaatziekten concurreren omde
belangrijkste oorzaak van arbeidsongeschiktheid te zijn. Tegelijkertijd wordt het
voor velen steeds lastiger betaald werk te combineren met de zorg voor hun
naaste omgeving: ouders, kinderen en buren. Dit is helemaal het geval nu er
onder de noemer ‘participatiesamenleving’ steeds meer zorgtaken belanden bij
de samenleving. Hiernaast heeft de crisis de werkloosheid significant doen
oplopen. Lager betaalde banen zijn daarbij het eerste verloren gegaan, van
verpleegsters tot conciërges tot schoonmakers. Hele banen zijn wegbezuinigd
en de taken zijn verdeeld onder overgebleven werknemers. Hoger opgeleiden
zijn ook niet buiten schot gebleven; sinds de jaren 80 waren de
baanperspectieven van Nederlandse afgestudeerden niet zo slecht. Door
automatisering en robotisering en het overbodig worden van bepaalde
beroepen, zou de druk op de arbeidsmarkt in de nabije toekomst nog wel eens
flink kunnen toenemen.
In die twee elementen zit een vreemde tegenstelling. Aan de ene kant bestaat
er een arbeidsethos waarbij meer en harder werken een deugd is. Veertig uur
per week is de standaard, maar iedereen kent wel het beeld van die ene groep
kerels – want het zijn vooral mannen – die tegen elkaar opbieden over hoeveel
uren ze wel niet maken. Menig boek over de financiële wereld tijdens en na de
crisis verhaalt over de onchristelijke tijden waarop bankiers nog aan het werk
zijn. Soms is die ratrace voor meer uren een bittere noodzaak; wie zijn
bestaanszekerheid moet ontlenen aan champignons plukken voor een
habbekrats per uur, zal begrijpelijkerwijs zoveel mogelijk van die uren willen
maken. Aan de andere kant zit er tegenover die ‘meer, meer, meer-mentaliteit’
een groep werklozen die juist gestrest is vanwege gebrek aan werk. Immers,
vrije tijd voelt niet als vrije tijd als er geen werk is waarvan je vrij kunt zijn.
De oplossing voor die paradox wordt momenteel vaak gezocht in het
flexibiliseren van de arbeidsmarkt en het idee dat economische groei
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automatisch tot meer banen zal leiden. Werklozen wordt voorgehouden dat de
werkloosheid tijdelijk is, een product van de crisis, en dat morgen de taart weer
wat gegroeid zal zijn zodat zij ook een stukje kunnen meepakken. Dat zal bij
conjuncturele werkloosheid wellicht het geval zijn, maar de vraag is of die
benadering het probleem oplost. Allereerst blijven we werk en het gebrek aan
werk als een individuele zaak beschouwen; werkloosheid is je eigen schuld,
een gevolg van jouw persoonlijk falen. Maar wat als die taart nooit groot
genoeg wordt, of erger, krimpt? De vraag is of we ooit nog structureel de
economische groei van de jaren 90 gaan bereiken, die ons in staat stelde zo
veel te werken. Als de robotisering doorzet, is de kans aanwezig dat sommige
sectoren massaal arbeidsplaatsen verliezen.
Een deel van de oplossing voor dit maatschappelijke probleem van structurele
werkloosheid aan de ene kant en systematisch overwerken aan de andere
kant, kan arbeidsdeling zijn. Minder uren werken om met de overgebleven uren
nieuwe banen te creëren. Dit idee is niet nieuw. Het is een populair idee uit de
tweede feministische golf, waarbij arbeidsdeling werd gezien als een manier
om een betere balans tussen werk en privéleven tot stand te brengen.
Onderdeel van die balans zou zijn dat mannen minder gaan werken, daarmee
ruimte makend voor vrouwen op de arbeidsmarkt. Bovendien zou die extra vrije
tijd voor mannen hen de gelegenheid geven meer huiselijke taken op zich te
nemen, waarmee die druk weer wat van vrouwen wordt weggenomen. Hoewel
de Reagan-revolutie en de neoliberale moraal van de jaren 80 en 90 die
gedachte grotendeels heeft weggespoeld, is dit argument nog steeds geldig,
aangezien vrouwen weliswaar massaal zijn gaan werken, maar voornamelijk in
deeltijd. Een beperkte doorstroom van vrouwen naar de top en een stagnatie in
emancipatie zijn het gevolg. Daarnaast kan de nieuwe balans, mogelijk
gemaakt door een gelijkere verdeling van arbeid, ook ruimte scheppen voor
andere zelfontplooiing; via bijscholing, vrijwilligerswerk, hobby’s of zelfs
gewoon ontspanning met een rondje GTA 5. Maatschappelijk nut hoeft daarbij
niet leidend te zijn, een werknemer die meer in balans is en zich daardoor in
beide situaties prettiger voelt wél.
Naast deze belangrijke argumenten voor arbeidsdeling, al impliciet in de
probleemanalyse en essentieel voor sociaaldemocraten, is het bevorderen van
solidariteit tussen werkenden en werklozen, en tussen werkenden onderling
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cruciaal. Arbeid kun je niet slechts van persoon tot persoon bekijken, het is een
schaars goed dat collectief verdeeld moet worden. Het is dus niet meer dan
solidair als bij structurele werkloosheid (een deel van) de werkenden collectief
een stapje terug doen, om daarmee arbeidsuren te creëren voor hen die nu
thuis zitten. Dat betekent inderdaad dat sommige werkenden ook in inkomen
iets achteruit zullen gaan, maar net als inkomensnivellering via een progressief
belastingstelsel kan dat een offer zijn dat we bereid zullen moeten zijn te
brengen voor een solidaire arbeidsmarkt en een samenleving in balans.
Natuurlijk is niet iedere baan even deelbaar, en zomaar van bovenaf in uren
gaan knippen zal terecht op verzet stuiten, zeker bij hen die niet de financiële
luxe hebben om direct minder te gaan werken. Een taakgerichte aanpak kan
uitkomst bieden. Het wegbezuinigen van secretaresses, conciërges en
schoonmakers heeft niet betekend dat de noodzaak van dat werk is
verdwenen; veeleer zijn die lasten verschoven naar andere werkenden die het
naast hun hoofdtaak moeten uitvoeren. Leraren vegen gangen of zetten koffie
omdat de conciërge weg is, notarissen verrichten extra archiefwerk en artsen
zijn bijna meer tijd kwijt aan papierwerk voor verzekeraars dan aan patiënten
behandelen. Aan hen vragen die arbeid te delen appelleert aan solidariteit
tussen hoger en lager opgeleiden, en tussen hogere en lagere inkomens – zij
die het kunnen missen delen hun arbeid met hen die het hard nodig hebben.
Een ander voorbeeld van onderlinge solidariteit zijn schoonmakers die allemaal
tijd en werk, bijvoorbeeld vier uur, inleveren om collega Janny die was
wegbezuinigd weer aan te kunnen nemen.
Deze gelijkere verdeling van werk komt niet uit de lucht vallen, en daarom
trappen we ons plan voor arbeidsdeling af met een vanuit de PvdA opgezette
campagne “Geef gul, deel je werk”. Doel is groepen werknemers te vinden die
inderdaad die ruimte zien om hun werk te delen. Het initiatief is bottom-up; niet
werkgevers worden gevraagd om uren van werknemers af te pakken, maar
werknemers of partners in een maatschap kunnen zelf hun arbeid aanmelden.
Tegelijk worden werklozen opgeroepen om zich aan te melden om te kijken of
er een geschikte match gevonden kan worden tussen hen en een
arbeidsdeelproject. De tweede fase van het project is het opstarten van een
aantal pilots waarbij er ook echt nieuwe banen gecreëerd gaan worden.
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Om deze pilots mogelijk te maken, is ondersteuning van de overheid nodig: de
marginale kosten van arbeidsplaatsen zijn immers een groot obstakel voor
werkgevers om nieuwe plaatsen te creëren, in plaats van meer werk binnen
bestaande
plaatsen
te
verdelen.
Door
loonkostensubsidie
en
belastingvoordelen voor arbeidsdelende werkplekken kan de overheid een
aantal barrières aan de kant van werkgevers weghalen. Tegelijk worden die
arbeidsdeelprojecten gemonitord om te zien of stressgerelateerd werkverzuim
inderdaad naar beneden gaat, via de Nationale Stressmonitor, en afgezet
tegen vergelijkbare werkplekken die niet aan arbeidsdeling doen. Zou het niet
zo maar kunnen dat minder gestreste mensen ook nog eens productievere
werknemers zijn? Daarnaast zou de arbeidsinspectie meer moeten ingrijpen in
bedrijven waar veel stressgerelateerde klachten voorkomen, om duidelijk te
maken dat creëren van een stressvolle werkomgeving echt verleden tijd is.
De derde stap is het institutionaliseren van de lagere urennorm door deze op te
nemen in cao’s. Binnen vijf jaar zou binnen het sociaal overleg de inzet van
overheid en vakbonden moeten zijn om in zoveel mogelijk sectoren terug te
gaan naar 32 uur, met de mogelijkheid om verder terug te kunnen als de
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt verder doorzetten richting minder arbeid.
Daar moet wel wat tegenover staan. De inzet zou moeten zijn om van alle
geschrapte uren nieuwe banen te maken, met een substantiële loonsverhoging
aan de onderkant om mensen niet onder het bestaansminimum te laten vallen.
Van overheidskant kan dit eventueel mogelijk worden gemaakt door de
belasting op arbeid significant te verlagen. Gecombineerd met de
taakgeoriënteerde arbeidsdeling die hierboven is beschreven betekent dat
meer solidariteit naar de onderkant van de arbeidsmarkt.
Het resultaat dekt natuurlijk niet de gehele arbeidsmarkt; het gaat uit van het
klassieke werkgevers-werknemersmodel, en heeft weinig invloed op parttimers,
flexwerkers en zzp’ers. Dat is ook niet het doel, het doel is eerder om een
verandering in mentaliteit teweeg te brengen die ook kan terugslaan op deze
groepen. Van arbeid als ratrace naar arbeid als solidariteitsproject. Van de
vraag “wat doet je vader voor werk” naar “wat doet je vader naast zijn werk”.
Een samenleving waar je niet wordt aangekeken op parttime werken, maar juist
op langwerken en urengraaien. Waar onbetaalde taken ook gelijker
gewaardeerd worden, terwijl betaalde taken met meer rust en concentratie
kunnen worden uitgevoerd. Zo’n arbeidsmarkt, daar worden allemaal beter van.
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Over Jong WBS
Jong WBS is de jongerenafdeling van de Wiardi Beckman Stichting, het
wetenschappelijk bureau voor de sociaaldemocratie. Wij willen jonge mensen
betrekken bij de ideeënvorming in de sociaaldemocratie en een bijdrage
leveren aan het politieke en maatschappelijke debat.
Jong WBS is een ontmoetingsplaats voor jonge academici die zich betrokken
voelen bij linkse en progressieve politiek en op zoek zijn naar politiekinhoudelijke verdieping en discussie. Wij richten ons op politieke en
maatschappelijke thema’s die voor de sociaaldemocratie van belang zijn en
benaderen deze vanuit de wetenschap, de ideologie en de politieke praktijk.
Jong WBS organiseert regelmatig activiteiten, zoals masterclasses met
vooraanstaande wetenschappers en spraakmakende politici. Terugkerend op
de agenda is een symposium dat we samen met andere jong-wetenschappelijk
instituten opzetten. De zomer staat in het teken van de Jong WBS
Zomerschool, waarvan dit boekje één van de uitvloeiselen is.
In onze denktanks verdiepen we ons gedurende een langere periode in een
specifiek thema en werken we eigen ideeën uit. In 2013 is ons eerste
'Ideologielab' van start gegaan, waarin we ons richten op de rol van ideologie
binnen de politiek en de inhoud van de sociaaldemocratische ideologie. In 2014
startte het Oikoslab, dat zich richt op het bereiken van een duurzame economie
vanuit sociaaldemocratische waarden. In 2015 is de Jong WBS Boekenclub
van start gegaan en in 2016 begint het Europalab. Ook komen onze eigen
leden met regelmaat aan het woord in Nieuwe Generatie Expertmeetings.
Naast deze activiteiten wil Jong WBS ook online bijdragen aan discussie en
ideeënontwikkeling in de sociaaldemocratie en bredere linkse politiek. Dat doen
we via onze facebookpagina en via onze website, ons online forum voor opinie,
verdieping en discussie. Ben je geïnteresseerd in Jong WBS? Meld je dan
gerust aan voor een van onze activiteiten of schrijf een stuk voor de website.
Lid worden van Jong WBS? Ga naar www.jongwbs.nl.
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