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0. Arbeid, een actueel vraagstuk? 

0.1 Inleiding: 

Artikel: Trouble in de Griekse trojka: 

Griekenland heeft zo’n schulden opgebouwd, waardoor de begroting enorm gesaneerd moet worden. 

Er heerst grote armoede. De besluitvorming is gegaan naar de multinationals, zoals de WTO en het 

IMF. Als land heb je geen greep meer op deze economie.  

Artikel: Chinese investeerders vaker de deur gewezen: 

Eandis was geen alleenstaand geval, Chinezen wilden een stuk van Eandis overnemen maar Antwerpen 

ging niet akkoord. De chinezen zijn bezig met hele of stukken van bedrijven over te nemen, 

globalisering van de economie.  

Artikel: één op tien verlaat middelbaar zonder diploma: 

Een groot deel studeert af zonder veel mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ze belanden vaak in 

slechtere economische toestanden. De schoolverlaters zijn gekenmerkt door enkele oorzaken: ouders 

die geen diploma’s hebben, vreemdelingen, vaker mannen dan vrouwen. We zitten dus met een 

probleemgroep van niet-geschoolden op een arbeidsmarkt. Wat gaan we hier mee doen? Worden dit 

gestructureerde werklozen op de arbeidsmarkt? 

Artikel: De bazaar van Blokker werkt niet meer: 

De Blokker hun inkomsten gaan achteruit en het gevolg hiervan is dat allerlei mensen werkloos 

worden. De dingen die je in Blokker-winkels vindt, kan je tegenwoordig ook terug vinden op het 

internet door de digitalisering. Een goede keten heeft tegenwoordig het en-en verhaal, ze worden erg 

in het belevingsverhaal geduurd, Torfs bijvoorbeeld. Sanering en rationalisering zijn eigen aan 

economie. 

Artikel: 6500 asielzoekers willen werken voor hun geld: 

Het probleem van de asielzoekers is de taalbarrière. Je hebt Nederlands nodig om hier te kunnen 

werken, ook de scholingscompetenties zijn noodzakelijk. Deze worden vaak niet herkend in België 

waardoor zijn vaak in ongeschoolde jobs terechtkomen (poetsen). Dit vertaalt zich politiek naar 

populisme, de blanke werkloze man voelt zich bedreigd door de vreemdelingen die zogezegd zijn job 

afneemt. Zij willen de immigranten buiten (Trump, Brexit). Angst voor het onzekere.  

Artikel: Ambtenaren in A worstelen met werkbaar werk: 

Werkbaar werk is gekenmerkt door de kwaliteit van de arbeid, is het leuk werk, is er kans om bij te 

leren, blijft men gemotiveerd? Dit heeft te maken met de arbeidsorganisatie, de wijze waarop het werk 

georganiseerd is.   
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1. De kijk van de sociologie 

1.1 Inleiding: 

Werk hebben domineert het dagelijkse leven van heel veel mensen, het bepaalt in grote mate onze 

identiteit. Het is ook daarom dat er veel wetenschappelijke disciplines zich bezig houden met de 

menselijke activiteit die we werk noemen. Arbeidssociologen houden zich met alle verschillende 

disciplines bezig maar is er in de eerste plaat om de vraag te stellen waarom praktijken, gebruiken, 

opvatting etc. zijn zoals we ze kennen en of ze ooit anders zijn geweest.  

→ Het sociale is niet absoluut, maar wel veranderlijk of contingent, wat niet betekent dat alles zomaar 

relatief of arbitrair is. 

We gaan proberen verklaring te bieden voor deze fenomenen met betrekking tot arbeid: 

 De verhoudingen tussen sociale groepen (arbeidsverhoudingen) 

 De arbeidsorganisatie in bedrijven en andere organisaties 

 De toegang tot en het ter beschikking hebben van materiële en niet-materiële middelen 

 Samenhang met andere kenmerken van de samenleving 

 Overtuigingen en centrale waarden in onze samenleving 

1.2 De sociologie als wetenschap van het maatschappelijke spel: 

De sociologie probeer wetenschappelijk inzicht te geven in het hoe en waarom van het samenleven 

van mensen in allerhande sociale verbanden of interactiekaders (gezinnen, verenigen, bedrijven…) 

rekening houdend met maatschappelijke regels. Het is dus belangrijk om ook in te zien dat we niet 

zomaar alles mogen doen. Een samenleving bestaat uit een geheel van posities en met die posities 

gaan specifieke rollen gepaard. We verwachten dat mensen zich aan de rollen houden die verbonden 

zijn aan hun maatschappelijke positie. 

Als we dit toepassen op het onderwerp ‘arbeid’, kunnen we de beroepen aanzien als rollen. Zij zorgen 

voor de maatschappelijke taakverdeling, namelijk arbeidsdeling. Het spel van posities en rollen bepaalt 

in grote mate hoe onze samenleving en het bedrijf eruitziet. Een ander aspect dat binnen het 

rollenpatroon een belangrijke functie heeft, is de relatie tussen posities. Aan beroepen kleeft een zeker 

prestige. Wat ook belang heeft is de beloning die wordt gegeven aan een bepaalde job. Sociologen 

gebruiken keer op keer hun sociologische verbeeldingskracht – ‘Sociological imagination’ – om een 

verband te leggen tussen wat ze waarnemen over de samenleving en de onderlinge processen, 

structuren en machtsverhoudingen die daaraan ten grondslag liggen. De socioloog probeert de 

dagelijkse kijk van de ‘leek’ te doorbreken en dus te ontdekken waarom het arbeidsbestel vandaag 

(anders dan ‘gisteren’) functioneert, daarom is het zogenaamde ‘Sociological imagination’ zo 

belangrijk. 

1.3 De vijf belangrijke vraagstukken van de sociologie: 

1.3.1 Individu en samenleving: 

Het individu en de samenleving worden vaak voorgesteld als elkaar tegengestelden, als een 

spanningsveld tussen het streven naar vrijheid van het individu en de dwang die uitgaat van de 

collectiviteit. Individuen maken onontkoombaar deel uit van een samenlevingsverband, de 

samenleving zit als het ware in ons (socialisatie).  
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1.3.2 De samenleving als bron van mogelijkheden en beperkingen: 

De samenleving biedt ons mogelijkheden en legt ons tegelijk beperkingen op, veel dingen zijn slechts 

mogelijk omdat we deel uitmaken van een samenlevingsverband. Een belangrijk kenmerk van elk 

maatschappelijk verband is de feitelijke solidariteit, een van de mogelijkheden van de samenleving. 

Deze gaat veel verder dan warme solidariteit tussen verwanten, koude solidariteit treedt in werking 

op basis van formele criteria, niet op basis van welwillendheid. Deze krijgt het duidelijkst vorm in de 

voorzieningen van de welvaartstaat (sociale zekerheid). Het is een gevolg van efficiënte arbeidsdeling: 

de taken die in de samenleving zo verdeeld zijn dat iedereen zich in een zekere mate op zijn of haar 

specialiteit kan toeleggen. 

Tegelijk bezit elk samenlevingsverband kenmerken die als beperkingen worden ervaren. Het gaat om 

sociale krachten die handelingsmarges opleggen, oa. beperkte toegang tot schaarse middelen, 

beperkingen op vlak van waarde en normen die vasthangen aan een bepaalde cultuur (sociale 

ongelijkheid)…  

1.3.3 De sociale oorzaken van menselijk gedrag en denken: 

Mensen zijn aan elkaar verbonden via een 

sociale werkelijkheid die geen van hen 

ooit heeft ontworpen. Volgens Durkheim 

is dit een eigensoortige werkelijkheid die 

niet kan worden gereduceerd tot de som 

van individuen. De bouwstenen zijn de 

sociale feiten, zoals de sociale relaties 

tussen mensen, de patronen van 

solidariteit, regels… Ze worden in het 

menselijk handelen bevestigd en 

getransformeerd al hebben ze wel een 

grote zelfstandigheid. 

 

1.3.4 Samenwerking en identificatie: 

Het feit dat de samenleving ons beperkingen oplegt maar tegelijkertijd voor mogelijkheden zorgt, is 

een paradoxaal vraagstuk. Die paradox komt tot uiting doordat het functioneren van de samenleving 

wordt gekenmerkt door sociale ongelijkheden en structurele conflicten, maar tegelijkertijd ook door 

interactie en communicatie. Verbondenheid in een sociale entiteit komt tot stand door solidariteit, het 

cement voor de sociale cohesie (“wij-gevoel”). Er wordt een soort van collectief bewustzijn gecreëerd. 

Samenleven met anderen wil zeggen dat je als individu opgenomen bent in een bovenindividueel 

verband: een geheel dat al bestond voor we er waren en dat zal voortbestaan wanneer we allang weer 

zijn verdwenen. Aan dergelijke sociale feiten ontleent het individu zijn sociale identiteit.  

Het soort solidariteit dat kenmerkend is voor een moderne samenleving, werd door Durkheim 

omschreven als organische solidariteit. Dit is een soort van samenwerking die uitgaat van 

complementariteit. Individuen zoeken elkaar op omdat ze elkaar nodig hebben om in elkaars 

behoeften te voorzien (koude solidariteit, onpersoonlijk). In de premoderne samenlevingen was er 

sprake van een mechanische solidariteit, er was weinig arbeidsdeling en een grote mate van 

gelijkvormigheid tussen de leden van het samenlevingsverband (homogeniteit, warme solidariteit).   
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1.3.5 Competitie en onderscheid: 

Een samenleving kan evenmin bestaan zonder enige strijd met als voorwerp de verdeling van schaarse, 

sociaal gewaardeerde goederen of het belang van bepaalde waarde en ideeën. Maatschappelijke strijd 

zorgt voor de noodzakelijke dynamiek waardoor een samenleving zichzelf kan reproduceren en 

veranderen. Er bestaan verschillende soorten maatschappelijke conflicten: 

 Klassenconflict: tussen burgerij en proletariaat, meer hedendaags tussen werkgevers en 

werknemers. Ze wordt vandaag de dag gevoerd binnen de instituties voor sociaal overleg. 

 Manifest conflict: een open conflict, het is zichtbaar voor de betrokkenen en de toehoorders 

 Latent conflict: het is wel aanwezig, maar wordt niet waargenomen door de betrokkenen en 

zeker niet door de toehoorders 

Een conflict en onderscheid is dus langs de ene kant functioneel (dynamiek, vooruitgang), maar langs 

de andere kant dysfunctioneel, dit is de conflictparadox. Sociologisch is het ook interessant om te zien 

dat samenlevingsverbanden de neiging hebben conflicten te vermijden, wat de vernieuwingsdynamiek 

in de weg kan staan. 

1.4 De sociologie: een wetenschap van het sociale 

De sociologie is de wetenschap van het menselijke samenleven maar het is moeilijk om die wetenschap 

te situeren aangezien mensen wetenschap associëren met natuurwetenschappen. Sociologische 

uitspraken raken over het algemeen moeilijker verankerd in de geest van mensen.  

1.4.1 De eigen aard van de sociale wetenschappen: 

Bij een samenleving hebben we te maken met elementen die fundamenteel vergelijkbaar zijn, maar 

niet verwisselbaar. In de natuurwetenschappen zijn de elementen wel reproduceerbaar. In een 

samenleving proberen de actoren zich constant aan te passen aan hun omgeving en hun eigen 

behoeften, deze constatering heeft drie gevolgen: 

 De samenleving functioneert volgens particuliere wetmatigheden. De kennis die we van een 

fenomeen verkrijgen is slechts geldig voor de context waarin het fenomeen werd bestudeerd. 

 Sociale wetmatigheden zijn veranderbaar, er zijn weinig omstandigheden waar de gevolgen 

van ingrepen in de samenleving perfect kunnen worden ingeschat. 

 Experimenteel onderzoek is niet zo vanzelfsprekend, maatschappelijke experimenten zouden 

in de eerste plaats onethisch zijn. Sociale wetenschappers moeten cases zoeken die hen in 

staat stellen om hun theorie te toetsen.  

In sociale wetenschappen bestaan alleen probabiliteitsverbanden: een bepaalde kans dat fenomeen B 

zich voordoet als A gebeurt. Deze verbanden leren ons iets over groepen maar mogen niet 

aangegrepen worden om een oordeel te vellen over concrete individuen en over de situatie waarin ze 

zich bevinden. 

1.4.2 Sociologie als 

empirische wetenschap: 

De sociologie vertoont alle 

kenmerken van een moderne 

empirische wetenschap, het 

draait namelijk ook om het 

waarnemen, het beschrijven, 

het analyseren en verklaren van 

de sociale werkelijkheid.  
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De wetenschappelijke attitude bestaat erin een constante dialoog tussen theorie en waarneming tot 

stand te brengen en in discussie te gaan. De sociologie heeft dus aandacht voor het sociaal handelen 

dat gestuurd wordt door twee factoren: 

 Structuren: veelzijdig, kunnen vage concepten zijn of concrete organisaties. 

 Patronen: 

 Gedragspatronen behoren tot de positionele of relationele dimensie die zichtbaar 

wordt via interactie- en communicatiepatronen. Zo kan men inzicht verschaffen over 

de positie van die personen in een netwerk. 

 Opvattingen hebben te maken met een speciale soort van (symbolische) structuren 

zoals waarde, normen… Waarden zijn collectieve opvattingen over wat wenselijk is, 

normen zijn collectieve bindende gedragsregels. 

 

2. De sociologische kijk op arbeid 

2.1 Wat is werk? 

2.1.1 Smalle en brede definities: 

Enkele definities van arbeidssociologen: 

 Werk (arbeid) is een betaalde activiteit die wordt verricht voor rekening van een derde. 

 Het uitvoeren van taken die mensen toelaat in hun levensonderhoud te voorzien, gegeven de 

sociale en economische context waarin ze leven. 

 Iedere activiteit die tot doel heeft de natuur te transformeren – en die plaatsvindt binnen 

sociale instituties is werk. 

2.1.2 De sociale context: 

Wat omschreven wordt als werk, is dus erg afhankelijk van de specifieke maatschappelijke context. Die 

heeft dan weer te maken met de persoonlijk sociale kenmerken van de betrokken actoren en de sociale 

omgeving. Ondanks het contingente karakter van werk is er wel een officiële definitie, deze overlapt 

min of meer met de notie van betaalde arbeid. Men kan de bevolking opdelen in ‘economisch actief’ 

en ‘niet beroepsactief’. 

2.2 Werk en niet-werk: 

Werk is dus een vorm van sociaal handelen die de natuur transformeert en een zekere economische 

waarde of nut heeft. Dat laatste gaat om alle activiteiten die als maatschappelijk waardevol kunnen 

worden beschouwd. In de brede zin zijn het de activiteiten die bijdragen aan het vervullen van 

behoeften in een wereld waar de middelen schaars zijn. Anderzijds bepalen ons werk en de 

omstandigheden waaronder we werken ook in belangrijke mate onze sociale status binnen de 

samenleving en de manier waarop we erin participeren. Het is dus sterk verbonden met de manier 

waarop mensen hun leven en hun identiteit vormgeven in een samenleving. 

2.2.1 De waarde van werk: 

Werk is waardevol in verschillende betekenissen, we maken een onderscheidt tussen de intrinsieke 

gebruikswaarde van werk en de economische ruilwaarde op de arbeidsmarkt. De gebruikswaarde is 

het nut van de activiteit voor diegene die ze verricht, voor de omgeving en voor de samenleving (dus 

niet zuiver materieel).  
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Ruilwaarde is de waarde van werk als we het zouden verkopen op een denkbeeldige markt (de 

arbeidsmarkt). Werk dat niet alleen een gebruikswaarde heeft maar ook een ruilwaarde, noemen we 

betaald werk. In de enge economische visie lijkt alle werk dat geen betaalde arbeid is, waardeloos te 

zijn. Door de gebruikswaarde is dit dus niet het geval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Betaalde arbeid, werk en reproductief werk + voorbeelden: 

We onderscheiden productief en reproductief werk. Omdat er tijdens de arbeid een deel van het 

potentieel om arbeid te verrichten verloren gaat (door vermoeidheid, eten…), ontstaat er een 

behoefte aan reproductie van de arbeidskracht. Ook het krijgen en opvoeden van kinderen vanuit een 

maatschappelijk perspectief kan als reproductie gezien worden. De activiteiten die hier gepaard mee 

gaan (eten kopen, werkkleren wassen, kinderen opvoeden…) worden gezien als reproductieve arbeid. 

Wanneer deze activiteiten worden uitgeleend aan een arbeidskracht (opvoedster, wassalon…) 

transformeert dezelfde activiteit naar productieve arbeid. Enkele voorbeelden: 

 Het metselen van een muur -> productieve betaalde arbeid: een klant heeft een nieuwe muur 

nodig, het heeft dus duidelijk een nut, hij heeft echter gekozen om het uit te besteden aan een 

arbeidskracht tegen een bepaalde prijs. 

 Kleinzoon die mantelzorg verleent aan de oma -> productief werk: de kleinzoon doet inkopen, 

onderhoud van het huis etc. Het is geen werk met oog op de reproductie van haar 

arbeidskracht (ze gaat niet terug werken). De oma zal waarschijnlijk haar kleinzoon eens wat 

geld toestoppen, maar dit is niet bedoeld als vergoeding van de geïnvesteerde arbeid. 

 Thuiszorg die verleent wordt aan de oma -> productieve betaalde arbeid: het werk dat de 

kleinzoon hiervoor deed, wordt nu uitbesteed aan een arbeidskracht tegen een bepaalde prijs. 

 Vrijwilligerswerk -> productief werk: het is geen arbeid omdat er slechts een kleine of geen 

vergoeding verbonden is aan dat werk. 

 Moeder die gezinsmaaltijd maakt -> reproductief werk: er is een duidelijke gebruikswaarde 

voor de leden van het gezin, het stelt hen in staat om erna weer te kunnen werken. 
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Bij het laatste voorbeeld wordt specifiek de vrouw vermeld die het eten maakt voor de kinderen. Dit 

komt omdat het huishoudelijke werk nog steeds ongelijk verdeeld is in de gezinnen. Er is sprake van 

een glazen plafond, het is voor vrouwen ook veel moeilijker om door te groeien naar belangrijkere 

posities. De mannenwerkloosheid is groter dan die van de vrouwen, omdat de vrouwen vaker in de 

zorgsector (verpleegkunde, onderwijs…) werken en daar is minder werkloosheid. In verband met de 

verdeling van het huishoudelijke (reproductieve) werk spreekt men van het kostwinnersmodel, dit is 

het traditionele gezinsmodel uit de jaren ’50. Tegenwoordig werken vaak beide partners en dan is er 

sprake van enerzijds het combinatiemodel (gelijke verdeling van huishoudelijk werk) of anderzijds het 

dienstenmodel (arbeidskracht voor reproductief werk). 

2.2.3 De bredere waarde van werk: 

De bredere waarde van werk zijn volgens Adam Smith de psychologische en de sociale waarde. Volgens 

de psychologe Marie Jehoda zijn er zogenaamde latente dimensies van het werk, dit is het latente-

deprivatiemodel. Samenvattend gaat het over drie soorten van opbrengsten voor het individu: 

 Materiële opbrengsten: bepalend 

voor sociale ongelijkheid 

 Psychologische opbrengsten: soms 

psychische kosten 

 Sociale opbrengsten: uitbouwen 

van je sociaal kapitaal 

 

 

 

Werk heeft dus ook gevolgen voor het welzijn en het sociaal functioneren van zij die het uitvoeren. Er 

wordt gesproken over de ‘Primacy-of-production’ – thesis: werk (arbeid) speelt voor de meeste 

mensen een centrale rol bij het bepalen van hun algemene sociale positie, status en sociaal 

functioneren. De these veronderstelt dat werk kenschetsend is voor de mensheid als soort en 

bepalend is voor de manier waarop mensen leven. Het heeft dus invloed op heel de samenleving.  

De transformerende invloed van werk wordt beschreven in Max Webers these. Hij gaat er vanuit dat 

er een verband bestaat tussen de arbeidsethos van protestanten en het economisch succes van vele 

onder hen. Het denken over arbeid als een deugd is ook vandaag nog nadrukkelijk aanwezig. Door de 

jaren heen is er een transitie geweest naar een meer gestructureerde samenleving. Een arbeidsbestel, 

men geeft dus ordening in de samenleving, het heeft een transformerende maatschappelijke invloed. 

Sociale stratificatie + Cultuur van het arbeidsethos (Weber) + Instituties (structurele differentiatie). 

2.2.4 Werken om te leven of leven om te werken? 

Er zijn veel discussies over de intrinsieke waardering van werk en betaalde arbeid, langs de ene kant 

zijn er mensen die vinden dat arbeid overgewaardeerd is, langs de andere kant zijn er dan weer mensen 

die vinden dat arbeid nog steeds ondergewaardeerd wordt. In verband hiermee staat de definitie van 

‘decent work’, waardig werk. Het gaat hier over werk dat rekening houdt met de wensen en 

verwachtingen van mensen, hun psychische en fysieke mogelijkheden en hun kansen op verdere 

ontwikkeling door het werk dat ze doen. Als mensen tevreden zijn, presteren ze beter, het is belangrijk 

dat men zijn werk graag doet. Werk moet werkbaar zijn en dit verschilt naar leeftijd en soort beroep. 

De veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk heeft ook te maken met waardig werk. Men moet 

ook gerespecteerd worden als persoon, geen uitbuiting. 



13 
Annelien Kemp 

2.3 Werk als betaalde arbeid: 

2.3.1 Arbeid binnen een klassenrelatie: 

In realiteit is het aantal gevallen waarin een klant op zoek gaat naar de arbeidskracht van een 

werknemer eerder gering. In de meeste gevallen kopen we goederen en diensten aan het eind van een 

complexe productieketen. Ook werknemers hebben minder zicht op de manier waarop hun arbeid 

bijdraagt tot het totale product, dit noemen we vervreemding. 

De ruilwaarde van arbeidskracht is in principe lager dan de meerwaarde die ze opbrengt wanneer ze 

op een efficiënte manier wordt ingezet in het productieproces. Toch doet men aan arbeid omdat dit 

het enigste middel van voor levensonderhoud is Deze sociologische visie is anders dan die van de 

klassieke economen, volgens hun wordt de waarde bepaald door de werking van de onzichtbare hand. 

Productiemiddelen zijn de middelen die los van de arbeidskracht, nodig zijn om productieve arbeid te 

verwezenlijken. In een kapitalistische samenleving zijn de bezitters van productiemiddelen ertoe 

gedreven om een zo groot mogelijke meerwaarde te realiseren met de productiemiddelen. Die 

arbeidsverhouding is de basis van de klassenrelatie.  

2.3.2 De arbeidsverhouding: 

De klassieke klassenrelatie kom vandaag erg simplistisch over, maar het geeft wel de essentie van de 

arbeidsverhouding weer. Ook al zijn de verhoudingen complexer en is het onderscheid minder scherp, 

toch is de klassentegenstelling  ook vandaag nog essentieel om de sociale relatie te begrijpen. De 

relatie is gekenmerkt door wederzijdse afhankelijkheid en tegengestelde belangen.  

De werkgever betaalt de arbeider een prijs (ruilwaarde) die lager ligt dan de economisch 

gebruikswaarde die de arbeider vermoedelijk zal creëren door inzet van zijn arbeidskracht in het 

productieproces, dit wordt uitbuiting genoemd (onrechtvaardige arbeidsrelaties). Dit is echter de 

noodzaak van iedere werkgever om meerwaarde te realiseren met de ingezette arbeidskracht, er is 

geen arbeidsproces zonder uitbuiting. Werknemers daarentegen hebben twee mogelijkheden om deze 

exploitatie te limiteren naar een minimum: 

 Gespendeerde arbeidstijd beperken voor dezelfde prijs 

 Ruilwaarde per eenheid arbeidskracht opdrijven (door te verschijnen met schaarse en 

waardevolle kenmerken) 

 Als groep regulering en correcties bedingen (minimumlonen, maximale werktijden…) 

Bezitters van productiemiddelen hebben er in dat verband belang bij de prijs voor dat waardevol 

menselijk kapitaal onder controle te houden, dit kan op drie manieren: 

 Aanbod aan arbeidskracht verhogen 

 Productieproces aanpassen zodat er minder arbeidskracht nodig is 

 Productiviteitsstijgingen realiseren (efficiënter werken) 

2.3.3 Loonarbeid en andere vormen van arbeid: 

Arbeid binnen een arbeidsverhouding wordt ook wel loonarbeid genoemd. Het wordt uitgevoerd in 

een sociale relatie van werkgever en werknemer en het is geregeld door een formeel arbeidscontract. 

Dit is echter niet de enige manier om betaalde arbeid te verrichten: 

 Zelfstandige arbeid: arbeidskracht verkopen voor eigen rekening 

 Coöperatieve arbeid: alle medewerkers zijn ook de eigenaars van de productiemiddelen en 

bepalen samen de strategie van hun onderneming 

 Uitzendkracht: werknemer wordt tijdelijk uitgeleend door zijn werkgever (uitzendkantoor) aan 

derde 
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Bij informele arbeid gaat het om de grijze of zwarte arbeid. Dit zijn arbeidsactiviteiten die 

conventioneel niet worden beschouwd als loonarbeid of de hiervoor benoemde alternatieven. Het 

gaat over arbeidsactiviteiten die zich onttrekken aan belastingen en socialezekerheidsbijdragen. De 

markeringslijnen tussen vrijetijdsactiviteiten en reproductieve activiteiten zijn ook niet altijd even 

duidelijk te onderscheiden van informele arbeid. Ook criminele activiteiten verschijnen in deze 

schemerzone. 

2.3.4 Soorten arbeidstaken:  

Arbeid in de postindustriële samenleving is hoe langer hoe meer immaterieel. Het is gericht op 

controleren, coördineren en manipuleren van productieprocessen. Het wordt bovendien ook 

moeilijker om de verschillende dienstverlenende activiteiten van elkaar te onderscheiden. 

Dienstverlenende arbeid verreist vaak bijkomende vaardigheden op emotioneel vlak (communicatief, 

empathisch…). Socioloog Hochschild spreekt hier over emotioneel werk. Het soort beroepen waarbij 

het produceren en manipuleren van emoties centraal staat, kunnen we aanduiden met de term 

affectief werk. Het gaat vaak over activiteiten die een ruilwaarde hebben gekregen, dit noemen we 

verruilwaarding of vermarkting van werk, commodificatie. 

 

3. Het arbeidsbestel: conceptuele 

afbakening 

3.1 Inleiding: 

Een conceptueel model is een denkkader waarin de verschillende onderdelen van een studiedomein 

of aspecten van een probleem worden voorgesteld, alsook de verwachte samenhangen tussen die 

onderdelen of aspecten. In dit deel gaan we het arbeidsbestel vergelijke met de wereld van het 

wegverkeer. 

  

3.2 De conceptuele ruimte van het arbeidsbestel: 

Ook in het arbeidsbestel zijn mensen onderweg (niet fysiek) naar een bestemming binnen hun 

loopbaan. De belangrijkste elementen in het wegverkeer zijn de vervoersmiddelen, in het 

arbeidsbestel zijn dit de organisaties. De zitplaatsen zijn dus de arbeidsplaatsen. De manier waarop 

arbeid georganiseerd wordt in een reeks van op elkaar afgestemde arbeidsplaatsen met bijbehorende 

werknemers in organisaties noemen we de arbeidsorganisaties. Vervoersmiddelen bewegen zich ook 

voort op het wegennet en werknemers bewegen zich dan ook weer op de arbeidsmarkt. In het 

arbeidsbestel wordt de rol van politie en het verkeersreglement vervult door de arbeidsregulering en 

de arbeidsverhoudingen. Bij een ongeval doen we beroep op de hulpdiensten, binnen het 

arbeidsbestel doen we hierbij beroep op de welvaartsstaat (sociale zekerheid). 
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3.3 De aggregatieniveaus van het arbeidsbestel: 

We kunnen een onderscheidt maken tussen een micro-, een meso- en een macroniveau. Op elk niveau 

spelen specifieke sociale processen. De macrodimensie is de grootste schaal voor de studie van de 

samenleving en wordt beïnvloedt door macro-economische, politieke, technologische en 

sociodemografische macrofactoren. Vandaag de dag kunnen we deze context omschrijven als een 

wereldwijd geavanceerd kapitalistisch productiemodel. Sociologen onderscheiden nog andere types: 

 Angelsaksisch liberaal marktmodel 

 Rijnlandmodel 

Het tweede niveau is het mesoniveau, gewoonlijk overlappen verschillende mesoniveaus elkaar: een 

onderneming kan onderdeel zijn van een nationale groep of maakt ook deel uit van een groot netwerk 

van ondernemingen in een meerwaardeketen. Door de verschillende mesoniveaus dienen 

ondernemingen ook rekening te houden met de wetten en de gebruiken van de landen waarin ze 

opereren. De microdimensie bevindt zich op het laagste niveau van aggregatie. Daar zijn de relaties 

tussen mensen en de interactie te situeren. Het is het niveau van de arbeidsplaats van een individuele 

werknemer.  

3.4 De arena’s van het arbeidsbestel: 

3.4.1  Arena 1: de arbeidsorganisatie 

In een model van arbeidsorganisaties zijn werkgevers met elkaar verbonden door middel van een 

bepaalde vorm van arbeidsdeling en een mate van hiërarchische coördinatie tussen verschillende 

arbeidsplaatsen, waarbij de arbeidskracht zo efficiënt en effectief mogelijk worden ingezet. De 

benodigde vorm van arbeidsorganisatie is het verlengde van de manier waarop het productieproces is 

ontworpen (welke taken doen ze zelf, welke worden aangekocht?). Verder zijn ook de technische 

hulpmiddelen van belang alsook de het juiste model van productie ontwerp.  

3.4.2 Arena 2: de arbeidsmarkt 

Op de arbeidsmarkt verhouden werkgevers en werknemers zich ten aanzien van elkaar als aanbieders 

van arbeidsplaatsen en aanbieders van arbeidskracht. Het ideaal op een arbeidsmarkt is een perfecte 

matching tussen de beschikbare arbeidsplaatsen en arbeidskrachten. Een niet-perfecte situatie leidt 

ofwel tot werkloosheid of tot tekort (knelpuntberoepen). Wat ook een rol speelt is het arbeidsregime, 

dit omvat de institutionele arrangementen (ontslagregeling, werkloosheidsarrangement). Dit bepaalt 

mee de mobiliteit van de arbeidsmarkt. 

3.4.3 Arena 3: de arbeidsverhoudingen 

Bij collectieve arbeidsverhoudingen ontmoeten werkgevers en werknemers elkaar niet als individuen 

maar als belangengroepen, de overheid kan in meerdere of mindere mate betrokken zijn (industrial 

relations). De dagelijkse relaties op de werkvloer kunnen we classificeren als de individuele 

arbeidsverhoudingen (employment relations). De beslissingen krijgen vorm in collectieve 

arbeidsovereenkomsten (cao’s). Net als de andere onderdelen van het arbeidsbestel is het systeem 

van de collectieve arbeidsverhoudingen variabel over tijd en plaats. Vroeger was de arbeidsmarkt 

bijvoorbeeld veel minder collectief gereguleerd. 
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3.5 Het microniveau van de arbeidsplaats: de vier A’s 

Hier wordt de vraag gesteld naar de kenmerken die vormgeven aan een arbeidsplaats. Met de vier A’s 

worden de specifieke kenmerken van een arbeidssituatie schematisch geordend. We mogen echter 

niet vergeten dat deze onderdelen in de realiteit samenhangen. Een concrete arbeidssituatie bestaat 

uit een mix van elementen die elkaar beïnvloeden.  

 Arbeidsinhoud: 

De diverse soorten taken die men moet uitvoeren en de benodigde competenties die bij deze 

taken gebruikt en ontwikkeld moeten worden. Controle is essentieel om vervreemding van de 

arbeidstaak te voorkomen. Dit kan men doen door meer autonomie en variatie te geven. De 

arbeidsinhoud omvat dus de invulling van de rol van een werknemer in een ruimer netwerk 

van taken die gecoördineerd worden in een arbeidsorganisatie. 

 Arbeidsomstandigheden: 

Deze verwijzen naar de fysieke en psychische kenmerken van de arbeidstaak zelf en dan de 

onmiddellijke context waarin de arbeid wordt gepresteerd.  

 Arbeidsvoorwaarden: 

Verwijzen naar de afspraken tussen werkgever en werknemer met betrekking tot de 

voorwaarden waaronder arbeid ingehuurd en verhuurd wordt op de arbeidsmarkt.  

 Primaire voorwaarde: afspraken over loon staan centraal 

 Secundaire voorwaarde: afspraken over arbeidsduur, vakanties, rustpauzes… 

 Tertiaire voorwaarde: inspanningsverbintenissen of engagement (opleiding) 

 Arbeidsverhoudingen: 

Verwijzen naar het individuele complement van de collectieve arbeidsverhoudingen, de 

sociale relaties op de werkvloer. Het gaat over de dagelijkse mogelijkheden tot inspraak en/of 

medezeggenschap. Deze sociale relaties kunnen echter ook negatief zijn. De zichtbaarste 

relaties zijn die tussen direct leidinggevende en de collega’s. 

 

4. Kapitalisme en de opkomst van de 

industriële arbeidsorganisatie: 

4.1 De innige relatie tussen modernisering, kapitalisme en 

industrialisering: 

De modernisering omvat een samenhangend complex van maatschappelijke veranderingsprocessen 

van structurele, culture, psychische en fysische  aard. Het impliceert het geloof in de maakbaarheid 

van de samenleving. Sociale transformaties zijn hieraan verbonden (urbanisatie). De term industriële 

revolutie wordt gebruikt om het omvattende karakter van de transformatie in de kijker te zetten. 

Evolutie zou echter een betere benaming zijn aangezien het proces met horten en stoten verliep. De 

transformatie naar het industrieel kapitalisme: resultaat van een viertal onafhankelijke processen die 

toch allemaal met elkaar verbonden zijn. 
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Het eerste proces is de moderne staatsvorming met de omzetting van de absolute en arbitraire macht 

van feodale en absolutistische regimes naar een machtsuitoefening door een centraal georganiseerde 

staat. Er was een zekere garantie voor stabiliteit en rechtszekerheid waardoor particulier 

ondernemerschap kon gedijen. De tweede tendens kan omschreven worden als de dynamiek van het 

kapitalisme. Er kwam een proces van handel en productie opgang van dagelijkse consumptie goederen 

over langere afstanden. Beide processen waren verbonden met een derde element, de groei van de 

wetenschap en technologie. Voor het eerst werd er op een wetenschappelijke manier naar innovatie 

gezocht. De nieuwe moderne staten speelden hierbij een ondersteunende rol door ze actief te 

stimuleren. Het vierde proces was van culturele aard in de richting van rationalisering en verlichting, 

meer bepaald de onttovering van de maatschappij. Tal van domeinen van het maatschappelijke leven 

kregen rationele, wetenschappelijke interpretatiekaders. Weber omschreef dit in het domein van 

arbeid als de protestante arbeidsethos.  

4.2 Werken in pre-industriële samenlevingen: 

De huidige invulling van betaalde arbeid is een hedendaagse sociale constructie en het product van 

specifieke historische omstandigheden. De wijze om arbeid te organiseren hangt samen met de 

bredere socio-economische kenmerken van de samenleving, deze instituties vormen een 

regulatiemodel. De Amerikaanse sociologen Lenski en Nolan maakten een ruwe opdeling van 

samenlevingstypes en hun kenmerkende productiemodellen in de menselijke geschiedenis die de 

industriële samenleving voorgingen. 

 

4.2.1 Jagers-verzamelaars: 

In de oudste menselijke samenlevingen was overleven gebaseerd op jagen en verzamelen die 

overheerste gedurende het grootste deel van het bestaan van de menselijke soort (40.000 v.C – 

10.000 n.C). Het waren in hoofdzaak nomadische en kleinschalige gemeenschappen die er niet in 

slaagden een regelmatige economische surplus te produceren. Er was ook geen sprake van duidelijke 

maatschappelijke ongelijkheden met als gevolg ook maar een beperkte arbeidsdeling. 
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4.2.2 Horticulturele samenlevingen: 

Dit waren de eerste seminomadische en later sedentaire samenlevingen die zich concentreerden op 

het cultiveren van planten en gedomesticeerde dieren, de eerste vormen van landbouwbewerking. Ze 

slaagde erin een stabieler economisch surplus voor te brengen wat leidde tot een bevolkingsgroei en 

de eerste tekenen van arbeidsdeling. Hieraan gekoppeld was een beginnend systeem van sociale 

stratificatie, waarbij de krijgslieden doorgaans dominant waren over de landbouwers. Deze 

aristocratische minderheid (erfelijk, patriarchaal) profiteert van economische surplus – specialiseren 

in politiek, religie en oorlogsvoering. Er was in deze soort samenleving dus voor het eerst sprake van 

een marge van welstand dat het waard was om verdedigd te worden.  

4.2.3 Feodale agrarische samenlevingen: 

In deze samenlevingen was er een bredere toepassing van de ploeg in de landbouw, en meer inzet van 

dierlijke spierkracht, dit werd de dominante productiemethode. Door deze innovatie kon de bevolking 

groeien en ontwikkelde de sociale differentiatie zich verder wat leidde tot een standen 

stratificatiemodel. De productieorganisatie in de feodale agrarische samenlevingen steunden op de 

principes van een pachtsysteem (leenman en leenheer). De economische groei stimuleerde een 

verdere arbeidsdeling die op zijn beurt de ontwikkeling van ambachten ontwikkelde. Het gaf de 

aanleiding van de opkomst van stedelijke centra en de introductie van geld als preferentieel ruilmiddel.  

Het huishouden en het werk was in deze samenleving echter nog niet gescheiden, het bleven zowel de 

primaire productie- als consumptie-eenheid. Er ontstond wel een onderscheidt tussen de productieve 

standen en de niet-productieve standen (een parasiterende vrijetijdsklasse volgens Veblen). Die 

laatste groep omschrijft de beroepen die gedomineerd werden door mannen en die zich bezig hielden 

met besturen, oorlogvoering en religieuze activiteiten. 

4.2.4 Een overzicht: 
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4.3 De transitie naar een industrieel-kapitalistische 

arbeidsorganisatie: 

De ontwikkeling naar het moderne menselijke samenlevingsverband is een verhaal van beroepsmatige 

specialisatie. Vergeleken met het industriële kapitalisme waren de pre-industriële samenlevingen 

gekenmerkt door een vrij rudimentaire arbeidsdeling, arbeid was van ‘onvrije mensen’. Productief 

werk werd als onrein en ‘te vermijden’ beschouwd, het was ook min of meer geïntegreerd met andere 

activiteiten van het huishouden. Die kenmerken bleven echter lang behouden, tot ver in het 

industrialiseringsproces werden ze meegedragen door het nostalgische proletariaat.  

4.3.1 Industrieel kapitalisme: ‘what’s in a name’? 

De industriële component verwijst naar het gebruik van niet-levende energiebronnen en de 

reorganisatie van de productie volgens de machinetechnologie en de bureaucratische principes, wat 

leidde tot de oprichting van grote gespecialiseerde werkplaatsen (economische efficiëntie). 

Kapitalisme refereert dus aan het onderliggende economisch systeem, dat gericht is op de creatie van 

meerwaarde en gebaseerd is op de private eigendom van productiemiddelen. Het verschil met andere 

systemen is dat men arbeid als een koopwaar aanschouwt om de productie te realiseren. 

4.3.2 Arbeid binnen een gespecialiseerd interactiekader: 

In de industriële samenleving werd arbeid een afzonderlijke en gespecialiseerde institutie in ruimte en 

tijd. Er was een verplaatsing van het huis naar fabrieken en werkplaatsen, hiermee ging gepaard dat 

productie eenheden niet langer bemand werden door hele families. Deze verandering past in een 

bredere tendens die kenschetsend is voor het moderniseringsproces en die wordt beschreven als de 

structurele differentiatie.  

De term interactiekader wordt gebruikt als een verzamelnaam voor de verschillende vormen van 

duurzame wederzijds afhankelijke sociale relaties waarbinnen mensen zich engageren. Een van de 

eenvoudigste is het gezin. De evolutie naar een moderne samenleving is gekenmerkt door een 

uitbreiding van de schaal van de interactiekaders en een overgang naar meer formele, onpersoonlijke 

omgangsvormen. Een belangrijk kenmerk van het moderniseringsproces is dus de functionele 

differentiatie van de interactiekaders, de taken van het gezin werden bijvoorbeeld steeds vaker 

afgestoten naar instituties (school, jeugdbewegingen…). Productief werk werd dan weer steeds meer 

verenigd met betaalde arbeid. De nieuwe plaats van de productieve taken (de arbeidsorganisatie) 

vertoont expliciet de kenmerken van een formeel interactiekader. Al deze verschuiving leidde ertoe 

dat de controle over het product en het arbeidsproces kon worden ontnomen aan de arbeider en zijn 

familie zodat het de kapitalisten in staat stelden om de arbeider makkelijker te surveilleren.  

4.3.3 Arbeidsverhoudingen ingebed in het ‘vrijemarktdenken’: 

Het industriële kapitalisme resulteerde in de ontwikkeling van een markteconomie. Het ideaalbeeld 

van een vrije markt is de veronderstelling dat alle economische relaties geobjectiveerd worden door 

de economische wetten van vraag en aanbod. De economische relaties dienen daarbij maar één doel 

te hebben, het maximaliseren van de economische meerwaarde. Ondernemers en vrij werknemers 

worden in een markteconomie verbonden door een formele sociale relatie, de loonarbeidsverhouding. 

De sociale relaties in het kapitalisme zijn dus gereduceerd tot hun marktwaarde. Voor Weber was deze 

kapitalistische arbeidsverhouding niet meer dan een logisch gevolg van rationeel ondernemerschap. 

Rationeel ondernemerschap in een markteconomie houdt in dat de verantwoordelijkheid van de 

werkgever stopt bij het correct uitbetalen van het loon en het respecteren van de voorschriften in 

verband met arbeidsomstandigheden en -verhoudingen. Dit staat in contrast met de pre-industriële 

arbeidsverhouding die een duidelijke paternalistische relatie was.  
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De formele aard van de arbeidsverhouding in een markteconomie wordt ook duidelijk in de vergoeding 

van het inzetten van arbeidskracht. In de kapitalistische samenleving introduceerde men dan voor het 

eerst een monetair loon (geleidelijk). De graduele verandering van een cultuur gericht op verschillende 

bronnen van inkomen naar een eenzijdige oriëntatie op loonarbeid resulteerde ook in het ontstaan 

van de notie werkloosheid aangezien dit de enigste manier van levensonderhoud was. Dit wordt 

vandaag de dag wel deels opgevangen door de welvaartsstaat. 

4.3.4 Het productiesysteem: bureaucratisering en mechanisering 

Sociologen beschouwen de instrumentele opstelling (arbeidsorganisaties) vaak als het meest 

onderscheidende kenmerk van formele interactiekaders. Ze hebben ten minste de volgende 

kenmerken drie kenmerken die we het doelparadigma noemen: 

 Gericht op een specifiek doel 

 Doel zo rationeel mogelijk nastreven (effectiviteit en efficiëntie) 

 Het handelen van de leden controleren en coördineren 

Het was Max Weber die de formele organisatie zo treffend beschreef onder de term ‘bureaucratie’, de 

rationele organisatievorm. De arbeidsorganisatie in de industrieel-kapitalistische samenleving is een 

schoolvoorbeeld. Een eerste belangrijk kenmerk is de scheiding tussen de privépersoon van de 

bureaucraat en zijn rol in de bureaucratische organisatie. Met deze (moeizame) scheiding gaan volgens 

Weber de volgende kenmerken gepaard: 

 Het werk wordt verdeeld in afzonderlijke takenpakketten per persoon 

 Die taken worden verbonden met een bepaalde positie binnen de organisatie 

 Regels en procedures gelinkt aan elke positie 

 Hiërarchische structuur 

 Aanwezigheid van een administratie 

Slechts in een gerationaliseerde werkelijkheid was het voor de kapitalistische ondernemer mogelijk 

om zijn doelstellingen doelmatig en rationeel na te streven. Het proces van bureaucratie is 

onontbeerlijk voor de arbeidsdeling en arbeidsverdeling. Arbeidsdeling wijst naar de verscheidenheid 

van arbeidsverrichtingen die voortvloeien uit de menselijke hoedanigheid (specialisatie). Dit noemt 

men beroepen. De evolutie heeft de arbeidsdeling in zekere mate doen toenemen, waardoor er nu 

veel meer beroepen zijn dan in pre-industriële samenlevingen. 

Arbeidsverdeling is er gekomen vanaf het moment dat productieprocessen complex werden door de 

industrialisatie. Het betreft de coördinatie van arbeidskrachten en arbeidsmiddelen in een 

bureaucratisch model van arbeidsorganisatie. Het vertegenwoordigt de productiewijze die vooral oog 

heeft voor taakverdeling, controle, efficiëntie en productiviteit (opsplitsen in deeltaken). Een 

gedetailleerde splitsing kan echter wel leiden tot een vervreemding bij de werknemers.  

De reorganisatie van het werk werd ook sterk beïnvloed door de introductie van nieuwe levenloze 

energiebronnen om machines aan te drijven. De vergrote schaal van de energiebronnen en de 

complexiteit van de machines maakten het arbeidsproces steeds kapitaalintensiever. De 

technologische ontwikkelingen hadden eveneens verstrekkende gevolgen voor de organisatie van de 

productie en dus ook voor de arbeidsorganisatie.  

4.3.5 De omgang met tijd: 

In pre-industriële samenlevingen was irregulariteit op vlak van werktijden de norm, arbeid was in die 

tijd behoeftegericht, dit leidde tot een zekere tijdsvrijheid. Het industriële fabriekswerk leidde tot de 

precieze meting van de tijd. De arbeid werd nu onderworpen aan regulariteit en routine, deze transitie 

gebeurde echter moeizaam door gebrek aan discipline bij de werknemers.  
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De metingen hadden als voordeel voor het management dat die gestandaardiseerde eenheid een 

rationele planning, coördinatie en evaluatie mogelijk maakte. Men kon nu ook plannen smeden om de 

arbeidsinzet efficiënter te maken. De gemeten arbeidstijd wordt dus een grond voor disciplinering en 

sanctionering (straffen). Het werd zo een sleutelaspect voor contestatie en strijd doordat het doel van 

arbeiders was, om de gestructureerde tijd waarvoor ze betaald werden, zo veel mogelijk te beperken. 

4.3.6 Opleiding en rekrutering:  

Het transitieproces impliceerde ook een radicale omslag in de invulling van opleiding en opvoeding. 

Dit was voorheen een particuliere aangelegenheid. In de industrieel-kapitalistische samenleving wordt 

opleiding en rekrutering ingepast in de evolutie naar arbeidsdeling, ze worden daarom geformaliseerd. 

Kenmerkend hiervan is de verdere expansie van verplichte en gespecialiseerde opleidingsinstellingen. 

4.3.7 De betekenis van arbeid: 

In de industrieel-kapitalistische samenleving wordt ‘het maken van dingen’ ondergeschikt aan ‘het 

maken van winst’. Deze culturele shift had ook belangrijke gevolgen voor de opvatting over arbeid. De 

arbeidsethos (van Weber) wordt in de kapitalistische samenleving tot vandaag gepropageerd met een 

nadruk op het intrinsiek waardevolle van de activiteit. 

4.3.8 Arbeid: een voor- en na- vergelijking: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 De drijfveren achter de opkomst van de industrieel-

kapitalistische samenleving: 

4.4.1 Technologie als determinerende kracht? 

Over de rol van technologie bestaat er veel controverse omdat de klassieke theoretici niet geloofden 

dat de grootschalige technologie compatibel waren met kleinschalige. De grote kracht en het 

kapitaalintensieve karakter van stoommotoren en mechanische productie hadden als direct gevolg dat 

hiërarchie en controle uit organisatorisch oogpunt onvermijdelijk waren. Dit is het technologisch-

deterministisch standpunt. Technologie wordt als primaire factor beschouwd.  
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4.4.2 Politiek: het verlangen naar controle over het arbeidsproces 

De oorsprong van organisatie van arbeid ligt volgens de industriële productiewijze niet in de nieuwe 

technologie, deze is te vinden op verlangen naar controle door kapitalisten over hun werkkrachten. 

Op deze manier konden ze namelijk de exploitatie van de arbeiders verhogen. Volgens deze 

benadering lag het belangrijkste doel in de fragmentering van arbeidstaken, zodat de controle erover 

kon worden vergroot. 

4.4.3 Cultuur: 

Wanneer het de culturele norm is om veeleer menselijke arbeid te minimaliseren dan de beloning te 

maximaliseren, dan kan met andere woorden dezelfde techniek gebruikt worden om productieve 

arbeid te beperken. Hiermee schakelt men de technologische redenering al uit. De redenering van de 

cultureel-contextuele verklaring gaat dan als volgt: de keuze tussen minder werken of meer opbrengst 

doet zich voor in een bepaalde tijdsgeest en sociale context. Het is de context waarin de shift gemaakt 

wordt naar minimale burgerrechten en politieke organisatie en op die manier plaats ruimden voor de 

volwaardige maatschappelijke participatie van de nieuwe burgerij. 

 

5. De grondvesten van het arbeidsbestel: 

5.1 Het kapitalisme als economisch systeem: fasen in het 

industrialiseringsproces   

Kapitalisme is een economisch model waarbij winststreven de ultieme drijfveer voor economisch 

handelen is. De ontwikkeling van het kapitalisme en de industriële productie zijn evolutionaire 

processen. Mok onderscheidt drie fases in deze evolutie. De recentste fase heeft veel benamingen 

gekregen, hier wordt er consequent gesproken over het geavanceerd kapitalisme.  

 

 

 

5.1.1 Het handelskapitalisme: 

Het kapitalisme was in deze tijd (1300-1750) vooral een zaak van handelaars. Zij gingen machines en 

grondstoffen uitzetten bij families die georganiseerd waren in huisnijverheid (=uitzetsysteem). 

Vakmanschap en ambachtelijke vaardigheden van deze thuiswerkers stonden centraal. Het ging dus 

om kleinschalige huisindustrie, Marx beschreef dit als de eerste pre-industriële samenwerkingsvorm. 

De tweede samenwerkingsvorm die door Marx beschreven werd, was de eenvoudige samenwerking 

(1867). Het was de vroege voorloper van een productiecoöperatie waarbij verschillende 

ambachtslieden samenwerkten en de productiemiddelen deelden op vrijwillige basis.  

Deze twee samenwerkingsvormen wezen erop dat voor de uitvinding van de stoommachines, er al 

sprake was van een aanzet tot industrialisatie, namelijk de proto-industrialisatie. De industrialisatie 

begon echter pas goed met de introductie van de machines die gebouwd werden op basis van 

natuurwetenschappelijke principes die tot doel hadden om de menselijke arbeidskracht te 

verminderen. 
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5.1.2 Het industriële kapitalisme: 

Een tweede fase begon rond 1750 met als grote verschilpunt dat de handelaren en de kapitaalbezitters 

het productieproces zelf begonnen te organiseren en te leiden. De vroegere handelaar bracht nu 

verspreid wonende ambachtslieden bij elkaar, zorgde voor de productiemiddelen en voor de 

coördinatie van het productieproces. Ondernemers vervulden dus vanaf dit moment een nieuwe 

functie in het productieproces, het kapitaal moest beter renderen zodat men meer meerwaarde kon 

creëren. Die efficiëntere coördinatie en organisatie van het productieproces gebeurden in deze fase 

vooral door de introductie van arbeidsverdeling. Marx beschreef deze vorm van samenwerken 

(taaksplitsing) als de manufactuur. Smith verheerlijkte de efficiëntiewinst die gemaakt werkt door het 

werk te splitsen in kleine deeltaakjes. Een manufactuur uit de beginjaren had volgende kenmerken: 

 Simpele arbeidsverdeling 

 Iedereen doet ongeveer hetzelfde werk 

 Toezichthouder, kwaliteitscontroleur en disciplineerder verenigd onder een functie 

 Werkvoorbereiding vindt plaats in het fabriekskantoor 

De eerste manufacturen werkten soms ook volgens het systeem van onderaanneming. De werknemer 

nam dan van de eigenaar een deel van het productieproces over tegen een bepaalde prijs. In de 19de 

eeuw was dat een wijdverbreid verschijnsel.  

De vierde samenwerkingsvorm is de fabriek die het terrein wordt voor het wetenschappelijk 

management. Op dit moment volstaat het te vermelden dat de benadering van de arbeidsorganisatie 

voorstaat dat het uitdenken en plannen van het werk op kantoor gebeurt. De taak van de arbeiders 

wordt beperkt tot het uitvoeren van hun voorgedragen taken. Het ritme van de machines regelde 

voortaan het arbeidsritme. Door de loskoppeling van de planning en uitvoering en de bureaucratische 

organisatievorm wordt de fabriek gekenmerkt door een lange hiërarchische lijn van managers. De 

fabriek is nog steeds het prototype van de industriële revolutie.  

5.1.3 Het fordistische model productiemodel: de industrieel-kapitalistische samenleving ten 

top 

De industriële productiemethode beleefden haar hoogtepunt bij de industriële massaproductie van 

duurzame  consumptiegoederen (auto’s, elektronica…). Hierbij was een verregaand 

gebureaucratiseerd productiemodel van toepassing met een sterke taaksplitsing. De 

gestandaardiseerde massaproducten vielen in de smaak, ze maakten het namelijk mogelijk voor de 

arbeidsklassen om de producten die ze zelf produceerde, ook aan te kopen. Massaproductie en 

massaconsumptie waren onlosmakelijk verbonden met het maatschappelijk systeem van het 

fordisme. 

Het hoge werkritme aan de lopende band resulteerde in een hoge mate van demotivatie onder de 

arbeiders. Dit werd opgelost door de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker te maken, de onvrede werd 

dus in zekere zin afgekocht. Door dat fordistische compromis tussen werkgevers en werknemers 

slaagde men erin om productiviteitsstijgingen, efficiëntiewinsten en toenemende koopkracht te 

realiseren. Dezelfde compromislogica werd ook toegepast in het bredere sociaaleconomische beleid 

op het niveau van de natiestaat (nationaal niveau). Dit beleid noemen we ook wel het keynesiaanse 

sociaaleconomische beleid (overheidsgestuurd). Dit vraaggerichte sociaaleconomische beleid had ook 

een duidelijk investeringskarakter, maar was vooral gericht op het ontwikkelen van een genereuze 

welvaartsstaat met sterkere sociale cohesie. 

Het fordistische compromis kan bovendien niet los worden gezien van het traditionele gezinsmodel 

met de man als kostwinner en de vrouw die zich bezighoudt met de reproductieve taken. Deze periode 

betekende ook een significante verbetering van de levensstandaard van de lage middenklassen. 
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5.1.4 Crisis van het fordistische model: 

In het midden van de jaren ’70 lijkt de gouden periode definitief voorbij door het belang van de 

dialectiek van het crisisproces. De crisis was een inherent gevolg van de manier waarop het fordistische 

systeem was georganiseerd. Alain Bihr beschrijft de ontwikkeling van de crisis in drie fase: 

1. Eerste fase: de crisis is latent aanwezig 

 Toename van de inflatie 

 Vlugge groei van de schulden 

 Steeds verder internationalisering die concurrentiële druk legde bij de traditionele 

massaproducenten.  

2. Tweede fase: manifeste economische crisis door de oliecrisis eind 1973 

3. Derde fase: na periode van stagflatie brak een nieuwe fase aan door de tweede olieschok in 

1978, het besef kwam dat de Keynesiaanse recepten niet (meer) werkten. 

Het is belangrijk het belang in te zien dat het broze evenwicht tussen de werkgevers en de werknemers 

ondersteund werd door een economische groeilogica. Men werd steeds explicieter geconfronteerd 

met de grenzen van de bureaucratische organisatiewijze. De organisatorische limieten van het 

productiemodel werden bereikt en de ontevredenheid bij de arbeiders werd moeilijk en te duur om 

nog af te kopen. Een dergelijke situatie was natuurlijk nadelig voor een sociaaleconomisch compromis 

gebaseerd op de noodzaak van economisch groei. 

Ook aan de vraagzijde trad er een verzadiging op in de markt voor massaproducten. De producten 

hadden allemaal een lange levensduur waardoor ze niet snel aan vervanging toe waren. Ontkomen 

aan het toekomstperspectief van krimpende markten veronderstelde dus een herziening van de 

productiewijze. 

Een derde element van de crisis houdt verband met de tertiarisering van de economie en de 

arbeidsmarkt. Door de groei van de dienstensector werd de de-industrialisering mee in de hand 

gewerkt. Het personeel was in veel mindere mate samendruk baar dan in de industriële sector, ook 

was de efficiënte moeilijker meetbaar. De maatschappelijke behoefte aan dienstverlening is trouwens 

onbegrensd.  

Ten slotte man evenmin worden voorbijgegaan aan de sociaal-demografische en politiek ideologische 

veranderingen die de hiervoor vermelde tendensen begeleidden. Een eerste element is de opkomst 

van de vrouwen op de arbeidsmarkt, maar ook de arbeidsmigratie (bv.: Italianen in de mijnen). 

Hierdoor werd de typische massa-arbeider in toenemende mate gefragmenteerd. De sociale 

beschermingssystemen werden door de grotere sociale kwetsbaarheid ook veel intensiever gebruikt 

waardoor ze onder financiële druk stonden. 

Er was op het einde van de jaren ’70 ook een politieke verschuiving in de richting van het 

neoliberalisme. Dat omvatte het streven naar een meer geliberaliseerde economie met minder 

sociaaleconomische regulering, met focus op de aanbodzijde van de economie. Flexibiliteit en 

concurrentievermogen werden de nieuwe doelstellingen op de arbeidsmarkt. 

5.1.5 Geavanceerd kapitalisme: 

In de laatste fase van de ontwikkeling van de kapitalistische samenleving is er sprake van een relatieve 

achteruitgang van de pure industriële productie in de gebieden die zich historisch het eerst 

industrialiseerden. Hierdoor noemde sommige mensen deze periode de postindustriële samenleving. 

Een andere benaming is de kenniseconomie of informatiesamenleving door de toename van het 

belang van complexe wetenschappelijke kennis. Ook de term ‘postfordisme’ wordt gebruikt om deze 

periode aan te duiden.  
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5.1.5.1. De postindustriële samenleving: 

Kenniswerkers beginnen een belangrijkere rol te spelen op de werkvloer, die gedomineerd wordt door 

complexe technologische handelingen. Kennis wordt macht en vind legitimatie in een op 

meritocratische waarde gegronde samenleving. Castells argumenteert dat de maatschappelijke 

gevolgen van informatie- en communicatietechnologieën de vernieuwende factor zijn, hij spreekt over 

de informatiesamenleving of netwerksamenleving. Dienstverlenende economische activiteiten die een 

grote expansie hebben doorgemaakt, zijn de financiële sector en allerhande vormen van persoonlijke 

diensteverleningen (zorg, onderwijs, hulpverlening). 

Toch moeten er kanttekeningen gemaakt worden bij dit verhaal, dit verhaal past namelijk in een 

bredere context van economische globalisering waarbij er toenemend sprake is van een internationale 

arbeidsdeling tussen industriële en dienstverlenende arbeid. De grenzen tussen manuele en niet-

manuele arbeid en tussen industrie en dienstverlening vervagen dus ook hoe langer hoe meer wat ook 

gevolg heeft voor de sociale status die aan functies van arbeidstaken verbonden zijn. 

5.1.5.2. Geglobaliseerde samenleving: 

Het globaliseringsproces kan in ruime zin worden omschreven als een trend waarbij de economische, 

politieke en culturele activiteiten van actoren uit verschillende landen elkaar in toenemende mate 

beïnvloede en met elkaar verweven worden. Politieke beslissingen over het faciliteren van 

internationale handel en het oprichten van supranationale organisaties gaven het economische 

globaliseringproces een sterke stimulans (’70). Er is ook sprake van een soort mondiale convergentie 

naar een uniform samenlevingsmodel. Al is deze assumptie van wereldwijde integratie toch maar 

partieel, er zijn nog steeds fundamentele culturele verschillen zoals erg verschillende religieuze 

denkbeelden. In plaats van over convergentie te spreken, kunnen we beter spreken over verschillende 

types van kapitalisme die naast elkaar blijven bestaan. 

Het globaliseringsverhaal mag ook niet blind zijn voor de blijvende ongelijke relaties tussen landen. Dit 

legt de brug naar een alternatieve benadering die bekendstaat als de wereldsysteemtheorie. Het gaan 

om een systeem waarvan de dynamiek grotendeels bepaald wordt door de belangen van contacten 

tussen de grote kapitalistische ondernemers (ongelijke machtsrelaties). De perifere landen zijn 

daardoor voornamelijk actief in basis-economische activiteiten zoals landbouw en grondstofwinning. 

Op deze manier is er sprake van een arbeidsdeling op wereldschaal. 

Harvey typeerde globalisering in de eerste plaats als een nieuwe formule voor ongelijke 

kapitaalaccumulatie gebaseerd op nieuwe bronnen van meerwaarde, een stap naar mondiaal 

imperialisme. Vanuit deze optiek kan het geavanceerd kapitalisme nog het best omschreven worden 

als een flexibel en competitief industrieel kapitalisme op wereldschaal. De verbruiksgoederen worden 

nog steeds op een industriële manier geproduceerd, maar nu eerder in nieuwe industrieën. Op 

wereldschaal wordt er in dat nieuwe tijdperk niet minder, maar juist meer industriële arbeid verricht. 

5.1.5.3. Het postfordistische competitie competitiemodel: 

Zo’n globaal economisch systeem is wel kwetsbaar voor economische problemen in om het even welk 

deel van de wereld. Het fenomeen van mondiale economische crisissen heeft te maken met de 

mondiale verwevenheid van financiële en andere economische belangen. Men spreekt in dat verband 

wel eens over de Washington-consensus, een verwijzing naar een lijst van beleidsaanbevelingen die 

men probeerde door te voeren in landen die met economische problemen kampten. Die politieke 

beslissingen hebben ertoe geleid dat de aard en de organisatie van arbeid en productie radicaal 

veranderden. Dit was de transformatie van het fordistische naar een postfordistisch 

accumulatiemodel. Dat meer gericht was op de flexibele productie van gespecialiseerde goederen en 

diensten, in een open wereldeconomie waarbij een regulerende overheid minder van toepassing is. 
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Het is nu de eerste bedoeling om door beleidsingrepen aan de concurrentiepositie te sleutelen. 

Investeren in innovatie en loonkostenreductie. Het beleid van de welvaart krijgt een workfare-

karakter: sociale voorzieningen moeten verdiend. Nationale overheden worden nu geconfronteerd 

met hun eigen uitholling. 

5.2 De context van het geavanceerde kapitalisme: 

We benoemden het nieuwe economisch bestel met de term ‘geavanceerd kapitalisme’. Zo’n 

sociaaleconomisch systeem staat ook in interactie met andere maatschappelijke instituties (bv.: 

politiek en staat). We bespreken de transformatie in enkele omliggende maatschappelijk velden. 

5.2.1 Technologie in de geavanceerd-kapitalistische samenleving: 

De inzet van technologie in het arbeidsproces kan de mechanisering van voorheen menselijke 

handelingen omvatten, maar ook de automatisering van die handelingen. Mechanisering omvat dus 

de inzet van machines die menselijke taken overnemen en automatisering omvat behalve die 

uitvoerende taken ook de controlerende, regelende en sturende taken die worden overgenomen 

(informatietechnologie). Mechanisering geeft aanleiding tot besparing op arbeidskracht, 

automatisering betekent een daadwerkelijke verschuiving van de uitvoerende arbeid naar een 

beperkter arbeidsvolume in de ontwikkeling en de controle van geautomatiseerde 

productieprocessen. 

5.2.1.1. Fasen van technologische ontwikkeling: 

De mechanische technologie die aan de basis lag van de industrialisatie heeft tot snelle 

productiviteitsstijgingen geleid. De eenentwintigste-eeuwse technologie is een geavanceerde, 

flexibele, multi-inzetbare technologie. De programeerbaarheid en flexibele kenmerken van dergelijke 

toestellen zorgen ervoor dat een breed scala van onderdelen en eindproducten kan worden 

geproduceerd. Door informatietechnologie is het ook mogelijk om communicatie en zelfs productie 

onafhankelijk van tijd en plaats te sturen. De technologie was cruciaal voor de omschakeling naar een 

meer op maat gemaakte productie die vlot kan inspelen op wijzigingen in de marktvraag. 

Vandaag wordt hardop nagedacht over een volgende stap in de ontwikkeling van de 

productietechnologie, hierbij wordt vaak verwezen naar de ontwikkeling van de slimme technologie. 

Deze technologie kan ook ontwerp- en beslissingsprocessen uit de handen van mensen nemen. De 

slimme digitale revolutie versnelt innovaties, verhoogt de productiviteit en transformeert het 

arbeidsbestel en de economie. 

5.2.1.2. Technologie en economisch conjunctuur: 

De econoom Kondratjev kwam tot inzicht dat er zich al sinds het begin van de negentiende eeuw 

constante langjarige golfbewegingen voordoen in de economische conjunctuur waarbinnen het 

kapitalisme een periode van heropleving afwisselt met een fase van neergang (Kondratjevgolf). Elke 

technologische en economische golf kon worden onderverdeeld in vier deelfasen: 

 Voorspoed (P) 

 Recessie (R) 

 Depressie (D) 

 Vooruitgang (E) 
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Schumpeter ontwikkelde aansluitend hieraan het concept van de creatieve destructie. Hij ging ervan 

uit dat technische innovatie de enigste bron was voor economische groei en welvaartstoename. 

Innovatie verschaft een tijdelijke machtspositie op de markt die ervoor zorgt dat de winsten van 

producten vervaardigd met een voorgaande technologie, begint af te kalven.  

5.2.1.3. Technologisch determinisme: 

Technologisch-deterministische benaderingen beschouwen technologie als een exogene en autonome 

(zichzelf voortbrengen) ontwikkeling die sociale en economische organisaties en relaties dwingt en 

determineert. Hierbij past de veronderstelling dat de technologische ontwikkeling in wezen los zou 

staan van de maatschappelijke context waarin ze zich ontwikkelt. De technologische ontwikkeling 

verloopt bijgevolg volgens een eigen logica en volgens ontwikkelingswetten die niet sociaal of 

maatschappelijk bepaalt zijn. Omdat technologische ontwikkelingen autonoom zijn, is het aan de 

maatschappelijke context om zich aan te passen aan het onvermijdelijke. 

De kritiek op het technologisch determinisme wijst erop dat de relatie tussen technologie en 

maatschappij interactief is. Het is een recursief proces, waarbij de maatschappelijke realiteit context 

en het handelen contingent is zodat één technologie niet allesbepalend zijn. Volgens dit standpunt 

misleidt het determinisme de actiemogelijkheden van vrije mensen en legitimeert zij het handelen van 

machthebbers. Hierdoor wordt iedere kans op politieke mobilisatie voor een andere samenleving 

bedolven onder de technologische wetmatigheden. 

5.2.2 Politieke democratie en geavanceerd kapitalisme: 

De krachtsverhoudingen in een democratische samenleving worden bepaald door het samenspel 

tussen verschillende maatschappelijke velden. Die drie velden bevinden zich in een relatie van 

constante wisselwerking tot elkaar, waar ze elkaar in balans houden. Er is ook een vierde veld, het 

maatschappelijke middenveld. Het is de schakel tussen het microniveau en het macroniveau van de 

samenleving (belangengroepen bevinden 

zich hier). De voorstelling van de 

samenleving volgens deze velden gaf na de 

WO2 vorm aan de notie democratisch 

corrigeerde markteconomie. 

 Politieke veld 

 Politiek bestel 

 staatsapparaat 

 Bevolking 

 Economie 

5.2.2.1. Politieke democratie: een spel van evenwichten 

De natiestaat wordt vandaag geconfronteerd met een verticale emigratie van macht en bevoegdheden 

naar politieke niveaus (EU, gewesten en gemeenschappen). Er is ook sprake van horizontale emigratie 

van macht naar de andere maatschappelijke velden. Het maatschappelijk middenveld ontneemt als 

jaren belangrijke aspecten van het sociaaleconomische besluitvormingsproces. De politieke 

besluitvorming moet dus rekening houden met de geïnstitutionaliseerde belangenorganisaties die de 

eisen van de burger als het ware verzamelen en sorteren voordat ze op de politieke agenda 

verschijnen.  

We leven nu in een zogezegde vloeibare tijd die meer onzekerheden met zich meebrengt waardoor de 

relatie tussen de burger en de politiek sterk veranderde. In toenemende mate proberen burgers via 

sociale media en vormen van directe participatie te wegen op de besluitvorming. 
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5.2.2.2. Politieke democratie en de dominantie van de markt: 

Vandaag worden we als samenleving geconfronteerd met een toenemende dominantie van het 

economische veld en vorm het zoek geraakte evenwicht een maatschappelijk probleem. Er is sprake 

van een crisis van de democratisch gecorrigeerde markteconomie die tot stand kwam in de decennia 

na de WO2. Het compromis van het fordistische model was een verstandshuwelijk waarbij het 

economische en politieke veld zich in een relatie van relatieve autonomie tot elkaar verhielden. Deze 

periode van sociaaleconomisch compromis is volgens Streeck slechts een uitzondering in de 

geschiedenis van het kapitalisme. De normale situatie is er een van spanning tussen de politiek en de 

markt. Een verzoening van de politieke en de marktlogica lijkt moeilijk zonder hoge economische groei 

als grote pacificator. 

De nationale overheden zouden daarom vanaf de jaren ’70 verschillende manieren (toelaten van 

inflatie zoeken om het naoorlogse pacificatiemodel op gang te houden. Door hoge 

overheidsinvesteringen als remedie voor een zwakke private consumptie werkten heel wat westerse 

democratieën zich in de schulden. Vanaf de jaren ’80 werden de bestrijding van inflatie en sanering 

van overheidstekorten prominent op de agenda. Via deze strategieën (inflatie, openbare 

schuldopbouw) kon de gijzeling van politiek en middenveld door de markt enkele decennia lang 

verdoezeld worden. De financieel-economische crisis maakte hier een einde aan door alles bloot te 

leggen waar de overheden al lang mee bezig waren. Hierdoor verloren de nationale overheden ook 

veel macht aan supranationale instanties. Die evoluties resulteren ontegensprekelijk in een erosie van 

het democratische gehalte van de geavanceerd-kapitalistische samenleving. 

5.2.3 De welvaartsstaat in de geavanceerd-kapitalistische samenleving: 

In essentie houdt de welvaartsstaat zich 

bezig met de herverdeling van de welvaart 

die in een samenleving wordt geproduceerd 

door economische activiteit. We 

introduceren de welvaartsdriehoek. De 

verdelingsmechanisme zijn de economische 

markt, de familie en de welvaartstaat 

(overheid). De welvaartsstaat is niet alleen 

een systeem om de welvaart te herverdelen 

maar eveneens een belangrijke motor voor 

toekomstige welvaart. Verschillende 

instellingen van de welvaartsstaat zorgen 

namelijk voor de constante reproductie van 

gezonde en vaardige arbeidskrachten die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. (school, 

gezondheidszorg). De instellingen zijn dus intrinsiek verbonden met het economische en arbeidsbestel. 

De rol van de overheid groeide langzaam en startte met de industrialisatie (migratiebewegingen). Om 

sociale desintegratie te voorkomen moest de overheid wel een rol beginnen spelen op vlak van sociale 

bescherming. 

De ontwikkeling van een welvaartsstaat werd expliciet verbonden met de notie van burgerschap in 

een democratisch-kapitalistisch samenlevingsmodel door de groei van universele politieke rechten en 

juridische gelijkheid. Wanneer de welvaartstaat voor alle burgers de doelstelling wordt, zijn de 

behoeften van de welvaartsstaat ongelimiteerd, het wordt daarom steeds gezien als een onafgewerkt 

project.  
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Maar hoever moeten de marktcorrecties van de welvaart rijken?  

 Sociaaldemocraten: welvaartsstaat moet vormgeven aan de waarden van solidariteit en 

gelijkheid en bijgevolg actief ingrijpen in de marktwerking. 

 Christendemocraten: nadruk op het vrijwaren van de sociale cohesie en de gevestigde 

maatschappelijke orde, door sociale correcties aan het marktmechanisme.  

 Liberalen: wenst de rol van de welvaarsstaat te beperken tot die domeinen waar de markt 

tekortschiet (onderwijs en minimale inkomenssteun). 

5.2.3.1. Soorten welvaartsstaten: 

In de welvaartsliteratuur wordt besproken over welvaartstypologieën (pagina140-141): 

 Bismarckiaanse model: 

 Beveridgiaanse model: 

 Liberale welvaartsstaat: 

 Conservatief-corporatistische type: 

 Sociaaldemocratische type: 

5.2.3.2. Soorten geavanceerd kapitalisme: 

Overeenkomstig met de welvaartsstaatstypologieën kunnen ook varianten op het kapitalistische 

regulatiemodel worden onderscheiden op basis van het kenmerkende productiesysteem van de 

markteconomie van een land. De relaties tussen die diverse instituties en hun historische evolutie 

resulteren op een bepaald moment in productieregimes, zeg maar soorten kapitalisme. Op basis van 

de mate van coördinatie worden in Europa twee basisvarianten onderscheiden: 

 De gecoördineerde markteconomieën, een hoge mate van institutionele coördinatie 

 Liberale markteconomieën, vrije concurrentie los van coördinatie  

In recente wetenschappelijke literatuur wordt ook aandacht besteed aan de hybride of gemengde 

markteconomie. Deze worden getypeerd door gefragmenteerde vakbonden en 

werkgeversorganisaties met beperkte mogelijkheden om los van regeringsinmening collectieve 

onderhandelingen te organiseren met betrekking van de arbeidsmarkt (Zuid Eu). 

5.2.4 Economische herstructurering en sociale ongelijkheid: 

De economische transformatie van industrieel naar geavanceerd kapitalisme heeft een fundamentele 

koerswijziging ingeluid voor de sociale ongelijkheid in de samenleving. Een bepaalde mate van 

inkomens- en vermogensongelijkheid is van alle tijden. De twee wereldoorlogen betekenden een 

belangrijke breuk in die fenomenale concentratie van de rijkdom. De ongelijkheid bleef vrijwel alle 

geïndustrialiseerde landen nog verder afnemen tot de jaren ’70. Hierna kwam weer een negatieve 

omslag en begonnen ze overal weer te stijgen. België vormt hier een uitzondering in, door onze sterke 

sociale zekerheid en de belangrijke invloed van de sociale partners in het sociaal economisch beleid. 

De hoofdoorzaak van de nieuwe stijging van ongelijkheid kunnen we terug brengen tot het feit dat in 

een liberale markteconomie het rendement op kapitaal doorgaans hoger ligt dan de groei van het 

nationale inkomen. Het is dan ook niet toevallig dat de kentering in de jaren ’70 en ’80 plaatsvonden, 

tegelijk met de crisis van de fordistische regulatiewijziging en de neoliberale sociaaleconomische 

herstructureringsagenda vanaf de jaren ’80. Een verminderend herverdelende overheidsoptreden en 

een zich herstellende kapitaalkrachtige elite die profiteert van de liberalisering van de financiële 

markten, zullen resulteren in de terugkeer naar het oude patrimoniale kapitalisme. Dit fenomeen zal 

een democratisch deficit als gevolg hebben. 
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In plaats van een welvaartsstaat die vooral gericht is op het voorzien van vervangingsinkomen, zou ze 

zich meer moeten transformeren tot een sociale investeringsstaat. Die sociale investeringsstaat moet 

zich richten op de zogenaamde nieuwe sociale risico’s (combinatie gezin-werk, hulp alleenstaand…). 

 

6. Een conceptueel kader voor de 

arbeidsorganisatie – het 

wetenschappelijk management als 

referentiemodel: 

6.1 De plaats van de arbeidsorganisatie in het maakmodel: 

We kijken naar de arena van de arbeidsorganisatie, de concrete coördinatie van de verschillende 

arbeidstaken in een producerende of dienstverlenende organisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

6.1.1 De strategie en het maakmodel: 

Ondernemingen zijn doelgerichte interactiekaders in een specifiek omgeving en met een bepaalde 

visie, cultuur en gewoonten. Voorts is er de omgeving waar die onderneming rekening mee moet 

houden. Haar acties worden stuk voor stuk ook bepaald door factoren die ze slechts ten delen in de 

hand heeft. Vanaf het ogenblik dat de missie bekend is, is de strategie het belangrijkste element dat 

aan de werking van een onderneming ten grondslag ligt (afhankelijk van context en missie). Er zijn drie 

strategieën te onderscheiden voor commerciële ondernemingen: 
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Op basis van de gekozen strategie moet de organisatie het maakmodel concreet vormgeven; met 

andere woorden, ze moet een productieconcept en de daarbij horende manier van arbeidsorganisatie 

uitwerken. 

6.1.2 Het maakmodel en het productie- of dienstverleningsconcept: 

De missie van de onderneming moet aldus uitgedrukt worden in een maakmodel, hierna moet men de 

maakactiviteiten organiseren. Het model geeft een systematisch inzicht in de processen die 

noodzakelijk zijn om de strategie effectief vorm te geven.  

6.2.1.1. Inter- en intraorganisationele arbeidsdeling: 

De eerste vraag in de zoektocht naar een maakmodel en strategie gaat over de verhouding tussen 

respectievelijk het intraorganisationele (binnen het bedrijf) en het interorganisationele (buiten de 

onderneming) onderdeel van de arbeidsdeling. Maken of kopen is de eerste keuze die naar voren komt 

bij het vormgeven van een productie- of diensteverleningsconcept. 

6.2.1.2. De arbeidsorganisatie: een kwestie van arbeidsdeling en arbeidsverdeling: 

Zodra beslissingen over ‘maken of kopen’ zijn genomen, kan het productie- of dienstverleningsconcept 

vorm krijgen. Dat concept betreft het geheel van ontwerpprincipes, dat het resultaat is van de 

combinatie van een bepaalde productietechnologie en arbeidsorganisatie. De mate van 

arbeidsverdeling in een onderneming hangt grotendeels af van het arbeidsorganisatiemodel dat 

gehuldigd wordt: dat kan variëren van erg ambachtelijk tot erg bureaucratisch.  

6.2 Kernprincipes van de intraorganisationele productieorganisatie: 

Het intraorganisationele productie- of dienstverleningsconcept omvat drie basiskeuzes: 

 Productieorganisatie  

 Technologie die hierbij gehanteerd wordt 

 De manier waarop de arbeidstaken 

worden uitgedrukt in een netwerk van 

arbeidsplaatsen 
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6.2.1 Productieorganisatie: 

De productorganisatie betreft de allocatie van de verschillende noodzakelijke activiteiten en 

bewerkingen om een product of dienst te realiseren.  

6.2.1.1. Bouwstenen van de productie: 

De uitvoerende taken kunnen volgens diverse productieontwerpen worden geregeld, de arbeidsdeling 

speelt hier een belangrijke rol. Er moeten nog drie keuzes gemaakt worden: 

 Verdeling tussen ‘denken’ en ‘doen’ 

 Verdeling tussen ‘mens’ en ‘machines’ 

 Verdeling tussen deeltaken 

6.2.1.2. De functionele productieorganisatie: 

Een functionele productieorganisatie is een bewerkingsgerichte manier van organiseren. Specifieke 

delen van de productieorganisatie worden ondergebracht in gespecialiseerde afdelingen waarin de 

werknemers sterk zijn in de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor dat onderdeel van de productie. 

Een eenvoudig voorbeeld is een meubelmakerij in de artisanale traditie. 

 

6.2.1.3. De lijnproductieorganisatie: 

Hier worden diverse opeenvolgende taken opgedeeld in een keten van opeenvolgende uitvoerende 

deeltaken. Bij elk werkstation worden korte cyclische arbeidsbehandelingen gesteld (kort en 

repetitief), met oog op een snelle en constante doorstroming van het product of de dienst. De 

functionele en lijnorganisatie kunnen ook worden gecombineerd. De voordelen van een lijnproductie 

is dat het productieconcept eenvoudig en overzichtelijk is. De nadelen zijn de sterke bureaucratisering 

en de ontwikkeling van een soort silodenken bij de werknemers. 

6.2.1.4. De stroomsgewijze productieorganisatie: 

Dit is een organisatie van het arbeidsproces gericht op het product of de dienst die werd besteld 

door een specifieke klant. Zo’n productieontwerp impliceert teamwerk dat een flexibelere 

samenstelling heeft met oog op de benodigde competenties. Een voorbeeld zijn kinderziekenhuizen, 

daarbij worden soms de noodzakelijke zorgtaken rond het kind georganiseerd in plaats van het kind 

rond te brengen naar alle verschillende afdelingen. Het team is dan een beetje een miniziekenhuis. 

6.2.2 De productietechnologie: 

De tweede cruciale factor achter een productie- of dienstverleningsconcept is de gebruikte technologie 

die een grote invloed hebben op de maakprocessen. De historische ontwikkeling van de 

technologische toepassingen bepaalt mee de mate van de mechanisering dan wel de automatisering 

van de productieprocessen. Vandaag betreedt slimme technologie het terrein: big data en 

computeralgoritmes kunnen beslissingsprocessen overnemen of vergemakkelijken. 
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6.2.3 De arbeidsorganisatie nader bekeken: 

De arbeidsorganisatie beoogt de beschikbare arbeidskracht optimaal om te zetten in concrete 

arbeidsprestaties, het omvat dus de wijze waarop het totaal van de te verrichten taken over de 

werknemers wordt verdeeld en gecoördineerd. Elk model van arbeidsorganisatie resulteert dus in een 

netwerk van arbeidsplaatsen. 

6.2.3.1. Kenmerken van arbeidsplaatsen: 

Een arbeidsplaats kunnen we kwalificeren volgens haar positie in de hiërarchie en volgens de breedte 

of de omvang van de verschillende deeltaken die ze omvat. De positie in de hiërarchie heeft te maken 

met de positie van een arbeidsplaats in de vier systeemfuncties (coördineren, uitvoeren, voorbereiden, 

ondersteunend). De tweede dimensie waarop arbeidsplaatsen kunnen worden gedefinieerd is op hun 

vaktechnische kenmerken: 

 Een smalle of brede arbeidsinhoud verwijst naar de variëteit van de taken. In een smalle 

arbeidstaak is de taakcyclus dus erg kort, brede arbeidstaken omvatten een aantal 

deelhandelingen die afwisselend of na elkaar moeten worden afgewerkt. Van smalle naar 

brede arbeidstaken gaan, wordt taakverbreding genoemd. 

 Een enkel- of meervoudige arbeidsinhoud impliceert de aantal systeemfuncties die 

gehanteerd worden. Een arbeidstaak kan bijvoorbeeld uitvoerend zijn maar tegelijk ook 

controlerend. Hoe meervoudiger de taken zijn, hoe complexer hun arbeidsinhoud. Meer 

functies krijgen binnen je arbeidsinhoud wordt taakverrijking genoemd. 

6.2.3.2. Ideaaltypische modellen van arbeidsorganisatie: 

We kunnen ideaaltypisch over twee soorten modellen spreken: een bureaucratisch en een flexibel 

model. Het eerste is gericht op de interne efficiëntiebeheersing van de arbeidsorganisatie en dus van 

afzonderlijke taken. Men opereert als een gesloten systeem met weinig vertrouwen in de werknemers. 

Het dominante principe van deze arbeidsorganisatie is de verregaande arbeidsverdeling. De manier 

van organiseren was zeer productief, zolang er sprake was van standaardproductie. De transitie naar 

een veel dynamischere omgeving leidde tot dalende performantie.  

Het tweede type is het flexibele organisatiemodel dat als uitgang een open organisatie heeft. In 

operationele termen betekent dit dat men ervoor moet zorgen dat er kort op de bal wordt gespeeld, 

zodat men snel kan zorgen voor aanpassingen en vernieuwingen. Dit model is effectiever in een 

competitieve marktomgeving zoals dit vandaag het geval is. Het model manifesteert zich in een 

stroomsgewijze productieorganisatie. 
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6.2.3.3. Belangrijke arbeidsorganisatieparadigma’s: 

Ook de paradigma’s kunnen conceptueel van elkaar onderscheiden worden aan de hand van hun 

vaktechnische kenmerken en hun relatie met de hiërarchie in de arbeidsorganisatie. De relatie met de 

hiërarchie of de mate waarin werknemers zelf vat hebben op hun arbeidstaak hangt voor een stuk 

samen met de mate waarin ze hun kennis kwijt kunnen in hun werk. Werknemers met een hoge mate 

van discretie hebben een grotere mate van regelruimte in hun arbeidstaak. Volgens deze contouren 

kunnen we vier belangrijke paradigma’s afbakenen: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het wetenschappelijk management (fordisme) is de ideaaltypische bureaucratische en lijngerichte 

vorm van arbeidsorganisatie. De arbeidstaken zijn smal en kernmerken zich door weinig discretie of 

regelruimte. Dit was typisch voor de oude economieën, de nieuwe economie wordt getypeerd door 

een meer flexibele arbeidsorganisatie. Dit door het bureaucratisch model te flexibiliseren (taken 

verbreden, leanproductie) of door wat meer regelruimte  en discretie te voorzien (postfordistische 

productie).  

6.3 Wetenschappelijk management: de bureaucratische 

arbeidsorganisatie ten top! 

Het wetenschappelijk management gaat uit van een individualistisch mensbeeld en een utilitaristische 

opvatting over de factoren die menselijk gedrag sturen. Sociaal handelen wordt hier gereduceerd tot 

de optelsom van de individuele nutsberekeningen van actoren, men noemt het een asociologische 

benadering van de arbeidsorganisatie.  

6.3.1 Het wetenschappelijk management van F. W. Taylor: 

Hij werd gezien als de grondlegger van het wetenschappelijk management, daarom ook de andere 

benaming, het taylorisme. Het ultieme doel was zo efficiënt mogelijk produceren. Dit deed men door 

de scheiding van planning en uitvoering die gekoppeld werd aan een opdeling van het werk in zeer 

kleine deeltaken en aan het streven naar verregaande mechanisatie van de productie.  

6.3.1.1. Centrale uitgangspunten: 

Van groot belang was het feit dat het wetenschappelijk management greep kreeg en behield op de 

technologische geavanceerde productieprocessen. De kennis van nieuwe technologieën mocht 

uitsluitend bij het management liggen en de uitvoerende arbeid moest alleen zijn deeltaak uitvoeren. 

Zo behield het management de controle over het productieproces. De eenvoudige repetitieve 

deeltaken konden worden uitgevoerd door goedkopere ongeschoolde arbeiders. Ze worden 

beschouwd als een homo economicus. Er wordt uitgegaan dat arbeiders van nature lui zijn en dit werd 

als schadelijk beschouwd door het wetenschappelijk management. Dit gingen ze voorkomen door het 

productieproces en het beloningssysteem op een adequate manier te controleren en te organiseren. 
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6.3.1.2. Algemene kenmerken van het taylorisme: 

Taylor verspreidde zijn ideeën in de jaren 1890 tijdens lezingen. Taylor vatte zijn 

arbeidsorganisatiemodel samen in vijf centrale adviezen aan de managers van fabrieken: 

 Het nemen van voorbereidende stappen 

 Controle over het productieproces door de scheiding van planning en uitvoering 

 De aanstelling van tijds- en bewegingsstudies, elke beweging in het bedrijf moet zo objectief 

mogelijk geëvalueerd worden 

 De introductie van een premieloonstelsel en een bonussysteem naar prestatie 

Het wetenschappelijk management laat zich samenvatten volgens de volgende negen basisprincipes: 

 Wetenschappelijke analyse 

 Zo maximaal mogelijke arbeidsverdeling door middel van fragmentering van arbeidstaken 

 Scheiding van planning en uitvoering 

 Vaardigheidsvereisten reduceren 

 Daadwerkelijke bewerking door arbeiders minimaliseren 

 Indirecte en voorbereidende taken scheiden van de uitvoerende taken 

 Tijdsstudies en monitoringsystemen om arbeiders optimaal de coördineren 

 Op prikkels gebaseerde betalingssystemen toepassen 

 Puur zakelijke relatie tussen manager en arbeider 

6.3.2 Taylors ideeën in België en Europa: 

Soortgelijke organisatieprincipes hebben hun ingang gevonden in Europa, er werden bijvoorbeeld 

allerlei premieloonstelsels ingevoerd waaronder het zogenaamde Bedauxstelsel. Hierbij verdiende 

men boven op het basisloon een prestatiebeloning als men een bepaalde tijdsnorm behaalde. Als men 

de tijdsnorm niet haalde, was er een boete. Werknemers werden zo elkaars concurrenten wat al snel 

leidde tot onvrede.  

Een andere theorie die populair was in Frankrijk en België was die van Fayol die taakgericht was en 

vergelijkbaar met die van Taylor. Het management moet vijf sleutelfuncties vervullen: 

 Voorspellen en plannen 

 Organiseren 

 Opdracht geven 

 Coördineren 

 Controleren 

Op basis hiervan formuleert Fayol veertien principes die als fundamenteel worden beschouwd voor 

een resultaatgericht management (p172-173). Ook in België kreeg het taylorisme en aanverwante 

systemen van arbeidsorganisaties dus voet aan de grond. Dit kwam vooral door de band tussen het 

taylorisme en de arbeidstijdverkorting wat uiteindelijk uitmonden in de huidige 38-uren week. 

6.3.3 Kritische aantekeningen en continuïteit van het wetenschappelijk management: 

Taylor had de opvatting dat een geobjectiveerde manier van organiseren van het productieproces de 

noodzaak voor collectieve vertegenwoordiging van arbeiders zou wegnemen. Wie de standaarden en 

modaliteiten aankon en wilde accepteren, zou tevreden zijn en geld verdienen. Het spreekt voor zich 

dat arbeidsbewegingen zich sterk hebben verzet tegen de uitspraken van het wetenschappelijk 

management. Ze benadrukten de vervreemding en dekwalificerende kenmerken van de 

wetenschappelijke arbeidsorganisatie. Ook het corporatistische en antisyndicale karakter is een doorn 

in het ook van vakbonden.In latere modellen van het wetenschappelijk management (fordistische 

productiemodel) werden dan ook de collectieve werknemersorganisaties erkend. 
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Het wetenschappelijk management werd ook op de korrel genomen vanuit het oogpunt van 

alternatieve managementtheorieën (psychologisch-humanistisch, systeemgericht). De benadering 

heeft geen oog voor de complexe psyche van de arbeider of voor de organisatie als een sociaal 

systeem.  

Los van deze kritieken zijn er ook continuïteiten, de eerste is de neiging om het belang van de 

organisatie prioriteit te geven over het belang van de werkgever. Vandaag de dag blijven ook bij heel 

wat processen van organisatievernieuwing het minimaliseren van de productietijd per eenheid vaak 

hoofdoelen. Hetzelfde geldt voor de doelstelling van een verregaande functiespecialisatie. Sommigen 

hebben beargumenteerd dat het taylorisme in zijn eenentwintigste-eeuwse gedaante van lean-

productie, nog steeds van toepassing is. 

6.4 Fordisme: massaproductie en massaconsumptie 

Ford zijn arbeidsorganisatiemodel lijkt sterk op dat van Taylor, hij ging echter wel een paar stappen 

verder met betrekking tot de maatschappelijke ondersteuning van het arbeidsproces. 

6.4.1 Achtergrond van het fordisme: 

Ford zocht naar middelen om de productiviteit te verhogen, het productieproces te stroomlijnen en 

de verschillen tussen eindproducten te verkleinen. De ambachtelijke maatproductie moest ingeruild 

worden voor de serieproductie, hij standaardiseerde ook ineens een aantal kenmerken van zijn 

producten (bv. Zelfde kleur). De cyclustijd werd enorm verminderd, ook mede doordat hij de eerste 

was die de lopende band gebruikten in een complex productieproces als dat van de autofabricage.  

6.4.2 Massaproductie: 

Een centraal kenmerk van massaproductie is dat met nauwelijks geschoolde arbeiders aan de 

machines grote hoeveelheden gestandaardiseerde producten worden vervaardigd. De producten 

worden vervaardigd via een werkwijze die bestaat uit korte cyclustijden en veel repetitieve arbeid 

(altijd hetzelfde, arbeidsverdeling). De weinig aantrekkelijke arbeidsorganisatie werd gecompenseerd 

door gunstige arbeidsvoorwaarden die mee gereguleerd werden door de vakbonden. Als keerzijde van 

de deal kregen werkgevers meer vrijheid om de arbeidsorganisatie met hun inzichten te organiseren. 

6.4.3 Fordisme: een productiemodel in samenhang met een maatschappijmodel 

Het arbeidsorganisatiemodel moet geïnterpreteerd worden in de context van een maatschappelijk 

systeem, waarin massaproductie gekoppeld werd aan massaconsumptie. Het was de basis waar de 

welvaartsstaat op steunden. Het productiemodel laat zich beschrijven aan de hand van vier 

hoofdkenmerken: standaardisatie, consumentisme, werkplekbinding en een 

werkgelegenheidscontract (p177-178). 
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7. Kritische perspectieven en debatten 

over arbeidsorganisatie: 

7.1 Breuklijnen in de arbeidssociologie: 

Net als in andere maatschappelijke domeinen is er geen sprake van een uniform arbeidssociologisch 

wetenschappelijk paradigma. Elke poging om een systematisch overzicht van de arbeidssociologische 

perspectieven te maken, is noodgedwongen onvolledig en resulteert in het benadrukken van 

overdreven gelijkenissen en verschilpunten tussen benaderingen. Toch kunnen de 

arbeidssociologische perspectieven opgehangen worden aan de belangrijke conceptuele dimensies: 

 Consensus- of conflictgeoriënteerdheid 

 Structurele of actororiëntatie 

 Rationaliteit of normativiteit als richtsnoer voor het handelen 

 

7.1.1 Consensus- of conflictgeoriënteerdheid: 

Benaderingen die het systeem centraal plaatsen zijn meer gericht op het vinden van oplossingen 

voor organisatieproblemen om een competitievere output te realiseren. Dit zijn de 

managementgerichte benaderingen die zich bezig houden met vragen over de werking van het 

productieproces als sociaal systeem (disciplinering, innovatie). 

Het andere uiteinde laat zich kenmerken door de kritiek die geformuleerd wordt met betrekking tot 

de gevolgen van de arbeidsorganisatie voor werknemers, ze hebben eerder thema’s als 

conflicterende belangen en het welzijn van de werknemers (uitbuiting). 
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7.1.2 Structurele (systeem) of actororiëntatie: 

De tweede as betreft de manier waarop sociale orde tot stand komt, op een spontane manier of door 

structurele sociale omstandigheden. Wanneer we structurele determinatie als uitgangspunt nemen, 

dan komt het er vooral op aan de machtsverhoudingen, gebruiken en waarden te bestuderen. In een 

actorgeoriënteerde analyse staat vooral de dagelijkse interactie tussen mensen centraal.  

7.1.3 Rationaliteit of normativiteit als richtsnoer voor handelen: 

De derde as spitst zich toe op de vraag of menselijk gedrag vooral utilitaristisch (rationeel), dan wel 

normatief (waarde en overtuigingen) is. Deze as hangt een beetje samen met de vorige, als menselijk 

gedrag utilitaristisch is, dan veronderstellen we dat het gestuurd wordt in een sociale structuur 

(gedetermineerd). Toch kan ook rationeel georiënteerd handelen structureel gedetermineerd zijn 

(Marxistische benadering). 

Aan de andere kant van het continuüm zijn er de culturele benaderingen (Durkheim en Weber) die de 

kracht van de factoren stellen zoals gedeelde waarden of de organisatiecultuur bij het bepalen van het 

gedrag in het arbeidsproces. Op basis van die drie assen kunnen we theoretische benaderingen binnen 

een driedimensionaal conceptueel veld plaatsen. 

7.2 Arbeidsorganisatieperspectieven: een kritisch debat met het 

wetenschappelijk management 

De aanname dat de mens een homo economicus is die prikkelbaar is voor materiële stimuli, kreeg 

kritiek vanuit verschillende hoeken. Deze kritieken kunnen worden samengevat rond 3 krachtlijnen: 

 De opvatting dat er überhaupt iets bestaat zoals een menselijke natuur (rationaliteit??) 

 Bedenking dat de realiteit wel kan gereduceerd worden tot de formele kenmerken? Men moet 

ook de informele interactieprocessen analyseren 

 De bedenking of managers en werknemers inderdaad wel samenvallende belangen hebben? 

7.2.1 Het debat over de menselijke natuur: 

Wetenschappelijke managers gaan ervan uit dat mensen utilitaristen zijn, die alleen maar tot gewenst 

gedrag kunnen worden aangezet door middel van materiële prikkels. De aanname naar het bestaan 

van deze menselijke natuur wordt vaak in twijfel getrokken. Men stelt dat in eerste plaats ook de 

omgevingskenmerken en culturele factoren vormgeven aan de drijfveren van menselijk handelen 

(situationeel bepaald). 

7.2.1.1. Het psychologisch humanisme: zelfrealisatie 

De psychologisch humanisten argumenteren dat efficiënte productie bereikt wordt door de arbeiders 

aan te moedigen tot participatie en door wederzijdse betrokkenheid tussen alle geledigde van het 

personeel. Dit moet gebeuren door uitvoerende arbeiders te betrekken bij het uitzetten van hun 

doelstellingen en door arbeidstaken te verrijken.  

De behoefte aan zelfverwezenlijking van de arbeiders verwijst naar de bekende hiërarchie van 

behoeften van Maslow. Hij zegt dat we erin moeten slagen het volledige potentieel van mensen tot 

ontwikkeling te laten komen. Hij gaat ervan uit dat mensen vijf lagen van behoeften hebben: 

 Fysiologische behoeften: zintuigelijke bevrediging 

 Veiligheid 

 Sociaal contact en genegenheid 

 Waardering en erkenning 

 Zelfverwezenlijking  
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Maslow was ervan overtuigd dat in een organisatie iedereen zijn potentieel aan mogelijkheden kan 

ontplooien, dit automatisch zou leiden tot het ontstaan van natuurlijke elites. Dat legitimeert dan ook 

de leidinggevende macht en het moedigt managers aan om op motivatie gerichte praktijken tegenover 

hun personeel te hanteren. Dit soort zit ook ingebakken in het motivatie-hygiënemodel van Herzberg. 

Hij gaf de aanleiding tot de zogenaamde humaniseringschool, die in contrast stond met het 

wetenschappelijk management. Hij suggereert namelijk dat er twee types van factoren zijn waardoor 

mensen zich goed of slecht kunnen voelen op het werk. 

 Hygiënefactoren of extrinsieke factoren: leiden tot ontevredenheid wanneer ze niet goed 

zitten, maar leiden niet specifiek tot tevredenheid wanneer ze wel voldoende zijn 

gewaarborgd (salaris, veiligheid, algemeen beleid van een onderneming…). 

 Motivatiefactoren of intrinsieke factoren: moeten aanwezig zijn vooraleer echte satisfactie 

kan ontstaan en werknemers gemotiveerd worden om het beste van zichzelf te geven 

(bereiken van doelstellingen, verantwoordelijkheid, groei…). 

Alternatieve benadering op de behoeftehiërarchie boden ruimte voor meer variatie in de volgorde en 

de mate van realisatie van basisbehoeften. Enkele voorbeelden van andere theorieën waren de ERG-

theorie (drie basisbehoeften: existence, growth en relatedness) en de zelfdeterminatietheorie 

(autonomie en behoren tot een groep). 

De psychologisch humanistische benadering plaatst dus een hoge vertrouwensrelatie tegenover de 

geïnstitutionaliseerde argwaan van het wetenschappelijk management. Dit wordt contrast wordt 

voorgesteld tussen theorie X (luie werknemers volgens WM) en theorie Y (werknemers die voorkeur 

geven aan zelfcontrole en zelfdisciplinering).  

7.2.1.2. De relatieve menselijke natuur in de sociologische benaderingen: 

Bij sociologische systeembenadering zien we een grote nadruk op het sociale als sturende kracht voor 

het menselijk handelen. Dat sociale kan dan de samenleving zijn als geheel, maar ook een organisatie 

of een onderdeel daarvan. Niet alleen de onderdelen van het geheel moeten goed op elkaar ingespeeld 

zijn, maar er moet ook een idee van gedeelde waarde en normen (gemeenschappelijke cultuur) zijn 

(Durkheim). 

Een aantrekkelijk kenmerk van de weberiaanse sociologie ligt ongetwijfeld in de genuanceerde 

combinatie van de structurele en actororiëntatie op sociaal handelen. Hij verbond de sociale 

betekenissen die individuen geven aan de kenmerken van de samenleving door het concept van 

gelegitimeerde orde. Dit concept kan omschreven worden als die patronen in de sociale werkelijkheid 

waarvan individuen geloven dat ze bestaan en waaraan ze ook hun handelen conformeren. Sociaal 

handelen wordt dus gestuurd door percepties van situaties, strijd tussen verschillende belangen en 

het uitoefenen van macht (legitimiteit). Daarbij worden mensen gezien als wezens met rationele 

intenties die hun doelen proberen na te streven binnen de gelegitimeerde orde. 

We illustreren deze invalshoek aan de hand van drie meer specifieke theorieën: 

 Bedrijfsculturen: 

Het denken in termen van gedeelde waarden en normen in een sociaal systeem komt sterk tot 

uiting in deze benadering. Ze zet managers ertoe aan een sterke gedeelde bedrijfscultuur te 

ontwikkelen. Werknemers moeten zich betrokken voelen. Het is volgens deze benadering dus 

de culturele context die bepaalt hoe mensen zich gaan gedragen. 

 

 

 

 



40 
Annelien Kemp 

 Human relations-school: 

Performant functioneren is het doel van deze benadering en dit doen ze door het opzetten 

van een efficiënt organigram met aandacht voor de sociale relaties. Het aanpassen van de 

organisatie aan de werknemers is ook een centrale bekommernis. Deze benadering heeft twee 

centrale kenmerken: 

 Het gedrag van individuen kan beïnvloed worden door hun sentimenten 

 De dynamiek van het sociale systeem speelt hierbij een autonome rol 

 Werkoriëntaties: 

Dit onderzoeksdomein richt zich op de betekenis die mensen hechten aan hun werk en de 

verwachtingen die ze koesteren. Die oriëntaties leiden ertoe dat ze op een bepaalde manier 

handelen in en denken over hun werk. Deze studie kan beschouwd worden als een reactie 

tegen benaderingen die vastliggende en universele drijfveren van mensen om te werken 

veronderstellen. Goldthrope onderscheidt drie soorten van werkoriëntatie types: 

 Instrumentele werkoriëntatie: werk is slechts een middel tot een ander doel 

 Bureaucratische werkoriëntatie: werk als een activiteit ten dienste van de samenleving 

 Solidaristische werkoriëntatie: sociale groepsprocessen op het werk staan centraal 

7.2.2 Het debat over de kracht van formele structuren en regels: 

Verschillende sociaalwetenschappelijke benaderingen wijzen op het feit dat formele structuren en 

regels slechts maar een deel van het verhaal zijn. Onder andere vanuit het symbolisch-interactionisme 

wordt gewezen dat klassieke arbeidsorganisatiebenaderingen te weinig aandacht hebben voor de 

informele processen op de werkvloer. Ze bestuderen de inefficiënties van de bureaucratie en komen 

tot conclusie dat alleen maar informele afspraken complexe organisaties werkbaar kunnen houden. 

7.2.2.1. De informele werkelijkheid achter de bureaucratie: 

De interactionistische benadering besteedt aandacht aan de manier waarop dagelijkse interacties 

tussen actoren naast en door de formele regels vormgeven aan het interactieverband 

(actorbenadering). De doelen en handelingsstrategieën krijgen vorm tijdens hun interacties met 

anderen. Elke handeling wordt een symbool en menselijke eigenschappen komen tot stand door 

omgang met anderen, de symbolen zijn georganiseerd rond het concept van het zelf. Op die manier is 

het zelf tegelijk de bron van handelen en het voorwerp ervan. Om deze benadering te illustreren gaan 

we verder in op de volgende constructies: 

 Werkplaatsstudies: werk als ‘sociaal drama’: 

Voor onze identiteitsconstructie zijn natuurlijk vooral de leden van belangrijke referentie 

groepen van belang (= betekenisvolle anderen). In de werkomgeving ontwikkelen we een 

professionele identiteit, die aan ons verschijnt als een soort subjectieve carrière. Hughes wordt 

beschouwd als de grote inspirator van de werkplaatsstudies, waarin op een detailleerde 

manier beschreven wordt hoe de activiteiten gekoppeld aan een bepaald beroep 

georganiseerd zijn in termen van sociale interacties. Die dus zo de inhoud van 

beroepsidentiteit duidelijk maakt. De nadruk wordt gelegd op hoe het individu alles verwerkt 

en zich aanpast.  Een carrière wordt dus opgebouwd door zich als werknemer te socialiseren 

in het beroep en dat gebeurt dus door sociale interacties op het werk. 
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 Organisaties als ‘genegotieerde ordes': 

Centraal hierbij staat het contrast tussen de formele regels en de informele manier waarop in 

de dagelijkse praktijk wordt omgegaan met die regels. De sociale orde is het gevolg van een 

constant proces van onderhandeling en wederzijdse gedragsaanpassing tussen de actoren op 

de werkvloer. De interacties leveren als het ware een impliciet script voor de manier waarop 

er op een bepaald moment gereageerd moet worden. Dit wordt ook verduidelijkt in de 

etnomethodologische benadering. Deze stelt de alledaagse kennis centraal waarover de leden 

van een samenleving beschikken. Ze beschouwen de sociale werkelijkheid als een voortdurend 

proces van interactie (symbolisch interactionisme). De noodzakelijke morele orde vormt de 

basis voor sociale organisatie. Etnomethodologen zeggen dat we een reeks van eigen 

projecten uitvoeren, die we dan een betekenis geven door te claimen dat we ze uitvoerden in 

overeenstemming met de morele orde. 

7.2.2.2. Onbedoelde werkelijkheid van de bureaucratie: 

Volgens de weberiaanse sociologie verschijnen mensen als wezens met rationele intenties die hun 

doelen proberen na te streven in de context van de gelegitimeerde orde. In een complexe context zijn 

de middelen die gekozen worden om bepaalde doelen op een rationele manier te bereiken, soms 

geneigd om die doelstellingen te ondermijnen. Dit is onderwerp van volgende onderzoeken: 

 Disfuncties van de bureaucratie: 

De trend naar rationalisering impliceert dat mensen steeds meer op zoek gaan naar 

berekenbare en objectiveerbare methode en technieken om hun doelen te bereiken. Elke 

rationele bedoelde ingreep behoudt ook een risico op onbedoelde gevolgen. Het is veeleer zo 

dat bureaucratieën streven naar efficiënte, terwijl ze als vanzelf gaandeweg disfuncties 

ontwikkelen die hen minder efficiënt maken. Selznick beschreef het fenomeen van 

doelverdringing, dit doet zich voor wanneer eenheden van een organisatie die ontstaan als 

gevolge van arbeids(ver)deling, eigen doelen beginnen te ontwikkelen die in conflict komen te 

staan met de algemene doelen van de organisatie. Een ander fenomeen is de bureaucratische 

cirkel. Dit is wanneer regels er toe leiden dat activiteiten zich niet meer aan de 

minimumstandaarden houden en het management hierop reageert door de regels nog te 

verscherpen en de supervisie op te drijven (bureaucratiseringscyclus). Het onbedoelde effect 

kan zijn dat de machtsverhoudingen te hard in de kijker worden gezet (meer conflicten). 

Hieronder zien we de bureaucratiseringscyclus. 
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 De institutionele theorie: organisaties als copycats: 

Het centrale argument is dat organisaties een bepaalde vorm aannemen door de cultuur, de 

praktijken en de gewoonten die hen omringen. De op waarde gebaseerde opvattingen zijn 

sturend voor hoe dingen het best worden georganiseerd. De bureaucratische organisatievorm 

is het institutionele sjabloon waarop organisaties geënt zijn. Organisaties uit hetzelfde domein 

begin steeds meer op elkaar te lijken omdat hun bestuurders de neiging hebben om elkaar te 

kopiëren, dit noemen we mimetisch isomorfisme. Dit moeten we tegen gaan door plaats te 

geven aan innovatief menselijk handelen in organisaties. 

7.2.3 Samenvallende belangen of georganiseerd conflict? 

Een derde belangrijk punt van kritiek betreft de veronderstelling binnen het wetenschappelijk 

management dat managers en werknemers samenvallende belangen hebben. Het psychologisch 

humanisme en de human relations benadering hebben een primair managementgeorënteerdheid. 

Deze benaderingen huldigen een werknemersperspectief en staan kritisch tegenover de doelstellingen 

van de organisatie. Ze wijzen op inherent tegengestelde belangen van werkgevers en werknemers en 

hebben de nadelige effecten van het kapitalistische productieproces en de mogelijkheden tot verzet 

en participatie onder de aandacht gebracht.  

Een andere kritiek komt van het poststructuralisme, zij leggen de klemtoon op de rol van discours en 

symbolen als middelen tot disciplinering en controle maar ook als grond voor verzet in de 

arbeidscontext. Voort gaan we dieper in op de theorieën over uitbuiting. 

7.2.3.1. De disciplinerende rol van discours: 

Het poststructuralisme beweerd dat er geen onderliggende maatschappelijke orde of structuur is, wat 

we zien aan de oppervlakte, is het enigste wat er is. Ze ontkent de aanwezigheid van objectiviteit in 

sociale fenomenen, enkel de menselijke taal en symbolen geven vorm aan de sociale werkelijkheid 

(discursieve stroming). Er bestaat niet zoiets als universele menselijke waarden of doelen. Het streven 

naar efficiëntie heeft dan enkel te maken met het culturele sjabloon van de moderniteit. Het zijn 

allemaal slechts discours waarmee gedrag wordt geïnterpreteerd en gestuurd. Enkele voorbeelden: 

 Managementdiscours als disciplineringsinstrument: 

Chia beschrijft organisaties als plaatsen waar mensen worden onderworpen aan de taal van 

de moderniteit, het management en de bureaucratie. De studie van het managementdiscours 

heeft geleid tot schoolvorming in de gedaante van de critical management studies. Die stond 

tegenover de gangbare managementtheorieën die worden onderwezen aan de business 

schools. De sociale wetenschappers brachten nieuwe theoretische modellen en concepten aan 

en bekritiseerden de onderliggende banden met de neoliberale ideologie en hun pogingen om 

de machtsverschillen te verdoezelen. Discours kunnen dus ook grond voor verzet bieden. De 

individuele subjectiviteit is een mogelijkheid om via individuele handelingsbekwaamheid 

verzet te ontwikkelen. Voorbeelden zijn werknemers die zich hullen in een discours van 

‘criticus van het management’ om op die manier de invloed van de leidinggevenden over hun 

directe werkomgeving te neutraliseren. 

7.2.3.2. Uitbuiting als inherent gevolg van kapitalistische arbeidsverhoudingen: 

Marxisten hebben vanuit historisch perspectief steeds geprobeerd om het sociale te verbinden met 

het economische en het politieke, al was het economische het meest sturende van de twee. Daarom 

wordt het marxisme een materialistische stroming genoemd, of ook wel het dialectische materialisme. 

Het dialectische sociale proces is een proces waarbij elke situatie uit een andere voorkomt op zo’n 

manier dat het nieuwe in conflict komt met het oude en dat na verloop van tijd overstijgt. 
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Marx beschouwde de industrieel-kapitalistische productiewijze dus als ‘van nature’ onstabiel en 

gedoemd om te verdwijnen. Het kapitalistische systeem zou omvergeworpen worden door de opstand 

van het proletariaat en zou uitmonden in een socialistische samenleving. Een samenleving waar geen 

tweedeling tussen kapitaal en arbeid bestaat. Bij het marxisme ligt er wel degelijk een veronderstelling 

van een unieke menselijke natuur aan de basis van de analyse. Mensen kunnen slechts de volheid van 

hun bestaan bereiken door zinvolle arbeid te verrichten. In de uitbuitende relatie van het kapitalisme 

kunnen werknemers hun zelfverwezenlijking door arbeid niet realiseren aangezien deze 

vervreemdend is en leidt tot verlies van vaardigheden en eigenwaarde. 

7.3 Vervreemding en dekwalificatie, twee kerndebatten rond de 

kapitalistische arbeidsorganisatie: 

Hoe efficiënter, gedetailleerder en meer gebureaucratiseerd het fordisme en taylorisme 

(massaproductie) werd, hoe moeilijker het ook werd om nog verdere efficiëntiewinsten te boeken. Er 

ontstond een crisis en het belangrijkste element was de ontevredenheid bij de werknemers die 

rechtstreeks in verband stond met de tendensen tot vervreemding en dekwalificatie.  

7.3.1 Het vervreemdingsdebat: 

7.3.1.1. Marx’ vervreemdingsanalyse: 

Vervreemding is volgens Marx een onvermijdelijk en universeel kenmerk van het industrieel-

kapitalistische productieproces. Hij kenmerkt het door vier verschillende maar gerelateerde dimensies: 

 Vervreemding van het product doordat het product van hun arbeid bezit wordt van de 

werkgever 

 Vervreemding van de activiteit omdat die onvrijwillig is en niet bedoeld om de creativiteit van 

de arbeider uit te lokken 

 Vervreemding van zichzelf door het moeten uitvoeren van vervreemdende arbeid 

 Sociale vervreemding, het voorgaande leidt er ook toe dat arbeiders vervreemden van elkaar 

Ook de werkgever wordt ontmenselijkt, omdat hij in een kapitalistisch model objectief gedwongen 

wordt zijn werknemers als verbruiksgoederen te behandelen. De enige oplossing lag volgens hem in 

het opheffen van het industrieel-kapitalistische productiesysteem zelf en het emanciperen van zowel 

de kopers als de verkopers van arbeidskracht. 

7.3.1.2. Blauners theorie van technologie: 

Seeman beschouwt vervreemding vanuit een individueel perspectief. Het vervreemdingsproces had 

volgens hem ook geen politieke consequenties, het was voornamelijk gebonden aan de 

arbeidsorganisatiewijze zelf. Hij gaf vijf verschillende betekenissen aan het begrip vervreemding: 

 Machteloosheid: gebrek aan vrijheid en controle over het werk 

 Betekenisloosheid: gebrek aan inzicht en de eindbedoeling van het werk 

 Normloosheid: gebrek aan normen en waarden 

 Isolatie: gebrek aan gevoel van gemeenschap en de onmogelijkheid om zich te identificeren  

 Zelfvervreemding: gebrek aan betrokkenheid en bevrediging door het werk 

Blauner ging dit empirisch onderzoeken met als hoofddoel van zijn studie: de verschillen tussen 

werkomgevingen in termen van vervreemding empirisch in kaart brengen en verklaren. Hij ging opzoek 

naar omstandigheden waaronder vervreemding ging toenemen of verminderen. Zijn conclusie was dat 

technologie een doorslaggevende rol speelt. Hij onderscheidt vier types van technologie en vier 

dimensies van vervreemding (p208 en 209).  
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Na dit onderzoek kwam hij tot de conclusie dat de mate van vervreemding bij werknemers veranderlijk 

is en afhankelijk is van de hiervoor vermelde factoren. Sommige werkomgevingen hebben de neiging 

vervreemding te maximaliseren, terwijl andere ze eerder minimaliseren. In de tabel hieronder zien we 

dat de vervreemding hoger zal zijn bij werknemers in de assemblage. Ze worden bestempeld als het 

archetype van de vervreemde werknemer. De oorzaak is het onvrije en onbevredigende werk dat zo 

typisch is voor de bureaucratisch georganiseerde en in hoge mate gerationaliseerde arbeid in die 

sector. 

 

 

 

 

 

 

 

Op basis van zijn onderzoek argumenteerde Blauner dat vervreemding een traject in de vorm van een 

omgekeerd U-curve had afgelegd. Het was eerst op een laag niveau (pre-industriële productiewijze), 

maar nam in sterke mate toe bij een typische industriële productiewijze om daarna weer af te nemen 

door de verregaande automatisering. Vervreemding moet niet noodzakelijk toenemen als gevolg van 

verdere technische evolutie, maatregelen zoals taakverbreding en –verruiming kunnen bijdragen aan 

het terugdringen van de vervreemdende arbeidservaringen. We noemen dit 

arbeidsorganisatievernieuwing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De theoretische premissen van Blauner hebben veel kritiek gekregen. Het werd hem verweten dat hij 

geen rekening hield met de inherente machtsverhoudingen van het kapitalisme. Kritiek van de 

methodologen verwijst naar de twijfelachtige betrouwbaarheid van de secundaire databanken die 

Blauner gebruikten, sommige van zijn onderzoeken waren immers niet repliceerbaar. Ook had hij 

overmatige aandacht voor de technologische en organisatorische elementen van de productiewijze. 

Het belang van de collectieve organisatie van werknemers werd genegeerd. Toch is zijn werk 

inspirerend geweest voor heel wat empirisch onderzoek over effecten van arbeidsorganisaties (p212). 
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7.3.2 Het vaardighedendebat: 

De eerste stappen in de industrialisering hebben de behoeften aan ambachtelijke vaardigheden bij 

werknemers uitgehold. Over wat er hierna gebeurde met de kwalificatievereisten voor werknemers 

heeft zich een boeiende discussie ontsponnen: 

 Pessimisten: de arbeid in het kapitalisme wordt in toenemende mate gedekwalificeerd 

 Optimisten: een toenemende behoefte aan vaardigheden door andere definitie hiervan 

 Argument van polarisatie op de arbeidsmarkt, groeiende groep die steeds minder 

vaardigheden nodig heeft, en groeiende groep die steeds meer vaardigheden nodig heeft. 

7.3.2.1. De dekwalificatiethese van Braverman en de arbeidsprocesbenadering: 

Braverman wordt beschouwd als de leider van het pessimistische kamp. Zijn startpositie was de 

marxistische stelling dat werknemers in het kapitalistische productieproces door een gebrek aan 

alternatieven worden gedwongen om hun arbeidskracht te verkopen aan werkgever die dan weer 

gedwongen zijn om meerwaarde uit die aankoop te puren (exploitatie). Een ander uitgangspunt was 

de assumptie dat arbeidskracht onpeilbaar intelligent en doelmatig is. Dat maakt menselijke 

arbeidskracht enorm flexibel en inzetbaar.  

De kern van zijn stelling is dus dat de vergevorderde taylorisering van de arbeid een 

dekwalificatieproces op gang heeft gebracht. Hierdoor worden steeds meer arbeidsplaatsen van elke 

zinvolle inhoud ontdaan en krijgt routine arbeid de bovenhand. Dit is volgens hem een bewuste 

strategie in de strijd om de controle over het arbeidsproces. Hij vreesde ervoor dat ook (onder 

impulsen van het wetenschappelijk management) uitvoerend kantoorwerk steeds meer een soort 

bandwerk zou worden en dus ook gedekwalificeerd worden. Dekwalificeren was namelijk een 

onomkeerbaar proces dat wordt versterkt door de komst van nieuwe technieken in het 

productieproces. Hij spreekt hier dus niet van een U-vorm (Blauner) maar van een omgekeerd U-vorm. 

De behoefte aan vaardigheden word eerder afgebouwd door verdere introductie van technologie. De 

klassenimplicaties van de dekwalificatietendens waren dan ook duidelijk: ze zouden leiden tot een 

toenemende polarisatie tussen arbeid en kapitaal en tot de proletarisering van de werknemers, zoals 

ook voorspeld door Marx. Door de publicatie van Braverman kwam de aandacht terug bij het 

arbeidsproces zelf (voorheen bij arbeidsverhoudingen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de dekwalificatiethese heeft wat kritiek gekregen: 

 De conceptualisering van vaardigheden vanuit een ambachtsperspectief, men stelt zich de 

vraag of geschoolde ambachtelijke arbeid wel echt de belangrijkste vorm van arbeid is, of dat 

er misschien nog een andere mogelijke vorm van gekwalificeerde arbeid kan zijn. 

 De opvatting dat managers almachtig zijn en werknemers machteloos 

 Genderblindheid, hij definieerde vaardigheden op een niet-genderneutrale manier  

 Onderschatting van rekwalificatie (nieuwe beroepen), hij beschouwde ze als tijdelijk 
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7.3.2.2. De (re)kwalificatiethese van Bell: 

Natuurlijk is er ook wel een tegengestelde opinie in dit debat die de nadruk legt op de trend naar 

toenemende behoefte aan vaardigheden. Deze past binnen het verhaal van de evolutie naar een post 

industriële samenleving waar een flexibele automatisering nieuwe mogelijkheden biedt voor de 

rekwalificatie van de arbeid. Maar ook voor een grotere betrokkenheid van werknemers en voor het 

verbeteren van de kwaliteit van het werk. Deze theorieën zijn vaak geïnspireerd door Weber. 

Daniel Bell legt de nadruk op de centrale rol van kennis en de toenemende vraag naar technische 

specialisten. Bovendien zal de non-profitsector aan belang winnen (gezondheidszorg, opleiding). 

Vanuit een sociologisch standpunt kunnen we de belangrijke kenmerken van de postindustriële 

samenleving samenvatten als een predominante niet-manuele samenleving, gedomineerd door 

dienstarbeid, waarbij theoretische kennis centraal staat. De nieuwe centrale figuur is de professional 

en het belang van de samenleving primeert boven het economisch belang. De postindustriële 

samenleving omvat eveneens een aantal veranderingen in de manier waarop arbeid georganiseerd is: 

 In een dienstensamenleving is de communicatie tussen werknemers veel belangrijker dan de 

interacties tussen de werknemer en de machine. 

 Er is een afnemend belang van hiërarchische arbeidsorganisatie 

 Er vinden veranderingen plaats in de schaal van organisaties (kleinere eenheden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor Bell leiden al die veranderingen dus tot een nieuw soort postindustriële samenleving die 

fundamenteel verschillend is van haar industriële voorganger. Er zijn echter heel wat kritieken op de 

manier waarop Bell deze evolutie interpreteerde. Als eerste heeft hij de dienstverlenende arbeid 

geïdealiseerd, heel wat arbeid in de dienstensector is ook routinematig en uitgevoerd door 

laaggeschoolde. Als gevolg van die idealisering onderschatte hij ook de toename van routinematig 

dienstverlenend werk. Hij maakte ook een inschattingsfout met betrekking tot de sociologische 

betekenis van de expansie van professionele arbeid. Ook professionele zijn niet immuun voor de logica 

van de kapitalistische markt en dat heeft gevolgen voor hun autonomie over de invulling van hun werk. 

Tenslotte is Bell, net als Braverman, ook grotendeels blind voor de genderdimensie. Hij liet onder 

andere na de implicaties van laaggeschoolde vrouwelijke dienstarbeid voor de rekwalificatiethese te 

evalueren. Dit kwam doordat hij arbeid voor vrouwen zag als een soort secundaire bezigheid. 
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7.3.2.3. Polarisering: 

Een tussenpositie in het debat argumenteert dat er in plaats van een eenduidige trend eerder sprake 

is van een dubbele trend dat afhankelijk is van de context en de activiteit en die dus kan leiden tot 

zowel de- als rekwalificatie. Reich beschrijft dat er aan de ene kant een groeiende minderheid van 

hoopgeleide informatiewerknemers (arbeid wordt bevredigender) ontstaat en aan de andere kant een 

groeiende meerderheid van laagopgeleide productie- en dienstverlenende werknemers (arbeid wordt 

onbevredigender). De tussenliggende groepen verminderen in aantal. 

Gallie constateert in zijn onderzoek dat mannen vooral winnen in het polarisatieverhaal. De ongelijke 

verdeling naar sociale achtergrondkenmerken is hierbij ook steeds weer een frappante constatering. 

7.3.2.4. Het onderliggende gewicht van de- en rekwalificatie: 

Voor de Spaanse socioloog Castells is echter niet dekwalificatie of rekwalificatie het belangrijkste 

element in de transformatie van arbeid maar wel de toenemende druk voor alle werknemers om 

flexibeler te zijn. Alles bij elkaar wijst het empirisch onderzoek uit dat op de formele arbeidsmarkt 

rekwalificatie een iets sterkere trend is dan dekwalificatie. Deze conclusie gaat wel voorbij aan de 

mondiale arbeidsverdeling want op mondiaal vlak zien we een enorme polarisatie. 

 

8. Hedendaagse arbeidsorganisatie-

modellen: 

8.1 Het hedendaagse maakmodel: verschillende opties in een 

veranderende context 

8.1.1 De veranderende omgeving van actuele maakmodellen: 

De afzet markt evolueerden van producentgericht naar consument gericht, de afzetmarkt is 

geëvolueerd van massaproductie van standaardproducten naar ‘mass customation’. Een belangrijke 

variabel hierbij is de technologische innovatie, zij maken een grotere variatie aan maakmodellen 

mogelijk. Zowel lager als hoger gekwalificeerde taken worden ingebouwd in nieuwe flexibele en 

slimme technologische toepassingen. De impact van de technologie kan disruptief zijn voor een 

economische sector, ze kan maakmodellen ontwrichten waardoor alle andere spelers uit de sector zich 

verplicht voelen om mee te evolueren. 

Ook de arbeidsmarkt was in de voorbije decennia volop in transitie. Het mag duidelijk zijn dat ook deze 

omgevingsfactor van groot belang is voor de vormgeving van maakmodellen. Hier ook erg belangrijk 

bij is de feminisering van de arbeidsmarkt. Het totale aantal werknemers bleef de voorbije decennia 

dus sterk groeien, wat ook betekende dat die arbeidsmarkt blijvend over de capaciteit moet 

beschikken om die werknemers te absorberen (niet gebeurd, kijk naar werkloosheid). Ook het nieuwe 

beleid omtrent de pensioenen zijn van belang voor het aanbod van de arbeidsmarkt. In de jaren ’70 

was er een grote uitreding door de hoge werkloosheidsgraad bij jongeren, nu is het net het 

omgekeerde. Men wordt verplicht om later uit te treden. Ook de scholingsgraad heeft effect op de 

arbeidsmarkt. De grote stijging van de scholingsgraad spoort met de transitie van een industriële naar 

een kenniseconomie en typeert het belang van onderwijs als inclusiehefboom voor economie en 

samenleving. 
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8.1.2 Drie cruciale keuzes voor het maakmodel: 

8.1.2.1. Keuzes rond technologie en externalisering: 

Het eerste ingrediënt omvat de introductie van een nieuwe generatie technologie, zoals industriële 

robotica. Deze nieuwe technologieën zijn erop gericht de kosten van het productieproces te doen 

dalen door de behoefte aan arbeidskracht te verminderen. De overblijvende werknemers worden 

ontlast van repetitieve taken en kunnen zicht terug ontplooien in hun werk. Een andere benadering 

ziet deze vernieuwing als een verfijning van het wetenschappelijk management. Deze vernieuwing is 

doorgedrongen tot de voorheen niet-getroffen lagen van de beroepsbevolking. Er is sprake van een 

evolutie van de fordistische single purpose-technologie naar de postfordistische multiple purpose-

technologie. 

De tweede optie is externalisatie, delokalisering van delen van het productieapparaat naar 

zogenaamde groei-economiën. Deze nieuwe industrielanden zijn gekenmerkt door minder regulering 

op valk van sociale bescherming, milieuwetgeving enz. Delokalisatie vormt zo een interessant 

alternatief om te besparen op de productiekosten (en loonkosten). Dit bracht weliswaar wel een 

proces van de-industrialisatie opgang in West-Europa en Noord-Amerika. 

Een min of meer soortgelijke strategie is die van het gesegmenteerde arbeidsmodel waarbij men in 

een bedrijf de werknemerspopulatie opdeelt in een vaste kern en ‘periferie’ (tijdelijk, uitzend). Zo 

kan men op een flexibele manier inspelen op de fluctuaties in de marktvraag zonder de strategisch 

belangrijke kern in gevaar te brengen. 

8.1.2.2. Soorten innoverende arbeidsorganisatiemodellen: 

Het derde ingrediënt betreft de structurele reorganisatie van de arbeidsorganisatie voor de 

werknemers. We reduceren het verhaal tot twee hoofdtendensen: neo- en postfordistische ingrepen, 

al is het soms wel moeilijk om sommige modellen rechtlijnig in het ene of het andere kamp te plaatsen. 

Deze onduidelijkheid heeft te maken met de grote discrepantie tussen de pretenties en de empirisch 

waar te nemen resultaten van verschillende van deze organisatiemodellen. Hieronder geven we nog 

kort een overzicht van de arbeidsorganisatieparadigma’s. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste innovatietendens kan beschreven worden met de termen neotaylorisme of neofordisme die 

gericht is op het wegnemen van de onvolkomenheden van het naoorlogse systeem in een 

veranderende context van internationale competitie en een grote behoefte aan flexibiliteit. Alsook wil 

men de tevredenheid en het innovatieve vermogen van de werknemers verhogen (teamwerk, 

taakverruiming, grotere autonomie). Het is echter belangrijk aan te duiden dat het gaat om 

‘aanpassingen van’ de klassieke uitgangspunten van het wetenschappelijk management (niet breken). 
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Benaderingen die tot de tweede tendens horen breken dan weer wel radicaler met de productiewijze 

van het wetenschappelijk management en verdienen meer terecht het predicaat ‘innovatieve 

arbeidsorganisatiemodellen’. Ze worden omschreven als vormen van postfordistische 

arbeidsorganisaties. Volgens dit model bestaat het ideale economische weefsel van de 

eenentwintigste eeuw uit een netwerk van los van elkaar verbonden kleinschalige, flexibele en 

kennisintensieve productie-eenheden in de vorm van kleine en middelgrote ondernemingen. 

Ook meer recente evoluties in het spoor van de humaniseringsbenadering proberen een antwoord te 

formuleren op de crisis van het fordisme. Kenmerkend zijn hun pogingen om de eisen van de nieuwe 

economische context te koppelen aan ambitieuze doelstellingen op het vlak van arbeidskwaliteit voor 

werknemers. Ze ontstaan vanuit managementperspectieven maar toch proberen ze een breuk met de 

top-downstrategie van de klassieke managementbenaderingen te forceren. De ingrepen in het 

productie proces moeten tot stand komen door de werkelijke participatie van de werknemers zelf. 

8.2 Vormen van neofordistische arbeidsorganisaties: 

8.2.1 Lean: toyotisme, het Japanse model van autoassemblage 

Door verschillende elementen van innovatie toe te passen slaagden Japanse autoconstructeurs erin de 

massaproductie van auto’s omstreeks de jaren ’80 efficiënter en goedkoper te organiseren dan hun 

concurrenten met meer gemotiveerde en op samenwerking gerichte arbeiders. 

8.2.1.1. Centrale kenmerken van het lean-model: 

Lean beoogt het creëren van een zo hoog mogelijke performantie van de productie, door heel 

nauwgezet te specificeren welke activiteiten essentieel zijn in het proces van waardecreatie (vermijden 

van overbodige taken, nutteloze tussenstappen). Deze uitgangsprincipes vormen de grondslag voor 

het TPS-model. Aan de hand van drie belangrijke kenmerken van het TPS-model lichten we het lean-

model verder toe: 

 Just-in-timeproductie:  

Refereert aan het toevoegen van materialen en onderdelen op het exacte moment dat ze 

nodig zijn in het productieproces. Ze hoeven dus niet lang op voorhand beschikbaar te zijn in 

de stocks. Dit staat sterk in contrast met het fordisme typische ‘duwmethode’ (constant 

binnenkomende onderdelen, grote stock). Hun belangrijkste voordeel is dat ze 

kostenreducerend zijn op vlak van stockage. Om dit systeem goed te doen functioneren, 

moeten verschillende onderdelen van het productieproces naadloos op elkaar afgestemd zijn 

en flexibel kunne inspelen op de vraag van hogerop in de productieketen. 

Informatietechnologie is hierbij doorslaggevend. 

 Totale kwaliteitscontrole: 

Bij JIT-systemen is strikte kwaliteitscontrole een cruciale variabele. Door de JIT-systemen 

veranderen ook de vaardigheden van de arbeiders, dankzij opleidingsprogramma’s moeten zij 

ervoor zorgen dat arbeiders in staat zijn om defecten te detecteren en te verhelpen. De 

verantwoordelijkheid van kwaliteitsnazicht wordt zo overgedragen naar de arbeiders zelf. De 

Japannezen introduceerden de kwaliteitscirkels, waarin arbeiders en het management samen 

kwaliteitsproblemen oplossingen voorstelt (meer betrokkenheid van arbeiders = kaizen). 

 Teamwerk: 

Teamwerk wordt als een centraal kenmerk beschouwd om bovenstaande systemen te laten 

slagen. Er wordt een ‘wij-cultuur’ gecreëerd, er wordt verwacht van de leden van teams dat ze 

in concrete situaties ook echt als team oplossingen gaan zoeken. 
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8.2.1.2. Evaluatie van het neo- en postfordismedebat: 

 Empirisch onderzoek in Japanse autoassemblagevestigingen in de Verenigde Staten heeft aangetoond 

dat achter de retoriek van taakverbreding, taakrotatie en taakverruiming, vaak een praktijk schuilgaat 

waarbij tamelijk simpele aangeleerde en repetitieve taken worden afgewisseld. Er is dus eerder sprake 

van multitasking dan van multiskilling. Een 

tweede punt betreft de controle van werknemers 

over de arbeidstaak. Door de constante druk van 

efficiëntie wordt er gestreefd naar het opdrijven 

van de snelheid van de productielijn. De term 

management by stress is dan ook niet van de 

lucht. Met betrekking tot de 

werknemerscontrole over de werktaak spreken 

we dus duidelijk over neofordistische ingrepen. 

 

De derde factor betreft de destandaardisatie van de output. Door flexibele adaptaties (mede door 

lean-model) aan de massaproductiesystemen werd er een zekere destandaardisatie verwezenlijkt, die 

nog het beschreven kan worden met de term ‘mass customation’. Met de snelheid en de efficiëntie 

waarmee modellen van lean production zich kunnen aanpassen aan de veranderende vraag, kunnen 

we stellen dat dit de meest fundamentele breuk vormt met het fordisme (gestandaardiseerde 

massaproductie). We kunnen ook besluiten dat het model geen fundamentele breuk heeft met het 

idee achter het wetenschappelijk management. Het stresserende karakter en de intensiteit zal zeker 

niet minder zijn en ze staan toch ook op een gespannen voet met de werknemersvertegenwoordigers. 

8.2.2 Mcdonaldisme: neofordisme in de dienstensector? 

Vandaag werken er mee mensen in de dienstensector van in de industriële sector. Ritzer deed 

onderzoek in de McDonalds ketens naar interactieve dienstverlenende arbeid. Het model van 

McDonalds heeft duidelijk tayloristische kenmerken, in die zin dat er steeds meer organisatiewijzen 

van het wetenschappelijk management doorsijpelen in de organisatie van dit soort dienstverlenend 

werk. De onderliggende ideeën zijn fordistisch van aard: snelheid, standaardisatie en hoog volume. Er 

is een duidelijke fragmentering van de arbeidstaak en de productie is georganiseerd op een 

assemblagelijnachtige manier. Een derde gelijkenis is het toepassen van technologieën om een smalle 

range van identieke producten te produceren (in elke vestiging hetzelfde). 

Er zijn natuurlijk ook belangrijke verschilpunten met de traditionele methoden van het 

wetenschappelijk management. Hieronder worden ze kort opgesomd: 

 De constante aanwezigheid van klanten creëert een driedimensionale controledynamiek die 

de context van het arbeidsproces minder voorspelbaar maakt. 

 De recentere tendens om meer keuze en kwaliteit voor aanvaardbare prijzen aan te bieden. 

Ze gaan een stap verder dan de massaproductie, namelijk ‘mass customization’. 

 De neiging om in teamverband te werken (typisch neofordistisch). De leden van het team zijn 

in principe multifunctioneel opgeleid. 
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8.3 Postfordistische arbeidsorganisaties: 

8.3.1 Flexibele specialisatie: 

De crisis van het fordisme had veel te maken met de verzadigde vraag. Het nieuwe productiemodel 

zou moeten tegemoetkomen aan de hedendaagse eisen van klanten. Piore en Sabel formuleerde een 

nieuwe productiewijze die aan de eisen zou voldoen, flexibele specialisatie. De oplossing lag volgens 

hen in het herontdekken van de ambachtelijk methode maar dan gebonden aan spitstechnologieën en 

innovatie. Voorbeelden hiervan zijn sillicon valley (San Francisco), het zuiden van Duitslang. De 

flexibele specialisatie is duidelijk postfordistisch op ieder van de drie eerder besproken kenmerken: 

 Eenheid van conceptie en uitvoering (geen taakfragmentatie). 

 Onderlinge samenwerking tussen hooggeschoolde arbeidskracht die samen aan een heel 

product werken. 

 Er wordt gewerkt met gedestandaardiseerde onderdelen aan een op maat gemaakt 

eindproduct. 

Critici vinden dat Piore en Sabel een te optimistisch beeld hebben. De idealisering heeft twee 

dimensies. Ze gingen nogal ongenuanceerd uit van een tweedeling tussen oude en nieuwe fordistische 

productiewijze, er was ook een toevoeging van elementen van de massaproductie. Ook hadden ze een 

nogal overtrokken positief beeld van die kleinschalige hoogtechnologische ambachtelijke productie. 

Deze activiteiten werden namelijk altijd geflankeerd of ondersteund door grote industrieën. Ten slotte 

geldt hier ook dezelfde kritiek als bij Blauner en Braverman, met name over de genderblindheid van 

de invulling van ambachtelijke vaardigheden.  

8.3.2 De netwerkonderneming: 

Castells argumenteert dat niet het theoretische karakter van de kennis van belang is om de recente 

ontwikkelingen te begrijpen, maar dat het in een postfordistisch productiemodel vooral gaat om de 

technologie van kennisgeneratie, informatieverwerking en symbolische communicatie. Dit leidt tot 

een netwerksamenleving waar het voortdurend optimaliseren van de informatieverwerking een bron 

van productiviteit op zichzelf is geworden. Deze samenleving is gericht op het produceren van kennis 

op een mondiale schaal, waarbij het nieuwe organisatiemodel de netwerkonderneming is. Samengevat 

zijn het de volgende kenmerken die een netwerksamenleving typeren: 

 Gebaseerd op nieuw technologisch paradigma rondom informatie- en 

communicatietechnologie die op micro-elektronica gebaseerd is. 

 Verticale bureaucratie wordt vervangen door horizontale samenwerking 

 Castells onderschrijft deels de rekwalificatiethese maar vooral de polariseringsthese 

 Flexibele tewerkstellingsvormen worden de norm (deeltijds, halftijds…). Daarbij hoort ook de 

vervrouwelijking van de arbeidsmarkt. 

De NET-these van Castells is duidelijk een theorie van postfordistische transformatie, het is in de eerste 

plaats wel een ideaaltypische benadering die twee opeenvolgende productiesystemen op een vrij 

karikaturale manier van elkaar onderscheidt. Hij deed ook weinig moeite om een aantal cruciale 

concepten afdoende te beschrijven. We weten bijvoorbeeld niet hoe teamwerk wordt ingevuld in de 

NET-these. Ook gaat hij te vlot over de mogelijke consequenties van flexibiliteit. 
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8.4 Innovatieve arbeidsorganisaties: een postfordistisch compromis 

Al tussen de jaren ’40 en ’60 ontstonden er arbeidsorganisatiebenaderingen die zich afzetten tegen de 

tayloristische en managementgestuurde benaderingen, deze werden omschreven als de 

humaniseringsbeweging. De nadruk bij deze benadering ligt op het verwezenlijken van humane arbeid 

(zelfverwezenlijking en ontplooiing van competenties) als manier om op een duurzame wijze bij te 

dragen aan de organisatieperformantie. Werknemers moeten hierbij ook kunnen deelnemen aan de 

besluitvorming als een evenwaardige erkende partner, om democratie werkelijk te realiseren, vandaar 

de term participatief management. 

Een van de bekendste experimenten om de traditionele fordistische organisatievormen te 

humaniseren gebeurden in de jaren ’70 door Volvo. Dit model van reflectieve productie legde de 

nadruk op het welzijn en de betrokkenheid van de arbeiders in de als vervreemdend beschouwd 

setting van de autoassemblage. Het Volvomodel vertoont ook grote verwantschap met andere 

humaniseringsbenaderingen. 

8.4.1 Reflectieve productie: Volvo het Zweedse model van autoassemblage 

De Volvo-experimenten leken bijna het tegengestelde van het lean-model van Toyota. Volvo ging terug 

het ambachtelijke werk aan een heel product implementeren. Een verbetering van de 

arbeidsomstandigheden van de assemblagearbeiders was het beoogde gevolg. 

8.4.1.1. Centrale kenmerken van het Volvomodel van reflectieve productie: 

Een aantal kernpunten waren dus het verminderen van het belang van de assemblagelijn, het 

versterken van de competenties van de arbeiders, automatisering met multifunctionele toepassingen, 

ergonomisch verantwoorde en zinvolle productietaken en flexibiliteit in de productieoutput. Deze 

ingrepen leidden ertoe dat de cyclustijd langer werd en dat werknemers zich konden organiseren in 

werkteams met grote mate van zelfsturing. De klemtoon ligt op mensgecentreerde werkvormen en 

het doorbreken van het monotone assembleerwerk. Ze grepen dus in op de kritiek van het traditionele 

fordistische assemblageproces: 

 Fragmentatie van werktaken werd aangepakt door de assemblagelijnachtige productiewijze 

achterwege te laten wat het mogelijk maakte om rondom een mobiele werkpost de arbeid in 

teamverband te organiseren. Zo was er een grotere horizontale en verticale taakvariatie. 

 De controle over de werktaak werd in zekere mate ontnomen aan de hiërarchische structuur 

en naar het team gestuurd. Zo konden werkteams hun werkritme in zekere mate variëren. 

 De standaardisatie werd aangepast zodat er meer variatie was in de eindproducten. 

Een evaluatie van de Volvo-experimenten toonde aan dat het al bij al moeilijk was om op een duurzame 

manier de logica van het wetenschappelijk management te vermijden in de autoassemblage. We zien 

dus eerder een beperkte humanisering van de arbeidstaak, dan wel een radicale breuk met het 

fordisme. De economische neergang van de jaren negentig, die gepaard ging met groeiende 

werkloosheid en een terugval in de vraag, zorgde dan ook snel voor bijsturingen aan het 

arbeidsorganisatiemodel. Toch slaagde de gereorganiseerde productiewijze van Volvo er in om een 

aantal van de tekortkomingen van het fordisme te verbeteren dat zich uitte in verbeterde 

arbeidsomstandigheden met hoge mate van tevredenheid. De meerderheid van de werknemers vond 

echter dat hun invloed nog steeds echter beperkt was, de teams ervoeren hoogstens een mate van 

gecontroleerde autonomie. 
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8.4.2 Participatief management en de vroege sociotechnische systeembenadering. 

Het participatief management heeft twee componenten: een individuele en een collectieve. De 

individuele omvat de gedachten dat mensen er groot belang aan hechten aan hun werk goed te doen 

(gerelateerd aan het psychologisch humanisme). De collectieve component stelt de groepsprocessen 

en de organisatie centraal en besteedt veel aandacht aan samenwerking in de organisaties, leiderschap 

en communicatie. 

Het doel van de sociotechnici was om het technische taaksysteem en het sociale groepssysteem van 

een  bedrijf optimaal te laten samenvallen. Met het technische taaksysteem wordt verwezen naar de 

samenhang in het productieproces op vlak van machines, procedures en stappen die moeten worden 

doorlopen. Het groepssysteem zijn de patronen van sociale interacties en de cultuur die richting geven 

aan het dagelijks functioneren van een onderneming. De beste manier om harmonie tussen beide 

systemen te bewerkstellen, is volgens hen het instellen van autonome taakgroepen. Deze zijn 

verantwoordelijk voor de volledige taakcyclus die nodig is om een bepaalde fase van het 

productieproces af te ronden. Die taakcyclus moet dus worden georganiseerd met zo weinig mogelijk 

inmenging van het management. In deze zelfsturende teams laat men de werknemers dus vrij om hun 

eigen werk te organiseren, in te delen en coördineren. De groep wordt verantwoordelijk voor de gang 

van zaken. 

8.4.3 De moderne sociotechniek: 

Ook de moderne sociotechniek gaat uit van de noodzaak van combinatie van de technische en sociale 

elementen van het productieproces. Regelen is hier het sleutelwoord in een open systeem, een sociaal 

systeem dat te midden van omgevingsinvloeden staat (kan storend zijn). De arbeidsorganisatie moet 

flexibel ontworpen worden zodat ze oplossingen kan bieden aan een turbulente afzetmarkt en dit is 

onmogelijk om te doen vanuit tayloristische principes. Met regelen verwijzen de sociotechnici naar de 

mogelijkheid voor de werknemers om te kunnen ingrijpen of bijsturen in het productieproces. Ideaal 

zou zijn wanneer de regelcapaciteit in evenwicht is met de regelnoodzaak. 

Het streven in de sociotechniek is het sorteren van de arbeidsprocessen in een organisatie in 

‘activiteitenstromen’ met een zo groot mogelijk evenwicht tussen regeleisen en regelbehoeften. 

Daarbij komen de zelfsturende teams naar voren als goede oplossing. Dit is omdat men op deze manier 

de vervreemding van de arbeidstaak tegengaat en er een grotere flexibiliteit is in het productieproces 

door het vergemakkelijken van de verwisselbaarheid van de taken tussen werknemers. 

8.4.4 Totale werkplaatsinnovatie en andere innovatieve arbeidsorganisatiemodellen: 

Totale werkplaatsinnovatie kan worden afgeschilderd als een overkoepelend concept waarin 

verschillende aspecten van de hiervoor beschreven sociotechnische en humaniseringsbenaderingen 

terugkomen. De arbeidsorganisatie moet in staat zijn om zich op een lerende manier constant aan te 

passen aan een omgeving die zich met erg hoge snelheid verandert. Het is een social proces dat vorm 

geeft aan de arbeidsorganisatie waarbij menselijk, organisatorische en technologische aspecten met 

elkaar worden gecombineerd. De lerende organisatie moet zich daarbij een aantal basisprincipes 

aanmeten: participatieve relaties op de werkvloer, zelfsturende teams, toewijding van alle actoren aan 

de constante verbetering van het productieproces en de betrokkenheid van de werknemers. 

Behalve innovatieve arbeidsorganisaties verschijnen er ook nog andere aanverwante concepten zoals 

bijvoorbeeld de hoogperformante werksystemen. Dit zijn arbeidsmodellen waarin hoge betrokkenheid 

van werknemers centraal staat, ze worden gekenmerkt door hervormingen in de arbeidsorganisatie 

waardoor werknemers meer verantwoordelijkheid krijgen. Deze verschuiving gaat gepaard met 

vaardighedenontwikkeling voor werknemers en een verbeterde communicatie tussen het 

management en de werknemer.  
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Ook een notie van conducieve productie is daarmee verwant. Dit is een arbeidsorganisatiemodel dat 

zich laat typeren aan de hand van participatie in de besluitvorming en competentieontwikkeling van 

werknemers, grotere organisatieflexibiliteit op vlak van productie en dialoog tussen management en 

medewerkers. Conducieve productie (bv.: ontwikkeling software) bewerkstelligt niet alleen een 

consumptie-ervaring bij een klant maar ook een leerervaring. Het geeft klanten meer eigen 

mogelijkheden om creativiteit te ontwikkelen. Er ontstaat zogezegd een nieuwe vorm van 

economische activiteit waarbij er sprake is van een systematisch proces met terugkoppelingscirkels 

tussen producent en klant. 

Het ‘nieuwe werken’ duikt ook steeds vaker op als term om verschillende aspecten van innovatieve 

arbeidsorganisaties te omschrijven, dat ‘nieuw werken’ omvat vier basisprincipes: 

 Zelfsturend werken is erop gericht dat werknemers niet worden afgerekend op hun 

gepresteerde uren maar wel op de resultaten van hun werk. 

 Minder hiërarchische, plattere organisatie. 

 Kenmerken van de arbeidsverhoudingen en –voorwaarden worden beïnvloed door de 

innovatieve arbeidsorganisatie (plaats- en tijdonafhankelijk werken). 

 Flexibelere omgang met soorten arbeidsovereenkomsten (verschillende vormen van 

contracten) 

8.4.5 Evaluatie van de innovatieve arbeidsorganisatiemodellen: 

Of de resultaten in de praktijk echter overeenstemmen met de pretenties van dergelijke innovatieve 

modellen is voer voor empirisch onderzoek, en dat is eerder beperkt. Na enkele studies komt men tot 

genuanceerde conclusies. De simultane verbetering van de organisatieperformantie en de 

arbeidskwaliteit zijn mogelijk, zeker wanneer er sprake is van voldoende werknemersparticipatie. Al 

moet men wel rekening houden met het risico tot werkintensifiëring. Dit risico leidt er toe dat de meest 

kwetsbare werknemers weg geselecteerd worden uit de ‘hoge prestatieorganisaties’. 

Kritische waarnemers zullen aandragen dat het onmogelijk is daadwerkelijke en duurzame 

veranderingen in de arbeidsorganisatie te verwezenlijken zonder gelijktijdig in te grijpen in de 

eigendomsstructuur van kapitalistische ondernemingen. Sommigen schuiven het coöperatieve 

ondernemingsmodel naar voren, hier is er namelijk sprake van een radicaal andere eigendomscultuur. 

Het zijn hier de werknemers zelf die de productiemiddelen delen, waardoor horizontale 

eigendomsrelaties ontstaan. Coöperatieve ondernemingen zijn echter niet zo talrijk in België. 

 

9. De arbeidsmarkt: definities en 

theoretische debatten 

9.1 De arbeidsmarkt: definitie 

9.1.1 Centrale kenmerken van de arbeidsmarkt: 

De arbeidsmarkt is een denkbeeldige plaats waar vragers naar arbeid en aanbieders van arbeid elkaar 

ontmoeten en tot interactie komen. Op de arbeidsmarkt moeten we continue rekening houden met 

collectieve actoren die een belangrijke interveniërende rol spelen, in hoofdzaak de volgende drie: 

belangenorganisaties van werknemers, collectieve vertegenwoordigers van werkgevers en overheden.  
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9.1.2 Kernfuncties van de arbeidsmarkt: arbeids- en inkomensverdeling 

De eerste functie is de toewijzingsfunctie, deze omvat de verdeling van arbeidskrachten over 

arbeidsplaatsen. Hierbij moet men rekening houden met wie welke arbeid gaan verrichten in welke 

omgeving. Op het hogere maatschappelijke niveau van de arbeidsmarkt resulteert deze individuele 

allocatieprocessen in een bepaalde arbeidsmarktstructuur. Op niveau van een onderneming 

resulteren die in een arbeidsorganisatiemodel.  

De tweede functie is de prijsvormingsfunctie die verwijst naar het geheel van immateriële en materiële 

voorwaarden die werkgevers bieden en die werknemers kunnen bedingen bij het vragen en aanbieden 

arbeidskracht. De prijs reflecteert de appreciatie van de markt voor de arbeid toegevoegd aan het 

productieproces. Als de vraag naar arbeid hoog is en het aanbod beperkt (weinig werknemers zijn op 

zoek naar werk) is er sprake van een gespannen markt en zullen de lonen stijgen. In de realiteit blijkt 

echter zelden een situatie te bestaan waarbij de kostprijs van arbeidskracht de wetten van de markt 

volgt, arbeidskracht is namelijk prijsinelastisch. Dit komt omdat prijsvorming op de arbeidsmarkt in de 

meeste landen sterk geïnstitutionaliseerd is. De prijs en andere aspecten van het 

arbeidsvoorwaardenpakket worden dus minstens ten dele geregeld door collectieve 

geïnstutionaliseerde onderhandelingen in de arena van de arbeidsverhoudingen. 

9.1.3 De arbeidsmarkt is een bijzondere markt: 

De arbeidsmarkt is geen gewone markt waardoor het vrijemarkt denken niet echt realistisch is. In de 

eerste plaats is dit omdat loonarbeid voor veel werknemers de enige manier is om in hun 

levensonderhoud te voorzien, waardoor ze gedwongen moeten toetreden tot de arbeidsmarkt aan 

lagere voorwaarden dan ze zelf eigenlijk willen. Dit efficiëntieargument is de eerste reden waarom de 

arbeidsmarkt in hoge mate geïnstutionaliseerd is. Arbeidskracht is geen gebruiksgoed en daardoor is 

het moeilijk een soort competitief marktevenwicht te vinden dat een optimale verdeling van de 

arbeidsmarkt voor de samenleving garandeert.  

Een tweede argument om de markt te laten sturen door instituties is het billijkheidsargument 

(prijsvormingsfunctie). Het streven naar een rechtvaardige verdeling van de meerwaarde refereert 

voor werknemers aan hun materiële en sociale bestaansrecht. Voor werkgevers staan de 

winstgevendheid en het concurrentievermogen centraal. Het resultaat van deze twee belangen is een 

machtsstrijd die uit in een sociaal compromis dat automatisch een afwijking veroorzaakt van het 

marktevenwicht onder competitieve omstandigheden. Toch lijkt de geïnstutionaliseerde compromis 

oplossing van een maatschappelijk perspectief keer op keer aantrekkelijker. 

Deze observaties tonen aan dat er tegengestelde belangen bestaan en dat er sprake is van een 

ongelijke machtspositie tussen de betrokken partijen. Men mag dus zeker niet voorbij gaan aan de 

machts- en afhankelijkheidsrelaties tussen de collectieve actoren die op de arbeidsmarkt aanwezig 

zijn. 

9.1.4 De arbeidsmarkt is een gesegmenteerde markt: 

In werkelijkheid is de arbeidsmarkt een aggregatie van verschillende markten al is er wel een externe 

arbeidsmarkt die de gehele beroepsbevolking voorstelt. Maar we kunnen wel algemeen stellen dat de 

arbeidsmarkt gesegmenteerd is in deelmarkten (beroepsmarkten, geografische markten…) 

9.1.5 Een bijzondere markt en een bijzondere transactie: 

Omdat de transactie geen arbeid , maar wel arbeidskracht betreft, lijkt de handelsactiviteit de 

plaatsvindt op de arbeidsmarkt eerder op een huurtransactie dan op een verkoop. De arbeidskracht 

wordt alleen ter beschikking gesteld en dat is beperkt in plaats en tijd. Al is er wel een verschil met een 

huis huren. De werkgever heeft een belofte gekocht waarbij de werknemer hoogstens te kennen geeft 

een aantal uren te komen werken tegen een bepaald loon. De werkgever moet dan de arbeidsinzet 
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beheersen maw leiding geven en coördineren. Het beschikkingsrecht van de werkgever over iemand 

zijn arbeidskracht is dus niet absoluut maar op verschillende vlakken beperkt. Het is ook 

gedifferentieerd omdat de werknemers over hun eigen persoon blijven beschikken. Het 

beschikkingsrecht is ook gelimiteerd. In formeel-juridische zin wordt het gezag beperkt tot het 

arbeidscontract en de overheidswetten. Tot slot kan de werkgever het beschikkingsrecht over 

arbeidskracht delegeren. Hij kan het gezag over de gehuurde arbeidskracht zelf uitoefenen of 

delegeren aan een bijzondere categorie van leidinggevende personen. Omgekeerd bestaat op een 

moderne arbeidsmarkt nog zelden de mogelijkheid voor een werknemer om zijn arbeidstaak te 

delegeren aan derde. 

9.1.6 Besluit: de arbeidsmarkt is een gefingeerde markt: 

Volgens de econoom en filosoof Polanyi is de arbeidsmarkt een gefingeerde markt (verzonnen, 

denkbeeldig). We gebruikten reeds verschillende argumenten om deze te onderbouwen: 

 Werknemers zijn geen koopwaar 

 Er is geen sprake van volledige concurrentie 

 Het functioneren van de arbeidsmarkt kan niet losgekoppeld worden van de maatschappelijke 

context (wetgeving en voorziening van de welvaartsstaat). 

Arbeid wordt dus beter omschreven als een fictief waar, waardoor het arbeidscontract geen zuivere 

vorm van economische waar is, maar eerder een sociale ruil.  

9.2 Theoretische benaderingen over de arbeidsmarkt: 

9.2.1 De neoklassieke benadering: 

De (neo)klassieke benadering gaat ervan uit dat sociale processen naar analogie van 

natuurwetenschappelijke processen steeds streven naar een evenwicht. De afstemming tussen vraag 

en aanbod wordt opgevat als een rationeel afwegingsproces tussen vragers en aanbieders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1.1. Basisprincipes van de (neo)-klassieke benadering: 

Net als voor andere ‘markten’ gaat de klassieke economische theorie ervan uit dat de arbeidsmarkt 

onder cnodities van volledige concurrentie perfect functioneert. Een dergelijke situatie zou ontstaan 

indien er geen obstakels zijn die de marktwerking verstoren en alle actoren op de arbeidsmarkt over 

volledige arbeidsmarktinformatie beschikken. Geen enkele inmenging van de overheid zou nodig of 

wenselijk zijn. Deze situatie is echter enkel theoretisch. 
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De billijkheid van de uitkomsten van de marktwerking veronderstelt dat de actoren rationeel handelen. 

Ze gaan op die manier een onderhandeling aan die streeft naar de eigen nutsmaximalisatie. Schaarste 

(meer bepalen per eenheid) of overvloed (minder betalen per eenheid) van arbeidskrachten spelen 

dus een belangrijke rol voor de prijsvorming.  

9.2.1.2. Human capital-benadering: 

Het accent van de neoklassieke benadering ligt dus volledig bij de wijze waarop individuele vragers en 

aanbieders hun gedrag en verwachtingen op elkaar afstemmen in de context van de gegeven 

marktomstandigheden. De wetten van vraag en aanbod spelen dus niet zozeer op de algemene 

arbeidsmarkt, maar wel op verschillende deelmarkten die gekenmerkt worden door de specifieke 

competenties van werknemers. Het is de human capital-benadering die deze belangrijke aanvulling 

aan de neoklassieke theorie geeft. Men benadering wordt beklemtoond dat mensen op verschillende 

wijze productief kunnen zijn waardoor sommigen betere voorwaarde kunnen bedingen. 

Werknemers kunnen vaardigheden investeren om hun individuele positie op de arbeidsmarkt te 

verbeteren. Werkgevers kunnen ook zelf investeren in het menselijk kapitaal van hun personeel 

(opleidingen). De verzamelterm competenties verwijst dus naar het geheel van gewaardeerde 

eigenschappen die werknemers kunnen aanbieden op de arbeidsmarkt. 

9.2.1.3. Oorzaken van werkloosheid: 

Werkloosheid heeft voor klassieke arbeidsmarkttheoretici te maken met imperfecties in de 

marktwerking. Op een perfecte markt is er bijgevolg alleen vrijwillige werkloosheid, als je wilt werken 

kan dat, desnoods aan een lager loon. Op deze verklaring kwam natuurlijk veel kritiek. Volgens Keynes 

ligt de oorzaak van werkloosheid in de fluctuaties in de vraag naar goederen en diensten. Als de vraag 

toeneemt zal de producent geneigd zijn om meer mensen in dienst te nemen. Voor de klassieke 

economen is het dus net omgekeerd. Voor de keynesianen is het dus ook de consequentie dat wanneer 

er werkloosheid is, dat de overheid de vraag naar goederen en diensten stimuleert. De problemen 

zitten dus aan de vraagzijde en niet aan de aanbodzijde van de economie. 

In contrast met de neoklassieke theorie is voor de keynesiaanse theoretici werkloosheid dus vooral 

onvrijwillig, mensen willen graag werken, maar dan wel onder voorwaarden en omstandigheden die 

ze als kwaliteitsvol percipiëren. De keynesiaanse theorie is dus een erg utilitaristische en 

individualistische benadering, rationeel de keuzes afwegen alvorens men zich engageert in een 

arbeidsrelatie. 

9.2.1.4. Kritiek op neoklassieke economische arbeidsmarktbenaderingen: 

Het zijn juist die utilitaristische en individualistische kenmerken die de grootste kritiek opleverden 

vanuit sociaalwetenschappelijk perspectief. Het eerste kritiekpunt was op het gebrek aan aandacht 

voor de vraag of een van beide partijen bij de transacties op de arbeidsmarkt al bij voorbaat in een 

ongunstigere positie verkeert dan de andere. Onderlinge relaties worden aanzien als symetrisch en er 

is dus geen aandacht aan de analyse van machts- en afhankelijkheidsrelaties. 

Het tweede probleem is dat er vaak geen rekening wordt gehouden met andere beloningselementen 

dan de monetaire. Voor sommige zijn de sociale contacten zo belangrijk dat ze jaren actief blijven in 

een financieel ondergewaardeerde job. Voor neoklassieke theoretici is dit niet rationeel gedrag. Toch 

worden bijvoorbeeld ook veel verwervingsbeslissingen eerder op basis van normatieve dan van 

rationele factoren genomen. 

De derde blinde vlek is de veronderstelling dat de markt volledig doorzichtig is, volledige concurrentie. 

Dit is natuurlijk een theoretisch ideaal dat weinig voeling heeft met de realiteit. De arbeidsmarkt zit 

namelijk vol met sluiers en tussenschotten. 
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9.2.2 Normatieve benaderingen: 

Sociologen wijzen erop dat de vrijemarktwerking op de arbeidsmarkt maar een deel van de realiteit is, 

het is op zich niet meer dan een normatieve afspraak over het speelveld en de spelregels van de 

arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt wordt namelijk ook bepaald door twee belangrijke factoren: sociale 

netwerken en sociale normen. 

9.2.2.1. Het belang van sociale netwerken: 

Granovetter onderzocht de rol van persoonlijke relaties en constateerde dat vooral oppervlakkige 

contacten van belang zijn voor het vinden van werk of het vinden van geschikte werknemers (vraag en 

aanbod in contact brengen). De actoren die op de arbeidsmarkt hun belangen proberen te 

maximaliseren kunnen dat alleen maar in de context van sociale relaties met anderen. Deze sociale 

relaties vereisen op hun beurt dat de arbeidsmarktactoren zich houden aan sociale omgangsregels 

(niet alleen economische). Hierbij is vertrouwen heel belangrijk aangezien ze gevolgen hebben voor 

de nabije en verre toekomst. 

9.2.2.2. Gedrag op de arbeidsmarkt is normatief: 

 Sociale relaties kunnen alleen maar bestaan als er een zekere mate van geeld normatief begrip heerst, 

waaronder een minimale aanvaarding van een norm van wederkerigheid. In heel wat situaties zullen 

actoren aan wie zuiver opportunisme wordt toegeschreven snel uitgesloten worden. Het rationaal 

nagestreefde eigenbelang van een werknemer dat aan de basis van economische transacties zou 

moeten liggen schrikt de leidinggevende af en zal waarschijnlijk niet geselecteerd worden. 

9.2.2.3. De institutionalisering van sociale netwerken en normen: 

Sociale netwerken spelen ook een belangrijke rol bij het bepalen van welke jobs geschikt zijn voor 

welke sociale groepen. Het gaat vaak over historisch gegroeide processen waarbij de dynamiek van 

het sociale netwerk geïnstitutionaliseerd is in formele normen of gewoontes, ze krijgen dan een 

duurzaam en moeilijk te doorbreken karakter. Snel raakt er ook een zweem van discriminatie aan 

verbonden, vaak wanneer ze worden afgesneden van de arbeidsmarkt in inferieure segmenten. We 

noemen fenomeen statistische discriminatie. De overheden treden dan soms op om de niches in 

bepaalde segmenten van de arbeidsmarkt te doorbreken. 

9.2.3 Institutionele benaderingen: 

De relaties en transacties op de arbeidsmarkt zijn in grote mate vastgelegd in instituties die deel 

uitmaken van het apparaat van de collectieve arbeidsverhoudingen. Centraal staat dus de manier 

waarop afspraken en procedures tussen de centrale actoren de markwerking reguleren. De 

arbeidsmarkt bestaat dus bij gratie van de door collectieve onderhandelingen en onderlinge 

machtsverhoudingen vastgelegde institutionele contouren. 

9.2.3.1. De arbeidsmarkt als een set van instituties, spelregels en machtsverhoudingen: 

De spelregels di de arbeidsmarkt reguleren worden periodiek onderhandeld in de arena van de 

arbeidsverhoudingen. Aan de onderhandelingstafel sluiten vertegenwoordigers van werkgevers en 

werknemers collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) die doelbewust corrigerend ingrijpen in de 

vrije arbeidsmarktwerking. Door regulerend op te treden speelt ook de overheid een rol in het 

vormgeven van het arbeidsmarktbeleid. De regulering is dus eigenlijk een gevolg van 

geïnstitutionaliseerde machtsverhoudingen tussen de verschillende actoren (werkgevers, werknemers 

en overheden). Deze machtsstrijd valt nooit stil en daardoor zijn de instituties van het arbeidsbestel 

dan ook constant in beweging en is er een constante druk om te hervormen, te moderniseren… Deze 

machtsverhoudingen staan echter niet los van een bredere maatschappelijke context: exogene 

factoren hebben ook een grote invloed op de onderlinge machtsrelatie tussen sociale partners. 
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9.2.3.2. De theorie van de gesegmenteerde arbeidsmarkt: 

Deze theorie legt de nadruk op het feit dat de arbeidsmarkt in werkelijkheid is opgedeeld in een aantal 

deelmarkten dat ertoe leidt dat niet alle aanbieders toegang hebben tot alle jobs die op de 

arbeidsmarkt ter beschikking zijn. De aanbieders van arbeidskracht met bepaalde kenmerken kunnen 

met elkaar concurreren binnen dezelfde deelmarkt. Segmentering krijgt ook vorm door de historische 

rol van collectieve actoren op de arbeidsmarkt en de institutionele blauwdruk die ze nalaten. Ook door 

segmenteringscriteria zijn sommige arbeidsmarkten dus gerantsoeneerd. Kandidaten zijn soms aan 

scherpe selecties onderhevig om überhaupt te kunnen concurreren op een bepaalde deelmarkt. 

Omgekeerd geldt ook dat door een gebrek aan bepaalde kenmerken en de rantsoenering van 

aangrenzende arbeidsdeelmarkten sommige groepen van werknemers neigen geblokkeerd te raken in 

een deelmarkt. Bijvoorbeeld verpleegkundigen, hoe goed ze ook zijn, ze zullen nooit kunnen 

doorgroeien tot arts (tenzij ze terug gaan studeren). 

Explicieter is nog het fenomeen van verdringing op de arbeidsmarkt. Als hoger geschoolden een baan 

onder hun competentie niveau aanvaarden, worden de lager geschoolde kandidaten verdrongen naar 

lagere competentieniveaus dan hun eigen. Nog een belangrijk onderscheidt op de gesegmenteerde 

arbeidsmarkt is dat tussen de inherente en de externe arbeidsmarkt (p278): 

 De interne arbeidsmarkt verwijst naar de arbeidsmarkt binnen een organisatie 

 De externe arbeidsmarkt verwijst naar de arbeidsmarkt met tijdelijke en losse werknemers 

Zoals we eerder al aanhaalden, is arbeidskracht niet volledig deelbaal en flexibel inzetbaar. Daarom 

hebben bedrijven de neiging om werknemers die beantwoorden aan cruciale kenmerken en schaars 

aanwezig zijn op de arbeidsmarkt op te sparen, dit noemt men labour hoarding. Dit fenomeen leidt 

echter tot massaontslagen in langdurige crisistijden, de opgespaarde arbeidsreserve wordt dan 

afgestoten door middel van herstructureringen. 

Het afschermen van de arbeidsmarkt voor werknemers met bepaalde kenmerken (huidskleur, etnische 

afkomst, leeftijd) heet statistische discriminatie. Deze kenmerken die geen direct verband houden met 

de competenties van iemand, zijn als voorspellers voor het latere succes als werknemer in termen van 

arbeidsproductiviteit (oud zijn wordt geassocieerd met minder flexibel). Op maatschappelijk niveau 

resulteert dit in ongelijkheid op de arbeidsmarkt waarbij de geviseerde werknemerscategorieën een 

lagere kans hebben een job te vinden die overeenkomt met hun wensen en hun competenties. 

9.2.3.3. De duale arbeidsmarkt: 

Verwijzend naar de combinatie tussen arbeidsvoorwaarden, de inhoudelijke kenmerken van 

arbeidsplaatsen en de persoonskenmerken van werknemers wordt door sommige auteurs over een 

duale arbeidsmarkt gesproken. De arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een onderscheidt tussen: 

 Primaire segment, omvat de vaste banen met hoge lonen en een goed carrièreperspectief. 

 Secundair segment, omvat slecht betaalde en minder stabiele banen zonder een goed 

carrièreperspectief (laaggeschoolde, vrouwen en werknemers met migratieachtergrond). 

Sommige theoretici spreken in verband met dat verschillend verwachtingspatroon op de primaire en 

secundaire arbeidsmarkt wel eens over een verschillend psychologisch contract: 

 Werknemers op de secundaire markt hebben een zwak en instrumenteel psychologisch 

contract met hun werkgever omdat er geen langetermijnengagementen bestaan. Hierdoor 

voelen ze zich ook niet geremd om open te staan voor andere opportuniteiten. 

 Werknemers op de primaire markt hebben een breder psychologisch contract met hun 

werkgevers waardoor ze bereid zijn meer verantwoordelijkheid te nemen. In ruil daarvoor 

verwachten ze wel engagementen op lange termijn en de mogelijkheid op verrijkend werk. 
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Het verschil tussen de interne en externe arbeidsmarkt resulteert      

een tweedimensionale ruimte met op de x-as de dimensie gaande 

van de primaire naar de secundaire arbeidsmarkt. Op de y-as zien 

we de intern-extern dimensie. Zo zijn er vier verschillende 

combinaties mogelijk: 

 Linksboven de insiders of salariaat: de meest vaste kern van werknemers, primaire-interne 

banen gekenmerkt door competitieve arbeidsvoorwaarden. 

 Rechtsboven de specialisten: de primair-externe werknemers zijn werknemers die door 

specifiek vakmanschap of hoge kennisinhoud niet altijd sterk gebonden zijn aan een bedrijf. 

Ze hebben de organisatie vaak niet nodig op constante basis (bv.: IT-consultant). 

 Rechtsonder de precaire werknemers: de secundaire-externe banen zijn tijdelijke banen met 

een minder strategisch belangrijke taakinhoud. Ze worden aangesproken afhankelijk van hun 

behoefte aan externe contractuele flexibiliteit (routine taken met weinig autonomie). 

 Linksonder de secundair-interne banen: met een vast dienstverband maar een minder 

strategisch belangrijke taakinhoud. Het gaat om de typische taken uit het fordistische 

massaproductieapparaat (hoge mate van routinisering). 

Een variant op het duale arbeidsmodel is het segmentatiemodel van Lutz en Sengenberger die een 

driedelige hoofdstructuur zien in de arbeidsmarkt. Ze plaatsen de kenmerken van het menselijk 

kapitaal voorop als belangrijkste criterium om de structuur van de arbeidsmarkt te bepalen: 

 De onspecifieke deelmarkt is de allemansmarkt: de kwalificaties van werknemers zijn hier niet 

specifiek voor een bepaald gebied van arbeidsinzet. Op deze arbeidsmarkt is er veel ‘komen 

en gaan’ van werknemers, de aanpassingstijd van een werknemer is daardoor ook kort. Dit is 

de arbeidsmarkt waar de concurrentie het grootste is. 

 De beroepsgebonden deelmarkt: afgelijnd volgens de contouren van specifieke beroepen 

waarbij de toegang afgelijnd is volgens vaste criteria (universeel voor de hele arbeidsmarkt). 

Hoge mobiliteit van werknemers over verschillende werkgevers maar wel steeds ongeveer 

dezelfde functie-inhoud. 

 De bedrijfsdeelmarkt: de kwalificaties van werknemers zijn specifiek voor een bepaald bedrijf. 

Bedrijven moeten sterk investeren in de vaardigheden van hun werknemers. Geformaliseerde 

en genereuze wederzijdse afspraken (langetermijnarbeidsrelatie) staan hier centraal (PI). 
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9.2.3.4. De transitionele arbeidsmarkt: 

Er is weldegelijk sprake van een mobiliteit van werknemers over verschillende deelsegmenten van de 

arbeidsmarkt heen. Een externe IT-specialist krijgt bevoorbeeld de kans om zich definitief te vestigen 

in een bedrijf (PE -> PI). Met de transitionele arbeidsmarkt wijst men op het belang van dynamische 

processen op de arbeidsmarkt, dit is een verschil met de typische loopbaan in industriële 

samenlevingen. Deze theorie gaat ervan uit dat de arbeidsmarkt beter werkt naarmate mensen 

soepeler overgangen kunnen vinden tussen verschillende posities (of verschillende arbeidscontracten 

binnen hetzelfde bedrijf). Men wijst er ook op dat ‘werk’ breder is dan alleen betaald werk, en dat er 

bijgevolg ook heel wat waardevolle transacties zijn naar niet-betaald werk (ouderschapsverlof, 

opleidingsperiodes). De combinatie van alle transacties vormen iemand zijn levensloopbaan. 

  

 

 

 

 

 

Om aan dit ideaalbeeld te voldoen, is het noodzakelijk dat het overheidsbeleid de transitionele 

arbeidsmarkt goed ondersteunt. Een goed overheidsbeleid is een activerend flexicuritybeleid, dit 

verwijst naar een beleid waarbij de nood aan flexibiliteit voor zowel werkgevers en werknemers 

gekoppeld wordt aan de behoefte aan zekerheid voor werknemers. Het maken van transacties moet 

iets opbrengen voor de werknemer. Er moet ook sprake zijn van een daadwerkelijk activerend 

arbeidsmarktbeleid dat werknemers moet uitrusten met de mogelijkheid om positieve transities te 

maken. Als dit niet het geval is, zullen werknemers een grote risicioaversie blijven houden en zich 

blijven vastklampen aan hun actuele arbeidsmarktsituatie. De principes van de transitionele 

arbeidsmarkt zijn echter wel beperkter voor werknemers met lager ingeschatte competenties of 

kenmerken die aangeven tot discriminatie. Deze problematiek plaatst een belangrijke 

verantwoordelijkheid bij de beleidsmakers die vormgeven aan het arbeidsbeleid van de toekomst. 

9.2.4 Het kritische arbeidsparadigma: 

De kritische theorie sluit aan op de klassieke conflictsociologische benadering van Marx en Weber. De 

arbeidsmarkt wordt opgevat als een arena waar werkgevers en werknemers in een relatie van 

wederzijdse afhankelijkheid en tegenstrijdige belangen op elkaar botsen. Een arbeidsmarkt krijgt vorm 

vanuit de dialectische relatie tussen maatschappelijke structuren en machtsverhoudingen in de 

samenleving. Marktinstituties zijn dus het gevolg van machtsverhoudingen in de samenleving. 

9.2.4.1. De arbeidsmarkt in een klassensamenleving: 

De arbeidsmarkt is een belangrijke maatschappelijke institutie, ze zorgt voor de primaire 

inkomensverdeling. Ze is dus een centraal maatschappelijk verdelingsmechanisme voor economische 

middelen die een grote invloed heeft op de levenskansen van individuen. Deze positie op de 

arbeidsmarkt en de maatschappelijke processen die er plaatsvinden, zijn deel van het geheel van 

sociale stratificatiemechanismen, waardoor sociale ongelijkheid wordt geproduceerd en 

gereproduceerd.  
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Twee soorten machtsmiddelen staan centraal in de analyse van Korpi: 

 Economisch kapitaal is in grote mate geconcentreerd bij de kapitalistische klasse, het is een 

hoogst efficiënt instrument om het gedrag van andere te beïnvloeden. 

 Menselijk kapitaal is gelimiteerd in haar potentieel van machtsmiddel. Om effect te hebben 

moet het menselijk kapitaal van een groot aantal individuen samengevoegd worden en 

gecoördineerd worden, dit gebeurt door het vormen van belangengroepen (vakbonden). Deze 

geïnstitutionaliseerde vorm van machtsstrijd wordt door Korpi omschreven als een 

democratische klassenstrijd. 

9.2.4.2. De regulatiebenadering: de arbeidsmarkt als deel van een institutionele 

configuratie: 

(Neo)marxistische theoretici plaatsen een historisch-dialectische analyse tegenover de institutionele 

analyse die uitgaan van een min of meer vastliggende set van arbeidsmarktinstituties. Ze gaan dus op 

zoek naar de oorzaken van de arbeidsmarktstructuren, deze ligt bij het historische machtsspel tussen 

de actoren in het economisch systeem. Volgens theoretici van de regulatieschool kunnen we de 

arbeidsmarktinstituties niet los zien van onder andere: 

 Het dominante model van arbeidsorganisatie 

 De manier waarop andere economische markten geïnstitutionaliseerd zijn 

 De rol van de overheid 

 De regulering van het wereldwijde politieke en economische systeem 

De crisis van het fordistische model, leidde ertoe dat uitwegen gezocht werden, onder andere in 

internationale handel en competitie. Deze uitwegen hebben de machtspositie van georganiseerde 

werknemers uitgehold en een nieuw productiemodel zag het licht dat gericht was op differentiatie, 

innovatie en competitie in een internationale context. Het gevolg hiervan is een polarisering van de 

arbeidsmarkt, waarbij steeds een grotere kloof groeit tussen werknemers die bijdragen aan het 

innovatieve voordeel en werknemers die vooral competitief moeten zijn met betrekking tot de prijs 

van hun arbeidskracht. 

 

10. De arbeidsmarkt: centrale actoren en 

het fenomeen van werkloosheid 

10.1 De contingenties van de arbeidsmarkt: een nadere blik op de 

centrale actoren 

10.1.1 De beroepsbevolking: werknemers en werkzoekende 

10.1.1.1. De omvang van de beroepsbevolking: 

Om de omvang van het aanbod aan arbeidskrachten aan te duiden spreken we over de 

beroepsbevolking (18j-65j). De beroepsbevolking geeft ons een totaalbeeld van alle arbeidskrachten 

die daadwerkelijk actief zijn als betaalde werknemer of die actief op zoek zijn naar werk (werkloos). 

De categorie van werklozen is omvangrijker dan die van de uitkeringsgerechtigde (zij die 

werkloosheidsvergoeding ontvangen van de RVA) aangezien niet alle uitkeringsgerechtigde werklozen 

actief op zoek zijn naar werk. 
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Naast de beroepsbevolking kunnen we nog een andere groep onderscheiden binnen de bevolking op 

beroepsactieve leeftijd namelijk de erkende arbeidsongeschikten en invaliden, de gerechtigde op 

werkloosheid met bedrijfstoelage (brugpensioen), de vervroegd gepensioneerde en de gerechtigde op 

een leefloon. Zij vormen de niet-beroepsactieve.  

De verhouding tussen de bevolking op beroepsactieve leeftijd en de beroepsbevolking is een 

belangrijke beleidsvariabele namelijk de werkgelegenheidsgraad (61,8% in België). Hoe hoger deze 

graad, hoe meer schouders daadwerkelijk bijdragen aan de financiering van het sociale 

beschermingsmodel. Ook de term activiteitsgraad zal geregeld opduiken, deze omvat niet alleen 

personen op beroepsactieve leeftijd met betaald werk, maar ook de werkzoekenden, dus de gehele 

beroepsbevolking. 

10.1.1.2. Kenmerken van de beroepsbevolking: 

Ook de kenmerken van de beroepsbevolking bepalen het aanbod op de arbeidsmarkt. Het gaat in de 

eerste plaats om het competentieniveau van werknemers en meer specifiek het scholingsniveau. Over 

de hele arbeidsmarkt spreken we dan over het algemene scholingsniveau van de beroepsbevolking. 

Dit is hoe langer hoe meer de cruciale succesindicator op de arbeidsmarkt. De kloof in 

werkgelegenheidsgraad tussen laag- en hooggeschoolden in namelijk de laatste jaren behoorlijk 

toegenomen. 

Werknemers met bepaalde vaardigheden zullen hun diensten slechts kunnen aanbieden op een 

bepaalde deelmarkt van de gesegmenteerde arbeidsmarkt. Deze stratificatie wijst naar de 

arbeidsdeling in de samenleving. Belangrijke bijkomende stratificatiecriteria zijn de interne 

arbeidsmarkten van grote organisaties, economische sectoren en geografische gebieden die er ook 

voor zorgen dat het aanbod aan arbeidskrachten zich beperkt tot deelmarkten. 

De beroepsbevolking wordt voorts ook gesegmenteerd volgens demografische kenmerken namelijk de 

geslachts- en leeftijdssamenstelling. Tegenwoordig is er volgens de verdeling van geslacht een 

evenwicht, vroeger was dat echter niet het geval. Er heft een behoorlijke vervrouwelijking van de 

Belgische arbeidsmarkt plaatsgevonden. Ook bij de leeftijdssamenstelling is er een duidelijke 

verschuiving aan de hand: de beroepsbevolking wordt steeds ouder als gevolg van de algemene 

vergrijzing van de Belgische bevolking en het uitstellen van de pensioenleeftijd. De overheid en 

werkgevers moeten hier in de toekomst meer rekening mee houden (aanpassing aan hun 

mogelijkheden).  

Steeds meer groeit ook de aandacht voor de plaats die migranten innemen op de arbeidsmarkt. 

Wanneer we de bredere criterium van de migratie achtergrond hanteren en kijken naar mensen 

geboren buiten België, dan ligt het aantal werknemers van niet-Belgische origine hoger. Ongeveer 12% 

van de bevolking op beroepsactieve leeftijd is niet in België geboren. 

10.1.2 De vraag naar arbeidskracht: werkgevers 

Ook werkgevers kunnen twee hoedanigheden hebben, ze kunnen op zoek zijn naar nieuwe 

arbeidskracht of hun bestaande arbeidskrachten tewerkstellen. Verschillende actoren bepalen de 

omvang van de aard van de vraag naar arbeidskracht. 

10.1.2.1. Factoren die de aard en de omvang van de vraag naar arbeidskracht 

beïnvloeden: 

Deze variabelen liggen maar deels in de handen van de werkgever zelf, ze worden beïnvloed door 

sectorgenoten, de grondstoffen- en afzetmarkt… De vraag naar het product van de onderneming op 

haar afzetmarkt bepaalt dus mee of er meer arbeidskracht nodig is of juist minder.  
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Toch is niet alleen de economische activiteit van de werkgever die een invloed heeft op de vraag naar 

arbeidskrachten. Ook het productie- of dienstverleningsconcept heeft implicaties op de vraag naar 

arbeidskracht. Organisaties die veel activiteiten inkopen zullen doorgaans meer behoefte hebben aan 

coördinerende arbeidstaken dan bijvoorbeeld routinematige producerende arbeidstaken. 

Arbeidsorganisatiemodellen hebben ook een invloed, diegene met een hoge mate van integratie 

tussen uitvoerende, coördinerende en ondersteunende taken zullen werknemers met andere 

competenties zoeken dan waar deze taken strikt gescheiden zijn. 

Een ander element is de internationale arbeidsdeling. De mate waarin nationale en supranationale 

overheden de regels voor vrije wereldhandel en importrestricties versoepelen heeft een rechtstreekse 

invloed op de beschikbare arbeidsplaatsen. Delokalisatie heeft bijvoorbeeld een negatieve invloed op 

de vraag naar arbeidskrachten.  

De factor technologie biedt mogelijkheden om arbeid te vervangen door kapitaal (machines, 

software..). Gedurende de hele geschiedenis van het industriële kapitalisme is als gevolg van 

technologische vernieuwing een drastische terugloop van het aantal beschikbare arbeidsplaatsen 

aangekondigd. anderen hebben erop gewezen dat de assumptie van door technologie geïnduceerde 

werkloosheid grotendeels gebaseerd is op de misvatting dat er een soort vaste hoeveelheid arbeid 

bestaat. Uiteindelijk geeft het toch de aanleiding tot meer arbeidskrachten doordat technologische 

innovatie leidt tot nieuwe arbeidstaken die soms zelfs interessanter zijn dan degene die ze 

vernietigden.  

De relatie tussen technologische innovatie en werkgelegenheidscreatie of –destructie is nog lang niet 

beslecht. Wat wel vast staat is de belangrijke kwalitatieve verschuiving in werkgelegenheid door de 

creatie van nieuwe jobs die hoger staan op de vaardigheden lader dan de jobs die ze vernietigen. 

Overheden moeten meer gaan investeren in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, zodat ze de 

technologische innovaties en de creatieve innovators van de toekomst produceren. 

10.1.2.2. De match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt: 

Op de Belgische arbeidsmarkt is er een mismatch tussen de vraag en het aanbod, dit wordt 

weergegeven aan de hand van de Beveridge-curve. Deze toont aan hoe de werkloosheidsgraad en de 

vacaturegraad zich tot elkaar verhouden. Arbeidsmarktonderzoekers wijzen op verschillende factoren 

die de constante mismatch kunnen verklaren. 

De economische conjunctuur verklaart het negatieve verband 

tussen de werkloosheidsgraad en de vacaturegraad. In de figuur 

zien we duidelijk momenten van conjunctuurvertraging en 

economische heropleving. Conjunctuurschommelingen of 

verschuivingen in de behoefte aan bepaalde functieprofielen 

kunnen ook mismatchproblemen veroorzaken. Het betreft 

zogenaamde frictionele werkloosheid en de frictionele tekorten 

aan arbeidskrachten voor werkgevers. 

In tegenstelling tot de frictionele werkloosheid is structurele werkloosheid wel van langere duur. Een 

eerste set van structurele factoren heeft te maken met gevestigde vooroordelen en praktijken op de 

arbeidsmarkt (leeftijd, geslacht, loopbaankenmerken). We noemden dit reeds statistische 

discriminatie. Ook een te alge acceptatiegraad van de beschikbare banen kan een tweede structurele 

belemmering zijn maar dan aan de aanbodszijde. Deze wordt beïnvloed door de arbeidsvoorwaarden 

en –omstandigheden die als ontoereikend worden beschouwd (kapper, dakdekker). Voor deze 

beroepen ligt het reserveringsloon hoger dan het loonniveau dat werknemers wordt aangeboden. Het 

reserveringsloon is de loongrens waaronder werkzoekende een aangeboden baan zal weigeren. 
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Zeker in laagbetaalde beroepen ligt een gemiddeld loon niet veel hoger van een uitkering. Dat leidt tot 

de zogenaamde werkloosheidsval (werken verdiend niet veel meer dan werkloos zijn). Om dit 

fenomeen uit te schakelen moet de kloof tussen vervangingsinkomens en het inkomen uit arbeid 

worden vergroot. 

De derde structurele oorzaak ligt bij het algemene competentieprofiel van de beroepsbevolking. Een 

voorbeeld is het structurele tekort aan hooggeschoolde technische profielen (ingenieurs). Het zijn 

mismatches op basis van scholingsniveau. Ook andere kenmerken definiëren de competenties van 

werknemers, bijvoorbeeld de bereidheid en de capaciteit om snel nieuwe vaardigheden aan te leren 

of de flexibiliteit in termen van beschikbaarheid. 

10.1.3 Collectieve actoren: de rol van werknemers- en werkgeversorganisaties 

10.1.3.1. Vakbonden: 

Vakbonden zijn geïnstitutionaliseerde werknemersorganisaties: ze hebben een bestuur, vaste regels 

en procedures. De essentie van de collectieve belangenbehartiging van werknemers ligt dan ook in het 

overstijgen van de individuele verhouding tussen werkgever en werknemer (machtsongelijkheid). Door 

hun institutionalisering hebben ze meer slagkracht, al is het geen basisvoorwaarde voor een vakbond. 

Lysgaard formuleerde drie voorwaarden: 

 Werknemers moeten min of meer dezelfde functie hebben in het productiesysteem 

 Er moet een zekere mate van fysieke nabijheid zijn 

 Er moet sprake zijn van een gedeelde probleemomschrijving 

Vakbonden hebben in hun belangenbehartiging steeds af te rekenen met een spanningsveld tussen 

eigen interne democratische besluitvorming, de particuliere belangen van fracties bij de vakbeweging 

en standpunten die ze dienen te verdedigen als verantwoordelijke nationale beleidsmakers. De 

toenemende diversifiëring van de beroepsbevolking maakt die taak er vandaag niet gemakkelijker op. 

10.1.3.2. Beroepsorganisaties: 

De tweede collectieve actor zijn de beroepsorganisaties die uitsluitend corporatistische lijnen volgen: 

de collectiviteit identificeert zich rond een bepaald vakgebied. De meest voor de hand liggende is die 

van de vrije beroepen (de orde der artsen). Beroepsorganisaties participeren doorgaans niet 

rechtstreeks in collectieve onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers. Ze reguleren de 

arbeidsmarkt door criteria te bepalen voor de toestemming om het beroep dat ze uitvoeren te mogen 

uitvoeren. 

10.1.3.3. Werkgeversorganisaties: 

De derde collectieve actor zijn de organisaties van de werkgevers. Op niveau van economische 

sectoren (of nationaal) kan het voor werkgevers interessant zijn zich collectief te organiseren. Zo 

kunnen ze aan belangenbehartiging doen op de sectorale en sectoroverschrijdende arbeidsmarkt. Hier 

moeten ze hun tegenwicht bieden om hun belangen te vrijwaren. Zeker op momenten van 

economische hoogconjunctuur kan de collectieve organisatie ervoor zorgen dat er gaan race tot he top 

in de looneisen van werknemers plaatsvindt. Hun doel is dus de voordelen in een bepaalde mate te 

monopoliseren vanuit het oogpunt van de belangen van de achterban die ze vertegenwoordigen. 
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10.1.4 De rol van de overheid: 

10.1.4.1. Wiens belangen verdedigt de overheid? 

In welke mate de overheid effectief het algemeen belang van alle geledingen van de samenleving 

weerspiegelt is het voorwerp van heel wat sociaalwetenschappelijke discussies. Toch is het goed voor 

een begrip van belang de krachtlijnen kort te duiden: 

 Volgens de pluralistische benadering zal het overheidsbeleid als gevolg van de democratische 

besluitvorming min of meer een voorafspiegeling zijn van de grootste gemene deler van alle 

belangen in een samenleving. 

 De klassieke marxistische opvatting over de rol van de overheid houdt in dat die er is om de 

werking van het kapitalisme te ondersteunen en daarbij de belangen van de bezittende klasse. 

 Een realistische weg is die van de machtsmiddelenbenadering (Korpi) die ervan uit gaat dat er 

een democratische machtsstrijd heerst in de samenleving over de richting die het 

overheidsbeleid uit moet. Hoe meer economische middelen hoe meer voordelen.  

10.1.4.2. Beleidsinstrumenten van de overheid: 

De meeste acties van de overheid zijn te situeren op het snijpunt van gedeelde belangen tussen 

werknemers en werkgevers. Het overheidsbeleid heeft daarbij vooral tot doel de stabiele 

omstandigheden te creëren die leiden tot min of meer duurzame economische welvaart op lange 

termijn. Het eerste instrument dat men gebruikt is de regelgeving. De overheid probeert de 

arbeidsmarkt te reguleren door het creëren en afdwingen van min of meer gedragen regels. Ten 

tweede geeft de overheid financiële subsidies aan de beide groepen van actoren op de arbeidsmarkt. 

Tenslotte bewerkstelligt overheidsbeleid dat arbeidskrachten hun productieve rol in de economie 

kunnen opnemen. Door te investeren in het onderwijssysteem wordt werknemers de juiste 

competenties bijgebracht. Via actieve arbeidsmaatregelen word het aanbod aan arbeidskrachten 

dichter bij de vraag gebracht (mismatch bestrijden). 

10.2 Werkloosheid: 

10.2.1 De betekenis van werkloosheid: 

Werkloosheid was een niet-bestaand sociaal of maatschappelijk fenomeen voor de ontwikkeling van 

het industriële kapitalisme omdat er geen arbeidsnorm bestond. Doordat in het industrieel-

kapitalistische productiemodel loonarbeid als snel tot de norm convergeerde, werd werk vrijwel een 

synoniem met loonarbeid. In de industrieel-kapitalistische  samenleving is economisch welzijn dan ook 

synoniem voor betaalde arbeid verrichten. Sindsdien werd werkloosheid ook een belangrijke 

bekommernis voor de overheden doordat dit leiden tot hoge kosten maar ook tot potentieel 

explosieve sociale situaties. Voor de definitie houden we ons aan de internationale standaard: 

 Zonder betaalde job 

 Actief op zoek zijn naar een job 

 Beschikbaar voor de arbeidsmarkt 

10.2.2 Gevolgen van werkloosheid: 

Werkloosheid heeft over het algemeen negatieve consequenties voor de getroffenen: 

 Inkomensverlies wat leidt tot neerwaartse sociale mobiliteit en verlies van consumptie 

 Latente dimensies: het verlies van sociale banden, van gevoel van eigenwaarde 

 Stigmatisering 

Het onderzoek van Jehoda toonde aan dat werkloos worden gelijkenissen vertoonden met het 

verwerkingsproces van een sterfgeval (shock -> optimisme -> pessisme na langdurigheid -> apathie). 



67 
Annelien Kemp 

10.2.3 Sociale verschillen in de gevolgen van werkloosheid: 

De gevolgen van werkloosheid blijken niet dezelfde te zijn voor alle werknemersgroepen. In de eerste 

plaats is er een verschil tussen beroepsgroepen. Manuele arbeiders ondervinden grotere materiële 

gevolgen dan professionelen, die dan weer meer niet-materiële gevolgen hebben. Werkloosheid is ook 

negatiever voor mannen dan voor vrouwen omdat vrouwen naast hun werk nog een centrale rol 

hebben waartoe ze hun toevlucht zoeken (huishoudelijke of moederrol). Ten slotte is ook leeftijd een 

belangrijke determinerende variabele. De meest negatieve gevolgen worden toegewezen aan de 

werknemers van middelbare leeftijd omdat zij vaak een grotere financiële verantwoordelijkheid 

hebben. Oudere ervaren minder gevolgen omdat ze dichter bij uittreding staan. Jongeren daarentegen 

worden veronderstelt minder gevolgen te hebben omdat ze vaak nog thuis wonen. Deze situatie is 

echter aan het veranderen na de grote jeugdwerkloosheid na de crisis van 2008.  

 

11. Arbeidsverhoudingen: 

11.1 Arbeidsverhoudingen, een definitie: 

De wetenschappelijke studie van arbeidsverhoudingen heeft zich lang geconcentreerd op de 

collectieve industriële verhoudingen. Toch moet een relevante definitie verder gaan dan de 

traditionele gesyndicaliseerde segmenten van de economie. Kaufman spreekt over de studie van de 

arbeidsverhoudingen en al het gedrag, gevolgen en praktijken die daar het gevolg van zijn. Edwards 

focust op de loonafhankelijke tewerkstelling. De algemene systeemtheorie hanteert ook een bredere 

definitie: het systeem van arbeidsverhoudingen is een afzonderlijk institutioneel domein binnen een 

ontwikkelde economie dat processen en gevolgen in een gegeven context omvat. Deze definitie omvat 

de bestudeerde processen niet alleen de formele onderhandelingsprocessen, maar ook de bilaterale 

en soms eveneens informele relaties tussen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. Deze 

definitie opent de deur voor alternatieve modellen van arbeidsorganisatie, die afwijken van de 

bureaucratische industriële systemen. 
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11.2 Kenmerken van de arena van de arbeidsverhoudingen: 

De arena van arbeidsverhoudingen is een sociaal systeem dat in interactie staat met de andere arena’s 

van het arbeidsbestel en beïnvloed wordt door de contingenties van andere relevante 

maatschappelijke systemen. 

11.2.1 De centrale actoren: 

Wanneer we spreken over actoren gaat dat in essentie om partijen die vormgeven aan de 

maatschappelijke tegenstelling tussen arbeid en kapitaal. Ook re rol van de overheid kan echter niet 

worden weggedacht in een hedendaags model van arbeidsverhoudingen: 

11.2.1.1. De vakbonden: 

Aan de arbeidskant zijn er de werknemers en hun vertegenwoordigende instituties (vakbonden en 

linkse politieke partijen). Vakbonden zijn geen homogene identiteiten, er zijn namelijk verschillen in 

prioriteiten en actiepunten. In België zijn er drie grote erkende vakbondskoepels: 

 Socialistische ABVV 

 Christelijke ACV 

 Liberale ACLVB 

11.2.1.2. De werkgeversorganisaties: 

Aan de kant van het kapitaal (bezitters van de onderneming) zijn er de werkgevers, de door hen met 

de materie van sociaal overleg belaste leidinggevende, maar ook de collectieve 

werkgeversorganisaties voor aangelegenheden die een specifieke organisatie of bedrijf overstijgen. In 

België zijn er vier overkoepelende nationale werkgeversorganisaties: 

 VBO, verbond van Belgische ondernemers 

 UNIZO, unie van zelfstandigen ondernemers 

 UCM, union des classes moyennes 

 Boerenbond 

11.2.1.3. De overheid: 

De derde partij in de arena is de overheid. Vanuit een systeemperspectief is de overheid er in de eerste 

plaats gericht op een evenwicht te zoeken tussen kapitaalaccumulatie en een legitieme verdeling van 

de opbrengsten en kosten van de economische productie. Men verwijst naar de overheidsinstellingen 

die betrokken zijn bij de vormgeving en de regulering van de collectieve arbeidsverhoudingen. De 

belangrijkste actor is de Federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg (FOD 

WASO). Via dit kanaal stuurt de overheid ook de officiële organen waarin het sociaal overleg 

plaatsvindt.  

11.2.1.4. Veranderende verhoudingen en nieuwe actoren: 

In sommige landen is de historische traditie van geïnstutionaliseerd sociaal overleg minder sterk en 

gedurende de laatste decennia nog verder afgekalfd. Arbeidseconomen toonden aan dat de 

afnemende macht van vakbonden een van de grootste oorzaken is voor de toenemende 

inkomensongelijkheid, die vooral kenmerkend is voor de Angelsaksische wereld. Het reële 

koopkrachtverlies van de lage middenklasse is hiervan een belangrijke oorzaak. 

Het onder druk komen van de traditionele vakbonden als verdedigers van de werknemersbelangen 

leidde tot een toenemende wetenschappelijke interesse in nieuwe actoren in de aren van de 

arbeidsverhoudingen. Het gaat over niet-syndicale vormen van vertegenwoordiging 

(werknemersraad). Aan de werkgeverskant duiken er dan weer meer gespecialiseerde management 

consultants en diensten in de sector van humanresourcesbeleid  op.  
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11.2.2 De vorm en inhoud van het sociaal overleg: 

11.2.2.1. De centrale processen van het sociaal overleg: 

Overleg kan op een formele of informele manier verlopen. Informeel overleg is een dagelijkse 

bezigheid dat zich afspeelt op het interindividueel niveau, tussen een werknemer en zijn directe 

leidinggevende of andere actoren op de werkvloer. Bij formeel overleg worden duidelijke standpunten 

geformuleerd, die dan de basis vormen voor een onderhandelingsprocedure. Dat formeel verloopt 

normaal gezien in de daarvoor gepaste instellingen van sociaal overleg. Het overleg kan twee soorten 

resultaten teweeg brengen: 

 Advies (consulterende rol): sociale partners geven op verzoek van de bevoegde minister of 

op eigen initiatief hun standpunt weer over een bepaald onderwerp. De uitvoerende macht 

in België is voor heel wat aangelegenheden verplicht om advies te vragen aan de sociale 

partners en alvorens die voor te leggen aan het parlement. De sociale partners kunnen 

bogen op hun grondige en realistische kennis van sociaaleconomische onderwerpen en 

hebben ook politiek een groot evenwicht. 

 Overeenkomst (regelgevende rol): collectieve arbeidsovereenkomsten verschijnen als een 

alternatieve vorm van regelgeving, naast de bepalingen uit internationale conventies en 

verdragen, wetten en arbeidsreglementen van de werkgever. 

11.2.2.2. Systeem van arbeidsverhoudingen: 

De aard van de processen die plaatsvinden in de arena is variabel over tijd en plaats. Ieder land heeft 

eigen instituties, tradities en machtsverhoudingen tussen de sociale partners die vormgeven aan een 

nationaal systeem van collectief overleg. De nationale verschillen worden tastbaar aan de hand van 

kenmerken zoals de syndicalisatiegraad, de cao-dekkingsgraad, frequentie van sociaal overleg… In 

Europa zien we dat naast België, ook in Frankrijk en Duitsland een systeem van arbeidsverhoudingen 

hebben dat sterk centraal georganiseerd is. De liberale Angelsaksische landen en sommige Oost-

Europese landen worden gekenmerkt door een zwak ontwikkeld sociaal overleg, waar de sociale 

partners weinig invloed hebben op het overheidsbeleid. 

Die landvariaties hebben een historisch karakter: ze zijn het resultaat van machtsverhoudingen tussen 

arbeid en kapitaal, de specifieke evolutie van de industrialisering en de instituties die in het leven 

werden geroepen. De nationale schakeringen in sociaaloverlegsystemen volgen min of meer de 

contouren van het ‘varianten in kapitalisme’. 

11.2.3 De resultaten van sociaal overleg: 

Wanneer we kijken naar de resultaten van sociaal overleg, zijn er volgens Dunlop twee soorten 

uitkomsten mogelijk: substantiële regelgeving (inhoud arbeidsvoorwaarden) en procedure regels 

(interactie en gedrag tussen actoren). In cao’s worden in eerste plaats de zogenaamde primaire 

arbeidsvoorwaarden geregeld (bepaling loon). Eveneens een onderwerp is het vastleggen van 

beloningssystemen. Het beloningssysteem kan een omzetting van kwalificatieniveaus in formele 

schalen omvatten, maar ook leeftijd en anciënniteit spelen een rol. Ook secundaire 

arbeidsvoorwaarden (vakantie, rustpauzes, extra legale voorwaarden…) maken deel uit van de cao’s. 

Tegenwoordig maken ook tertiaire arbeidsvoorwaarden steeds meer deel uit van de cao’s. Het betreft 

hier een soort inspanningsverbintenissen in plaats van concrete afspraken (opleidingsengagementen, 

bestrijden van werkdruk). 

 

 



70 
Annelien Kemp 

Een ander belangrijk onderscheid is dat tussen harde en zachte vormen van afspraken. De harde 

regelgeving betreft rechten en standaarden die statutair zijn vastgelegd en die juridisch kunnen 

worden afgedwongen. De zachte afspraken zijn vrijblijvender en moeten hun sanctioneringsmacht 

halen uit opinies, adviezen, gedragscodes… die worden uitgevaardigd door overheidsinstanties of 

instituties van het sociaal overleg.  

Een andere recente evolutie is die naar het zogenaamde reflexieve beheer van arbeidsverhoudingen, 

waarbij werknemers op lagere onderhandelingsniveaus de mogelijkheid krijgen af te wijken van de 

wettelijke standaarden zolang het gebeurt in samenspraak met de sociale partners. 

11.3 De niveaus van het Belgische sociaaloverlegmodel: 

Historisch is het Belgische overlegmodel gebaseerd op het ontwerp akkoord van sociale solidariteit. 

Dit is een vertaling van het fordistische compromis. De afgevaardigden van de werknemers verbonden 

zich ertoe dat werknemers het wettig gezag van het management zouden erkennen en alles in het 

werk zouden stellen om plichtstrouw hun werk uit te voeren. De werkgevers verbonden zich ertoe de 

waardigheid van de werknemers te respecteren. Het resultaat is een systeem waarbij de 

besluitvorming sterk leunt op overleg en onderhandelingen tussen sociale partners in allerlei vormen 

en op allerlei niveaus. Vandaag de dag neemt de overheid een meer sturende rol op maar toch blijven 

de historische kenmerken van het sociaaloverlegmodel vandaag nog intact. 

Het zwaartepunt in het Belgisch systeem zijn de sectoren, maar ook het interprofessioneel niveau is 

relatief belangrijk in vergelijking met andere landen. Steeds meer ook wordt het supranationale niveau 

van tel. Europese reglementeringen hebben een invloed op wat kan worden beslist binnen nationale 

systemen. Het sociaal overleg binnen België zelf is ook nog eens opgedeeld in drie niveaus: nationaal, 

sectoraal en bedrijfsniveau. Door opeenvolgende staatshervorming werden steeds meer 

sociaaleconomische materies deelstaatbevoegdheden. 
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11.3.1 Het nationale niveau: 

Op het nationale niveau werken de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties in de nationale 

organen van collectief overleg (met overheid). In de privésector noemt dit een interprofessioneel 

akkoord en is een richtinggevend kader voor akkoorden op niveau van sectoren en bedrijven. De 

onderhandelingen op dit niveau vinden plaats in de Nationale Raad voor het Bedrijfsleven 

(economisch) en in de Nationale Arbeidsraad (sociaal). Het derde orgaan, de Hoge Raad voor Preventie 

en Bescherming op het Werk is bevoegd voor het geven van adviezen over het welzijn van de 

werknemers bij de uitvoering van hun werk (SERV op Vlaams niveau). De doeleinden van deze 

organisaties zijn drieledig: 

 De sociale partners tot samenwerking brengen 

 Het geven van advies aan de overheid 

 Het betrekken van de sociale partners bij de besluitvorming op sociaal economisch vlak 

Een interprofessioneel akkoord is een programmatie- of kaderakkoord dat de vertegenwoordigers van 

de sociale partners uit de privésector voor twee jaar afsluiten. Dit komt tot stand in de Groep van 10. 

Deze akkoorden moeten steeds worden omgezet in een cao op het nationale niveau en in wetten en 

besluiten. Over het algemeen leeft de indruk dat het steeds moeilijker wordt IPA’s af te sluiten. Een 

van de reden is dat de financiële manoeuvreerruimte voor de sociale partners steeds beperkter wordt 

gemaakt door de overheid, terwijl het afkopen van de sociale rust vaak tot aanzienlijke kosten leidt. 

11.3.2 Sectorale niveau: 

De sociale partners uit een bepaalde sector verzamelen zich in paritaire comités (op voet van 

gelijkheid) die in principe het hele Belgische grondgebied bevatten. Meestal bestaan er in een paritair 

comités nog een aantal paritaire subcomités die een meer specifiek onderdeel van een bepaalde sector 

omvatten. Er bestaan ook regionale paritaire subcomités. Het arbeidsvoorwaardenoverleg op 

(sub)(inter)sectoraal niveau is opgedragen aan die paritaire comités. De meeste cao’s komen tot stand 

via onderhandeling in deze comités. De cao’s zijn enkel gelden voor de werknemers en werkgevers die 

tot de onderhandelende federaties behoren. 

11.3.3 Het ondernemingsniveau: 

Op het ondernemingsniveau bestaan er drie organen voor collectief overleg:  

 Ondernemingsraad:  

Dit is een overlegorgaan tussen de werkgever en de werknemersvertegenwoordigers. Ze 

wordt paritair opgesteld uit het ondernemingshoofd en de door hem aangewezen 

afgevaardigden en de werknemersvertegenwoordigers (om de 4j).  

 Comités voor preventie en bescherming op het werk: 

Het comité het de finale bevoegdheid over de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. 

Ze controleren de toepassing van de wetten en reglementering inzake preventie op het werk, 

de uitvoering van het globaal vijfjarenpreventieplan en het jaarlijkse actieplan en mileubeleid. 

 Vakbondsafgevaardigde: 

Dit is het representatieve basisorgaan van de werknemers. Ze bestaat uit vertegenwoordigers 

die aangewezen of verkozen werden onder de werknemers van een onderneming. Ze moeten 

de belangen van het personeel dat aangesloten is bij een vakbond vertegenwoordigen en 

verdedigen. Ze hebben de bevoegdheid van het sluiten en onderhandelen van cao’s en het 

waken over de toepassing van de sociale wetgeving.  

Deze drie organen van overleg worden verkozen bij sociale verkiezingen, voor een periode van 5 jaar. 

Het zijn een graadmeter voor het algemene draagvlak van de vakbonden en voor de onderlinge 

verhoudingen tussen vakbonden. 
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11.4 Theoretische paradigma’s over de arbeidsverhoudingen: 

11.4.1 Het pluralistische perspectief: 

Deze theorie gaat ervan uit dat op de werkvloer verschillende sets van overtuigingen, waarden en 

gedrag aanwezig zijn en dat er sprake is van verschillende bronnen van leiderschap en betrokkenheid 

bij organisaties (inherente belangenconflicten aanwezig). Die verschillende opvattingen en belangen 

van de actoren zijn in het arbeidsproces echter niet noodzakelijk slecht. Als ze geïdentificeerd en 

gecontroleerd worden door institutionele procedures kunnen ze voordelen opleveren. De 

pluralistische theorie zien de vakbonden dus als positieve actoren, die het mee mogelijk maken het 

belangenconflict te kanaliseren  en op die manier oplosbaar maken (ook op nationaal niveau). 

Stabiliteit kan dus bereikt worden door een continu proces van onderhandeling waarbij beide partijen 

concessies sluiten via een model van sociale dialoog waarbij. Conflicten worden dus beheerst door de 

effectieve participatie. 

Een zwak punt is de grote aandacht voor reglementen en procedures en de relatief beperkte aandacht 

voor de onderliggende sociale relaties bij de conflictbeheersing. De culturele kenmerken van de 

organisatie ontsnappen wel eens aan de aandacht. Het pluralistische perspectief onderkent ook 

onvoldoende dat de overheid niet alleen het algemeen belang maar ook economische belangen te 

verdedigen heeft. 

11.4.2 Het unitaristische perspectief: 

Verschillende elementen onderscheiden het unitaristische perspectief. Het gaat ervan uit dat er slechts 

één bron van autoriteit is in een organisatie namelijk het management. De legitimiteit van de 

tegenpartij wordt niet erkend. De leden van organisaties worden dan ook bekeken als een team die 

samenwerken aan een gemeenschappelijk doel zodat dat daarbij sterke belangenconflicten de kop op 

steken. Het management moet dus sterk leiderschap aan de dag leggen maar daarbij zijn vakbonden 

geen institutionele factor waar ze rekening mee moeten houden. Conflicten worden beschouwd als 

disfuncties als oorzaak voor een gebrek aan loyaliteit. 

Dit is duidelijk een managementgeoriënteerde benadering die de nadruk legt op maatregelen die de 

belangen van werknemers en werkgevers in overeenstemming brengen. Ze leggen wel veel nadruk op 

het welzijn van de werknemer. Een performant en overtuigend peoplemanagement zal de noodzaak 

zijn van de betrokkenheid van vakbonden bij het beheer van de arbeidsverhoudingen doen wegebben. 

Stabiele en duurzame relaties tussen alle actoren zijn dus het ideale scenario (interindividuele relaties). 

Als gevolg van haar gerichtheid op consensus en een rationeel belangenevenwicht weet deze 

benadering geen raad met de factor conflict. Men gaat ook voorbij aan het inherente 

machtsonevenwicht, waardoor het management doorgaans een duidelijk machtsoverwicht heeft. Ten 

slotte is het ook onduidelijk welke rol de individuele behoeften van werknemers spelen in het tot stand 

komen van het algemeen belang van de organisatie. De benadering is normatief, deze misvatting is 

opnieuw terug te voeren op het gebrek aan aandacht voor belangenverschillen. 

11.4.3 De systeembenadering van Dunlop: 

Dunlop verwijst voor zijn systeemperspectief op arbeidsverhoudingen naar de analyse van het 

economisch systeem als een sociaal systeem. Hij onderzoekt het systeem van arbeidsverhoudingen als 

een deel van het bredere sociale systeem dat we de samenleving noemen. Het is een systeem dat zich 

in relatieve onafhankelijkheid van andere sociale subsystemen ontwikkelt wat typisch is voor een 

moderne samenleving.  
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Hij is ook geïnteresseerd in het intern functioneren van de verschillende actoren: management, 

werknemers en de overheidsinstellingen. De belangrijkste contextelementen waar het systeem 

rekening mee moet houden zijn de technologie, de beperkingen en de opportuniteiten van de markt 

en de machtsverhoudingen tussen maatschappelijke groepen (ideologische overeenstemming).  

Deze benadering kreeg heel wat kritiek. Ten eerste lijkt de keuze van de drie cruciale  

contextelementen wat arbitrair. Ook het feit dat de drie groepen van actoren als uniform worden 

behandeld is problematisch. Ten slotte is er ook nog een kritiek van economisch determinisme: er is 

een inherente tendens om economische ontwikkeling als de ultieme bron van de regels en praktijken 

die vormgeven aan deze arena te zien. Dat staat in contradictie met de assumptie van 

onafhankelijkheid van het arbeidsverhoudingensysteem. 

11.4.4 Het marxistische perspectief: 

Het marxistische perspectief gaat uit van een inherent belangenconflict tussen werkgevers en 

werknemers, ze wijzen echter op het grote machtonevenwicht (in nadeel van werknemers). 

Vakbonden worden hier wel als legitieme partij op het domein van de arbeidsverhoudingen gezien 

maar ze zijn wel sceptisch over de reikwijdte van de vakbondsmacht. 

Hyman omschreef de arbeidsverhoudingen door te onderzoeken welke controle processen er spelen 

met betrekking tot de arbeidsrelaties om de evenwichtigheden te verhullen of te beheersen. Deze 

processen kunnen alleen maar realistisch geduid worden wanneer ze worden ingebed in de context 

van de klassenstructuur van de kapitalistische samenleving. 

Het marxistische perspectief van Kelly is gecombineerd met elementen uit de sociale psychologie. 

Centraal in zijn argumentatie staat het element van onrechtvaardigheid, dat ertoe kan leiden dat 

werknemers er zich individueel en collectief tegen verzetten. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd 

voor militante werknemers die de andere bewust moeten maken van de onrechtvaardige situatie. De 

werkgevers ontwikkelen strategieën om werknemersbewegingen in een slecht daglicht te plaatsen. 

De zwakke positie van de werkende klassen wordt volgens het marxisme niet alleen gecreëerd door 

het gebrek aan eigendom, maar eveneens door de sociale normen, waarde en overtuigingen die als 

het ware het klassenbewustzijn van de werkende klasse in de weg staat. De overheid biedt ook geen 

garantie op evenwichtige arbeidsverhoudingen aangezien ze partijdig de belangen van de machtige 

klassen beschermt.  

De marxistische benadering heeft veel kritiek gekregen. Ten eerste wordt gezegd dat men teveel 

nadruk legt op het conflictueuze karakter van de relatie tussen werkgevers en werknemers, men 

vergeet de wederzijdse betrokkenheid die heerst in veel organisaties. Ze gaan ook voorbij aan het feit 

dat er welvaartsstaten en arbeidsmarktregulering bestaan die erin slagen de uitbuiting te 

verminderen. Tot slot wijst de derde kritiek erop dat ook het kapitaal geen monolithisch blok is, maar 

eveneens interne tegenstellingen vertoont. 

11.5 Arbeidsverhoudingen en sociaal protestgedrag (stakingen): 

11.5.1 De maatschappelijke context: 

Zoals elk sociaal gedrag moet ook stakingsgedrag worden begrepen in zijn maatschappelijke context. 

De betekenis is specifiek in elk land en is ook tijdsgebonden. Verschillen in stakingsgedrag zijn er ook 

tussen sectoren en binnen sectoren. Het wapen kan offensief worden ingezet voor het bereiken van 

werknemersdoelstellingen of voor het verdedigen van sociale verworvenheden.  
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Vanzelfsprekend zien werkgevers weinig graten in het neerleggen van het werk door werknemers 

aangezien het tijdelijk productieverlies betekent. Bij netwerkeconomieën kan dit van nog grotere 

gevolgen zijn (toeleveranciers, grote bedrijfscluster). Deze toegenomen kwetsbaarheid verklaart de 

luide vraag naar een minimale dienstverlening, vooral in de transportsector (nmbs). 

In haar rol als werkgever wordt eveneens de politieke overheid geconfronteerd met stakingen. Het zijn 

vooral deze politieke massastakingen die de volatiliteit van de stakingsbeweging in belangrijke mate 

verklaren. Vandaag zijn de Belgische vakbonden nog nauwelijks gebonden door de partijpolitieke 

samenstellingen, waardoor het hen minder tegenhoudt om te staken tegen politieke beslissingen. Ook 

de publieke opinie lijkt zelden enthousiast over stakingen. Vandaag lijken opiniemakers (twitter) steeds 

meer invloed te hebben op de populaire pers en media, ze vormen een nieuwe strijdarena waar de 

vakbonden zich zullen moeten waarmaken tegenover de kritische opinie. 

11.5.2 De omvang van sociaal protestgedrag: 

De veranderende houding tegenover stakingen van heel wat maatschappelijke actoren verhult dat 

vandaag het aantal stakingsdagen relatief laag ligt in België. Dit is het gevolg van structurele 

ontwikkelingen in de kapitalistische productiewijze. Het feit dat stakingen steeds meer plaatsvinden in 

de dienstverlenende sector of de vorm aannemen van politieke massastakingen, verklaart veeleer 

waarom het stakingswapen vandaag zo onder vuur ligt bij de publieke opinie. Door de kapitalistische 

welvaartsontwikkeling is de werknemer nu ook een consument. Ook dat kan leiden tot minder begrip 

voor stakers. Staken houdt ook in dat de werknemers aan een inkomensverlies leiden wat ook kan 

zorgen voor minder enthousiasme. 

11.5.3 Stakingen en geïnstutionaliseerd sociaal overleg: 

De staking is dus een onpopulair sociaal fenomeen, maar toch vrij zeldzaam en relatief voorspelbaar 

en daar zijn enkele goede verklaringen voor. De alledaagsheid op de werkvloer versluieren de 

tegenstellingen waardoor de belangen van werknemers en werkgevers als gemeenschappelijk worden 

gepercipieerd. Verder stellen de dominante waarden in onze samenleving het hiërarchische gezag van 

de werkgevers niet ter discussie. Hierdoor is het bijzonder lastig om de legitimiteit van het 

werkgeversgezag te doorbreken. 

Onder druk van stakingen begrepen de Belgische werkgevers het potentieel van de sociale dialoog 

voor het eerst in het begin van de twintigste eeuw. Stakingen ontwikkelde zich daarna vooral als 

functionele voortzetting van het sociale overleg ‘met anderen middelen’. Vakbonden kregen 

legitimiteit door hun disciplinerende rol ten aanzien van de arbeiders. Vakbondsleiders zijn in zekere 

zin managers van werknemersontevredenheid. 

Tegenwoordig is het stakingsgedrag in grote mate geïnstutionaliseerd door het sociale overleg en dat 

draagt bij tot de voorspelbaarheid ervan. Zo wordt het stakingswapen pas ingezet nadat afgesproken 

procedures zijn doorlopen. Indien een IPA uitblijft, vergroot trouwens de kans op stakingen op lagere 

overlegniveaus. Op die momenten ontbreekt het engagement tot sociale rust vastgelegd door de 

sociale partners. Ook de institutionalisering van het sociaal overleg en het paritair beheer van de 

welvaartstaat werden onder andere door sociale acties afgedwongen. Dat gaf de vakbonden een 

stevige institutionele inbedding in de verzuilde verzorgingsstaat en zo konden ze stabiliteit garanderen 

door de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen.  
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12. De flexibilisering van de 

arbeidsverhouding? 

12.1 Bloei en erosie van de standaard arbeidsverhouding (SER): 

12.1.1 De standaard arbeidsverhouding: 

De basis voor de arbeidsvoorwaarden van de SER wordt geregeld in termen van minimumnormen over 

werktijden, sociale rechten, vergoedingen en sociale bescherming op een zo breed mogelijk collectief 

niveau (geïnstutionaliseerd karakter). Minimumcondities worden liefst afgesproken in de 

arbeidsregulering van nationale overheden.  

Het idee van stabiele tewerkstelling in de SER wordt gegarandeerd  door een interne 

arbeidsmarktcarrière (levenslange tewerkstelling en coherent carrièreplan). Flexibiliteit  in het SER-

regime is daardoor relatief gering (9-to-5 jobs). In de SER kunnen we kortom spreken van zes 

zekerheden waardoor de werknemer het SER als een soort gouden standaard van kwaliteitsvolle 

tewerkstelling kan bekijken. 

 Zekerheid van continuïteit van de tewerkstelling 

 Zekerheid op vlak van inkomen, sociale rechten en bescherming 

 Zekerheid in termen van werktijden 

 Zekerheid van inzetbaarheid (lange termijn perspectief) 

 Zekerheid van vertegenwoordiging 

 Zekerheid van participatie 

12.1.2 De standaard arbeidsverhouding onder druk: 

12.1.2.1. Veranderende arbeidsorganisatiemodellen: 

Het SER-ideaaltype voor stabiele tewerkstelling lijkt sinds het einde van de jaren ’70 langzaam 

achteruit te boeren. De eerste oorzaak was de flexibilisering van de arbeidsorganisatie (nieuwe 

modellen zoals lean-production en flexibele  specialisatie). In de industriële sector was er een 

werkgelegenheidsverlies door de massale delokalisatie naar lageloonlanden. Door de internationale 

verwevenheid van de economieën is het voor bedrijven noodzakelijk om meer werknemers op een 

flexibelere basis in te zetten. Over het algemeen sluit het rigide SER-model daardoor steeds moeilijker 

aan bij de flexibele modellen van arbeidsorganisaties. Men zocht twee uitwegen: 

 Terugkeer naar flexibele rekruterings- en ontslagregelingen (uitzendarbeid, dagwerk) 

 Interne of functionele flexibiliteit  

12.1.2.2. Veranderende samenstelling van de beroepsbevolking: 

Voort is ook de samenstelling van de beroepsbevolking grondig gewijzigd, onder meer door de 

feminisering van de arbeidsmarkt (breuk met fordistische tijdperk). Deze vrouwelijke arbeidskrachten 

vertonen wel verschillen met de mannelijke arbeidskrachten, vooral de cruciale rol in het huishouden 

in combinatie met loonarbeid is een verschil. Dat maakt hun vragende partij voor grotere flexibiliteit 

op het vlak van werktijden en de nood aan voorzieningen van kinderopvang. 

De verkleuring van de arbeidsmarkt is ook een verandering van de beroepsbevolking (migratiestroom). 

In de tijd van massaproductie in België werd dit zelfs georganiseerd door de overheid (Italiaanse 

mijnwerkers). Hier kwam een einde aan in de jaren ’70 (terug toename in de jaren ’90).  
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Vandaag is onze arbeidsmarkt doordrongen van deze migratiegeschiedenis. We kunnen wel beter 

spreken over mensen met een vreemde nationaliteit die emigreerden en mensen met een 

migratieachtergrond (hier geboren). De toename van het aandeel werknemers met een 

migratieachtergrond betekent dat het steeds belangrijker wordt om beleidsmatig in te zetten op hun 

arbeidsmarktdeelname. Migranten bieden steeds meer een cruciale bijdrage aan onze arbeidsmarkt. 

De achterophinkende werkgelegenheidsgraad en de hogere werkloosheidsgraad van migranten laten 

zien dat er voor migranten een veel grotere mismatch is tussen aanbod en vraag op de arbeidsmarkt. 

Ook voor de leeftijdssamenstelling van de beroepsbevolking is er een duidelijke verschuiving aan de 

gang, namelijk een veroudering van de bevolking. Recente en toekomstige overheidsmaatregelen 

(pensioenhervormingen) zullen de veroudering van de leeftijdssamenstelling van de beroepsbevolking 

in de hand werken. De lage werkgelegenheidsgraad van oudere mensen is het historische gevolg van 

de invoering en de promotie van vervroegde-uittredingsstelsels vanaf de jaren ’70 voor de toenmalige 

jeugdwerkloosheid. 

Het stijgende kwalificatieniveau van de beroepsbevolking zorgt ook voor een verandering in de 

beroepsbevolking. Vooral onder hooggeschoolden merken we in heel Europa een trend tot 

toenemende intensiteit van het werk(tijden). Er is sprake van meer flexibiliteit omdat meer 

hooggeschoolde in dienst genomen worden aan de hand van uiteenlopende niet-standaard 

arbeidscontracten. 

12.1.2.3. Veranderende (loopbaan)preferenties in de beroepsbevolking: 

De preferentie voor meer flexibele tewerkstelling is vandaag enorm gegroeid. Steeds meer mensen 

laten het idee van de rechtlijnige levensloop achter zich en dat uit zich ook op de arbeidsmarkt. Onder 

andere de systemen van tijdskrediet, ouderschapsverlof en deeltijdse arbeid spelen hierbij een 

belangrijke rol. 

12.1.2.4. Structurele kenmerken van de arbeidsmarkt: 

Onder invloed van de transformatie naar het geavanceerde kapitalisme is structurele werkloosheid 

een blijvend kenmerk van de meeste Europese arbeidsmarkten geworden. De zwakke arbeidsmarkt is 

een andere oorzaak voor een erosie van de SER. Een hoge werkloosheid verzwakt de collectieve 

onderhandelingspositie van werknemers. Dat leidt tot individualisering van de arbeidsverhoudingen. 

Menselijk kapitaal wordt hoe langer hoe meer de beste voorspeller voor goede of minder goede 

arbeidskwaliteit. 

Volgens Thelen vindt de deregulering van de SER plaats volgens drie mechanismen: 

 Deregulering van de standaardcontracten 

 Trend naar dualisering in de arbeidswetgeving (ontstaan atypische contracten) 

 Sociaal ondersteunende deregulering om de eisen van werknemers en werkgevers te 

verzoenen. Dit is de enigste vorm die de geest van SER zou kunnen laten voortbestaan. 

Hoe meer de andere vormen van deregulering worden doorgevoerd, hoe meer de institutionele 

bescherming van de werknemer erodeert en hoe meer de arbeidsverhouding tot een individuele 

onderhandeling verwordt.  
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12.1.3 Wat na de standaard arbeidsverhouding? 

12.1.3.1. Het tijdperk van de flexibele arbeidsverhouding? 

Becks’ these over de risicosamenleving biedt een theoretische achtergrond bij de analyse van de 

flexibele arbeidsverhouding met als centraal argument dat er in de hedendaagse samenleving andere 

risico’s voorkomen waar we ook anders me omgaan dan in de industrieel-kapitalistische samenleving. 

Ze worden vaak door de mens zelf gecreëerd en worden blootgesteld aan dezelfde maatschappelijke 

groepen die in hoge mate de gevolgen dragen. 

De theorie van de risicosamenleving maakte vooral opgang met betrekking tot het ecologische risico 

dat voortvloeit uit menselijke activiteit. De tweede dimensie is het individualiseringsrisico: door het 

wegvallen van traditionele verklaringsmechanismen komt het individu steeds meer los te staan van 

voorgeschreven levensverhalen. Sociaal-economische risico’s vormen de derde dimensie  die 

betrekking hebben op de risico’s aan het hedendaagse productieproces of de destandaardisering van 

arbeid.  

Door deze dimensies wordt de werknemer ook geïndividualiseerd in zijn verhouding met de 

werkgever. Hierdoor slagen werknemers met een sterk arbeidsprofiel veel beter in voordelige 

arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Er is dus een tendens van polarisering, SER verdwijnt stillaan en 

maakt plaats voor een risicovol systeem van flexibele, hybride, onvolledige en gedecentraliseerde 

vormen van tewerkstelling. Beck benadrukt het element van onzekerheid dat als een algemeen 

kenmerk verschijnt van het huidige tijdsgewricht. Die onzekerheid wordt verbonden met de nadelige 

gevolgen voor het welzijn van de getroffen individuen en de samenleving als geheel. 

Vanuit het perspectief van de werkgever is de flexibele arbeidsmarkt voordeliger, omdat het risico van 

een wisselvallige marktvraag kan worden afgewenteld op de werknemers (just-in-time-mechanisme). 

Voor heel wat werknemers ontstaat er zo echter een grijze zone tussen ‘werken’ en ‘werkloosheid’ die 

gekenmerkt is door onstabiele, onvolledige en sociaal onbeschermde integratie op de arbeidsmarkt. 

Standing omschrijft deze nieuwe groep als het precariaat. Precariate werknemers krijgen te maken 

met combinaties van tijdelijke en kleine jobs en frequente jobwisseling. Deze groep bevat niet alleen 

lager opgeleide werknemers maar ook hoogopgeleide jongeren en migranten. In België is het 

fenomeen van precariaat eerder nog beperkt. 

In contrast met deze pessimistische visie hebben andere auteurs vooral de positieve gevolgen voor de 

nieuw hoogopgeleide werknemers in de kijk gezet. De optimisten onderstrepen de mogelijkheden aan 

de vraagzijde van de arbeidsmarkt om personeelsbehoeften beter af te stemmen op de 

productiebehoeften. Ook de bevrijdende mogelijkheden van ‘het nieuwe werken’ (Castells) voor de 

werknemers wordt benadrukt: meer autonomie en leermogelijkheden, grotere arbeidstevredenheid…  

12.1.3.2. De hardnekkigheid van de standaard arbeidsverhouding: 

In de studie van Auer werd besloten dat het niet zo’n vaart loopt met de erosie van de standaard 

arbeidsverhouding. Voor sommige landen werd zelfs een relatieve terugval van niet-standaard 

arbeidsverhoudingen vastgesteld. De groei en afname van niet-standaard tewerkstelling vertoont een 

verband met de economische conjunctuur. Ze vervullen namelijk vaak de rol van buffer maar hierdoor 

is het wel moeilijk om accuraat in te schatten of er sprake is van een expansie van niet-standaard 

tewerkstelling. 

Alles bij elkaar toont een recente analyse over de middellange termijn een lichte stijging van het aantal 

niet-SER in de meeste Europese landen. De situatie in België bleef echter relatief ongewijzigd. Maar 

ondanks een zekere erosie blijft het voltijdse contract van onbepaalde duur de dominante vorm van 

tewerkstelling (60%).  
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12.2 Vormen van destandaardisering: 

Het model van de flexibele onderneming (Atkinson) kan beschouwd worden als een ideaaltypische 

voorstelling van verschillende vormen van personeels-flexibiliteit die kunnen worden aangewend door 

een onderneming (verband met 

dualiteitsthese). Het bestaat uit diverse 

lagen van flexibele werknemersgroepen 

naast de vaste kerngroep van 

werknemers: 

 Eerste perifere groep: SI-werknemers, 

vaste groep in minder strategische 

posities. 

 Tweede perifere groep: verschillende 

niet-standaard werknemers die aan de 

onderneming gebonden zijn door 

tijdelijke en deeltijdse contracten. 

 Derde perifere groep: arbeidskrachten 

die extern worden aangetrokken 

(uitzendkrachten, zelfstandige arbeid, 

freelance). 

 

Het model is sterk gericht op vormen van contractuele flexibiliteit maar we kunnen nog andere vormen 

van destandaardisering onderscheiden. Edgell onderscheidt er een drietal (plus twee van de proffen): 

 Temporele destandaardisering 

 Contractuele destandaardisering 

 Ruimtelijke destandaardisering 

 Functionele destandaardisering 

 Representatieve destandaardisering 

12.2.1 Temporele destandaardisering: 

Temporele destandaardisering (ook wel interne numerieke flexibiliteit) heeft vanuit het perspectief 

van de werkgever het voordeel personeelsleden gemakkelijker kunnen inzetten op alternatieve 

werktijden of ze flexibel kunnen aanpassen aan het ritme van de marktvraag. Temporele flexibiliteit 

betreft in eerste plaats het aantal werkuren. Sectoren of individuele bedrijven kunnen via een 

collectieve arbeidsovereenkomst een afwijking lager dan het nationale maximum afspreken. Het 

gemiddelde ligt ergens tussen 35 en 45uren per week in Europa. Flexibele afwijkingen kunnen bijgevolg 

bestaan uit deeltijdwerk of overwerk. Temporele afwijking kan ook bereikt worden werknemers te 

laten werken buiten de traditionele werktijden (-dagen). In dit geval spreken we over atypische 

werktijden. 

12.2.1.1. Deeltijdwerken: 

De deeltijdse werknemerspopulatie is vooral samengesteld uit vrouwen. De traditioneel door de vrouw 

opgenomen huishoudelijke taken zouden op die manier combineerbaar zijn met een rol als 

werknemer. Toch worden hardop vragen gesteld bij de emanciperende rol van deeltijdse arbeid. Het 

gaat vaak over lager gekwalificeerd en minder interessant werk. Bovendien is deeltijdse tewerkstelling 

niet steeds vrijwillig. In het geval van onvrijwilligheid is er sprake van ondertewerkstelling dat leidt tot 

materiële deprivatie (werkende armen). 
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12.2.1.2. Lange werktijden en overwerk: 

Er is sprake van overwerk wanneer de arbeidsduur in België meer dan 8uur per dag en 40 uur per week 

bedraagt. Er wordt compensatie voorzien in de vorm van overloon en inhaalrust. De Europese 

werktijdenrichtlijnen legt beperkingen op die voor alle EU-lidstaten gelden, al is hier nog steeds veel 

speling op. Dit verklaart de grote verschillen tussen Europese landen in de gemiddelde reëel 

gepresteerde werktijden. In landen van het liberale type is de overwerkcultuur echter nog een groot 

reëel probleem. 

Overwerk is een flexibiliseringstrategie die in relatief hoge mate van toepassing is aan de bovenkant 

van de arbeidsmarkt en vooral dan bij leidinggevende mannen. Peer pressure doen overwerk 

verschijnen als een noodzakelijkheid om de kansen op promotie en een verdere loopbaan gaaf te 

houden. 

12.2.1.3. Atypsiche werktijden: 

Werken op atypische werktijden nooit helemaal verdween, lijkt het sinds de jaren ’70 aan een opmars 

bezig door de evolutie naar een diensteneconomie en een meer kapitaalintensieve industriële 

productie. Atypische werktijden zijn zeker niet alleen een kwestie van door de werkgever 

geïnduceerde flexibiliteit. Ook werknemers zijn vragende partij – onder meer om hun professionele en 

gezinsleven beter op elkaar af te stemmen. 

12.2.2 Contractuele destandaardisatie: 

Voltijdse tewerkstelling voor onbepaalde duur was kenschetsend voor het fordistische 

productiemodel, vroeger was dit echter niet de norm. In zekere zin is de contractuele 

destandaardisering dan ook een terugkeer naar vroeger.  

12.2.2.1. Tijdelijke tewerkstelling: 

Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur bevat een aanduiding van een ontbindingsmoment, 

waarna de partijen van hun wederzijdse verbintenissen zijn ontslagen. Tijdelijke tewerkstelling een 

flexibiliteitsvoordeel maar voor de werknemer houdt het een inherente instabiliteit in. Deze 

contracten worden ook dikwijls geassocieerd met minder voordelige arbeidsvoorwaarden en slechtere 

arbeidsomstandigheden. Het is ook een fenomeen dat zich vooral voordoet aan de onderkant van de 

arbeidsmarkt. Deze slechtere kwaliteit wordt echter deels verholpen door bepalingen die discriminatie 

in arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming tussen tijdelijke en vaste werknemers moet tegengaan. 

Er is namelijk een maximum op opeenvolgende contracten gezet in België, dit is echter niet overal het 

geval. Daardoor is er een enorme variatie in wettelijke bepalingen over tijdelijke tewerkstelling in 

Europa. 

12.2.2.2. Zelfstandige arbeid: 

In tegenstelling tot loonarbeid wordt er geen arbeidscontract veronderstelt en als gevolg daarvan 

houdt zelfstandige arbeid een andere logica in van belastingen en sociale bescherming (min 

omvattend). Zelfstandige arbeid heeft sinds het begin van de industrialisering lang een geleidelijke 

teruggang vertoond tot de jaren ’70 toen begon het aantal weer te groeien. Volgens Castells speel de 

wedergeboorte van de zelfstandige arbeid hier een rol bij. De nieuwe entrepreneurs zijn een 

voedingsbron voor zijn netwerkeconomie. Beck ziet in de stijging vooral een uiting van zijn 

risicosamenleving. 
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12.2.3 Ruimtelijke destandaardisering: 

12.2.3.1. Thuiswerk: 

De grens tussen thuisomgeving en werkomgeving raakt langzamerhand meer vertroebeld. 

Kleinschalige zelfstandige arbeid gebeurt dikwijls bij de ondernemer thuis. Ook steeds meer 

werknemers verlaten de strikte scheiding tussen thuis en werk door telewerk dat mogelijk is gemaakt 

door de technologische evolutie. Voordelen zijn er zowel voor de werkgever als de werknemer: minder 

pendeltijd, rustigere omgeving, kostenbesparend op infrastructuur en bedrijfskosten…  

Aan de andere kant is er ook reden tot argwaan van de werkgeven met betrekking tot controle over 

en samenwerking met de thuiswerker. Sociale isolatie is ook een risico voor de thuiswerkende 

werknemer. 

12.2.3.2. Uitzendarbeid: 

Dit is een vorm van tijdelijke arbeid die door een uitzendkracht wordt uitgeoefend voor rekening van 

een werkgever, bij een derde klant gebruiker. Het is dus tijdelijke arbeid onder een tripartiete 

arbeidsverhouding. In België is het onderworpen aan een relatief strenge regelgeving  die tot doel heft 

de uitzendkracht zelf te beschermen (geen discriminatie t.o.v. vaste werknemers, inzetten van 

uitzendkrachten beperken). Uitzendkracht werd lange tijd ook impliciet gebruikt als een soort 

screeningsmethode alvorens men iemand vast aannam. Dit werd in 2013 een geldige reden voor het 

in dienst nemen van uitzendkrachten. 

Uitzendkracht is redelijk populair in België, in vergelijking met de rest van Europa. Door de vluchtigheid 

van dit soort tewerkstelling is het relatieve aandeel natuurlijk niet zo veelzeggend. Het profiel van een 

uitzendkracht komt grotendeels overeen met dat van een tijdelijke werknemer: jong, relatief 

laaggeschoold, etnische minderheden. Uitzendkrachten behoren dus overproportioneel tot de meer 

kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. 

12.2.3.3. Terbeschikkingstelling en dienstenchequearbeid. 

Dienstencheque arbeid is een tewerkstellingsvorm die beoogt is om nieuwe arbeidsplaatsen te 

scheppen en het voor particuliere gebruikers mogelijk te maken om op een betaalbare manier 

huishoudelijke hulp in te huren. Ook hier is er sprake van een tripartiete arbeidsverhouding: 

dienstenchequewerknemers worden in dienst genomen door een dienstenchequebedrijf en 

vervolgens tewerkgesteld bij een klant. De klant betaalt 9 euro en de overheid legt middelen bij om de 

loonkosten en de sociale zekerheid te betalen. De dienstencheques werden op tien jaar enorm 

populair. 

Terbeschikkingstelling kan worden omschreven als een situatie waarbij een werknemer, (verbonden 

door een arbeidsovereenkomst) door de werkgever ter beschikking wordt gesteld van derde. Dit wordt 

ook wel detachering genoemd. Dergelijke praktijken zijn slechts geoorloofd onder zeer strikte 

voorwaarden om het fenomeen van social dumping tegen te gaan (bv.: illegale buitenlandse 

werknemers in Belgische bouwsector). 

12.2.4 Functionele destandaardisering: 

Termen die in de context van dit debat herhaaldelijk opduiken wanneer het over de inhoud van 

arbeidstaken zelf gaat, zijn de volgende: 

 Taakverbreding: het uitvoeren van verschillende gelijkwaardige taken 

 Taakverrijking: de combinatie van verschillende vaardigheden 

 Participatie: de mate van participatie van de werknemers is hier van belang 
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In het humanresourcesmanagement duikt in dat verband ook wel eens de term high performance work 

systems op. het belangrijkste succes bij dergelijke ingrepen is de performantie van het arbeidsproces. 

Deze hebben drie kenmerken: 

 Ruimte voor participatie van werknemers 

 Aanbieden van een stimulans om te participeren 

 Het appelleren van taakverrijking en taakverbreding 

12.2.5 Representatieve destandaardisering: 

Het laatste typische kernmerk van het na-oorlogse fordistische model was de institutionalisering van 

het belangenconflict tussen werkgevers en werknemers in het collectief overleg. Door de crisis van het 

fordisme kwam ook dit systeem op een helling te staan. Sommige wilden het systeem decentraliseren  

naar de lagere niveaus van de sector. We analyseren aan de hand van de evolutie van de dekkingsgraad 

van Europese werknemers door cao’s en van de syndicalisatiegraad. De dekkingsgraad blijft relatief 

stabiel maar de syndicalisatiegraad toont een neerwaartse trend. 

 

 

 

 


