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 DENKER DES VADERLANDS RENÉ TEN BOS: 

‘ Werk zaligmakend? 
Hou toch op’ 
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Het eerste nummer van het jaar is een mooi moment 
om eens met wat meer distantie naar het werk van 
sociale diensten te kijken. Sprank roept hierbij de 
hulp in van de Denker des Vaderlands. René ten 
Bos over arbeid als doel in zichzelf, ‘mensen in 
hun kracht zetten’, de uitkeringsgerechtigde als 
probleem, managers en de kloof tussen volk en elite.
TEKST: DORINE VAN KESTEREN, BEELD: DUNCAN DE FEY

W
erk verheft, bevordert de emanci-
patie, biedt ontplooiingskansen en 
geeft betekenis aan het leven van 
mensen. Maar is dat wel echt zo? 
Het is de taak van filosofen om 

vraagtekens te zetten bij dit soort algemeen aanvaarde 
waarheden. Denker des Vaderlands René ten Bos wijdt 
zich hier met liefde en humor aan. Zoals zijn cowboy-
laarzen al doen vermoeden, mag de hoogleraar Filosofie 
van de Managementwetenschappen hierbij graag een 
beetje provoceren. Ten Bos laat een verfrissend geluid 
horen in een tijd dat betaalde arbeid als panacee tegen 
bijna alles wordt gezien. Een interview in vijf radicale 
stellingen. 

STELLING 1 
Het belang van werk wordt zwaar overschat
“De centrale plaats van werk in ons leven is uniek voor 
onze tijd. In de geschiedenis van het denken is arbeid 
lange tijd gezien als een noodzakelijk kwaad. Je zou zelfs 
kunnen spreken over een zekere minachting voor arbeid. 
Lees Aristoteles er maar op na: geluk vind je niet op je 
werk, maar in een vrije ruimte, scholae, waar het woord 
‘school’ vandaan komt. Dat is de plek waar je niet hoeft te 
werken, maar dingen opsteekt.
Het huidige concept van arbeid – als iets wat je buiten de 
deur doet – is ontstaan tijdens de industriële revolutie. 
Voor die tijd vond het werk vaak gewoon thuis plaats, 
op boerderijen en in gildes. Een van de grote vragen is 
natuurlijk altijd geweest waarom de mensen zo gek wa-
ren om in een fabriek te gaan werken als ze ook gewoon 

lekker onder een boom konden zitten. Het antwoord is: 
omdat ze dan wat meer geld konden verdienen. Maar 
ook weer niet genoeg om weer gauw onder die boom te 
gaan zitten. Het kapitalisme heeft de arbeiders altijd net 
voldoende betaald om niet dood te gaan, maar te weinig 
om van te leven. Want dan verschijnen ze op maandag-
ochtend weer.”

Werk geeft mensen toch ook eigenwaarde?
“Al die verhalen over eigenwaarde en ‘mensen in hun 
kracht zetten’ zijn een ideologisch sausje. Mensen in 
hun kracht zetten is precies wat er in bureaucratieën 
níet gebeurt. Nog steeds werken heel veel mensen in 
bureaucratische organisaties. En daar kun je persoonlijke 
verwezenlijking gevoeglijk op je buik schrijven. Daar zijn 
mensen gewoon neutrale, naamloze functionarissen die 
ervoor moeten zorgen dat de dingen blijven lopen. In ruil 
daarvoor krijgen ze een salaris en buiten het werk kun-
nen ze gaan bungeejumpen.
Ik weet best dat de meeste mensen blij zijn met hun 
werk, maar het is een soort minimale blijheid. Ze zijn 
blij dat ze werk hebben, maar meestal niet blij met wat er 
op het werk gebeurt. Vanochtend bijvoorbeeld kwam ik 
het universiteitsgebouw binnen en hoorde ik een secreta-
ris, doorgaans een heel vrolijke dame, verzuchten: ‘Het is 
hier een totaal gekkenhuis’. Kortom: ik prefereer een wat 
nuchterdere, realistischere kijk op arbeid. Tegenover het 
discours van zelfontplooiing, arbeid als doel in zichzelf 
en wat al niet meer, staat een discours van ontevreden-
heid, cynisme en burn-out.” 

‘ Werk zaligmakend? 
Hou toch op’ 
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En werk als ideale afleiding van nare gedachten over de 
zinloosheid of eindigheid van het bestaan? 
“Ah, je bedoelt werk als troost of bezigheidstherapie? 
Daar zijn toch andere, plezierigere manieren voor? Je 
kunt bijvoorbeeld ook gewoon heerlijk in een café gaan 
zitten. Dan hoef je ook niet aan de dood of de verganke-
lijkheid te denken. Uiteindelijk is het zo: mensen werken 
om een bepaalde mate van welvaart te creëren. Slechts 
een kleine, bevoorrechte groep kan zichzelf verwezenlij-
ken via zijn werk. Het meeste werk dat in onze samenle-
ving wordt gedaan, is in hoge mate onbenullig.”

STELLING 2 
Er ís geen werk voor iedereen 
“Het dogma dat iedereen – met een uitkering, met een 
beperking – aan het werk moet, doet mij denken aan 
het medische paradigma. In ziekenhuizen wordt altijd 
gedacht dat het doel van medische behandelingen is om 
zo lang mogelijk te leven, maar dat is helemaal niet altijd 
haalbaar of wenselijk. Bij sociale diensten wordt altijd ge-
dacht dat een uitkering slechts een overbrugging is tus-
sen twee banen – en ook dat is lang niet altijd haalbaar of 
wenselijk. Natuurlijk, als mensen een baan willen, moet 
je hen helpen. Maar een uitkeringstrekker die geen baan 
wil, is niet per definitie een profiteur.”

STELLING 3 
Sociale diensten jagen hun klanten op 
“Sociale diensten zijn in de loop van decennia zó veran-
derd. Vroeger behartigden de medewerkers de belangen 
van hun klanten, tegenwoordig zien zij de uitkeringsge-
rechtigden primair als probleem: als potentiële fraudeurs, 
als mensen die niet aanhaken bij de samenleving. En 
de sociale diensten moeten dit ‘probleem’ namens de 
samenleving oplossen. Dit is een enorme verandering die 
alleen al zichtbaar is aan de kleding van de medewerkers. 
In de jaren tachtig zaten er heel wat alternativo’s achter de 
balies, maar nu is er bijna geen verschil meer tussen de 
kledingstijl van de directie en die van de medewerkers. 
Het is niet verstandig om de mensen in de uitkering zo 

op te jagen. Ik heb het zelf van dichtbij meegemaakt. 
Mijn vader raakte arbeidsongeschikt en werd ook op 
latere leeftijd nog steeds dringend aangespoord om een 
baan te zoeken, ondanks dat hij een zwaar ongeluk had 
gehad. Mijn echtgenote is haar baan in het onderwijs 
kwijtgeraakt en heeft het UWV in haar nek. Een vriend 
van mij is kunstenaar, zit in de bijstand en moet voort-
durend solliciteren. Die man is zestig jaar, houd toch op. 
Deze opstelling kan voortkomen uit de beste bedoelin-
gen, maar leidt in de praktijk tot frustratie en ergernis. 
Het idee dat arbeid zaligmakend is, de idealen van de 
participatiesamenleving – ik geloof er niet in.
Mijn vader was textielarbeider. Ik heb zelf ook een bij-
baan in fabrieken gehad, heb in een slachterij en in een 
magazijn gewerkt en ben visser geweest. Zeer arbeid-
zaam dus. Maar dat ben ik en misschien zitten anderen 
anders in elkaar, hebben ze een lager energielevel. Laat 
dat toch, wees een beetje tolerant.”

Zijn sociale diensten te streng? Werkt de wortel beter dan de 
stok? 
“Mensen korten op hun uitkering als ze niet voldoende 
solliciteren of een formulier te laat inleveren, is liberale 
ongein om uitkeringsgerechtigden te pesten. Over het 
nut van straffen en belonen bestaan allerlei theorieën. 
Het zijn kanten van dezelfde medaille, want is geen 
beloning krijgen niet ook een straf? Een beloning werkt 
in het begin vaak goed, maar als mensen steeds dezelfde 
beloning krijgen, neemt het effect af. Geld als beloning 
werkt motiverend, maar tot op zekere hoogte: als mensen 
voldoende geld hebben, dan motiveert méér geld niet 
meer. Aan de andere kant: als je geld inhoudt, dan demo-
tiveer je mensen enorm.”

STELLING 4 
Managers zijn een plaag van deze tijd
“De Europese bureaucratische traditie is gebaseerd op 
macht, tegenmacht en vertrouwen. Dit brengt een zekere 
mate van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid 
voor medewerkers met zich mee. In de Verenigde Staten 
daarentegen is wantrouwen het uitgangspunt. Dat heeft 
geleid tot het wetenschappelijke management dat bestaat 
uit controle en toetsing. Het probleem in Nederland en 
in andere West-Europese landen is dat die twee tradi-
ties door elkaar heen zijn gaan lopen. Aan de ene kant 
hebben we die traditie van macht en tegenmacht, aan de 
andere kant hebben we die Amerikaanse instrumenten 
overgenomen. Meten is weten, key performance indicators, 
klanttevredenheidsonderzoeken, medewerkerstevreden-
heidsonderzoeken … Al dit soort quasi-wetenschappelijke 
methoden die managers introduceren in organisaties, 
kunnen zonder meer de prullenbak in. Omdat ze niet 
bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening.

‘ Ik weet best dat de meeste 
mensen blij zijn met hun 
werk, maar het is een soort 
minimale blijheid’
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René ten Bos (Hengelo, 1959) studeerde filosofie aan de Katholieke Univer-
siteit Nijmegen en promoveerde aan de Katholieke Universiteit Brabant. Sinds 
het voorjaar van 2017 is hij Denker des Vaderlands: een eretitel die wordt 
verleend door de Stichting Maand van de Filosofie, in samenwerking met 
Filosofie Magazine en Trouw. In het dagelijks leven is Ten Bos hoogleraar 
Filosofie van de Managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Hij schreef een groot aantal boeken over uiteenlopende onderwer-
pen, zoals klimaatverandering, management en de verhouding tussen mens 
en natuur. René ten Bos is getrouwd en heeft twee kinderen.
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Managers hebben een gebrek aan professionele identiteit. 
Vraag een klein kind wat het wil worden en het antwoord 
zal niet gauw ‘manager’ zijn. Uit onderzoek blijkt dat ma-
nagers ook niet worden vertrouwd. Bovenaan de Reliability 
Indexes staan de echte vakmensen en professionals, zoals 
verpleegkundigen. Managers bungelen in de onderste 
regionen. In onze samenleving staan we dus toe dat men-
sen die we niet vertrouwen controle uitoefenen over de 
mensen die we wel vertrouwen. Is dat niet merkwaardig?”

Ze doen toch wel íets goed?
“Natuurlijk zijn er ook goede managers. En belangrijker 
nog: ze zijn ook nodig. Maar er is een optimale hoeveel-

heid. Op een gegeven moment ontstaat er een te grote 
dichtheid aan managers en ontstaan wat in de literatuur 
bullshit jobs worden genoemd. Managers begrijpen vaak 
ook niet dat ze zelf ook transactiekosten met zich mee-
brengen. Ik spreek weleens managers en bestuurders die 
zo lang praten over hoe ze het geld van de overheid gaan 
verdelen, totdat er niets meer te verdelen valt. Want al dat 
gepraat kost ook geld.”

STELLING 5 
De maatschappelijke kloof wordt alleen maar 
dieper en breder 
“Als Nederland zich niet onttrekt aan de wereldwijde 
tendensen, dan krijgt een kleine groep het steeds beter 
en wordt de kloof tussen arm en rijk groter. Over het al-
gemeen is het niet goed als deze kloof te groot is; dit leidt 
tot onvrede en sociale ontwrichting. Mensen moeten het 
gevoel hebben dat ze rechtmatig worden beloond voor 
de dingen die ze doen. Een stabiele samenleving heeft 
een vrij grote, relatief welvarende middenklasse. Maar 
op dit moment staat de middenklasse onder druk. Door 
het gebrek aan werkzekerheid, de automatisering, de 
terugtredende overheid … Het precariaat, in de woorden 
van de Britse econoom Guy Standing, groeit: mensen die 
weinig geld en opleiding hebben en minder gezond zijn. 
Hierdoor slinkt de groep die op middenpartijen stemt en 
krijgen de politieke extremen het voor het zeggen. Dit is 
overigens geen nieuwe analyse, hoor.”

En de kloof tussen volk en elite? 
“Vroeger had ‘elite’ een andere betekenis dan nu. Ik weet 
nog goed dat ik als arbeidersjongetje golfballen ging 
rapen op de golfbaan tussen Hengelo en Enschede. Voor 
elk balletje kreeg ik een dubbeltje van de golfende elite: 
rijke mensen. Tegenwoordig bedoelt men met elite vaak: 
hoogopgeleid. Maar ik denk niet dat je mensen moet 
kwalijk nemen dat ze hard hebben gewerkt en zichzelf 
hebben geschoold. Populisten hebben het vaak over elite 
zonder te weten wie ze daarmee bedoelen. Als Thierry 
Baudet klaagt over de elite, vergeet hij dat hij zelf ook 
spreekt namens een elite. Wilders klaagt de elite en de 
Haagse kliek aan, maar er is geen politicus die langer 
in Den Haag zit dan hij. En ik ben, anders dan Wilders, 
geen directeurszoontje, maar toch noemt hij mij elite. 
Interessant vind ik dat.” *

‘ Op een gegeven moment 
ontstaat er een te grote 
dichtheid aan managers, 
aan bullshit jobs’


