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Hoogleraar, socioloog en auteur Arne Kalleberg:

‘ ONZEKER WERK  
MAAKT ONGELUKKIG  
EN ONGEZOND’ 
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A
rne Kalleberg, 
hoogleraar 
sociologie aan de 
Universiteit van 
North Carolina 
in de Verenigde 

Staten, onderzoekt al decennia de 
veranderende kwaliteit van banen 
en de gevolgen daarvan voor de 
samenleving. Ronduit zegt hij: “Een 
onzekere werksituatie zonder af-
doende sociaal vangnet is slecht voor 
de gezondheid en de geluksbeleving 
van mensen.” En: “Als een te groot 
deel van de beroepsbevolking in 
voortdurende onzekerheid verkeert, 
vergroot dat de maatschappelijke 
ongelijkheid. Op den duur bedreigt 
dat de maatschappelijke stabiliteit.” 
De kwaliteit van banen wordt 
meestal uit economisch perspectief 
bekeken. Kalleberg: “Een baan is niet 
goed als de betaling onvoldoende 
is. Dat is helder.” Maar werk is 
meer dan geld alleen, aldus de van 
oorsprong Noorse socioloog. “Het 
is belangrijk voor iemands sociale 
netwerk en status. Werk, en zeker 
de mate waarin dat werk onzeker 
is, heeft invloed op iemands geluk, 
gezondheid en gezinsleven.”

OPBOUW EN AFBRAAK
Welbeschouwd heeft de mens eeu-
wenlang in onzekere verhoudingen 
geleefd en gewerkt, begint Kalleberg 
zijn betoog over de opbouw en 
geleidelijke afbraak van de sociale 
zekerheid in de wereld. In Europa 
werd pas aan het einde van de ne-

gentiende eeuw een begin gemaakt 
met sociale wetgeving. Amerika 
moest zelfs wachten tot de New Deal 
in de jaren dertig. Na de Tweede 
Wereldoorlog werd in West-Europa 
een volledig sociale zekerheidsstel-
sel opgebouwd. Amerika volgde dit 
voorbeeld niet. Daar bracht president 
Johnson pas in de jaren zestig een, 
onvolledig, sociaal vangnet tot stand. 
En in de jaren zeventig begon het 
tij alweer te keren; de economische 
gevolgen van de oliecrisis zorgden 
voor de eerste massaontslagen na de 
oorlog. In de periode daarna stelden 
technologische ontwikkelingen 
bedrijven in staat hun productie te 
verleggen naar lagelonenlanden. Het 
gros van het productiewerk ver-
dween uit de geïndustrialiseerde lan-
den, nieuwe ontslaggolven volgden 
en de druk op de sociale zekerheid 
nam toe.  
De liberalisering en deregulering 
die Reagan in Amerika en Thatcher 
in Engeland zo enthousiast hadden 
ingezet, braken de macht van de 
vakbonden; het bedrijfsleven kreeg 
vrij spel om de arbeidsmarkt naar 
eigen inzicht in te richten. Dat leidde 
vanaf de jaren zeventig tot een sterke 
toename van het aantal slechte ba-
nen: slecht betaald, tijdelijk, onzeker 
en zonder uitzicht op vooruitgang in 
de toekomst. Tegelijkertijd nam het 
aantal heel goed betaalde banen ook 
toe. Met als gevolg: een kloof op de 
arbeidsmarkt.  
Banen in het middensegment, 
met name werk waarvoor niet veel 

De arbeidsmarkt verandert wereldwijd in razend 
tempo. Bijna een derde van de Nederlandse 
beroepsbevolking werkt als zelfstandige, via een 
flexcontract of met een tijdelijke aanstelling. 
Socioloog Arne Kalleberg is bezorgd. ‘Te veel on-
zekerheid is slecht voor het individu én voor de 
maatschappij.’
TEKST: KEES JAN VAN KESTEREN, BEELD: MENNO WITTEBROOD
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Maar de overheid, zeker in Amerika, 
moet wel meer doen om de onze-
kerheden weg te nemen die horen 
bij flexibel werk. De vrije markt 
heeft de afgelopen jaren overtuigend 
aangetoond niet in staat te zijn de 
arbeidsmarkt voor alle betrokkenen 
goed op te tuigen.”
Voor Amerika bepleit Kalleberg 
daarom een nieuw sociaal pact, geënt 
op het Nederlandse en Deense flexi-
curitymodel. Hij prijst het Deense 
constructieve arbeidsmarktbeleid 
als het gaat om het organiseren van 
scholing en trainingen voor wer-
kenden. Aan Nederland waardeert 
Kalleberg vooral de kwaliteit van 
het sociale vangnet. “Dat Nederland 
probeert om zzp’ers te beschermen 
door schijnzelfstandigheid aan te 
pakken, is ook een goed voorbeeld 
van arbeidsmarktbeleid. Anders krijg 
je een Uber-economie waarin men-
sen officieel zelfstandige zijn, maar 
feitelijk volledig afhankelijk zijn van 
één opdrachtgever.”
Hij vat samen: “Het gaat erom een 
situatie te bereiken waarin bedrijven 
in staat zijn om flexibel te werken en 
waarin de risico’s van die flexibili-
teit tegelijkertijd collectief worden 
opgevangen. Dat kan door zaken als 
verzekeringen en pensioenen goed 
te regelen.” 

ONTSPANNEN SAMENLEVING
De overheid is volgens Kalleberg 
dus aan zet, met name door een af-
doende sociaal vangnet te creëren en 
mogelijkheden voor scholen en trai-
ning aan te bieden. Dat laatste vindt 
hij overigens ook een collectieve 
verantwoordelijkheid. “Je kunt niet 
zeggen: ga zelf maar een leven lang 
leren. De overheid moet een organi-
satie opzetten die mensen de tools 

kwalificaties nodig zijn, zijn groten-
deels verdwenen en verdwijnen nog 
steeds. En omdat slechte banen geen 
of weinig doorgroeimogelijkheden 
bieden, wordt het alsmaar moeilijker 
om de sociale ladder te beklimmen. 
De economische ongelijkheid groeit 
daardoor. 

INDIVIDUELE DRAMA’S
West-Europese landen als Nederland, 
Duitsland en Denemarken volgden 
weliswaar de liberaliseringstrend, 
maar – en dat maakt volgens Kal-
leberg nogal een verschil – hielden 
tot op de dag van vandaag belang-
rijke onderdelen van het sociale 
vangnet in stand. In Denemarken 
en Nederland zijn verzekeringen 
en pensioenen niet direct gekop-
peld aan het hebben van werk. De 
risico’s die kleven aan een flexibele 
of tijdelijke baan, worden daarmee 
collectief opgevangen. “In Amerika, 
waar een sociaal vangnet feitelijk 
ontbreekt, worden de risico’s van 
die flexibiliteit volledig afgeschoven 
op werknemers. De overheid en de 
werkgevers onttrekken zich aan hun 
verantwoordelijkheid. Dat leidt tot 
individuele drama’s – gezondheids-
klachten, financiële problemen – en 
tot maatschappelijke problemen. Met 
de toenemende ongelijkheid groeit 
ook het aantal mensen dat het niet 
meer kan bijbenen.”

NIEUW MODEL 
Kalleberg vindt het te billijken dat 
bedrijven – en landen – flexibel wil-
len zijn om te kunnen reageren op 
veranderende economische omstan-
digheden. “Ik ben ook niet tegen 
flexibel of parttime werk. Technolo-
gische ontwikkelingen en globalise-
ring van markten houd je niet tegen. 

‘ De vrije markt heeft overtuigend aangetoond 
niet in staat te zijn de arbeidsmarkt voor alle 
betrokkenen goed op te tuigen’
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aanreikt om zich te kunnen redden. 
Dan kan er uit een flexicuritymodel 
iets moois ontstaan. Een samenle-
ving met een sociaal vangnet, die 
mensen de mogelijkheid biedt zich 
te wapenen tegen de veranderingen 
op de arbeidsmarkt, is ook een meer 
ontspannen maatschappij.”
Dit scenario noemt Kalleberg de uto-
pische variant. De handschoen die 
de Amerikaanse en Engelse overhe-
den moeten oppakken. Doen ze dat 
niet, dan voorziet de socioloog een 
akeligere toekomst. “Trump heeft 
de verkiezingen gewonnen dank-
zij de klassieke achterban van de 
Democratische Partij: de werkende 
klasse. En dan natuurlijk vooral het 
blanke, mannelijke deel daarvan. Dat 
is de groep die profiteerde van de 
economische groei en de stabiele ar-
beidsmarkt in de jaren na de oorlog. 
Omdat de Democraten deze mensen 
te lang hebben genegeerd, zijn zij  
vatbaar voor populisme. Die vatbaar-
heid groeit alleen maar verder als er 
geen echte oplossingen komen voor 
de problemen op de arbeidsmarkt en 
de ongelijkheid in de samenleving.”

ANGST EN ONZEKERHEID
Maar ook in Nederland en Denemar-
ken, landen die Kalleberg juist als 
voorbeeld neemt, zijn populistische 
partijen al jaren aan een opmars be-
zig. Om dit fenomeen te verklaren, 
analyseert hij in zijn nieuwe boek 
‘Precarious Lives’ ook het subjectieve 
welzijnsgevoel. “In Denemarken 
– en ik kan me voorstellen dat in 
Nederland iets soortgelijks speelt 
– zie je veel angst en onzekerheid. 
Objectief neemt het sociale vangnet 
die onzekerheid misschien weg, 
maar Deense arbeiders weten dat ze 
deel uit maken van een geglobali-

Spreker op
KWI-congres
Arne Kalleberg (Noorwegen, 1949) 
is hoogleraar sociologie aan de Uni-
versiteit van North Carolina. In zijn 
boek ‘Good Jobs, Bad Jobs’ (2011) 

onderzocht hij de polarisering op de arbeidsmarkt. In 
juni komt zijn nieuwe boek uit, ‘Precarious Lives’. Hierin 
analyseert hij de maatschappelijke gevolgen van een 
geliberaliseerde arbeidsmarkt in zes landen: Amerika, 
Groot-Brittannië, Denemarken, Duitsland, Spanje en 
Japan. Op 21 juni is Kalleberg keynote speaker op 
het KWI-congres (Kennisplatform Werk & Inkomen), 
waarvan Divosa medeorganisator is. Thema: de recente 
en verwachte ontwikkelingen aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt.

seerde economie. Ze horen elke dag 
dat hun rechten onder druk staan. 
En mensen die iets te verliezen heb-
ben, doen alles om hun positie te 
beschermen.”
De opmars van populistische 
partijen of politici in Europa en 
Amerika is niet los te zien van de 
dalende aantrekkingskracht van de 
klassieke politieke vertegenwoor-
digers op de werkende klasse. De 
sociaaldemocratie en de vakbonden 
hebben de ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt volgens Kalleberg 
deels onderschat en gaven deels de 
verkeerde antwoorden. “In verschil-
lende landen is ingezet op een sterke 
ontslagbescherming. Dat is een 
achterhaald idee. In mediterrane lan-
den als Spanje komen jongeren de 
arbeidsmarkt niet op omdat oudere 
werknemers niet te ontslaan zijn. 
Dan krijg je dus ook een tweedeling 
op de arbeidsmarkt.”

VERANDERING AFDWINGEN
De Amerikaanse regering onder 
Trump en de Engelse regering onder 
May maken niet bepaald de indruk 
de arbeidsmarkt op korte termijn te 
willen reguleren. Kalleberg con-
stateert echter dat op regionaal en 
lokaal niveau wél initiatieven worden 
ontplooid. “In South Carolina, de 
staat waar ik woon, werken over-
heid, scholen en bedrijfsleven actief 
samen om opleidingen en omscho-
lingstrajecten te bieden in richtingen 
waar werk is. Lokale overheden als 
gemeenten hebben – volgens mij 
ook in Nederland – de ruimte om te 
experimenteren. Dat is zinvol, want 
de economie is weliswaar globaal, 
maar arbeidsmarkten zijn lokaal.”

Om op nationaal niveau veranderin-
gen af te de dwingen, zal er volgens 
Kalleberg een bredere, progressieve 
beweging moeten ontstaan. Hij 
ziet sprankjes hoop. “De politiek 
moet onder druk gezet worden om 
dingen te veranderen. Dat was al zo 
in de tijd van de New Deal en wat 
toen kon, kan nu ook. In Amerika 
bestaan progressieve bewegingen 
die zich verzetten tegen Trump en 
ijveren voor een progressievere poli-
tiek. Neem Black Lives Matter of de 
antiwapenbeweging. Onderwerpen 
als ongelijkheid en onzekerheid staan 
al veel hoger op de maatschappelijke 
agenda. Het is een cyclus. Na de 
ontwikkeling van de verzorgingsstaat 
volgde de hegemonie van het liberale 
denken. De grote uitdaging is nu 
om een ideologie te ontwikkelen die 
economische vooruitgang en het be-
lang van zekerheden voor de mensen 
verenigt.” *


