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To work or not to work, that is the question



1) is er wel werk?

De afnemende economische waarde van werk

2) willen we wel werk?

De toenemende intrinsieke waarde van werk

3) hoe blijven we aan het werk?

De inclusieve oplossing: werk als capability

To work or not to work, three times the question



De afnemende waarde van werk
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Piketty: de afnemende waarde van werk
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Steeds schevere verhouding 

tussen kapitaal en arbeid



1% van de wereldbevolking bezit meer dan 50% van alle welvaart
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De verdeling van welvaart / kapitaal
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met minder dan de helft



De verdeling van welvaart / kapitaal



1% van de wereldbevolking bezit steeds meer welvaart

Steeds schevere verdeling van welvaart / kapitaal

99% zal het moeten doen

met veel minder dan de helft



De verdeling van welvaart / kapitaal

Dat zijn wij! (onder anderen)



Ook (betaalde) arbeid steeds schever verdeeld

De verdeling van arbeid

Zowel: wie dóet wat als: wie doet wát?

Ook hier: een verdelingsvraagstuk

Zowel kwantitatief als kwalitatief

Versterkt door twee mechanismen



Afnemende groei

Toenemende mechanisering en robotisering

Twee mechanismen



Gordon: afnemende groei

De sterke economische 

groei tussen 1870 en 1970 

is een grote uitzondering in 

de (economische) 

geschiedenis en geen regel, 

laat staan een wetmatigheid



Niet:

Afnemende groei



Niet:

Maar:

Afnemende groei



Mechanisering en robotisering

Niet alleen ‘muscle power’ maar ook ‘brain power’  jobs

De wet van Moore



Piketty en Gordon: de afnemende waarde 

van werk

De groei komt niet terug op het niveau van voor 1970

De productieve waarde van werk wordt steeds minder 

Dit wordt versterkt door mechanisering en robotisering 



Piketty en Gordon: de afnemende waarde 

van werk

De groei komt niet terug op het niveau van voor 1970

De productieve waarde van werk wordt steeds minder 

Dit wordt versterkt door mechanisering en robotisering 

Werk moet (weer) een ‘consumptiegoed’ worden

De koek wordt kleiner en schever verdeeld



De toenemende intrinsieke 

waarde van werk



Ποιειν και Πραττειν 

Resultaat en proces 

Productie en consumptie

De koppeling tussen werk en inkomen zoals wij die 

kennen is historisch gezien eerder uitzondering dan 

regel



Labor en opus

Werk is een (wisselende) combinatie van 

labor en opus

 Labor aspect: werk als last, belasting, 

probleem

 Opus aspect: werk als verwerkelijking, 

zingeving, uitdaging



Labor en opus

Verschuiving van labor naar opus

In onze huidige diensteneconomie neemt 

werk een totaal andere plaats in dan in de 

industriële economie van een halve eeuw 

geleden

Maar niet voor iedereen …



De inclusieve oplossing: werk 

als capability



Capability concept van Amartya Sen

Amartya Sen (India, 1933)

Professor in economics, Harvard
en Cambridge

1998: Nobelprize ‘for his 
contributions to welfare 
economics’

Human Development Index 
(Verenigde Naties)

The Idea of Justice, 2009



Sen: capability

De mogelijkheden waarover mensen beschikken om 
te zijn wie ze willen zijn en om waardevolle dingen te 
doen & te realiseren in hun leven

“Beings and doings people have reason to value”



De waarde van werk; werk als capability

Alle mensen hebben recht op werk waarin ze kunnen 

zijn wie ze willen zijn en kunnen doen wat waardevol is.

een verdelingsvraagstuk

én een organisatievraagstuk



In een inclusieve (rechtvaardige) 

samenleving

• Is ieders waarde aan het werk

• Geldt voor ieder: werk als waarde



Werk als waarde

Drie waardedimensies van Aristoteles tot Arendt:

1) economisch / bestaanszekerheid,

in het eigen levensonderhoud kunnen voorzien

2) creativiteit / het scheppende karakter van werk, 

creativiteit, vakbekwaamheid, persoonlijke ontwikkeling

3) participatie / deel uitmaken van een groter geheel, 

sociale ontwikkeling, identiteit, respect voor anderen en 

gevoel van eigenwaarde



Vragenlijst werkwaarden

• Relevante werkwaarden volgens capability methode 

‘opgehaald’ uit de praktijk

• literatuur

• interviews



Zeven werkwaarden

• Kennis en vaardigheden gebruiken

• Kennis en vaardigheden ontwikkelen

• Betrokken zijn bij belangrijke beslissingen

• Betekenisvolle werkcontacten met anderen hebben 

of opbouwen

• Eigen doelen stellen

• Een goed inkomen verdienen

• Een bijdrage leveren aan het creëren van iets 

waardevols



Van waarde naar capability

1. Hoe belangrijk is deze waarde voor u in uw werk?

2. Biedt uw huidige werk u voldoende mogelijkheden

om deze waarde te realiseren?

3. Lukt het u daadwerkelijk om deze waarde te 

realiseren?



Rechtvaardigheid

Gelijke middelen?        Gelijke mogelijkheden?

Utility Capability



We moeten mensen niet isoleren in stigma en tegen elkaar 

uitspelen maar elkaar laten versterken in hun capabilities



• Is participatie een plicht of een recht of beide?

• Durven we normstellend te zijn: participeren in 
praxis / opus / capability?

• Accepteren we dat kosteneffectiviteit geen
uitsluitend criterium kan zijn, maar dat we een ‘value 
case’ moeten maken?

Take home questions



Moeten we naast de ‘evidence base’ niet ook de ‘moral 

base’ van ons vakgebied versterken?

Final take home question



Dank u voor uw aandacht!Dank u voor uw aandacht!

Work is the curse 

of the drinking classes

Oscar Wilde

Papendal, 26 mei 2016

Jac van der Klink

Tilburg University / Tranzo

Dank voor uw aandacht!


