
Van de bovenste
boekenplank

Op de boekenmarkt

Integratie via jobs is in het recente verleden tot cre-
do van het arbeidsmarktbeleid geworden, niet en-
kel in Vlaanderen maar ook in de rest van de Euro-
pese en de bredere wereld. De meeste nationale
regeringen maar vooral ook internationale organi-
saties baseren hun beleid en hun adviezen op de
stelling dat het hebben van een baan niet alleen de
beste garantie is tegen armoede, maar ook de beste
remedie tegen uitsluiting. Deze stelling roept uiter-
aard een belangrijke vraag op: Geldt dit evenzeer
of evengoed voor om het even welke jobs?

Serge Paugam, Le salarié de la précarité. Les nou-
velles formes de l’intégration professionnelle, Paris,
Presses Universitaires de France, 2000, xii +
437 blz. (ISBN 2 13 050818 9) bevat een aantal ele-
menten die enig licht werpen op deze vraag. De

centrale gedachte van dit boek is simpel. Zelfs als
men kritisch staat tegenover de gedachte dat om
het even welke job een goed is als middel tot inte-
gratie dan nog betreft de kritiek nagenoeg uitslui-
tend het gebrekkige toekomstperspectief of de gro-
te onzekerheid (op het niveau van het individu dan
wel op het niveau van de onderneming) die met
sommige jobs samenhangt. Dit aspect – le rapport à
l’emploi – is belangrijk, beaamt Paugam, maar men
verliest al te vlug uit het oog dat het precaire karak-
ter van een job minstens evenzeer kan te maken
hebben met de voldoening die iemand haalt uit zijn
baan – le rapport au travail – omwille van de aard
van het werk zelf, omwille van het verdiende loon
of omwille van het menselijke contact op het werk.
Op basis van deze twee dimensies kan men vier
mogelijke types van integratie onderscheiden:
l’intégration assuré – via stabiele en voldoening
schenkende jobs, l’intégration incertaine – via in-
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Wie als arbeidsmarktonderzoeker nu en dan een anderstalig boek ter hand neemt, internationale tijdschriften en buiten-
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stabiele, maar voldoening schenkende jobs,
l’intégration laborieuse – via stabiele jobs die geen
voldoening schenken – en l’intégration disqualifi-
ante – via onstabiele jobs, die evenmin voldoening
schenken. Paugam maakt gebruik van verschillen-
de soorten empirisch materiaal om het geheel van
zijn redenering te stofferen. Het eerste deel van het
boek presenteert (op basis van gegevens uit de La-
bour Force Surveys en aanverwante enquêtes uit-
gevoerd door het INSEE) tijdreeksen voor een aan-
tal indicatoren, die zicht geven op de ontwikkeling
van de twee belangrijke dimensies waarop de ty-
pologie van integratievormen is gebouwd. Het
wijst op een aantal nieuwe contraintes – zo blijkt,
ietwat paradoxaal, dat werknemers nu meer dan
vroeger aangeven autonoom over hun werk te
kunnen beslissen (en dat geldt ook voor lagere
scholingsniveaus), maar tegelijk zeggen ze ook
meer onder druk te staan om hun werk binnen be-
paalde tijdsperiodes af te werken en wijzen ze op
een groeiende onzekerheid. Maar het gegevensbe-
stand dat hem het best toelaat om aan te geven dat
dit theoretische onderscheid in de concrete realiteit
ook werkt, is een enquête uitgevoerd met een erg
doordacht steekproefplan, dat in zekere zin doet
denken aan de beroemde studies over The Affluent
Worker van Lockwood en Goldthorpe – een onder-
zoekstraditie waar Paugam trouwens uitdrukkelijk
naar verwijst. Inderdaad, de geïnterviewde perso-
nen werden gekozen uit het personeelsbestand
van een beperkt staal van specifieke bedrijven. Na
een eerste kwantitatieve analyse die niet alleen toe-
laat om na te gaan of de theoretische typologie ook
in de realiteit waar te nemen valt en waaruit men
onder meer kan nagaan of en welke van deze vier
integratievormen typisch zijn voor bepaalde bedrij-
ven, werd per bedrijf een beperkt aantal personen
terug benaderd voor diepte-interviews. In het
tweede deel van het boek verwerkt Paugam dit ma-
teriaal en geeft hij de lezer een boeiend beeld van
hoe de specifieke karakteristieken van de bedrij-
ven weerspiegeld worden in de manier waarop
werknemers hun specifieke vorm van integratie
beleven. Uit deze bedrijfsportretten blijkt ook dat
gelijkaardige vormen van integratie kunnen voort-
vloeien uit erg verschillende, zelfs diametraal te-
gengestelde bedrijfssituaties. Zo wordt de ‘verze-
kerde integratie’ geïllustreerd op basis van
gegevens uit twee heel verschillende bedrijven:
een bedrijf uit de ICT-wereld dat opereert op de
wereldmarkt, met een grote interne mobiliteit en

dergelijke meer én een overheidsbedrijf in de elek-
triciteitssector met een duidelijk bureaucratische
bedrijfscultuur. In het derde deel gebruikt Paugam
zijn typologie om reliëf te brengen in de manier
waarop werknemers zich verhouden ten aanzien
van de vakbonden, het gezin en de politieke we-
reld. Een van zijn belangrijkste bevindingen is dat
de gebruikte typologie een aantal verschillen laat
constateren die door meer klassieke variabelen, zo-
als de socio-professionele categorie, niet worden
gevat. Zijn verklaring hiervoor is dat de rol en in-
vloed van het individuele bedrijf voor de aard van
de integratie en dus voor de uitbouw van een ‘be-
roepsidentiteit’ groot is (misschien groter gewor-
den is over de tijd), een weerslag heeft op alle cate-
gorieën en zo een nieuw soort differentiatie binnen
de werknemersgroep voortbrengt. Een andere be-
langrijke conclusie is voor Paugam de grote gelijke-
nis van de karakteristieken van de groep die ten
prooi is aan een diskwalificerende integratie en de
langdurig werklozen of sociaal achtergestelden,
die het voorwerp uitmaakten van zijn vroeger on-
derzoek.

Tijdschriftgesprokkel

Dat werkloosheid en werkgelegenheid in de voor-
bij decennia een heel andere ontwikkeling kenden
in de Verenigde Staten dan in Europa staat vast.
Minder duidelijk is welke betekenis men hieraan
moet geven. Zijn grotere flexibiliteit en minder re-
gulering de oorzaak van de lagere werkloosheid en
de sterkere werkgelegenheidsgroei in de Verenig-
de Staten? Geniet de afruil tussen meer jobs/minder
werkloosheid en meer ongelijkheid/meer armoede
vanuit het oogpunt van sociale welvaart wel dege-
lijk de voorkeur? De elementen die leiden tot deze
diagnose en de beoordeling van deze afruil blijven
voer voor een groot aantal bijdragen in de interna-
tionale tijdschriften. Ik vermeld er hier enkele die
minder voor de hand liggende aspecten van deze
problematiek op de voorgrond plaatsen.

✓ Een Special Issue on Labour Markets and Flexibi-
lity in the 1990’s van de International Review of
Applied Economics, vol. 13 (September 1999) n° 3
brengt een aantal artikels die niet alleen proberen
een micro- en macro-perspectief te combineren,
maar die vooral ook aandacht hebben voor het as-
pect onzekerheid, dat met een beleid gericht op
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meer flexibiliteit mogelijk samenhangt. Frances-
ca Bettio (Departement Economie, Università di
Siena) en Samuel Rosenberg (School of Policy
Studies, Roosevelt University, Chicago), guest-
editors van dit themanummer, wijzen er in hun
inleidend artikel op dat de verschillende bijdra-
gen voldoende stof bevatten voor een nuance-
ring van vijf belangrijke (veronder)stellingen die
het debat op dit terrein meestal sturen. Maar, zo
blijkt, deze nuanceringen maken de zaken niet
noodzakelijk eenduidiger.

1. Is de Europese arbeidsmarkt star in vergelijking
met deze in de U.S.? Een artikel in deze bundel
dat zich speciaal richt op Italië – dikwijls gezien
als een kampioen inzake rigiditeit – bevestigt
deze visie zeker niet. Turnover blijkt er niet sig-
nificant te verschillen van andere industriële
landen, de U.S. inbegrepen. Integendeel, deze
analyse lijkt te bevestigen dat de Europese
flexibiliteit na jaren van deregulering veel gro-
ter is geworden – als ze al ooit laag is geweest.
Maar de deregulering van de regelgeving rond
aanwerving en ontslag heeft in Italië niet tot
een ‘gelijkschakeling’ op de arbeidsmarkt ge-
leid. In tegenstelling tot wat men op basis van
de standaard economische theorie zou ver-
wachten, vormde zich een complex patroon
van segmenteringen met een tegenstelling tus-
sen ‘beschermde’ en ‘onbeschermde’ groepen
op basis van leeftijd, regio en bedrijfsgrootte.

2. Dwingt internationale competitie tot meer
flexibiliteit? Wellicht, zo is het uitgangspunt van
sommige auteurs in dit bundel, is de invloed
van de globalisering sterk overdreven. Maar
deze overdrijving heeft zeker belangrijke effec-
ten gehad. Ze zette de Europese landen ertoe
aan in de val van de buitenlandse vraag te trap-
pen, omdat een beleid ter bestrijding van infla-
tie en gericht op (loon)flexibilisering de bin-
nenlandse vraag beperkte. De U.S. kon deze
val vermijden door een grotere vrijheid ten aan-
zien van buitenlandse markten en door een ei-
gen stijl van vraagmanagement – niet door
flexibiliteit of liberalisering.

3. Leidt arbeidsmarktregulering tot minder werk-
gelegenheid én tot minder groei? Een interes-
sante bijdrage in deze bundel beantwoordt
deze vraag – in sterke tegenstelling tot de gang-
bare mening – negatief. Voor een zelfde niveau
van lange-termijn groei van de vraag (en dus
van output), zo stellen Robert Buchele en Jens

Christiansen, lijkt een minder gereguleerde si-
tuatie (zoals in de U.S.) wel tot een grotere
werkgelegenheidsgroei te leiden maar ook tot
een verminderde productiviteitsgroei. Het om-
gekeerde is wellicht het geval, zo stellen zij,
voor meer gereguleerde arbeidsmarkten (zoals
in Europa). De empirische basis voor deze af-
wijkende mening is een model, waarmee zij
voor de periode 1979-1992 voor zes landen de
relatie tussen het aandeel van werkgelegen-
heids- en productiviteitsgroei in de groei van
output testen. Zij concluderen dat “institutions
which promote collective bargaining, employ-
ment security, and social protection have
roughly equal and opposite effects on employ-
ment growth (negative) and productivity
growth (positive), giving rise to an inverse rela-
tionship between these variables” (p. 313).
Inderdaad, als men de gegeven landen rang-
schikt naar groei van werkgelegenheid en pro-
ductiviteit dan blijkt productiviteit progressief
af te nemen ten voordele van werkgelegenheid
naarmate we evolueren van meer gereguleerde
naar minder gereguleerde landen. Omdat deze
vaststelling geldt voor verschillende deelperio-
des besluiten de auteurs dat deregulering zeker
wel de ‘baddies’ voortbrengt (grotere onzeker-
heid en ongelijkheid) maar niet de ‘goodies’
(hogere groeivoeten). Sommige bijdragen in
het themanummer geven enige steun aan deze
visie. Tegen de (officiële) verwachtingen resul-
teert een beweging van een gecentraliseerd be-
loningssysteem naar een decentrale, op be-
drijfsniveau gecentreerde onderhandelingen in
Australië niet tot noemenswaardige effecten op
de productiviteit op de arbeidsplaats, aldus Iain
Campbell en Peter Brosnan. Andere bijdragen
voeren elementen voor een verdere verfijning
aan. Zo benadrukt Pascal Petit de invloed van
de inkomensverdeling op de ontwikkeling van
groei en productiviteit. Schokken (zoals de
oliecrisis) die leiden tot groei- en productivi-
teitsvertraging geven nagenoeg onvermijdelijk
aanleiding tot aanpassingen op het vlak van de
verdeling tussen lonen en winsten op sectoraal
vlak. In sommige landen ziet men eerder een
aanpassingsproces via sectorale flexibiliteit van
de lonen (U.S., UK, Duitsland), andere landen
via een sectorale flexibiliteit van de winstmar-
ges (Frankrijk, Canada, Zweden) en er zijn lan-
den waar geen sectorale aanpassingen kunnen
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worden waargenomen (Japan, Italië, België).
Petit wijst er op dat de eerste strategie (aanpas-
singen via lonen) de introductie van nieuwe
technologieën in huishoudelijke producten en
intermediaire diensten kan hinderen en zo be-
langrijke effecten kan hebben op de ontwikke-
ling van de productiviteit. Het geheel van de ar-
tikels toont alleszins aan dat de band tussen
flexibiliteit, regulering, groei, werkgelegenheid
en ongelijkheid wellicht veel complexer is dan
meestal impliciet wordt aangenomen.

4. Is de belangrijkste welvaartskost die met meer
flexibiliteit samenhangt de toegenomen loon-
ongelijkheid? Meerdere bijdragen werpen een
verrassend licht op de gangbare mening dat
meer flexibiliteit en deregulering vooral zorg-
wekkend zijn omdat ze gepaard gaan met gro-
tere ongelijkheid en armoede. Op basis van cij-
fers uit de U.S. – in deze materie toch wel hét
afschrikwekkend voorbeeld bij uitstek – nuan-
ceert Stephen Rose deze visie door ze te bekij-
ken vanuit een levenscyclusperspectief. Hij
maakt hierbij gebruik van longitudinale gege-
vens voor ‘prime-age’ individuen en bekijkt het
niveau, het patroon en de consistentie over de
tijd van hun verdientrajecten. Op basis van een
specifieke definitie van ‘een verliezer’ (d.w.z.
iemand die er in de loop van een decade meer
dan 5% op achteruit gaat) komt hij tot de vol-
gende vaststelling. Hoewel meer individuen
minder goede economische resultaten boekten
in de jaren ’70 dan in de jaren ’80, is er vanuit
dit levenscyclusperspectief geen grond voor de
stelling dat het overgrote merendeel slechter af
is. Opvallend is wel de wijziging inzake conti-
nuïteit van de tewerkstelling. In de jaren ’70
werkte iets meer dan 50% van het laagste quin-
tiel mannelijke verdieners voltijds gedurende
het hele jaar voor tenminste 8 van de 10 jaar.
Lage verdiensten waren dus het gevolg van
lage lonen, niet van ‘onvolledige’ tewerkstel-
lingsperiodes. In de jaren ’80 daarentegen was
instabiliteit van de tewerkstelling de dominante
factor. 70% van de mannen in het laagste quin-
tiel verdieners werkten minder dan 35u per
week gedurende 50 weken per jaar in 8 van de
10 jaar. De bijdrage over Australië wijst in de-
zelfde richting. Tussen 1984 en 1990 bestond
de werkgelegenheidsgroei voor ongeveer een
derde uit tijdelijk werk; tussen 1990 en 1996
was het de enige bron. De bijdrage van Bren-

dan Burchell (Cambridge, UK) nuanceert de
gangbare mening op een andere manier. De
belangrijkste boodschap van zijn analyse is dat
werkloosheid en jobonzekerheid een gelijkaar-
dige welvaartskost meebrengen. Een strategie
gericht op activering en integratie via jobs
brengt voor de betrokkenen bijgevolg nauwe-
lijks welvaartswinst mee als het gaat om onze-
kere jobs. Wie erop rekent dat gewenning aan
of veralgemening van tijdelijke banen de wel-
vaartskost ervan doet afnemen, komt wellicht
bedrogen uit. Uit het materiaal van Burchell
blijkt alleszins niet dat de kost van onzekere
jobs afneemt naarmate zij meer gemeengoed
worden.

5. Is flexibiliteit hoofdzakelijk vrouwelijk? Een
merkwaardige vaststelling in Burchell’s onder-
zoek is dat mannen met een zekere job, als ze
toch van job veranderen, een grotere kans heb-
ben om in een onzekere positie terecht te ko-
men dan vrouwen die initieel een zekere job
hadden; een verschil dat blijft als men contro-
leert voor sector. Verschillende elementen uit
de andere artikels wijzen in dezelfde richting.
Zo vloeit de groei van tijdelijke tewerkstelling
in Australië voort uit een toenemende partici-
patie in deze jobs van jongeren van beide ge-
slachten en van volwassen mannen, maar er is
nauwelijks een relatieve toename bij de vol-
wassen vrouwen. In tegenstelling tot leeftijd,
regio, vaardigheden, bedrijfsgrootte of industri-
ële sector lijkt flexibilisering in deze zin wél
een egaliserende invloed te hebben op ‘gender
verschillen’. Of dit soort egalisering tot vreugde
moet stemmen, gezien het gaat om proces van
gelijkschakeling in neerwaartse richting, is een
andere zaak.

✓ De bereidheid van werklozen om banen op een
lager niveau te aanvaarden is een potentiële bron
van arbeidsmarktflexibiliteit waarover relatief wei-
nig studiewerk is verricht, maar die eventueel toch
verschillen tussen nationale (of regionale) arbeids-
markten zou kunnen verklaren. Phil Evans (vroe-
ger University of Southampton, nu Bank of Eng-
land), Occupational Downgrading and Upgrading
in Britain, in: Economica, vol. 66 (1999) pp. 79-66
maakt gebruik van de gegevens van de Britse La-
bour Force Survey om meer inzicht te krijgen in het
aandeel van overgangen naar jobs van een lager (of
hoger) niveau, in welke werknemers meer kans
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maken om dit proces te ondergaan, of vooral aan-
bods- dan wel vraagfactoren hierbij belangrijk zijn
en hoe dit proces verloopt over de economische
cyclus. Evans stelt vast dat neerwaartse beroeps-
mobiliteit zeker niet te verwaarlozen valt. Het aan-
deel van werknemers dat deze neerwaartse bewe-
ging maakt is in bepaalde jaren zo groot als de
instroom in de werkloosheid. Wel varieert het aan-
deel van de beroepsmobiliteit sterk over de tijd met
als belangrijkste vaststelling dat zowel opwaartse
als neerwaartse mobiliteit een procyclisch patroon
vertonen. Bovendien verklaren vooral vraagfacto-
ren, eerder dan aanbodsfactoren de wisselende in-
tensiteit van de beroepsmobiliteit. Grotere onge-
lijkheid in de regio van tewerkstelling vergroot de
kans op opwaartse en verkleint de kans op neer-
waartse mobiliteit.

✓ Alison L. Booth, Marco Francesconi and Carlos
Garcia-Serrano, Job Tenure and Job Mobility in
Britain, in: Industrial and Labor Relations Review,
vol. 53 (October 1999) n° 1, pp. 43-69 maken ge-
bruik van de loopbaangegevens uit de British Hou-
sehold Panel Survey om de beroepsmobiliteit en de
duurtijden van jobs te analyseren voor de periode
1915-1990. Zij constateren dat de kans op ‘schei-
ding van een job’ (ofwel ontslag ofwel vrijwillige
verandering van baan) groter is voor meer recente
cohortes, wat er op wijst dat de instabiliteit van de
tewerkstelling over de tijd is toegenomen. Naarma-
te men meer jobs heeft gehad, neemt de gemiddel-
de duurtijd van een baan toe, evenals de kans op
ontslag. Zowel voor mannen als voor vrouwen
geldt dat de toename van de instabiliteit vooral op-
merkelijk is voor de laagste niveau’s van de beroe-
penclassificatie. In het algemeen is de baanonze-
kerheid groter voor mannen dan voor vrouwen.

✓ Soms levert een korte uitstap net buiten het ei-
gen vakgebied iets verrassends op. Dit is zeker het
geval met het artikel van Michelle Baddeley, Ron
Martin, Peter Tyer, Regional Wage Rigidity: The
European Union and United States Compared, in:
Journal of Regional Science, vol. 40 (2000) n° 1,
pp. 115-142. In tegenstelling tot de courante prak-
tijk om de arbeidsmarkt van de Verenigde Staten te
vergelijken met deze van een of meerdere Europe-
se landen vergelijken deze Cambridge geografen
regio’s van vijf Europese landen (Duitsland, Neder-
land, Frankrijk, Italië, United Kingdom) met de (in-
dividuele) staten van de U.S. voor de periode 1976-

1994 op het vlak van loonflexibiliteit. Zij vatten hun
bevindingen samen als volgt: 1) regionale lonen
blijken in de regio’s van Europa niet rigider dan in
de staten van de U.S., 2) zowel in Europa als in de
U.S. is er een belangrijke regionale variatie inzake
de graad van loonrigiditeit, 3) de resultaten van
deze studie zijn consistent met het argument dat de
hogere graad van regionale arbeidsmobiliteit in de
U.S. in de noodzakelijke arbeidsmarktflexibilititeit
of in het nodige aanpassingsvermogen voorziet om
het ontstaan van persistente regionale werkloos-
heidsverschillen, zoals we die kennen in Europa, te
voorkomen.

✓ Als te rigide arbeidsmarkten, hoge niveau’s van
sociale zekerheid en lage ongelijkheid Europa de
vorige decennia parten hebben gespeeld, hoe kan
men dan verklaren dat Denemarken, Ierland, Oos-
tenrijk en Nederland het zo goed hebben gedaan?
Deze vraag is het uitgangspunt van twee artikels
van Ronald Schettkat (Universiteit Utrecht): Small
Economy Macro-economisch: The Economic Suc-
cess of Ireland, Denmark, Austria and the Nether-
lands Compared, in: Intereconomics, July/August
1999, pp. 159-170 en How Bad Are Welfare-State
Institutions for Economic Development? The Ama-
zing vitality of the European Tigers, in: Challenge,
vol. 44 (January/February 2001) n° 1, pp. 35-55.
Beide artikels presenteren gelijkaardig materiaal,
al biedt het artikel in Intereconomics een meer
uitgewerkte theoretische onderbouw (waarin o.m.
de alternatieve macro-economische beleidsopties
voor kleine open economieën helder worden be-
schreven). Ze illustreren dat een simpele hypothe-
se ter verklaring van het succes van deze vier
Europese Tijgers niet volstaat. Economen met erg
uiteenlopende uitgangspunten kunnen immers wij-
zen op karakteristieken van het gevoerde beleid
die hun theorie lijken te bevestigen. Schettkat wijst
vooral op de diversiteit van institutionele arrange-
menten en op het belang van een goede beleids-
mix eerder dan van individuele beleidsmaatrege-
len. Vanuit deze visie waren de Europese tijgers
succesvol niet ondanks maar wel dankzij hun als
corporatistisch te omschrijven institutionele arran-
gementen, omdat deze een belangrijke bijdrage
hebben geleverd tot het oplossen van ernstige
coördinatieproblemen. Een ‘best practice’ aandui-
den is bijgevolg niet enkel erg moeilijk, maar wel-
licht ook onwenselijk. Verschillende institutionele
arrangementen kunnen immers even succesvol bij-
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dragen tot economische ontwikkeling. Al laat de
gevoerde analyse toe om minstens twee constanten
in de recente economische ontwikkeling van de
Europese Tijgers aan te geven: voor elk van de vier
landen geldt dat de substantiële winst inzake werk-
gelegenheid geconcentreerd zit in de dienstensec-
tor én dat vooral de arbeidsintensiteit van de groei
(en niet de groei zelf) hier van belang is.

Te signaleren

In een tijdperk waarin arbeidsdeling en -specialisa-
tie zich inzake intellectuele productie steeds meer
doorzetten, wordt het ook voor lieden die zich vol-
tijds met studiewerk mogen bezighouden steeds
moeilijker om ontwikkelingen te volgen op domei-
nen die iets verder af liggen van het dagelijkse
werkterrein. Publicaties die toegankelijke, maar
toch accurate domeinoverzichten bieden en probe-
ren deze overzichten in een breder kader te plaat-
sen, zijn derhalve uitermate nuttig. De ‘Collection
Repères’ van de Parijse uitgeverij ‘La Découverte’ is
op dit vlak een aanrader. In elk boekje van deze
reeks krijgt de lezer tegen de prijs van ongeveer
50FF in 120 bladzijden een gedegen (en geregeld
herziene) stand van zaken door een auteur die op
het betreffende terrein zijn sporen ruimschoots
heeft verdiend. Een erg selectieve greep uit het re-
cente aanbod van boekjes, die rechtstreeks ver-
schillende aspecten van de arbeidsmarkt aanbe-
langen, bevat onder meer: Jacques Freyssinet, Le
Chômage, (2000 – 8e editie, n0 22), Robert Boyer,
Michel Freyssenet, Les modèles productifs, (2000 –
n° 298), Koïchi Shimizu, Le toyotisme, (1999 – n°
254), Jérôme Gautié, Coût du travail et emploi,
(1998 – n° 241) en Bénédicte Reynaud, Les théories
du salaire, (1994 – n° 138). Iets verder van de strik-
te arbeidsmarktproblematiek maar zeker aanbe-
volen als achtergrondliteratuur zijn Ethique écono-
mique et sociale, (2000 – n° 300) van Charles
Arnsperger en Philippe Van Parijs (beiden van de
Université Catholique de Louvain) en La nouvelle
micro-économie, (1998 – n° 126) van Pierre Cahuc,
prof. economie aan de Sorbonne en co-auteur van
een erg succesrijk en invloedrijk handboek ar-
beidseconomie. Ethique économique et sociale
geeft een overzicht van de verschillende stromin-
gen in de moderne sociale en economische ethiek.
Na een heldere, maar bondige discussie van de
mogelijkheden en moeilijkheden van een utilitaris-

tisch, een libertarisch en een marxistisch uitgangs-
punt wordt ruim aandacht geschonken aan de
theorie van John Rawls en enkele verdere ontwik-
kelingen. Deze mogelijkheden en moeilijkheden
van de verschillende uitgangspunten illustreren de
auteurs aan de hand van twee praktische cases:
Mag men gezondheidszorgen overlaten aan het
vrije spel van de markt? Moet men de grenzen vol-
ledig openen? La nouvelle micro-économie maakt
duidelijk hoe de aannames a) dat informatie nooit
volledig is en b) dat economische actoren strate-
gisch gedrag vertonen belangrijke verschuivingen
teweeg brengen in vergelijking met de traditionele
micro-economische aanpak, en illustreert het be-
lang van deze verschuivingen met een toepassing
op het terrein van de industriële economie.

Als Conceptuele Afsluiter

De voorbije 25 jaar was werkloosheid niet enkel
een belangrijk aandachtspunt voor het beleid. Ook
op theoretisch vlak hebben zich belangrijke ont-
wikkelingen voorgedaan. Economen ontwikkel-
den een grote variëteit van modellen, die een ver-
klaring kunnen bieden voor een toestand van
‘aanhoudende onvrijwillige werkloosheid’. Deze
grote creativiteit op theoretisch vlak heeft ook een
aantal nadelen. Zo wordt het erg moeilijk om dui-
delijk voor ogen te blijven houden of de betekenis
die men in deze verschillende modellen aan het
begrip ‘werkloosheid’ geeft wel dezelfde is en of
deze betekenissen wel voldoende overeen komen
met wat men in het dagelijkse spraakgebruik be-
doelt met ‘werkloosheid’? Dit laatste facet is wel-
licht minder belangrijk vanuit het oogpunt van de
wetenschappelijke ontwikkeling, maar het is zeker
een uitermate belangrijk punt bij theorieën of mo-
dellen die bedoeld zijn om het beleid te informeren
en vorm te geven. Neem het concrete voorbeeld
van een invloedrijk econoom als Robert Lucas, die
‘werkloosheid’ bekijkt vanuit een keuze-theore-
tisch perspectief en geen enkele reden ziet om in
de economische theorie een plaats te geven aan
het begrip ‘onvrijwillige werkloosheid’ (want indi-
viduen die kiezen om een tijd naar een baan te zoe-
ken kunnen altijd wel kiezen voor een alternatieve
activiteit) of economen als Lindbeck en Snower, de
vaders van de insider/outsider-modellen, die me-
nen dat er geen sprake kan zijn van onvrijwillige
werkloosheid als iedereen de kans had om zich als
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zelfstandige te vestigen. Zijn beleidsadviezen ge-
formuleerd vanuit deze visies echt wel van toepas-
sing op de problemen die arbeidsmarktbeleidsma-
kers zich stellen? Zijn ze zonder meer af te wegen
tegen beleidsadviezen op basis van, bijvoorbeeld,
een traditionele keynesiaanse theorie? Of vergelijkt
men in dat geval appelen met citroenen omdat het
kernbegrip waar het advies over gaat anders is ge-
definieerd? Conceptuele uitklaring is derhalve geen
luxe en één van de schaarse economen die zich
aan dit moeilijke werk wagen, is Michel De Vroey
(Université Catholique de Louvain). In de loop
van het voorbije decennium publiceerde De Vroey
een aantal opmerkelijke artikels, waarin hij nagaat
welke wijzigingen het begrip ‘werkloosheid’ in de
geschiedenis van het economisch denken heeft on-
dergaan. In ‘From Labor Force Rationing To (Invo-
luntary) Unemployment: A Conceptual Elucidati-
on’, in: Eastern Economic Journal, vol. 25 (Summer
1999) n° 3, pp. 315-329 verlaat hij het domein van
de geschiedenis en poogt hij enige klaarheid te
scheppen in de begripsverwarring die heerst in de
hedendaagse literatuur. Hij doet dit niet door aan te
duiden op welke manier allerlei werkloosheids-
begrippen als Keynesiaanse werkloosheid, klassie-
ke werkloosheid, structurele werkloosheid, frictie-
werkloosheid, wachtwerkloosheid, natuurlijke
werkloosheid, zoekwerkloosheid en dergelijke
meer zich tot elkaar verhouden – voor wie geïnte-
resseerd is: een dergelijke poging vindt men in J.
Muysken, Classifications of Unemployment, in: De
Economist, vol. 137 (1989) n° 4 – maar wel door in-
dringende vragen te stellen over een (nagenoeg)
gemeenschappelijk pijnpunt van de meeste (recen-
te) economische benaderingen van werkloosheid;
met name het feit dat zij de begrippen ‘rantsoene-
ring’ en ‘werkloosheid’ als synoniemen gebruiken.
Met als gevolg dat economen geen onderscheid
(meer kunnen) maken tussen de vraag “Waarom
vinden sommige individuen geen plaats op de ar-
beidsmarkt (zelfs als hun reservatieloon lager ligt
dan het marktloon)?” en de vraag “Waarom worden
sommige individuen werkloos (eerder dan een job
te aanvaarden op lager niveau, als zelfstandige te
gaan werken, uit de arbeidsmarkt te stappen of
te gaan rentenieren)?” Anders gezegd: rantsoene-
ring heeft voor De Vroey iets te maken met (ar-
beids)marktuitkomsten; werkloosheid daarentegen
heeft te maken met een typologie van de actieve
bevolking op basis van het soort activiteit waarin
men betrokken is. Zo geven efficiënte loonmodel-

len of insider-outsider theorieën wel zicht op
mogelijke mechanismen die rantsoenering veroor-
zaken, maar ze zeggen niets over de mogelijke
post-rantsoeneringstrajecten van de gerantsoeneer-
de individuen en dus niets over wie ervoor kiest
om zich te op te geven als werkzoekende en het
maatschappelijke statuut van werkloze inneemt. Al
lijkt dit een puur semantische kwestie, de concep-
tuele ontdubbeling die de Vroey voorstelt, is erg
belangrijk. Ze maakt het mogelijk om twee vragen
te stellen die anders volledig uit het beeld verdwij-
nen: a) Welke elementen zijn van belang om de
overgang van rantsoenering naar werkloosheid te
begrijpen door na te gaan welke levensloopbaan-
trajecten (waaronder werkloosheid) de gerantsoe-
neerde individuen ter beschikking staan? b) Is het
begrip ‘onvrijwillige werkloosheid’ zinvol te ge-
bruiken bij de beschrijving van de levensloopbaan-
trajecten die gerantsoeneerde individuen ter be-
schikking staan, ondanks het feit dat individuele
keuzes een bepalende rol spelen in de vorming
van deze trajecten?

Om aan te tonen dat zijn conceptuele ingreep in-
derdaad toelaat om op deze vragen een begin van
antwoord te formuleren gebruikt De Vroey twee
instrumenten: een taxonomie van economische ac-
tiviteitsvormen én een simpel arbeidsmarktmodel.
De taxonomie is gebaseerd op twee criteria: ‘Parti-
ciperen de individuen in de goederenmarkt, in de
arbeidsmarkt of in alle twee?’ en ‘Zijn zij actief aan
de vraagzijde, de aanbodszijde of aan beide zijden
van deze markten?’. Zo leidt participatie aan beide
zijden van de goederenmarkt in combinatie met
een gebrek aan participatie aan de arbeidsmarkt tot
de vorm ‘werken als zelfstandige’; participatie aan
de vraagzijde van de goederenmarkt in combinatie
met de aanbodszijde van de arbeidsmarkt leidt
tot de vorm ‘loonafhankelijkheid’, gebrek aan parti-
cipatie in beide markten leidt tot een ‘autarkisch
bestaan’ en dergelijke meer. Het geheel van de mo-
gelijkheden die een bepaald individu tot zijn be-
schikking heeft, noemt De Vroey de ‘keuzeverza-
meling van activiteiten’. Daarnaast hanteert hij voor
zijn argumentatie een arbeidsmarktmodel dat voor-
ziet in een groot aantal deelmarkten. Elke deelar-
beidsmarkt is specifiek voor een bepaald beroep,
maar kent wel verschillende (kwalificatie)niveaus.
Enkel voor ongeschoold werk is er een aparte ar-
beidsmarkt, die niet met een bepaald beroep over-
eenkomt. Omdat markten verondersteld worden te
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openen (en te sluiten) in volgorde van hun (kwali-
ficatie)niveau kan al wie voor een bepaald niveau
van een deelarbeidsmarkt gerantsoeneerd is zich
aanbieden voor een baan op een lager (kwalifica-
tie)niveau. Deze twee instrumenten laten toe om
individuele levensloopbaantrajecten uit te tekenen.
Neem het voorbeeld van een hooggeschoolde
werkzoekende. Als hij of zij op het aangepaste ni-
veau gerantsoeneerd is, bieden zich verschillende
mogelijke opties aan: zoeken op een lager niveau,
werkloos blijven (en hopen in een volgende ronde
toch een baan op een aangepast niveau te krijgen)
of zich terugtrekken uit de arbeidsmarkt (en een
niet-loonactiviteit opnemen). Voor de eerste optie,
die overeenkomt met wat men veelal als ‘overscho-
ling’ of ‘onderbenutting’ typeert, suggereert De
Vroey een nieuwe term ‘misemployment’. Boven-
dien betekent een keuze voor dit eerste alternatief
niet noodzakelijk een einde van het traject. Het valt
immers nog te bezien of het individu op het lagere
niveau wel een baan vindt. Treedt ook daar rant-
soenering op dan is het goed mogelijk dat iemand
de volledige ladder afdaalt tot op het laagst moge-
lijke niveau – de arbeidsmarkt voor ongeschool-
den. Maar net als op alle voorgaande niveaus heeft
hij ook op dit niveau de mogelijkheid om te kiezen
tussen registreren als werkzoekende of de arbeids-
markt vaarwel zeggen. Wat een individu op elk van
de knooppunten van het levensloopbaantraject
kiest, hangt uiteraard af van de mogelijke opties die
voorkomen in zijn ‘verzameling van activiteitskeu-
zen’ – en dus van de mogelijke handelingsalterna-
tieven die een specifieke institutionele context hem
of haar biedt.

Waarom werkt de zienswijze van De Vroey verhel-
derend voor de studie en het debat over werkloos-
heid?

Ten eerste, het aantrekkelijke van een denkkader
dat een belangrijke plaats inruimt voor keuzes die
werkzoekenden maken is niet enkel dat het aan-
sluit bij het keuze-theoretisch uitgangspunt dat
eigen is aan de dominante economische benade-
ringen of dat in zekere zin de betekenis capteert
die men in het arbeidsrecht geeft aan ‘het recht op
arbeid’, met name: het recht op de keuze van de
eigen arbeid. Maar ook dat het aansluit bij de ma-
nier waarop velen onder postmoderne condities
over loopbanen denken, d.w.z. als iets waar men
veel meer autonoom zou moeten kunnen over be-

slissen en er richting aan geven. Anderzijds maakt
De Vroey duidelijk dat het hanteren van derge-
lijk denkkader ‘onvrijwillige werkloosheid’ niet
uitsluit. Niet iedereen heeft immers noodzakelijk
meerdere (of een even groot aantal) opties. Een
loonafhankelijke werkzoekende die ook in de
laagste arbeidsmarkt gerantsoeneerd is, heeft geen
andere (reële) keuze dan registreren als werkloze
en is dus duidelijk ‘onvrijwillig werkloos’. Men
moet ook bekijken of alle mogelijke alternatieven
evenwaardig zijn. Telt men schadelijke of vernede-
rende jobs mee in de verzameling van keuzemoge-
lijkheden?

Ten tweede, deze conceptualisering van (onvrijwil-
lige) werkloosheid maakt het ook mogelijk om his-
torische of institutionele differentiëringen te dui-
den. Inderdaad, welke vakjes van de taxonomie
van economische activiteitsvormen men zinvol kan
invullen (of leeg moet laten) zal afhangen van de
maatschappelijke context waarin een individu
leeft. De Vroey verklaart zo waarom er in de tek-
sten van klassieke economen als Smith of Ricardo
geen sprake is van werkloosheid in de moderne zin
van het woord en waarom in die fase van de maat-
schappelijke ontwikkeling activiteitsvormen als au-
tarkie of zelfstandige tewerkstelling of bedelen een
veel groter aandeel hadden. ‘(Onvrijwillige) werk-
loosheid’ is dus geen universele categorie en rant-
soenering kan zich al naargelang de institutionele
context op verschillende manieren uiten.

Natuurlijk is het zo dat deze aanpak meerdere
topics in het werkloosheidsdebat tot een com-
plexe(re) aangelegenheid maakt. Vrijwillige werk-
loosheid, bijvoorbeeld, staat voor economen à la
Lucas gelijk met een keuze voor vrije tijd en over
onderbenutting maken ze zich niet echt druk. (Op
de vraag of het geen zonde was dat universitair op-
geleiden soms als taxichauffeur werken antwoord-
de Lucas ooit iets als: ‘Universitair opgeleiden? So
what? Het zijn taxichauffeurs; punt uit.’) Vanuit de
optiek van De Vroey ligt de zaak minder simpel.
Hij beschouwt de term ‘vrije tijd’ als enkel van toe-
passing op wie enkel aan de vraagzijde van de goe-
derenmarkt participeert – dus: op renteniers (of
niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigden). De
term behoort bijgevolg niet tot de sfeer van de
werkloosheid. Ook ontstaat er een duidelijk ver-
schil hoe zij oordelen over het verschil tussen ‘ech-
te vrijwillige werkloosheid’, d.w.z. werkzoekenden

244 OVER.WERK Tijdschrift van het Steunpunt WAV 1-2/2001



die (nog) niet op het laagste niveau van de joblad-
der zitten maar er toch voor kiezen om op hun
eigen niveau verder te zoeken en zich ondertussen
te registreren als werkloze, en ‘misemployment’,
d.w.z. vormen van ‘onderbenutting’ of ‘overscho-
ling’. Welk van deze statuten verdient de voorkeur
vanuit individueel oogpunt? De Vroey suggereert
dat ‘echte vrijwillige werkloosheid’ dikwijls de
voorkeur geniet.

Dat nieuwe concepten aanleiding geven tot dit
soort fundamentele discussies is niet verwonder-
lijk. Wat kan men bijvoorbeeld over het net gege-
ven voorbeeld zeggen vanuit maatschappelijk oog-
punt – en ontbeert het denkkader van De Vroey
toch niet teveel de mogelijkheid om dit maatschap-

pelijk niveau in de discussie te betrekken (of is
voor hem vanuit maatschappelijk oogpunt enkel
het probleem van de rantsoenering van belang)? In
een tijdperk waarin als gevolg van belangrijke wij-
zigingen in de context waarin arbeidsmarkten
functioneren ook op het gebied van werkgelegen-
heid en werkloosheid sprake is van een ‘nieuwe
onoverzichtbaarheid’ – om nog maar eens een term
geïntroduceerd door de socioloog Habermas te ge-
bruiken – is een goede aanzet tot zo’n discussie
meer dan wenselijk.

Walter Van Trier
SONAR
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Herman Deleeck

De architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken

Is onze ‘actieve’ welvaartsstaat nieuw?
De actieve welvaartsstaat is een laat antwoord op
twintig jaar crisis van en kritiek op de welvaarts-
staat, die zich slechts moeizaam aanpast aan diep-
gaande veranderingen in de samenleving. Eppur si
muove! Maar toch blijft de welvaartsstaat onvermin-
derd voortdraaien.

In dat perspectief – van behoud en verandering –
behandelt de auteur volgende onderwerpen: de
kenmerken van de welvaartsstaat en de ‘actieve’
versie, de werking van de socialemarkteconomie,
de veroudering van de bevolking en de toekomst
van de pensioenen, de werkloosheid en het Rijn-
landmodel, de blijkbaar onomkeerbare groei van
de sociale uitgaven, de belangrijkste sectoren van
het sociaal en het welzijnsbeleid (o.a. onderwijs,
sociale huisvesting, gehandicaptenzorg), inko-
mensverdeling en armoede, en als toemaat de ont-
wikkeling van het socialezekerheidsbeleid van
1944 tot 2000.

Ondanks de crisis en de kritiek blijft de welvaarts-
staat een historisch ongeëvenaard samenspel van
vrijheid en solidariteit, het geestelijk ideaal van Eu-

ropa. De sociale en economische meerwaarde van
deze samenleving blijft voor de meeste burgers
echter onbekend en onbemind.
Dit boek verschaft een realistisch inzicht in de be-
ginselen, de werking en de problemen van onze
welvaartsstaat.
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