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Samenvatting in het Nederlands (Summary in Dutch)

Arbeidswaarden:

achtergronden en effecten

Dit proefschrift gaat over arbeidswaarden. Ondanks de discussies in de afgelopen

decennia over het “einde van het werk”, de baanloze samenleving etc. (Rifkin 1995,

Offe 1985) vormen werken en arbeidswaarden nog steeds belangrijke sociologische

categorieën. Bijna elke overheid streeft naar een maximale participatie van de

bevolking in betaalde arbeid. Er zijn per land echter verschillen in institutionele

benadering en culturele inbedding van arbeid en arbeidswaarden.

In dit proefschrift worden drie, op zich zelf staande, studies gepresenteerd die

arbeidsoriëntaties in 8 tot 13 landen behandelen. Hierin worden antwoorden gezocht

op vragen zoals: Wat is de reden voor mensen om te participeren in betaald werk?

Zijn er verschillen in waarden aan te wijzen tussen de Angelsaksische, Rijnland en

Scandinavische landen? Ook wordt gekeken welke effecten arbeidswaarden hebben

op onder andere: niet financiële arbeidsoriëntaties, commitment en vertrekintentie

(verloop) e.d. Hierbij worden concurrerende verklarende elementen zoals geslacht,

leeftijd, sectorkeuze geïntroduceerd en de interacties tussen al deze elementen

bestudeerd.

In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de in dit proefschrift aan de orde

komende theorieën en thema’ s. Dit zijn:

 De moderniseringstheorie.

 De crowding out these.

 De Public Service Motivation (PSM).

 De Needs-Supply fit theorie.

De moderniseringstheorie stelt ondermeer dat waardeverandering tussen generaties

plaats vindt en daarbij twee principes belangrijk zijn. Als eerste de socialisatiethese

die stelt dat waarden vooral een reflectie vormen van de omstandigheden waaronder
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men is opgegroeid. Een tweede principe vormt de schaarste hypothese die stelt dat

men relatief de grootste waarde toekent aan die elementen waar een (relatief) tekort

aan is. Over het algemeen wordt de socialisatiethese als sterker en meer als lange

termijn oriëntatie beschouwd terwijl de schaarstethese fluctuaties op korte termijn

kan verklaren.

De crowding out these heeft als kern dat met de ontwikkeling van de

verzorgingsstaat sommige activiteiten die in het verleden als informeel, spontaan en

vanzelfsprekend golden nu eerst aan de staat worden toegedacht. Voor

arbeidswaarden zal dit ondermeer betekenen dat een hoog niveau van

voorzieningen in een verzorgingsstaat een negatief effect zal hebben op intrinsieke

en maatschappelijk/altruïstische arbeidswaarden (Houston, 2008).

De theorie van de PSM gaat ervan uit dat het waardepatroon van mensen in

de publieke sector verschilt van dat van werkenden in andere sectoren doordat men

meer nadruk legt op niet-materiële elementen, zoals hulp aan anderen, en minder op

materiële elementen zoals een goed salaris.

De Needs-Supply fit theorie tenslotte gaat ervan uit dat personen die in hun

werksituatie hun behoeften (bijvoorbeeld aan interessant werk) gehonoreerd zien

door de werkgever, zich positiever opstellen tegenover hun werkgevers. Needs-

Supply fit zou dan ook leiden tot diverse positieve effecten zoals een laag verloop,

een hoog commitment en een laag verzuim.

Hoofdstuk 2 is het eerste hoofdstuk waarin hypotheses geformuleerd worden en

inhoudelijk wordt ingegaan op o.a. de moderniseringstheorie. De thema’s en

denkwijze zijn gebaseerd op een studie van Harding & Hikspoors (1995).

Als startpunt wordt uitgegaan van het schema in figuur 1 waarin in een

notendop de ontwikkeling van arbeidswaarden in de tijd geschetst wordt.
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Figuur 1 Modernisering van arbeidswaarden (bewerkt van Harding en Hikspoors 1995)

De protestantse ethiek legde een gezonde waardenbasis voor de ontwikkeling van

het hedendaags kapitalisme. Echter, met de daarmee gepaard gaande welvaart

ontstaat een ander waardepatroon dat meer postmateriële en intrinsieke waarden

centraal stelt, die menigmaal haaks staan op de traditionele waarden, die zo

kenmerkend waren voor het vroege kapitalisme. De grote welvaart die in menige

staat evolueert in de ontwikkeling van de verzorgingsstaat bergt het risico van het

zogenaamde crowding-out effect in zich, wat betekent dat mensen sociale

verplichtingen eerder aan overheidsinstanties toewijst dan spontaan zelf vervullen.

Daarna wordt in hoofdstuk 2 een definitie van arbeid gegeven en er wordt ingegaan

op de vraag waar arbeidswaarden hun oorsprong vinden (Harding & Hikspoors,

1995). De verwachte verbanden tussen waarden en hun oorsprong zijn weergegeven

in figuur 2.
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Figuur 2 Factoren die van invloed zijn op arbeidswaarden (bron Harding en Hikspoors 1995)

(Arbeids)waarden vinden hun oorsprong in meer omvattende waardesystemen die

op hun beurt samenhangen met nationale culturen (Parboteeah & Cullen 2003). Die

waarden worden overbracht op het individu door middel van primaire en secundaire

socialisatie (gezin, school en beroepsonderwijs). Door socialisatie internaliseert het

individu die betreffende waarden en leert wat van hem/haar verwacht wordt in de

werkrol (Kraimer 1997, Harding & Hikspoors 1995). Wat echter concreet van mensen

verwacht wordt hangt ondermeer af van leeftijd, geslacht en status. Het

maatschappelijk/politiek beleid is van invloed op de omstandigheden waaronder men

is opgevoed, leeft en arbeid verricht (Parbotheea & Cullen 2003). Bovendien zijn er

diverse vormen van welzijns- en arbeidsmarktbeleid die mensen aanmoedigen of

weerhouden van het verrichten van betaalde arbeid (Esping-Andersen 1990).

Bovendien drukken de economische omstandigheden waaronder personen zijn

opgegroeid hun stempel op de waarden en het gedrag (Inglehart 1990; Inglehart

2008; Welzel & Inglehart 2010). Tenslotte kan werkervaring de arbeidswaarden

bevestigen of aanleiding vormen om deze ter discussie te stellen. Zo stellen Smola &

Sutton (2002) dat de waarden van individuen veranderen als men de middelbare

school verlaat en men tot de arbeidsmarkt toetreedt.

Verder wordt in dit hoofdstuk een historisch overzicht gepresenteerd en wordt

met gegevens vanuit European Value Studies nagegaan of de vooronderstellingen

van de moderniseringstheorie kloppen. De moderniseringstheorie stelt ondermeer

dat er een verschuiving van extrinsieke naar intrinsieke waarden plaats vindt. Dit
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wordt in deze studie bestudeerd over een periode van 1980 tot 2008. De

moderniseringstheorie en met name de schaarste en socialisatiehypothese kunnen

de uitkomsten in een breder perspectief plaatsen en vormen een interpretatiekader

hiervoor.

Tot aan 1999, zo toont dit onderzoek aan, heeft er een verdere verschuiving

plaatsgevonden van extrinsieke arbeidswaarden (loon, baanzekerheid en

carrièremogelijkheden) naar intrinsieke arbeidswaarden (interessant werk,

onafhankelijk werk en werk met ontwikkelmogelijkheden). Voor de data van 2008 ligt

dit anders. Of dit incidenteel is of er sprake is van een trendbreuk kan niet worden

vastgesteld. Opmerkelijk is dat in absolute termen zowel intrinsieke als extrinsieke

oriëntaties toenemen in de tijd. Tevens wordt in dit hoofdstuk geïllustreerd dat het

nog steeds de managers zijn die vooral intrinsieke arbeidswaarden hebben en de

niet-managers meer extrinsiek georiënteerd zijn. Deze uitkomst wordt in zowel 1999

als in 2008 bevestigd. In dit proefschrift wordt een positieve relatie vastgesteld

tussen intrinsieke arbeidswaarden en de meer algemene postmaterialistische

waardeoriëntatie.

Een ander onderwerp in hoofdstuk 2 vormt een analyse van het belang van werk

afgezet tegen het belang van vrije tijd. Hier worden twee theses van de

moderniseringstheorie getoetst: De socialisatiethese en de schaarstethese. Kort

samengevat kan men dit als volgt formuleren: “Is het zo dat het belang dat mensen

hechten aan werk en aan vrije tijd voornamelijk gevormd wordt door socialisatie of is

het een kwestie van het al dan niet voorhanden zijn van werk (schaarste)?” De studie

geeft een duidelijke indicatie dat werk, vergeleken met vrije tijd, belangrijker werd

naarmate er een hoge werkloosheid in een land heerst. Hier is de schaarste theorie

van toepassing, immers bij een hoge werkloosheid is vrije tijd schaars, bij een lage

werkloosheid is werk schaars. Een aanwijzing voor het opgaan van de

socialisatiethese vormt de uitkomst die gevonden werd bij een analyse van het

belang van werk versus het belang van vrije tijd in 13 landen voor diverse cohorten

tussen 1990 en 2008. Men zou toch haast verwachten dat mensen die dicht tegen

hun (pre-)pensioen aan zitten wat minder belang aan werk en meer belang aan vrije

tijd zouden gaan hechten. Dit wordt ook wel de disengagement these genoemd. Het

omgekeerde blijkt echter het geval. Het zijn vooral ouderen die sterk aan werk
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hechten, wat toch voornamelijk te verklaren lijkt uit de traditionele socialisatie. Er zijn

twee uitzonderingen: Groot Brittannië en de VS. Dit is niet vreemd want eerder

onderzoek (England & Mitsimu, 1986) toonde al aan dat in deze landen meer de

disengagement these opgaat voor ouderen. Een laatste belangrijk thema in

hoofdstuk 2 vormt de vraag of er grote verschillen tussen mannen en vrouwen zijn

als het gaat om het belang dat zij hechten aan werk. De insteek in deze studie is dat

niet zozeer het geslacht danwel de arbeidsmarktpositie bepalend is voor het belang

dat mensen hechten aan werk. Kijkt men alleen naar geslacht zonder

arbeidsmarktpositie erbij te betrekken, lijkt het alsof er een groter belang wordt

gehecht aan werk door mannen dan door vrouwen. Wordt echter de

arbeidsmarktpositie (fulltime, parttime of werkloos) erbij betrokken, blijken de

man/vrouw verschillen voor fulltime werkenden in de tijd langzaam te verminderen en

uiteindelijk in 2008 nagenoeg volledig te verdwijnen.

In hoofdstuk 3 worden ook institutionele kenmerken bij het onderzoek betrokken.

Samen met de arbeidswaarden en de persoonlijke kenmerken wordt een model

ontwikkeld om commitment met werk en flexibiliteit bij eventuele werkloosheid te

duiden (zie figuur 3). In tegenstelling tot eerdere onderzoek wordt hier zowel het

financiële als het niet-financiële commitment met werk onderzocht. Hiernaast worden

de arbeidswaarden in 3 categorieën ingedeeld: intrinsiek, extrinsiek en

maatschappelijk/altruïstisch. Deze indeling wordt bevestigd door een factoranalyse.

Verder worden de onderzochte landen onderverdeeld in twee clusters: liberale en

gecoördineerde markteconomieën. Dit laatste om vast te kunnen stellen of er in de

gecoördineerde markteconomieën een ander patroon aan arbeidswaarden voorkomt

dan in de meer liberale markteconomieën. Hiervoor worden ook de institutionele

kenmerken van deze clusters meegenomen zoals: ontslagbescherming,

verzorgingsstaat, organisatiegraad (vakbonden) en de arbeidsparticipatie van 50-

plussers (hier exit-cultuur genoemd).



233

Figuur 3 Conceptueel model hoofdstuk 3

Een van de vragen die in dit hoofdstuk centraal staat is of de verzorgingsstaat, die

vaak kenmerkend is voor de gecoördineerde markteconomieën, de niet-financiële

arbeidsoriëntatie beïnvloedt. Dit blijkt het geval. Een van de resultaten toont dat een

sterke verzorgingsstaat negatief gecorreleerd is met maatschappelijk/altruïstische en

intrinsieke arbeidswaarden. Dit wijst in de richting van een zogenaamd “crowding out

effect” dat stelt dat in goed ontwikkelde verzorgingsstaten juist de niet-financiële

(arbeids)oriëntaties naar de periferie worden verdrongen.

Een tweede issue vormt de exit cultuur, waarbij onderzocht wordt of het

commitment met werk verschilt bij landen waar het gebruikelijk is dat ouderen eerder

met pensioen kunnen gaan en landen waar dat niet het geval is. In deze studie zijn

kleine verschillen gevonden tussen leeftijdscategorie van 55 jaar en ouder in landen

waar langer doorwerken gebruikelijk is en grotere verschillen tussen 55-plussers en

de rest, in landen waar vervroegd pensioen de norm is.

Een verdere theorie die in dit hoofdstuk onderzocht is, is die van de PSM.

Deze theorie stelt ondermeer dat mensen die in de publieke sector werken een
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typisch waardepatroon hebben dat afwijkt van mensen in andere sectoren. Mensen

verbonden aan de publieke sector vinden met name de maatschappelijke en

hulpverlenende arbeidswaarden belangrijk. In het onderzoek zijn zowel mensen die

in de publieke sector werken alsook mensen die belangstelling voor deze sector

hebben onderzocht en het blijkt dat in alle onderzochte landen publieke sector

medewerkers een veel hogere score op maatschappelijk/altruïstische waarden

vertonen. De verschillen zijn het grootst in Noorwegen en Zweden. Omdat er in het

algemeen vaak meer vrouwen dan mannen in de publieke sector werken is ook

gekeken of het wellicht meer de combinatie van geslacht en sectorvoorkeur die

belangrijk is bij de maatschappelijk/altruïstische waarden. Dit blijkt alleen in de

Verenigde Staten het geval. Een laatste belangrijk punt uit dit hoofdstuk is de vraag

welke waarden de flexibiliteit om werkloosheid te voorkomen bepalen. Jonge mensen

met een sterke niet financiële arbeidsoriëntatie alsmede hoger opgeleiden zijn over

het algemeen flexibeler in dit opzicht dan de overigen.

Het geslacht heeft ook invloed op de arbeidswaarden. De hypothese

betreffende een voorkeur bij vrouwen voor maatschappelijk/altruïstische

arbeidswaarden wordt in alle landen, behalve het westelijk gedeelte van Duitsland,

bevestigd.

Vakbondsleden blijken meer dan niet-vakbondsleden een financieel

commitment met werk te hebben. Een uitkomst die het beeld van vakbonden als

voornamelijk financiële belangenbehartigers lijkt te bevestigen. Van de institutionele

verklarende variabelen is er, behalve de verzorgingsstaat, geen die significant

gecorreleerd is met andere variabelen.

In hoofdstuk 4 staan de begrippen fit (congruentie), commitment, vertrekintentie en

gap centraal. Een overzicht van de elementen wordt getoond in figuur 4. In box 1

staan de waarden. In box 2 staan andere elementen die commitment en

vertrekintentie kunnen verklaren (arbeidstevredenheid, relatie met de leidinggevende

en gezins-werk verhouding. In box 3 zijn de meer persoonsgebonden factoren

weergegeven (geslacht, leeftijd, opleiding, vakbondslidmaatschap,

arbeidsomstandigheden en sectorkeuze).
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Figuur 4 Conceptueel model hoofdstuk 4

Vaak nemen mensen een “gat” waar tussen de dingen die zij belangrijk vinden in

arbeid en de mate waarin de werkgever die voor hen belangrijke dingen ook

daadwerkelijk aanbiedt. In deze studie wordt onderzoek gedaan op welke gebieden

dit gat het grootst is. Uit eerder onderzoek van Fischer en anderen (Fischer et al,

2002) komt naar voren dat als men de waarden ordent van extrinsiek naar intrinsiek

en als laatste maatschappelijk/altruïstisch, dit gat het grootst zal zijn bij de extrinsieke

factoren en langzaam afnemen als men de intrinsieke en

maatschappelijk/altruïstische factoren erbij betrekt. Grafisch voorgesteld neemt de

figuur in het algemeen de vorm van een trechter aan met grote gaten in extrinsieke

factoren, kleinere in intrinsieke factoren en tenslotte nog kleinere in maatschappelijk/

altruïstische factoren. Opmerkelijk is dat deze trechter ook per sector verschilt (zie

figuren 5 en 6).
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Figuur 5 Trechtereffect private sector

Gewenste en aangeboden arbeidswaarden in de private sector vertonen grote

verschillen als het gaat om salaris, carrièremogelijkheden en baanzekerheid. Bij

overheidsdienaren is het gat bij baanzekerheid niet zo groot en doet het vreemde feit

zich voor dat als het gaat om maatschappelijk/altruïstische waarden het aanbod dat

werkgevers in de publieke sector hebben vaak als groter gezien wordt dan de

behoeften waardoor er geen trechter meer ontstaat.

2.0

3.0

4.0

5.0

belangrijk v
maatsch

anderen helpen interessant onafhankelijk baanzekerheid carriere hoog inkomen

Private sector

gewenst

aangeboden



237

Figuur 6 Trechtereffect publieke sector

Een vraag die ook centraal staat in hoofdstuk 4 is de volgende: Leidt congruentie of

fit (needs-supply fit) tussen de waarden die werknemers belangrijk vinden en die

werkgevers aanbieden tot meer commitment en een lagere vertrekintentie.

In het algemeen kan gesteld worden dat in alle onderzochte landen de

intrinsieke fit het sterkst tot commitment leidt. Extrinsieke fit is ook belangrijk maar

minder dan intrinsieke fit. De extrinsieke fit is belangrijker in de Liberale

markteconomieën dan in de gecoördineerde markteconomieën.

Maatschappelijke/altruïstische fit schijnt geen effect te hebben, behalve als het gaat

om publieke sector medewerkers. Bij hen leidt een grotere maatschappelijk/

altruïstische fit tot meer commitment, zelfs als je alle andere elementen, die

commitment ook beïnvloeden, erbij betrekt.

Zoals al vermeld spelen natuurlijk meer elementen een rol als het gaat om

commitment en vertrekintentie. Het is om die reden dat een model geconstrueerd is

met alle mogelijke variabelen erin. Hieruit blijkt dat hoe meer elementen toegevoegd

worden hoe zwakker het verband tussen fit en commitment fit en vertrekintentie

wordt. Er is ook onderzocht welke andere elementen een rol spelen bij het verklaren
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van commitment. Naast de al genoemde arbeidstevredenheid zijn dat vooral relaties

met de leidinggevenden (alle landen). In afzonderlijke landen zijn gezins-werk

verhouding (het oostelijk deel van Duitsland en Noorwegen), vakbondslidmaatschap

en slechte arbeidsomstandigheden (Nieuw Zeeland) die commitment negatief

beïnvloeden.

Als het gaat om fit en commitment zijn in het laatste, meest uitgebreide model,

de VS, Groot-Brittannië en Ierland (allen liberale markteconomieën) de landen waar

extrinsieke fit overeind blijft als voorspeller van commitment. Terwijl intrinsieke fit in

Nederland, Noorwegen en Ierland in een uitgebreid model als significante voorspeller

overblijft.

Dat fit zo aan belang inboet is voor een deel te verklaren door de zogenaamde

mediatie van arbeidstevredenheid. Globaal kan het zo worden voorgesteld: Fit leidt

tot arbeidstevredenheid en arbeidstevredenheid leidt tot commitment. Als men het

zogenaamde mediërende effect eruit haalt, door deze elementen in samenhang te

onderzoeken, ziet men het “netto-effect” van fit en dat is dan flink wat lager of in

sommige gevallen zelfs totaal verdwenen.

Als het gaat om vertrekintentie (verloop) zijn naast fit ook leeftijd, commitment

en arbeidstevredenheid voorspellers van vertrekintentie. In Zweden, Groot-Brittannië

en de VS is naast de leeftijd, commitment en arbeidstevredenheid gebrek aan fit een

reden voor medewerkers om hun baan te verlaten. In de Verenigde Staten en het

oostelijk deel van Duitsland (voormalige DDR) is het juist de intrinsieke fit die naast

andere elementen een rol blijft spelen bij de vertrekintentie.

In hoofdstuk 5 tenslotte zijn de modellen en onderzoeken geëvalueerd en wordt er

een overzicht gegeven van de verschillende uitkomsten. Via een multidimensional

scaling procedure is getracht de verschillende uitkomsten samen te voegen om er

een algemeen beeld uit te destilleren. Globaal wordt hier het klassieke Rijnland-

Angelsakische verschil teruggevonden of in termen van het onderzoek liberale

markteconomieën en gecoördineerde markteconomieën. In feite tonen de resultaten

drie clusters: de Angelsaksische landen minus Ierland, Ierland, Duitsland en

Nederland en tenslotte Noorwegen en Zweden als derde cluster. Hieruit kunnen wij

toch aanwijzingen halen dat de gecoördineerde markteconomieën het beste

onderverdeeld kunnen worden in een Rijnlandse en een Scandinavische variant.


