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Hoofdstuk 7 

 

De moderne mens ging zich als ‘homo faber’ definiëren, zowel in het 

kapitalistische kamp als in het communistische/marxistische en het nazistische. 

Arbeid en zijn verwanten groeiden uit tot kernbegrippen van het nieuwe 

mensbeeld, de mens werd opgevat als essentieel een arbeidend wezen. De 

verheerlijking van de arbeid is de moderne, prozaïsche erfgenaam van de 

mythische Prometheus (Lemaire, 2010, pag. 323). 

 

 

SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

 

De betekenis van werken heeft zich, kijkend naar het boek Genesis, ontwikkeld 

van een straf van God na het eten van een ‘verboden vrucht’, tot een van de 

meest centrale elementen in ons leven. In deze dissertatie zijn de uitkomsten 

beschreven van een onderzoek naar de betekenis van werken voor de 

Nederlandse beroepsbevolking. Een onderzoek gedaan in respectievelijk 1983, 

2008 en 2009. In 1983 en 2008 is er onderzoek gedaan bij een representatieve 

steekproef uit deze beroepsbevolking (N was respectievelijk 995 en 1098), in 

2009 is aan 557 mensen gevraagd wat de betekenis van werken is in hun leven. 

De betekenis van werken is onderzocht aan de hand van de Meaning of Working 

(MOW) vragenlijst. Deze is ontwikkeld voor een oorspronkelijk internationaal 

onderzoek waaraan acht landen, waaronder dus Nederland, hebben deelgenomen 

(MOW, International Research Team, 1987). Voor het onderzoek in 2008 en 2009 

is een verkorte versie van de oorspronkelijke vragenlijst gebruikt; alleen die 

vragen die een centrale plaats innamen in het oorspronkelijke onderzoek zijn in 

de nu gehanteerde vragenlijst opgenomen (zie bijlage 2). 

Door het onderzoek uit 1983 in 2008 deels te herhalen kan een analyse gemaakt 

worden van de ontwikkeling die de betekenis van werken in de afgelopen 

vijfentwintig jaar heeft doorgemaakt, door de herhaalde afname van de 

vragenlijst eind 2009 kan onderzocht worden welke effecten de kredietcrisis 

mogelijk op de betekenis van werken gehad heeft. Het eerste dat bij een 

vergelijking van de uitkomsten opvalt is dat, hoewel werken nog steeds een 

centrale plaats in het leven van mensen lijkt in te nemen, deze centraliteit van 

werken wel lijkt te zijn afgenomen. Bij het verdelen van honderd punten over 

respectievelijk werken, vrije tijd, het gezin, maatschappelijke activiteiten of 

activiteiten op het gebied van de kerk, godsdienst of levensbeschouwing, daalt 

het aantal punten dat men aan werk toekent van gemiddeld 29.53 in 1983 naar 

25.71 in 2008. Wanneer gevraagd om het belang van werken aan te geven op 
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een zevenpuntsschaal, waarbij een score van een staat voor “een van de minst 

belangrijke dingen in mijn leven’” en een score van zeven voor “een van de 

belangrijkste dingen in mijn leven” daalt het gemiddelde van 5.05 naar 4.41. 

Overigens lijkt er, wellicht dus onder invloed van de kredietcrisis, in 2009 weer 

een geringe stijging van deze centraliteit van werken op te treden; men geeft nu 

gemiddeld 28.57 punten aan werken en de centraliteitsmaat stijgt licht van 4.41 

naar 4.52. 

De daadwerkelijk rode draad door de ontwikkeling van de betekenis van werken 

in de afgelopen decennia lijkt echter te zijn een toename van de instrumentaliteit 

van werken. Werken als bezigheid op zich die interessant kan zijn, of nuttig voor 

de samenleving, lijkt steeds minder belangrijk gevonden te worden. De betekenis 

van het salaris dat met werken verdiend wordt is daarentegen steeds 

belangrijker geworden. Uit de antwoorden op diverse vragen komt dit zeer 

consistent naar voren. Wanneer gevraagd wordt om honderd punten te verdelen 

over een aantal facetten van werken dan stijgt het aantal punten op de uitspraak 

“werken verschaft mij een noodzakelijk inkomen” van gemiddeld 26.26 in 1983 

naar 37.45 in 2008 en 38.54 in 2009. De grootste daling doet zich voor bij het 

aantal punten dat wordt toegekend aan “werken op zich is interessant en geeft 

me voldoening”, van 23.55 in 1983 naar 17.58 in 2008, om vervolgens overigens 

in 2009 weer licht te stijgen naar 19.34. Wanneer gevraagd wordt om zes 

aspecten van werken te rangordenen, dan stijgt “het geld dat ik met mijn werk 

verdien” van plaats 4 in 1983, naar plaats 2 in 2008 en 2009. Bij een vraag waar 

het belang van een goede beloning afgezet moest worden tegen tien andere 

aspecten van werken, stijgt het belang van een goede beloning van plaats 5 in 

1983 naar plaats 3 in 2008 en 2009. Overigens lijkt bij de antwoorden op deze 

vraag al sprake te zijn van een duidelijk effect van de crisis. Eindigde in 2008 

een goede werkzekerheid op plaats 10, in 2009 is dit gestegen naar plaats 8. Net 

als in veel ander onderzoek bevatte ook de oorspronkelijke MOW vragenlijst een 

voorbeeld van de zogenaamde loterijvraag van Morse en Weiss (1955): “Stel dat 

u een loterij zou winnen of een erfenis zou krijgen waardoor u voldoende geld 

zou hebben om de rest van uw leven royaal te kunnen leven zonder te werken. 

Wat zou u doen?”. In 1983 gaf 13.7% van de respondenten aan dan te zullen 

stoppen met werken, in 2008 en 2009 is dit percentage gestegen tot rond de 

23%, respectievelijk 23.2% in 2008 en 22.3% in 2009. In 1983 gaf nog 42.4% 

aan in dezelfde baan te willen blijven werken, in 2008 is dat gezakt tot 15.7% en 

19.0% in 2009. De overgrote meerderheid geeft zowel in 2008 als in 2009 aan 

wel te willen blijven werken, maar dan onder andere voorwaarden. Gevraagd 

naar die voorwaarden, geeft bijna 80% aan korter te willen gaan werken. 

Kortom, werken lijkt vooral een instrumentele betekenis te hebben gekregen, 
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men werkt primair voor het geld, en wanneer dat geld op andere manieren 

beschikbaar gekomen is dan stopt men met werken of gaat men in ieder geval 

korter werken.  

Het belang van de extrinsieke motivatie, werk is een middel en dan vooral een 

middel om geld te verdienen, blijkt ook uit een clusteranalyse op de data uit 

2009. Het grootste cluster, met daarin 29% van de respondenten, blijkt gevuld 

te worden met mensen die vooral extrinsiek gemotiveerd zijn. Het kleinste 

cluster, ruim 13%, is dat waarin de respondenten vallen die vooral intrinsiek 

gemotiveerd zijn, mensen die werken als activiteit op zich leuk en interessant 

vinden. Dit laatste cluster bevat overigens relatief veel mensen met een hoog 

inkomen, mensen dus die zich de luxe van een intrinsieke motivatie kunnen 

permitteren.  

Geconstateerd wordt dus dat het belang van werk, de centraliteit ervan, afneemt 

en dat werk een meer instrumentele rol heeft gekregen, het inkomen is een 

relatief belangrijker facet van werk geworden. Vraag die zich hierbij aandient is 

of dit een daadwerkelijke verandering in de waardering van werk is, of dat deze 

verandering veroorzaakt wordt, of mede veroorzaakt wordt, door het feit dat de 

beroepsbevolking, en dus ook de in dit onderzoek gebruikte steekproef, in 

vergelijking met 1983 qua samenstelling veranderd is. Zo is het aantal vrouwen 

in de beroepsbevolking duidelijk toegenomen, is het gemiddelde opleidingsniveau 

gestegen, is de gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking toegenomen en het 

gemiddelde inkomen gestegen. Om te onderzoeken of deze factoren een rol 

gespeeld hebben is een variantie-analyse uitgevoerd met sexe, opleiding, 

inkomen en leeftijd als covariaten. Uit deze analyse blijkt dat de geconstateerde 

verschillen niet veroorzaakt worden door verschillen in samenstelling van de 

respectievelijke steekproeven. Gecorrigeerd voor deze verschillen verandert er 

nauwelijks iets in de gevonden resultaten. Sommige effecten worden zelfs 

versterkt, zoals bij het toegenomen belang dat aan inkomen wordt toegekend. 

Het is dus niet de aard van de samenstelling van de beroepsbevolking die ten 

grondslag ligt aan de gevonden tendensen, maar er lijkt sprake te zijn van een 

daadwerkelijke verandering. 

Mensen is ook gevraagd wat hun verwachtingen aangaande de toekomst zijn. 

Hier is een duidelijk toenemende somberheid zichtbaar wanneer de antwoorden 

uit 2008 vergeleken worden met die uit 2009. Zo verwachtte in 2008 30.5% van 

de respondenten dat zich in de komende vijf tot tien jaar ontwikkelingen zouden 

voordoen die hun werkgelegenheid in gevaar zou kunnen brengen, in 2009 was 

dit percentage gestegen tot 34.6%. Het percentage mensen dat daarentegen een 

verbetering van hun werkgelegenheid verwachtte daalde van 36.2% in 2008 

naar 32.1% in 2009. Men blijkt zich ook in toenemende mate zorgen te maken 
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over het werk. Op de vraag “hoe vaak piekert u of maakt u zich zorgen over uw 

werk in uw vrije tijd” zegt in 2008 9.1% dit nooit te doen, in 2009 is dit gedaald 

tot 2.9%. Het percentage mensen dat aangeeft heel vaak te piekeren steeg van 

slechts 2.6% in 2008 naar maar liefst 12.4% in 2009. 

Tenslotte is ook nog gekeken naar mogelijke verbanden tussen de betekenis van 

werken en een aantal persoons- en persoonlijkheidskenmerken. Wanneer de 

betekenis van werken gerelateerd wordt aan de bekende Big Five 

persoonlijkheidskenmerken (Hoekstra, Ormel, & De Fruyt, 1996) dan valt op dat 

met name bij consciëntieuze mensen werken een centrale plaats inneemt. 

Consciëntieuze mensen willen ook vooral nieuwe dingen kunnen leren op hun 

werk en zij hechten relatief veel belang aan goede promotiemogelijkheden. 

Gevoelsmatige, onzekere mensen lijken juist een zekere aversie te hebben tegen 

het leren van nieuwe dingen, waarschijnlijk ingegeven door de angst het niet te 

kunnen, maar ook de angst voor verandering. Kenmerk van extraverte mensen is 

dat zij houden van avontuur en vanzelfsprekend van contact. Dit komt ook 

duidelijk terug; er is een positieve correlatie tussen extraversie en het kunnen 

leren van nieuwe dingen, contact met mensen in het werk en afwisseling. Het 

belang van het kunnen leren van nieuwe dingen, het zich verder kunnen 

ontplooien in het werk blijkt ook positief samen te hangen met het 

opleidingsniveau; hoe hoger de opleiding des te meer waarde men aan dit 

element toekent. Hoe hoger de opleiding, hoe positiever men ook lijkt te zijn met 

betrekking tot de eigen arbeidsmarktpositie; het belang dat men toekent aan een 

goede werkzekerheid in een baan neemt af naarmate het opleidingsniveau 

toeneemt. Hoewel voor iedereen de centraliteit van werken lijkt te zijn 

afgenomen, is het wel zo dat een toename van het opleidingsniveau samen gaat 

met een toename van de centraliteit van werken; hoe hoger het opleidingsniveau 

hoe belangrijker men werken vindt.  

De afname van het belang van werken lijkt overigens geen verschijnsel te zijn 

dat vooral bij jongeren optreedt. Integendeel, juist wanneer men ouder is, blijkt 

het belang van werken minder groot te zijn, en dit overigens ten gunste van het 

belang van het gezin en van activiteiten op het gebied van kerk, godsdienst en 

levensovertuiging.  

Verder blijkt het belang van werken samen te hangen met de hoogte van het 

inkomen, naarmate men meer verdient stijgt het belang dat men aan werken 

hecht. Overigens is er ook sprake van een dergelijke positieve correlatie tussen 

de hoogte van het inkomen en het belang dat men hecht aan het geld dat met 

werken verdiend wordt. Het blijkt dus niet zo te zijn dat het duidelijk 

toegenomen belang dat men hecht aan het salaris, afneemt naarmate men meer 

verdient, meer verdienen hangt samen met nog meer willen verdienen.  
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Een aantal van de gevonden verschillen tussen mannen en vrouwen lijkt nog vrij 

‘klassiek’. Zo is voor mannen het inkomen belangrijker, en zijn vrouwen het 

vaker eens met de uitspraak “werken op zich is interessant en geeft mij 

voldoening”. Opmerkelijk is, uitgaande van hetzelfde stereotype idee, dat 

vrouwelijke leden van de beroepsbevolking het gezin minder belangrijk vinden 

dan de mannelijke leden. Goede contacten met leidinggevenden en collega's 

worden belangrijker gevonden, goede promotiemogelijkheden minder belangrijk. 

Enige voorzichtigheid met betrekking tot de geconstateerde ontwikkelingen is 

hier overigens op zijn plaats. Zo zijn de data in 1983 en in 1999, 2008/2009 op 

een verschillende wijze verzameld, een persoonlijk afgenomen 'paper and pencil' 

survey, versus de afname via internet. Mede hierdoor was het noodzakelijk om 

soms het format van de survey aan te passen, op een aantal punten maakte dit 

de vergelijking van de antwoorden, en toetsing van de mogelijke verschillen, 

moeilijk. Daarnaast verschilden de steekproeven in de genoemde jaren duidelijk 

qua grootte en samenstelling. Voor dit laatste geldt overigens dat die verschillen 

in samenstelling de verschillen representeren die in de loop der jaren ook zijn 

opgetreden in samenstelling van de Nederlandse beroepsbevolking. Zoals 

beschreven in hoofdstuk 4 is het niet waarschijnlijk dat deze punten een 

substantieel effect op de uitkomsten hebben gehad. 

De geconstateerde trends lijken dus geen ‘artefacts’ van de steekproeven te zijn, 

maar ze lijken te wijzen op een daadwerkelijke verschuiving in de betekenis van 

werken. De ‘hardheid’ van die verschuiving wordt zelfs versterkt door het 

onderzoek naar het effect van de verschillen in samenstelling van de 

steekproeven en door het onderzoek naar de relatie met een aantal persoons- en 

persoonlijkheidskenmerken. Bij dit laatste onderdeel zijn niet alle verwachtingen 

uitgekomen. Zo werden er wel enkele verbanden gevonden met 

persoonlijkheidskenmerken zoals gemeten met een ‘Big Five’-vragenlijst, maar 

was slechts een zeer beperkt aantal relaties tussen de betekenis van werken en 

een aantal basic needs zoals gemeten met de Princess Diana significant. Hier ligt 

een mogelijke beperking van het onderhavige onderzoek. De Princess Diana is 

een middels de computer af te nemen interactieve test die door degenen die de 

test hebben ingevuld zeer geprezen werd; de waardering ervoor was aanzienlijk 

hoger dan die voor de meer ‘klassieke’ vragenlijsten. Dit neemt niet weg dat de 

betrouwbaarheid van de schalen laag was, te laag om daar beslissingen op te 

baseren. De uitkomsten kunnen een prima startpunt zijn voor een gesprek, 

bijvoorbeeld in het kader van de beantwoording van persoonlijke 

loopbaanvragen, of aan het begin van een individueel coachings- of 

begeleidingstraject, maar meer stellige diagnostische uitspraken over de mate 

waarin bepaalde needs aanwezig zijn, kunnen er niet mee gedaan worden. Deze 
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tekortkomingen van het instrument hebben waarschijnlijk ook bijgedragen aan 

de geringe hoeveelheid significante relaties tussen de respectievelijke needs en 

facetten van de betekenis van werken. Hier liggen duidelijk mogelijkheden voor 

vervolgonderzoek met mogelijk andere instrumenten gericht op een 

inventarisatie van behoeftes. Een andere beperking van het onderzoek ligt in de 

gehanteerde Meaning of Working vragenlijst. Het is evident dat een herhaling 

van eerder onderzoek belangrijke voordelen heeft, het maakt het in dit concrete 

geval mogelijk om vergelijkingen te maken tussen hoe de Nederlandse 

beroepsbevolking vijfentwintig jaar geleden over werken dacht en hoe men daar 

nu over denkt. Consequentie is wel dat er gebruik gemaakt moest worden van 

dezelfde vragenlijst als ruim vijfentwintig jaar geleden, inclusief mogelijke 

manco’s. Een vragenlijst die overigens ook toen al een compromis was tussen de 

verschillende bij het oorspronkelijke Meaning of Working project betrokken 

landen. Ook hier liggen mogelijkheden voor vervolgonderzoek, onderzoek dus 

met een mogelijk betere of verbeterde vragenlijst, onderzoek waarin bijvoorbeeld 

ook de instrumentaliteit van werken nader uitgediept wordt. Beperking van het 

onderzoek was ook dat de gehanteerde vragenlijst sterk kwantitatief van aard 

was. Gegeven de ‘rijkdom’ van de betekenis van werken, zou een 

onderzoeksopzet met toevoeging van een meer kwalitatief deel, waarschijnlijk tot 

een verdere verdieping van de kennis over de betekenis van werken leiden. De 

theoretische implicaties van dit vooral exploratieve onderzoek zijn beperkt, het 

onderzoek levert een verdieping op van onze kennis over de betekenis van 

werken, het maakt het ook mogelijk om het bij de start van het MOW-project 

gehanteerde heuristisch model (zie hoofdstuk 4) verder aan te scherpen. Met de 

practische implicaties dient voorzichtig omgegaan te worden; het toenemen van 

het instrumentele karakter van werken, betekent niet dat er aan andere zaken, 

zoals bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, sfeer op het werk, werkdruk etc., 

minder aandacht besteed kan worden.  

De centraliteit van werken lijkt in de afgelopen vijfentwintig jaar dus te zijn 

afgenomen, de extrinsieke functie, het belang dat men hecht aan werk als een 

manier om een noodzakelijk inkomen te verwerven, lijkt te zijn toegenomen. Dit 

zou gezien kunnen worden als een 'verschraling' en een verarming; werk heeft 

vooral een economische functie, werken doe je vooral om het geld. Dat werken 

op zich ook interessant kan zijn, dat je middels werk een bijdrage aan de 

samenleving kunt leveren, je door werken jezelf nuttig kunt maken voor de 

maatschappij, wordt minder belangrijk gevonden. Een meer positieve kijk op 

deze ontwikkeling is echter ook mogelijk. Werk was voor velen zo centraal omdat 

het nagenoeg de enige manier was om andere zaken die men in het leven 

belangrijk vindt te kunnen realiseren. Werk was voor velen dé manier om contact 
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met anderen te hebben. Mogelijk is werk minder centraal omdat het realiseren 

van die andere zaken ook op een andere manier kan. Dit zou kunnen betekenen 

dat het verlies van werk, door werkloosheid of pensionering, tot minder 

psychisch leed zou leiden. Wanneer werk zeer centraal staat in het leven, is 

verlies ervan erg, minder centraal betekent dus wellicht ook minder leed bij 

verlies er van. Wanneer werk minder centraal wordt, wordt het wellicht ook 

gemakkelijker er in psychisch opzicht afstand van te nemen. Een wat 'lossere' 

manier van kijken naar ons werk zou kunnen betekenen dat de hoeveelheid 

stress die voor sommigen door werk veroorzaakt wordt afneemt. Voorwaarde is 

dan overigens wel dat de werkzekerheid groot is en blijft, iets wat door een groot 

deel van de respondenten op het MOW-onderzoek in 2009 niet zo ervaren werd. 

Mogelijk ook dat het door de afname van deze centraliteit gemakkelijker wordt 

om minder te gaan werken, meer tijd te nemen voor de andere zaken die in het 

leven eveneens belangrijk zijn. Gezien het feit dat veel werk en veel werken 

samenhangt met energiegebruik, CO2-uitstoot en vervuiling, zou een geringere 

centraliteit van werken, en werken vooral zien als een activiteit die nodig is om 

een noodzakelijk inkomen te verwerven, op termijn dus kunnen leiden tot een 

verbetering van het ons omringende milieu en van ons 'interne milieu'.  

 


