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Neergaande trend in de 
kwaliteit van arbeid

A R B E I D S M A R K T

In de Verenigde Staten is een neergaande trend in 
de kwaliteit van werk beschreven (Kalleberg et al., 
2000; Kalleberg, 2011). De arbeidsvoorwaarden 
en de werkomstandigheden zijn sinds de jaren 
zeventig tot in het eerste decennium van de 21e 

eeuw op allerlei dimensies verslechterd.
Als oorzaak werden de steeds grotere wereldwijde con-

currentie, technologische innovatie, toename van laagbe-
taald werk in de dienstensectoren, afname van de invloed 
van vakbonden en zogenaamde financialisatie van het werk 
aangemerkt (Kalleberg, 2011). Financialisatie is een toene-
mend accent op de financiële verantwoording van alle be-
zigheden binnen bedrijven en in de publieke sector. Daarbij 
kwam dat de overheid in de VS werknemers niet voldoende 
had beschermd door de eenzijdige aandacht in het beleid 
voor prijsstabiliteit en inflatie. Werkloosheid en de creatie 
van  banen – en zeker van goede banen – hadden geen top-
prioriteit. 

Het gevolg was dat het aandeel ‘good jobs’ afnam en 
het aandeel ‘bad jobs’ toenam. Bij een ‘good job’ gaat het 
om een goede beloning, een goede pensioenregeling en so-
ciale zekerheid, een redelijke mate van autonomie en een 
zekere controle over eigen werkzaamheden en over eigen 
arbeidsuren en vrije tijd. Er was dus steeds meer sprake van 
onzeker werk (precarious work). Dit alles leidde in de VS 

tot grotere ongelijkheid op het punt van inkomens en ar-
beidsvoorwaarden (Kalleberg, 2011). Ook in het Verenigd 
Koninkrijk werden dergelijke conclusies getrokken voor de 
periode 2006–2012 (Gallie, 2013; Gallie et al., 2014).

De OESO (2016) vindt dat drie dimensies van baan-
kwaliteit belangrijk zijn: de beloning, de werkzekerheid en 
de kwaliteit van het werk (beperkte tijdsdruk en fysieke be-
lasting, voldoende autonomie en steun van de leiding). Op 
basis van een Europees-breed databestand blijkt dat Neder-
land relatief goed scoort op beloning, maar gemiddeld op 
de aspecten werkzekerheid en kwaliteit van werk. Boven-
dien vond de OESO (2016) dat de positie van Nederland 
in de periode 2005–2015 was verslechterd op de dimensie 
kwaliteit van het werk. 

Deze publicaties roepen de vraag op hoe de kwaliteit 
van het werk in Nederland zich de laatste tijd heeft ontwik-
keld. Allereerst kijken we naar de trend. Is er, net als in de 
VS en het VK, ook in Nederland sprake van een neergang 
van de arbeidskwaliteit? En ten tweede kijken we naar de 
demografische categorieën en beroepsgroepen die kwets-
baar zijn voor deze ontwikkelingen.

METHODE
Om de ontwikkeling van de kwaliteit van werk te analyse-
ren, gebruiken we data die verzameld zijn met de Nationale 
Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA omvat 
een breed palet aan beroeps- en werkkenmerken, zoals ar-
beidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en werktijden 
(Hooftman et al., 2015) en levert een representatief en be-
trouwbaar beeld op van de arbeidssituatie van werknemers 
in Nederland. Elk jaar omvat de NEA een netto-steekproef 
van ruim 22.000 werknemers in loondienst (40.000 vanaf 
2014). De data van de NEA zijn gewogen naar geslacht, 
leeftijd, herkomst, opleidingsniveau, bedrijfstak, regio en 
stedelijkheid. 

Werknemers hebben in de periode 2007–2015 diverse 
vragen over deze kenmerken beantwoord. We beschikken 
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Net als in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk was ook 
in Nederland het laatste decennium een ongunstige ontwikkeling 
in de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden waarneembaar. 
Qua arbeidscontract werd de situatie met name voor jongeren in 
de periode 2007–2013 steeds beroerder. In 2014 en 2015 vond op 
een aantal punten herstel plaats.
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bij elkaar over de data van ruim 230.000 werknemers. Aan-
sluitend op Kalleberg (2011) zijn zes werkkenmerken uit 
de NEA gedestilleerd (tabel 1).

RESULTATEN
Om de vraag over de trend in de kwaliteit van het werk in 
Nederland te beantwoorden, zijn de scores van de werk-
nemers op de zes werkkenmerken gestandaardiseerd (in z-
scores). Het voordeel daarvan is dat eenvoudig te zien is of 

er in de tijd een stijging of daling plaatsvond en van welke 
omvang die is (figuur 1).

De mate van mentaal uitdagend werk nam tot en met 
2013 significant af. Hetzelfde geldt voor de autonomie in 
het werk (de invloed op het eigen werk). De arbeidsduur 
en de promotiemogelijkheden namen over de hele periode 
2007–2015 af. Het werken met een tijdelijk contract en de 
baanonzekerheid namen tot 2013 significant toe. Daarna 
zette zich op deze aspecten een verbetering in. Dus in 2014 
en 2015 nam het werken met een tijdelijk contract en de 
baanonzekerheid iets af.

Het aantal uren dat de gemiddelde werknemer in Ne-
derland werkte, liep van 2007 tot 2015 terug van 31,8 uur 
naar 29,5 uur per week. En het percentage werknemers met 
een tijdelijk contract nam toe van 16 procent in 2007 via 
22 procent in 2013 naar 20 procent in 2015. Opvallend is 
dat de verschillen tussen de jaren het grootst zijn over de 
periode 2007–2013. Van 2013 tot 2015 is een omgekeerde 
trend zichtbaar. 

Alles bij elkaar zijn in de periode 2007–2013 meer 
werknemers terechtgekomen in banen die te typeren zijn 
als ‘bad jobs’. Omdat in de periode 2014–2015 op een paar 
punten een lichte verbetering in de kwaliteit van het werk 
waarneembaar is, lijkt de conjunctuur daar een rol in te spe-
len. Het aantal faillissementen en de werkloosheid is in die 
laatste paar jaren immers – na een lange periode van stijging 
– weer iets afgenomen. 

Vervolgens richten we ons op de demografische cate-
gorieën en bedrijfsgrootte. Daarbij is de vraag welke per-
soons- of demografische kenmerken samenhangen met een 
hoge of lage score op de werkkenmerken. Omdat de resulta-

Bron: TNO/CBS, NEA 2007-2015

Werkkenmerken uit de NEA TABEL 1

Mentaal uitdagend werk

vragen over de benodigde 
mate van concentratie, mate 
van aandacht en mate waarin 
nagedacht moet worden.

Autonomie
onder andere vragen over of 
men zelf kan beslissen over 
werkvolgorde en tempo.

Arbeidsduur het aantal werkuren per week 
volgens het contract.

Contractvorm heeft de werknemer een vast of 
flexibel contract?

Promotiemogelijkheden is er gedurende de laatste twee 
jaar promotie gemaakt?

Baanonzekerheid
vragen over zorgen de baan te 
behouden en het risico de baan 
te verliezen.

Bron: TNO/CBS, NEA 2007-2015

Trend in de werkkenmerken, 2007-2015 FIGUUR 1
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ten gebaseerd worden op data van negen jaren, zijn de jaren 
in de analyses toegevoegd, dus als correctiefactor. 

Mannen hebben, met 35 uur, een veel langere werk-
week dan vrouwen, die 25 uur per week werken. Daarnaast 
hebben mannen meer autonomie in hun werk, is hun werk 
uitdagender en hebben ze meer promotiekansen.

Oudere werknemers werken vaker voltijds en in vaste 
dienst dan jongeren. Bij het ouder worden komen werkne-
mers dus vaker in functies en banen terecht met aantrekke-
lijker aspecten (meer kwaliteit). De promotiemogelijkhe-
den van ouderen zijn echter beperkter, wat plausibel lijkt, 

gezien de loopbaan die ouderen waarschijnlijk al achter de 
rug hebben. Verder blijkt dat hogeropgeleiden veel meer 
het autonome en mentaal uitdagende werk doen dan lager-
opgeleiden. Ook hebben ze vaker een voltijdcontract in 
vaste dienst. 

Ten slotte zien we dat niet-westerse allochtonen op be-
langrijke werkkenmerken ongunstiger scoren dan autochto-
nen of westerse allochtonen. Niet-westerse allochtonen wer-
ken – in vergelijking met autochtonen – meer in tijdelijke 
banen met meer baanonzekerheid. De verschillen zijn niet 
groot maar wel significant. En daarnaast blijkt onder meer 

Bron: TNO/CBS, NEA 2007-2015

Beroepsgroepen en de kwaliteit van werk (n =226.299) FIGUUR 2

Bron: TNO/CBS, NEA 2007-2015

Resultaten lineaire regressieanalyses van persoonskenmerken op kwaliteit van werk (n = 234.766) TABEL 2

Mentaal 
uitdagend werk Autonomie

Arbeidsduur in 
uren

Tijdelijk 
contract

Promotie 
gemaakt

Baan-onzeker-
heid

Sekse (vrouw–man, 0–1) 0,06*** 0,12*** 0,41*** –0,02 0,07*** –0,02

Leeftijd (in 10 klassen, 1–10) 0,16*** 0,13*** 0,17*** –0,37*** –0,17*** 0,06***

Opleiding (laag–midden–hoog, 1–3) 0,23*** 0,20*** 0,16*** –0,07*** 0,08*** –0,01

Herkomst (autochtoon & westerse 
allochtoon–niet-westerse allochtoon, 0–1) –0,05*** –0,07*** 0,01 0,04*** 0,00 0,05***

Bedrijfsgrootte (4 klassen, 1–4) 0,06*** –0,02*** 0,06*** –0,04*** 0,06*** 0,04***

Jaar (9 jaren: 2007–2015) –0,04*** –0,05*** –0,07*** 0,03*** –0,04*** 0,11***

*** Significant op eenprocentsniveau.
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In het kort

dat hoe groter een bedrijf is waar iemand werkt, hoe groter de 
kans op uitdagend werk en promotiemogelijkheden.

Door middel van interactie-analyses is nagegaan of er 
zich opmerkelijke veranderingen in de tijd voordeden bij de 
demografische categorieën. Dat bleek bij de meeste catego-
rieën niet het geval. Wel bleek dat jongeren (15–29 jaar) 
in de loop van de crisisperiode 2007–2013 steeds meer het 
tijdelijk werk zijn gaan doen, van 41 procent van alle jon-
geren in 2007 tot aan 56 procent in 2013. In 2015 is het 
percentage weer wat teruggelopen, namelijk tot 48 procent. 
Bij oudere werknemers is het tijdelijk werk in deze periode 
zo goed als gelijk gebleven: 12 à 14 procent van de 30- tot 
49-jarigen had tijdelijk werk en slechts 6 à 8 procent van 
de 50-plussers. Een van de effecten van de crisis – de groei 
van het tijdelijk werk – is dus volledig terechtgekomen bij 
de jongeren. Hiermee samenhangend blijkt dat jongeren in 
2007 nog gemiddeld 30 uur per week werkten. In 2013 was 
dat gemiddelde teruggelopen naar 23 uur per week. Over 
de periode 2007–2013 werd de situatie voor jongeren qua 
arbeidscontract dus langzamerhand steeds beroerder, ter-
wijl dat bij oudere werknemers niet het geval was.

Ten slotte richten we ons op de situatie bij de beroeps-
groepen. De zes werkkenmerken zijn – door middel van 
factoranalyse – teruggebracht tot twee kerndimensies. 
Deze twee blijken enerzijds de dimensie interessant-beperkt 
(autonoom en mentaal uitdagend werk, voltijds en in vaste 
dienst) te zijn (horizontaal weergegeven in figuur 2) en 
anderzijds de dimensie zeker-onzeker (onzeker en tijdelijk 
werk met weinig promotiemogelijkheden) (verticaal weer-
gegeven). 

Vervolgens is berekend hoe grote beroepsgroepen in 
het NEA-databestand scoren op deze twee dimensies (fi-
guur 2). Het gaat om de gemiddelde scores over de negen 
jaren 2007–2015. Elke dimensie heeft over deze periode 
een gemiddelde van 0.

De banen van leidinggevenden, ingenieurs, architec-
ten en technici, ICT-functies en administratief-financiële 
functies kunnen aangemerkt worden als ‘good jobs’. De 
banen van postdistributiepersoneel, koks & kelners, win-
kelpersoneel, schoonmakers & huishoudelijk personeel, 
en bejaarden- & kinderverzorgers komen het meest in aan-
merking om als ‘bad job’ getypeerd te worden. Bij deze ba-
nen is er sprake van weinig interessant werk, deeltijdwerk, 
flexibele contracten en baanonzekerheid. De andere banen 
nemen een tussenpositie in.

CONCLUSIE EN DISCUSSIE
Niet alleen in de VS en het VK, maar ook in Nederland is 
er, althans in de crisisperiode 2007–2013, sprake van een 
verslechtering van de kwaliteit van werk en de arbeidsvoor-
waarden. In de periode 2007–2013 blijken meer werkne-
mers terecht te zijn gekomen in banen met meer arbeidson-
zekerheid en matige arbeidsvoorwaarden, in deeltijdwerk, 
met flexibele contracten en relatief weinig autonomie. Een 
deel van deze problematiek – de dalende autonomie van 
werkenden in Nederland – werd reeds eerder vastgelegd 
door Van den Bossche et al. (2015). Dat de autonomie van 
werknemers is afgenomen, wijst mogelijk ook op een toe-
name van het geprotocolleerde en simpele werk en op de 
tendens dat leidinggevenden verantwoordelijkheden naar 
zich toe trekken. 

Van belang is ook dat we vastgesteld hebben dat een 
van de effecten van de crisis – de groei van het tijdelijk werk 
– bijna geheel bij de jongeren (15–29 jaar) is terechtgeko-
men. Over de periode 2007–2013 werd de situatie voor 
jongeren qua arbeidscontract langzamerhand steeds be-
roerder, terwijl dat bij 30- tot 49-jarigen en bij 50-plussers 
niet het geval was.

Als het gaat om de kwetsbare groepen bij de kwaliteit 
van de arbeid, hebben we vastgesteld dat het niet alleen om 
jongeren gaat, maar ook om lageropgeleiden en niet-wes-
terse allochtonen. Het saaiere werk in tijdelijke contracten 
is meer bij deze categorieën geconcentreerd dan bij hun te-
genpolen. Bij beroepsgroepen met ‘bad jobs’ moet gedacht 
worden aan postdistributiepersoneel, koks & kelners, win-
kelpersoneel, schoonmakers & huishoudelijk personeel, en 
bejaarden- & kinderverzorgers.

Onze conclusies bevestigen ten dele de resultaten van 
de OESO (2016), namelijk dat de kwaliteit van het werk 
in het eerste en tweede decennium van deze eeuw verslech-
terd is. Een economische dreiging in de vorm van dalende 
opbrengsten en winsten, en mogelijk zelfs van dreigende 
faillissementen, lijkt in de crisisperiode geleid te hebben tot 
het aanhalen van de teugels door bedrijfsleiders. We laten 
echter ook zien dat in de periode 2013–2015 een kentering 
ingezet lijkt te zijn. De vraag is of het aantrekken van de 
economie in de nabije toekomst het tij verder kan keren, of 
dat er ten dele ook sprake is van een meer structurele ver-
schuiving in het Nederlandse arbeidsbestel in de richting 
van flexibel werk en onzekerheid. Het zou in ieder geval wel 
een gespreksthema in de SER moeten zijn.

 ▶ Tijdens de periode 2003-2013 zijn 
meer werknemers terecht geko-
men in banen met ongunstige 
kwaliteit van werk.

 ▶ De groei van het tijdelijk werk is 
bijna geheel bij jongeren terecht 
gekomen. 

 ▶ De vraag is of het aantrekken van 
de economie in de nabije toe-
komst het tij verder kan keren.
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