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Nieuw werk - sociaal en eerlijk - Het goede doen groeien in Europa 

 

Voorafgaande opmerking over de huidige situatie: Sinds vorig jaar is alles anders. De 

wereldwijde coronapandemie heeft ons leven veranderd. Om andere mensen en 

onszelf te beschermen zijn veel zaken die vroeger vanzelfsprekend leken, nu niet meer 

mogelijk. Ook veel Europese seminars konden niet en kunnen nog altijd niet fysiek 

plaatsvinden. Dit is zeer betreurenswaardig, want de Europese gedachte gedijt onder 

meer dankzij ontmoetingen en dialoog. Toch is het voor ons misschien ook een 

gelegenheid om vraagtekens te zetten bij wat allemaal zo vertrouwd en 

vanzelfsprekend lijkt, om meer ruimte te geven aan visies in ons leven en ons daarvoor 

in te zetten. Of zoals paus Franciscus het in zijn zojuist verschenen sociale encycliek 

"Fratelli tutti" schrijft: 

"De pijn, de onzekerheid en de angst, samen met het besef van onze eigen 

beperkingen dat de pandemie opwekte, dwingen ons om onze levensstijl, onze relaties, 

de organisatie van onze samenlevingen en vooral de zin van ons bestaan erg dringend 

te herdenken." (par. 33) 

 

Actuele ontwikkelingen in de (verdien- en) werksamenleving 

De economie, het werk en de samenleving in Europa ondergaat een proces van digitale 

transformatie. De EU-Commissie ziet het concept "Industrie 4.0" niet alleen als een 

kans om producten van hoge kwaliteit te vervaardigen, maar ook om een 

milieuvriendelijke en sociaal duurzame productie te bevorderen. Een ander soort groei, 

die de kwaliteit van het leven en de levensomstandigheden in Europa eerder in 

kwalitatieve dan in kwantitatieve zin moet verbeteren. De EU ziet zichzelf als de 
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toekomstige vestigingsplaats voor een gedigitaliseerde en schone industrie. Nationale 

digitaliseringsinitiatieven worden ondersteund en in een netwerk aan elkaar gelinkt. 

Sinds april 2016 zijn de activiteiten op EU-niveau gebundeld in het initiatief om een 

digitale Europese interne markt tot stand te brengen. Industrie 4.0 geeft de overgang 

aan naar een nieuw tijdperk in de ontwikkeling van de industriële samenleving. De 

digitalisering zal ook de structuren en omstandigheden van de arbeidswereld ingrijpend 

veranderen. Er zullen nieuwe werkmodellen worden gecreëerd, nieuwe mobiele 

werkplekken zullen ontstaan, de arbeidstijden worden nu reeds uitgebreid en 

veranderd. Terwijl arbeid in het verleden zijn plaats, tijd en aard had, wijst veel er nu op 

dat we een omwenteling meemaken. Die omwenteling zal de eisen aan arbeid, het 

begrip van arbeid, de arbeidsorganisatie en ook de organisatie van de bedrijven 

veranderen. 

Momenteel kan men een versnippering van het werk constateren. Enerzijds biedt deze 

flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden nieuwe mogelijkheden, vooral voor vrouwen, 

om gezin en beroep te combineren. Anderzijds leidt marktafhankelijke flexibilisering tot 

onzekerheid en bemoeilijkt ze de planning van ons leven. In de toekomst zal werk veel 

minder gebonden zijn aan plaats en tijd. Deze ontwikkeling nam vorig jaar een hoge 

vlucht door de coronapandemie. Thuiswerk is niet langer de uitzondering maar de regel 

geworden, als de werktaken dat mogelijk maken. Intussen hebben veel bedrijven hun 

kantoorruimte opgezegd. In veel sectoren lijkt het proces onomkeerbaar, aangezien de 

voordelen voor de bedrijven duidelijk zijn: goede resultaten en tegelijk 

kostenbesparingen. Veel werknemers zien mobiel werken ook als een winst in vrije tijd 

door het wegvallen van de reistijd en met flexibele roosters en de vrijheid om hun 

werkuren - althans voor een deel - zelf te bepalen. Tegelijkertijd betekent dit echter dat 

de oude (ruimtelijke) scheiding tussen werk en vrije tijd steeds verder wordt uitgewist en 

dat de grens tussen beroeps- en privéleven steeds vager wordt. Er ontstaat een nieuwe 

"arbeidscultuur", die openstaat voor de diversiteit van levenssituaties en levensstijlen. 

De werkende samenleving bevindt zich daardoor in een - momenteel razendsnel - 

veranderingsproces. Of dat werkelijk zo positief is als het voor velen lijkt, valt nog af te 

wachten. Veel regelingen van de arbeidstijdwetten in Europa zijn niet langer 

doeltreffend bij mobiel werk, denk maar aan de pauzeregelingen, overuren, 

elfurenregel, enz.1 Ook moet worden opgemerkt dat de verandering in de 

 
1 Cf: Hartmut Heidenreich: Work-Life-Balance und Homeoffice. Neue Freiheiten im Alltag, aber auch neue 
Herausforderungen [Evenwicht tussen werk en privé en thuiswerk. Nieuwe vrijheden in het dagelijks leven, maar 
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arbeidsmaatschappij gepaard gaat met een toenemende precarisering van de arbeids- 

en levensomstandigheden en dat bestaande rechten worden ondermijnd. De EU-

Commissie heeft enige tijd geleden op deze ontwikkelingen gereageerd met haar 

initiatief om een Europese pijler van sociale rechten in het leven te roepen. 

Op dit moment zijn de gevolgen van de coronapandemie voor de ontwikkeling van de 

economie in Europa en de Europese arbeidsmarkt nog niet te overzien. Toch kan nu al 

worden vastgesteld dat de werkloosheid in bepaalde sectoren, zoals toerisme en 

horeca, toeneemt. In Zuid-Tirol bijvoorbeeld verliezen momenteel veel vrouwen hun - 

vaak deeltijdse - baan. In heel Europa ondervinden veel jongeren problemen om een 

stageplaats te vinden. De huidige situatie wordt gekenmerkt door onzekerheid en angst 

bij veel werknemers. 

Anderzijds zien we dat ook steeds meer mensen pleiten voor een andere manier van 

zakendoen, namelijk een die is afgestemd op de behoeften van de mensen en de 

menselijke waardigheid. We hebben de afgelopen maanden moeten leren welke arbeid 

systeemrelevant is. In de pandemie is de waardenschaal verschoven. Ook de 

klimaatverandering, de verspilling van hulpbronnen en de toenemende vervuiling en 

vernietiging van ons milieu krijgen alsmaar steeds meer aandacht en worden steeds 

belangrijker. Dit gaat ook gepaard met een verlangen naar een ander soort groei. In dit 

verband wordt vaak de term "post-groei-samenleving" gebruikt. Niet alles wat wordt 

geproduceerd is ook echt nodig. Niet alles wat (winstgevende) werkgelegenheid schept, 

is sociaal en nuttig voor de mensen. Menswaardig, eerlijk, sociaal en rechtvaardig 

moeten de leidende beginselen zijn voor "goed werk" in Europa. 

 

Werk - menswaardig en fair 

Er moet worden nagedacht over de voorwaarden voor menswaardig werk in het digitale 

tijdperk en er moeten criteria komen voor een sociale en rechtvaardige arbeidswereld. 

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO - International Labour Organization) is een 

gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties, opgericht in 1919 en gevestigd 

in Genève. De belangrijkste doelstellingen van de IAO zijn de bevordering van 

 
ook nieuwe uitdagingen], in: MISEREOR/ZASS-KAB/KEB Duitsland (uitg.): ÜberLebensWerk ARBEIT – 
menschenwürdig und fair, Aken 2020, p. 80 - 82. 
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menswaardig werk en de sociale bescherming. Het zelfbeeld en de acties van de IAO 

zijn gebaseerd op vier fundamentele beginselen: 

• Vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen: 

• Afschaffing van dwangarbeid 

• Afschaffing van kinderarbeid 

• Verbod op discriminatie in arbeid en beroep 

Deze zijn opgenomen in acht fundamentele arbeidsnormen van de IAO. Die werden in 

1998 unaniem goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de IAO in een 

"Verklaring van de IAO inzake fundamentele beginselen en rechten op het werk en de 

opvolging daarvan". Zij omvatten de volgende arbeids- en sociale normen van de IAO: 

betaling van een leefbaar loon, redelijke arbeidstijden, veilige en gezonde 

arbeidsomstandigheden, wettelijk bindende arbeidsverhoudingen. Wereldwijd zijn nog 

steeds grotere inspanningen nodig om schendingen van de mensenrechten te 

bestrijden en menswaardig werk mogelijk te maken.2 Volgens de IAO werken 40,3 

miljoen mensen in moderne slavernij, van wie 24,9 miljoen dwangarbeid verrichten. 152 

miljoen 5- tot 17-jarigen verrichten kinderarbeid, van wie 73 miljoen onder gevaarlijke 

arbeidsomstandigheden. Hoewel alle landen in Europa de eisen van de IAO hebben 

geratificeerd, zijn deze ook in Europa nog lang niet ingewilligd. Gelijke en eerlijke 

beloning voor gelijk werk, vaste arbeidscontracten met voldoende sociale zekerheid, 

betaalde vrije tijd en gezondheid en veiligheid op het werk zijn nog steeds geen realiteit 

voor alle mensen in Europa. Integendeel, de intensivering van het werk, de onzekere 

arbeidsomstandigheden, het digitale toezicht, de voortdurende flexibiliteit en de 

beschikbaarheid de klok rond nemen toe. In het algemeen stijgt de druk op werknemers 

in alle sectoren en dat leidt tot een zorgwekkende toename van lichamelijke en 

psychische aandoeningen. Werken en toch arm zijn is ook in Europa voor alsmaar meer 

mensen dagelijkse kost ("working poor").3 Ook de sociale verdeeldheid rukt op. 

Bijvoorbeeld in Spanje, waar onlangs gepubliceerde gegevens uit de officiële 

statistieken bevestigen dat het een lageloonland is. "Het overgrote deel van het loon 

bedraagt 1.100 euro per maand, ver onder het gemiddelde loon."4 Ter vergelijking: Het 

gemiddelde maandinkomen in Noorwegen bedraagt 6.141 euro, in Roemenië 940 
 

2 Zie ook: INFOR WBCA, februari 2021, op www.mmtc-infor.com. 
3 Zie voor meer informatie: www.ilo.org/berlin en www.ilo.org/brussels/lang--nl/index.htm. 
4 INFOR WBCA, februari 2021, p. 6. 
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euro5, in Duitsland 3.994 euro.6 Dat de sociale kloof niet alleen een realiteit is in veel 

Europese landen, maar dat de kloof dwars door Europa loopt, wordt ook geïllustreerd 

door de volgende cijfers. Bovendien houden deze cijfers nog geen rekening met de 

veranderingen als gevolg van de coronapandemie, aangezien er geen actuele 

gegevens beschikbaar zijn. 

 

Werkgelegenheidsgraad - werkloosheid - jeugdwerkloosheid - minimumloon 

Werkgelegenheidsgraad: De werkgelegenheidsraad of arbeidsparticipatie van 

volwassenen in de leeftijdsgroep van 15 tot 64 jaar varieert in Europa. Bij de meeste 

vrouwen is de werkgelegenheidsgraad lager en daarbij is nog geen rekening gehouden 

met de omvang van hun activiteiten. Aangezien het percentage vrouwen met een 

deeltijdbaan hoger ligt, betekent dit dat vrouwen nog steeds minder kans hebben om 

betaald werk te verrichten. Dat heeft negatieve gevolgen voor hun sociale bescherming. 

Enkele voorbeelden van de werkgelegenheidsgraad in EU-lidstaten in het 3e kwartaal 

van 2020: Malta: 77,3% (mannen: 85,7, vrouwen: 68,6), Zweden: 83,7% (mannen: 84,5, 

vrouwen: 80,7), Hongarije: 73,1% (mannen: 80,7, vrouwen: 65,6), Oostenrijk: 77,1% 

(mannen: 81, vrouwen: 74,2), Tsjechische Republiek: 76,3% (mannen: 83, vrouwen: 

68,9).7 

Werkloosheid: Het werkloosheidspercentage voor de EU in december 2020 vertoont 

grote verschillen. Het percentage varieert van Griekenland met 16,7% en Spanje met 

16,2% tot Frankrijk met 8,9%, Estland met 7,9% en Cyprus met 7,3%.8 Dit betekent dat 

786.000 mensen werkloos zijn in Griekenland, 3.741.000 in Spanje en 2.614.000 in 

Frankrijk.9 Volgens de laatste prognoses zullen de werkloosheidscijfers dit jaar 

aanzienlijk stijgen. In Spanje bijvoorbeeld wordt een stijging tot 17,9% verwacht.10 

 
5 De cijfers zijn van 2018 https://www.laenderdaten.info/durchschnittseinkommen.php; geraadpleegd op 16 
februari 2021. 
6 Het cijfer voor Duitsland is van 2019 https://de.statista.com/themen/293/durchschnittseinkommen. 
7 Stand 3/2020 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/188794/umfrage/erwerbsquote-in-den-eu-
laendern/, geraadpleegd op 18 februari 2021, 
8 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/160142/umfrage/arbeitslosenquote-in-der-eu/; geraadpleegd op 
18 februari 2021. 
9 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/250187/umfrage/arbeitslosenzahlen-in-der-eu/; geraadpleegd op 
18 februari 2021. 
10 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/374857/umfrage/prognose-zu-den-arbeitslosenquoten-in-der-
eu/; geraadpleegd op 18 februari 2021. 
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Jeugdwerkloosheid: Die vormt een ernstig probleem en is inderdaad, zoals verwacht, 

navenant hoog in landen met een hoge werkloosheid. De cijfers hebben betrekking op 

jongeren van 15 tot 24 jaar en zijn van december 2020: Spanje: 40,7%, Griekenland: 

35%, Italië: 29,7%, Zweden: 23,8%, Frankrijk: 23,4%, Portugal: 22,5%.11 Ook hier valt 

te vrezen dat de jeugdwerkloosheid als gevolg van de pandemie in heel Europa nog 

verder zal toenemen. 

Minimumloon: Werken en toch arm zijn. Een doorslaggevende reden om hierin 

verandering te brengen is de invoering van een minimumloon. Dat bestaat nog lang niet 

in alle landen van de Europese Unie en het bedrag varieert niet alleen sterk maar is 

vaak ook veel te laag. In de volgende Europese landen is er een minimumloon: 

Luxemburg: 12,38 euro, Frankrijk: 10,15 euro, Nederland: 10,14 euro, Ierland: 9,80 

euro, België: 9,66 euro, Verenigd Koninkrijk: 9,35 euro, Duitsland: 9,35 euro, Spanje: 

5,76 euro, Slovenië: 5,44 euro, Malta: 4,48 euro, Portugal: 3,83 euro, Griekenland: 3,76 

euro en Litouwen: 3,72 euro.12 

 

Activiteitensamenleving - een blauwdruk voor de toekomst van Europa? 

Achter deze cijfers gaan wantoestanden in Europa schuil. In het licht daarvan is er 

vraag naar sociale modellen voor de toekomst, zoals het model van de 

"activiteitensamenleving", dat al jaren wordt voorgestaan door de Katholieke 

Arbeidersbewegingen (KAB) in Duitsland en Oostenrijk en door de Katholieke 

Vereniging van Werkenden in Zuid-Tirol (KVW). Hieronder volgt een voorstelling ervan. 

Het ligt in de aard van de mens om actief te zijn, iets te doen, te scheppen, vorm te 

geven. De mens kan niet inactief zijn. Vaak wordt activiteit gelijkgesteld met werk en 

werk met betaalde beroepsbezigheden. Maar werk is meer dan alleen een 

beroepsbezigheid en activiteiten zijn meer dan werk. Toch wordt in onze samenleving 

meer waarde gehecht aan een betaalde beroepsbezigheid, omdat die gepaard gaat met 

inkomen en sociale zekerheid. Dat weten zelfs kleine kinderen al. Toen ze acht was, zei 

Judith, een vriendinnetje van mijn oudste dochter, heel bedroefd tegen me: "Mijn 

moeder werkt niet." Haar moeder zorgde "alleen maar" voor de vijf kinderen, het huis en 

 
11 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/74795/umfrage/jugendarbeitslosigkeit-in-europa/; geraadpleegd 
op 18 februari 2021. 
12 Stand in januari 2020 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/37401/umfrage/gesetzliche-mindestloehne-
in-der-eu/; geraadpleegd op 18 februari 2021. 
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de tuin. Of zoals een andere vriendin zei: "Mijn vader werkt en mijn moeder ook, maar 

zij heeft een piepklein baantje." Wat ze bedoelde, was dat haar moeder een 

deeltijdbaan had als verantwoordelijk projectmanager bij een groot bedrijf in Keulen. 

In de samenleving telt men alleen mee, als men een voltijdse betaalde baan heeft. Het 

liefst ook nog met veel overwerk, want dat zet het belang van die baan nog extra in de 

verf. Aan de onderkant van onze samenleving staan dan logischerwijze zij die geen - 

hoe klein ook hun baantje - betaald werk hebben: de werklozen, die er al gauw van 

worden beschuldigd dat ze helemaal niet willen werken, dat ze lui zijn en dat ze goed 

leven op kosten van de staat.13 Zelfs een precaire baan is beter dan geen betaald werk. 

Betaalde arbeid creëert een meerwaarde, die naar het kapitaal vloeit en zo opnieuw 

kapitaal creëert. Met plezier worden steeds hogere winsten gegenereerd. Meer 

productie betekent meer verkoop, meer winst, meer geld - en nog meer productie 

betekent nog meer geld... Enzovoort. Het is algemeen bekend dat de inkomens ongelijk 

verdeeld zijn en ook dat wij leven ten koste van anderen en toekomstige generaties, 

omdat de economie mensen en onze natuur uitbuit. Denk maar aan 

milieuverontreiniging, klimaatverandering... Het klopt niet dat pas de huidige 

wereldwijde coronapandemie heeft aangetoond dat het anders moet en kan. We 

hebben veranderingen nodig. We hebben visies nodig voor een betere Europese 

toekomst voor iedereen! 

De KAB heeft al vele jaren een dergelijke visie: de activiteitensamenleving! De term 

"activiteitensamenleving" wordt geassocieerd met een sociaal hervormingsproject dat 

een einde wil maken aan de exclusieve gerichtheid op betaald werk.14 In de 

"activiteitensamenleving" hebben alle vormen van menselijke arbeid door vrouwen en 

mannen hetzelfde maatschappelijke belang en zijn ze gelijkwaardig, omdat ze 

gelijkgerechtigde vormen van menselijke expressie zijn. De triade van arbeid – 

particuliere arbeid zoals verzorging en verpleging, vrijwilligerswerk en betaald werk - is 

in de activiteitensamenleving even waardevol. Dat zal ook niemand tegenspreken, maar 

in ons sociaal systeem gaapt er een enorme kloof tussen woorden van appreciatie en 

concrete daden. Dat merkt men reeds bij betaalde arbeid. Helaas zijn het juist de 

zogenaamde vrouwenberoepen die minder (geldelijke) erkenning krijgen. En we weten 

 
13 Zie ook: Anna Mayr: "Die Elenden - Warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und sie dennoch braucht" 
["De miserabelen - Waarom onze samenleving werklozen veracht en ze toch nodig heeft"], München 2020. 
14Cf. Michael Schäfers: Von der Arbeit zur Tätigkeit. Zeitdiagnosen und Wege wider die Resignation [Van werk naar 
activiteit. Diagnoses van de tijd en manieren tegen berusting], Münster, Hamburg, Londen 2001. 
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dat applaudisseren voor verzorgers in bejaardentehuizen leuk is, maar dat verandert 

niet het systeem. Ook een eenmalige premie als blijk van waardering verandert daar 

niets aan. Het valt trouwens te vrezen dat men niet alleen het belangrijke 

verpleegkundige werk na het einde van de coronapandemie weer snel uit het oog zal 

verliezen. 

Loonafhankelijke betaald werk in de kapitalistische democratie15 zal vervreemden. Het 

doel ervan wordt niet zelf bepaald door de werkende mensen en evenmin afgewogen 

door een sociale consensus, maar volgt de economische "kosten-batenanalyse" van de 

productie van meerwaarde voor het kapitaal. In tal van verklaringen van de afgelopen 

maanden is herhaaldelijk gewezen op het belang en de relevantie van het bedrijfsleven. 

De economie moet draaien. We worden verondersteld te consumeren. Daarvoor is de 

btw in Duitsland vorig jaar zelfs verlaagd. 

Vervreemd betaald werk maakt deel uit van een ideologie van economie en vooruitgang 

die, in het licht van de huidige levensbedreigende crises, aan een fundamentele 

herziening toe is. Hervormingen en herstructureringsprocessen moeten beginnen bij de 

menselijke arbeid in al zijn uitingsvormen, want arbeid is de spil van de sociale 

vraagstukken. Ook in de toekomst zal de mens zichzelf als subject vormen en uiten 

door zijn daden. Voor een leefbare toekomst voor iedereen blijven de vormen van 

organisatie van de menselijke arbeid daarom een centrale bouwsteen. 

Hervormingsprojecten die geen rekening houden met de menselijke arbeid, lopen op 

niets uit, gezien de plaats die werken nog steeds in ons leven inneemt (inkomen, 

sociale zekerheid, sociale erkenning). Een verandering van mentale waarden alleen zal 

een sociale en rechtvaardige toekomst voor iedereen echter niet tastbaar maken. Er zijn 

fundamentele structurele maatregelen nodig, een "metamorfose"16 in de richting van 

een "activiteitensamenleving". Er is behoefte aan een nieuw Europees beleid voor de 

vrijheid van de mens. 

Het debat over een toekomstige "activiteitensamenleving" was in de eerste plaats een 

reactie op de "crisis van de samenleving van de winstgevende arbeid" aan het einde 

van het vorige millennium. Vandaag is die crisis geenszins overwonnen, maar wordt ze 

nog acuter, gezien de schijnbaar onstuitbare ondermijning van de bestaanszekerheid. 

 
15Cf. Rainer Mausfeld: Angst und Macht. Herrschaftstechniken der Angsterzeugung in kapitalistischen Demokratien 
[Angst en macht. Technieken van overheersing bij het opwekken van angst in kapitalistische democratieën], 
Frankfurt a.M. 2019. 
16Cf. Ulrich Beck: Die Metamorphose der Welt [De metamorfose van de wereld], Berlijn 2017. 
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Alleen door het vinden van en het experimenteren met nieuwe arbeidsvormen zullen we 

in staat zijn de verdere transformatie van mens en natuur tot handelswaar een halt toe 

te roepen. Anders zal het "tijdperk van uitputting"17 doorgaan en de mensheid en onze 

planeet uiteindelijk aan de grenzen van overbelasting en overgebruik brengen. Nieuwe 

mogelijkheden van financiële zekerheid voor iedereen zijn noodzakelijk om de 

"metamorfose" op gang te brengen en veilig te stellen. Het feit dat de 

"activiteitensamenleving" nu steeds meer opnieuw ter sprake komt in het kader van de 

discussie over de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen als waarborg voor 

vrijheid, bewijst de noodzaak en de actualiteit ervan als werk- en samenlevingsmodel 

voor de toekomst. 

In een tijd waarin velen zich eerder het einde van de wereld voorstellen dan het einde 

van het kapitalisme en de vervreemde arbeid, is de "activiteitensamenleving" niet in de 

laatste plaats een uiting van de hoop op een "ecologische bekering"18 naar een 

solidaire economie, regionale economieën en een regeneratieve en ecologische 

economie die een goed leven voor iedereen mogelijk maakt. De noodzakelijke 

omwentelingen zullen moeten worden bevochten. "We staan nu op een kruispunt in 

onze geschiedenis. We staan op het punt te falen, maar we hebben nog niet gefaald. Er 

is nog tijd om te veranderen. Wij zijn nu aan zet."19 

Aan de hand van vier stellingen zal ik de hoekstenen schetsen van het 

hervormingsproject "activiteitensamenleving": 

Menselijke arbeid is de spil van sociale vraagstukken. 

De samenleving van winstgevende arbeid is eigenlijk eenzijdig. 

De "activiteitensamenleving" wil meer verdelende rechtvaardigheid creëren. 

De "activiteitensamenleving" wil nieuwe vormen van werk initiëren en uitbreiden. 

1. Menselijke arbeid is de spil van sociale vraagstukken. 

In het licht van de klimaatrampen, de overexploitatie van de natuurlijke hulpbronnen en 

de toenemende precarisering van de arbeid in Europa en de rest van de wereld is een 
 

17Cf. Wolfgang Martynkewicz: Das Zeitalter der Erschöpfung. Die Überforderung des Menschen durch die Moderne 
[Het tijdperk van uitputting. De overbelasting van de mens door de moderniteit], Berlijn 2013. 
18 Encycliek Laudato si' van paus Franciscus: Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Libreria Editrice 
Vaticana, Rome 24 mei 2015, par. 216-221. 
19 Greta Thunberg: Ich will, dass ihr in Panik geratet. Meine Reden zum Klimaschutz [Ik wil dat jullie in paniek 
raken. Mijn toespraken over klimaatbescherming], Frankfurt a.M. 2019, p. 64. 
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hervormingsproject voor de "samenleving van winstgevende arbeid" vandaag 

dringender dan ooit. De noodzakelijke sociaalecologische transformatie kan alleen 

slagen als de verdere ontwikkeling van de arbeid plaatsvindt met het oog op een 

"activiteitensamenleving". Het basisidee is om meer autonomie mogelijk te maken. "Wie 

onvrijheid op welk levensdomein dan ook als onvermijdelijk beschouwt, kan, meer nog, 

zal weldra terechtkomen in een wereld waarin deze onvrijheid alles regeert. De eis van 

vrijheid is altijd absoluut (...). Dat is de eis die erin moet bestaan dat alle werk in 

activiteiten wordt omgezet en dat al het heteronome handelen van mensen in autonoom 

handelen verandert. Zelfs het laatste restje werk wordt onderworpen aan de wens tot 

omzetting in activiteit"20, stelde de socioloog en publicist Ralf Dahrendorf drie decennia 

geleden vast. In het teken van de precarisering van de arbeid zijn deze eisen meer dan 

ooit actueel. Het gaat om de afschaffing van vervreemd werk en een transformatie naar 

meer vrijheid, menselijke waardigheid en billijkheid. Alles wat goed werk creëert, is 

sociaal. 

Al het werk, waar ook ter wereld, moet menswaardig en fair zijn. Mensonwaardig werk 

bestaat niet alleen in de textielfabrieken van India, in de goudmijnen in Peru of in de 

coltanwinning in Congo. Het bestaat ook in Europa, bijvoorbeeld in de 

vleesverwerkende industrie bij ons om de hoek, waar arbeiders worden uitgebuit en op 

elkaar gepakt in onwaardige woningen moeten leven. Moeten komen werken als je 

wordt opgeroepen is net zo onfair als de videobewaking van werknemers. Het feit dat 

mensen verschillende banen moeten aannemen om van hun inkomen te kunnen leven, 

is gewoon schandalig. 

2. De samenleving van winstgevende arbeid is eigenlijk eenzijdig. 

Onze op betaald werk gerichte samenleving geeft voorrang aan "productief" werk boven 

"reproductief" werk, dat wereldwijd voor het grootste deel door vrouwen moet worden 

verricht. Productieve arbeid verhoogt de welvaart en de rijkdom, terwijl reproductieve 

arbeid daarvoor hoogstens een voorwaarde is en dus wordt gedegradeerd tot een 

"aanhangsel" van betaalde arbeid. De vrouwen zorgen er zo voor dat de mannen 

omzeggens "ongestoord" kunnen werken. Op enkele uitzonderingen na blijft het 

socialezekerheidsstelsel uitsluitend gericht op betaald werk als voorwaarde voor 

toegang tot het systeem. Rechten die naast een betaalde baan worden verworven, 
 

20 Geciteerd volgens: Horst Kern / Michael Schumann: Das Ende der Arbeitsteilung. Rationalisierung in der 
industriellen Produktion [Het einde van de arbeidsverdeling. Rationalisatie in de industriële productie], München 
1984, p. 326. 
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bijvoorbeeld door de opvoeding van en de zorg voor kinderen, worden in het beste 

geval beschouwd als "aanvullende sociale rechten". De "activiteitensamenleving" 

daarentegen beoogt een duidelijke maatschappelijke en sociale herwaardering van 

menselijke activiteiten "buiten" betaalde arbeid. Daartoe behoren particulier of eigen 

werk, gemeenschapswerk of vrijwilligerswerk en onbetaald werk in de "zorgeconomie" 

(thuiszorg, opvoeding van de kinderen, enz.). Werk is meer dan alleen maar betaald 

werk! Alle vormen van menselijke arbeid zijn gelijk! Een voorwaarde in het model van 

de activiteitensamenleving is de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen dat 

bestaanszekerheid garandeert en de opneming van onbetaald maatschappelijk relevant 

werk in de socialezekerheidsstelsels. 

3. De "activiteitensamenleving" wil meer verdelende rechtvaardigheid creëren. 

Als gevolg van de enorme vertraging van de economische groei in Europa momenteel 

worden de marges voor een betere verdeling dankzij groei steeds beperkter. Bovendien 

zaait de huidige economische groei verdeeldheid. Het is juist de ongebreidelde groei 

van het financieel kapitalisme dat slechts weinigen voordeel heeft gebracht en de 

meerderheid met lege handen heeft achtergelaten. Het verbeteren van wat reeds 

bestaat, het intelligenter ordenen en het daardoor scheppen of behouden van 

langetermijnwaarden voor onszelf en de toekomstige generaties is de aangewezen 

vorm van duurzame kwalitatieve groei. Dat houdt in dat het bestaande moet worden 

herverdeeld om de groeiende sociale verdeeldheid bij ons en in de wereld aan te 

pakken. Die verdeling is de centrale taak van een toekomstgericht regelgevingsbeleid! 

4. De "activiteitensamenleving" wil nieuwe vormen van werk initiëren en uitbreiden. 

In zijn encycliek "Laudato si'" heeft paus Franciscus herinnerd aan de basisfuncties van 

alle vormen van menselijke arbeid, die een lange traditie hebben in de sociale leer van 

de Kerk. Het gaat over bouwen en bewaren, over de bijdrage die menselijke arbeid 

moet leveren aan de bouw van het "gemeenschappelijke huis". Werken betekent 

deelnemen aan de zorg voor de Schepping.21 De voortdurende versnelling van het 

levens- en werkritme "is tegengesteld aan de natuurlijke traagheid van de biologische 

evolutie. Hierbij komt nog het probleem dat de doelstellingen van deze snelle en 

voortdurende verandering niet noodzakelijk gericht zijn op het algemene welzijn en een 

 
21Cf. encycliek "Laudato si'" van paus Franciscus, op. cit., par. 13-15. 
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houdbare en integrale menselijke ontwikkeling."22 Wij werken te snel, te weinig 

"betrokken met de natuur", te weinig met oog voor het geheel en de situatie van de 

mensheid in haar geheel. We werken tot de ondergang.23 Daarom hebben we nieuwe 

vormen van arbeid nodig. Essentiële vragen in dit verband zijn: Welke rol kan en moet 

menselijke arbeid in de toekomst spelen? Wat zijn "overbodige" taken waar we 

onmiddellijk mee kunnen stoppen om ruimte vrij te maken?24 Waar is werk "onderdeel" 

van een systeem dat overmatig niet-regeneratieve hulpbronnen verbruikt en dat we 

moeten beëindigen, als we willen overleven? Welke banen moeten worden omgevormd 

tot zinvolle en autonome activiteiten voor de samenleving? Welk werk schaadt het 

algemeen belang en draagt niet bij tot een duurzame circulaire economie? Deze 

kwesties staan op de agenda. Het is tijd om een breed maatschappelijk discours over 

de nieuwe vormen van werk te openen! Het is tijd om stappen te zetten die - zoals 

beschreven in het model van de "activiteitensamenleving" - een andere weg inslaan, 

namelijk naar een rechtvaardige en sociale Europese samenleving. 

 

Handelen voor "goed" werk - sociaal en rechtvaardig 

Vooral de Europese arbeidersbewegingen en vakbonden hebben een sleutelrol te 

vervullen bij de humanisering van de arbeidswereld en de praktische tenuitvoerlegging 

ervan. Het komt erop aan menswaardige arbeidsomstandigheden te garanderen in een 

sociaal rechtvaardig Europa. Zoals we moesten vaststellen, wordt de sociale kwestie 

bijzonder acuut. De rechten van werknemers worden ondermijnd. Druk, concurrentie en 

de prioriteit van winstmaximalisatie boven de belangen en behoeften van de werkende 

bevolking leiden tot een achteruitgang van de levenskwaliteit en verscherpen de sociale 

verdeeldheid. Daarom is het van belang om niet alleen ervaringen tussen de landen uit 

te wisselen en begrip te kweken, maar ook politieke actiemogelijkheden over de 

nationale grenzen heen te ontwikkelen en gezamenlijk concrete actieterreinen en 

stappen uit te werken. Het doel hiervan moet het waarborgen van menswaardige 

arbeidsomstandigheden in Europa en het versterken van de sociale dimensie van de 

EU in het digitale tijdperk zijn. Dit alles moet ook nieuwe impulsen geven aan de 

vormgeving van een "Europees sociaal model" en het moet de netwerken van 
 

22 Ibid., par. 18. 
23Cf. Hans Joachim Rieseberg: Arbeit bis zum Untergang. Die Geschichte der Naturzerstörung durch Arbeit [Werken 
tot de ondergang. De geschiedenis van de vernietiging van de natuur door de arbeid], München 1992. 
24Cf. David Graeber: Bullshitjobs. Vom wahren Sinn der Arbeit [Bullshitjobs. Over de ware betekenis van werk], 
Stuttgart 2018. 
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christelijke werknemersorganisaties en vakbonden in Europa verder ontwikkelen en hen 

als actoren in het digitale transformatieproces en in de sociale dialoog verder 

versterken. Door de huidige situatie was dat niet mogelijk tijdens een fysiek seminar. 

Desondanks sommen we tot slot maatregelen op die de beschreven richting aangeven 

en impulsen kunnen geven voor gezamenlijke Europese netwerkvorming. 

• Het loon voor verricht werk moet voldoende zijn voor een menswaardig leven. 

Om dit te garanderen moet het minimumloon 60% bedragen van het 

brutomaandloon van voltijdse werknemers. In Duitsland eist de KAB daarom een 

wettelijk minimumloon van ten minste 13,69 euro. De hierboven beschreven 

beoordelingsgrondslag voor de vaststelling van een minimumloon kan ook in 

andere Europese landen worden toegepast. Het vaststellen van minimumnormen 

op Europees niveau wordt vaak besproken, maar is moeilijk omdat de EU geen 

economisch homogene groep van staten is.25 

• Collectieve arbeidsovereenkomsten moeten worden versterkt. Zo zouden 

overheidsopdrachten of economische stimuleringsmaatregelen alleen mogen 

worden gegund aan bedrijven die aan collectieve arbeidsovereenkomsten 

gebonden zijn. De versterking van cao's op nationaal niveau draagt ook bij tot de 

versterking van de rechten van de werknemers in Europa. Voor de vakbonden is 

hier een essentiële rol weggelegd. 

• Om iedereen sociale zekerheid te garanderen, pleiten wij voor een 

onvoorwaardelijk basisinkomen en een solidair pensioenstelsel. Zo steunt de 

KAB in Duitsland het huidige "Europees burgerinitiatief voor het onvoorwaardelijk 

basisinkomen".26 

• Om werk voor iedereen menswaardig en fair te maken, hebben we doeltreffende 

wetgeving inzake de toeleveringsketens op Europees niveau nodig. Wetgeving 

die bedrijven ertoe verplicht in de hele waardeketen eerlijke lonen te betalen en 

aan de milieunormen te voldoen. Dat is nodig omdat de productie van goederen 

en de verlening van diensten door de globalisering steeds minder gebonden zijn 

aan specifieke locaties. Dat kan men in Europa niet alleen vaststellen bij de 

logistieke werknemers en zorgverleners uit andere Europese landen ("live-ins"). 

De rechten van de werknemers en de sociale normen worden ondermijnd in de 
 

25 Zie ook het Europese Corridormodel https://library.fes.de; geraadpleegd op 24 februari 2021. 
26 www.ebi-grundeinkommen.de 



14 
 

zogenaamde "waardeketens" - zelfs tot het punt van op slavernij lijkende 

omstandigheden. Het is dan ook een belangrijke stap dat de Commissie 

juridische zaken van het Europees Parlement in januari van dit jaar voor een 

Europese wet inzake de toeleveringsketen heeft gestemd.27 

• Er zijn Europese normen voor mobiel werken nodig. Dit is des te dringender 

omdat steeds meer mensen tegenwoordig thuis (moeten) werken. In januari 

2021 riep een parlementaire meerderheid de Commissie op een richtlijn in te 

dienen voor het "recht om niet beschikbaar te zijn". In de resolutie, die is 

opgesteld door de Maltese politicus Alex Agius Saliba, staat onder meer dat 

ontoegankelijkheid een grondrecht is dat "een onlosmakelijk onderdeel is van de 

nieuwe arbeidspatronen in het nieuwe digitale tijdperk".28 

Nieuwe vormen van werk vereisen nieuwe vormen van regelgeving om sociaal en 

rechtvaardig te zijn. Hier worden de Europese werknemersbewegingen en vakbonden 

opgeroepen om op te komen voor eerlijke en menswaardige arbeidsomstandigheden, 

zowel in Europa als wereldwijd. 

 

Keulen, februari 2021 

getekend: Mechthild Hartmann-Schäfers (wetenschappelijk medewerkster van de 

Stichting ZASS) 

 
27 www.lieferkettengesetz.de 
28 www.netzpolitik.org; geraadpleegd op 24 februari 2021. 


