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Voorwoord

In het maatschappelijk debat gaat het Sociaal en Cultureel Planbureau vaak in de schoenen
van burgers staan. We proberen te begrijpen en duiden hoe het met mensen gaat en te
doordenken wat er op hen afkomt. Ook in de serie ‘De veranderende wereld van werk’,
waar deze publicatie een onderdeel van is, gaan we in de schoenen van werkenden staan
en onderzoeken we vanuit het zogenoemde burgerperspectief hoe de kwaliteit van hun
werk zich ontwikkelt en welke kansen en risico’s er in de loop der tijd kunnen ontstaan.
We doen dit mede op verzoek van de Tweede Kamer, die geïnteresseerd is in de door-
werking van ‘grote’ ontwikkelingen op individuele burgers. Het perspectief van de burger
innemen, betekent ook dat we oog hebben voor dat wat er voor burgers toe doet. En dat is
niet alleen het betaalde werk dat ze doen. De kwaliteit van leven wordt immers bepaald
door de optelsom van activiteiten in een breed scala aan domeinen: betaald werk, de zorg
voor anderen, scholing, het sociale leven, vrije tijd en ga zo maar door. De coronacrisis
maakt het belang van al deze domeinen duidelijker dan ooit. Omdat veel werkenden kin-
deren hebben voor wie ze zorgen, mantelzorg geven en zich in en naast het werk ontwik-
kelen, richt dit rapport zich op de vraag hoe werk zo ingericht kan worden dat werkenden
in staat worden gesteld om op een duurzame manier in deze activiteiten te kunnen partici-
peren. De schoenen van werkenden kunnen knellen omdat tijd, energie en aandacht eindig
zijn. Maar onder de juiste omstandigheden kunnen betaald werk, zorg en ontwikkeling wel
degelijk samengaan en elkaar verrijken.
In deze publicatie onderzoeken we dan ook op welke manieren werk de ruimte om voor
anderen te zorgen en te (blijven) leren kan vergroten of verkleinen. Kennis over de hulp-
bronnen en barrières die er voor burgers toe doen, kan helpen bij het maken van beleids-
keuzes voor het faciliteren van een gezonde, duurzame en brede participatie van burgers in
zowel werk, zorg als een leven lang ontwikkelen. Er lijkt brede consensus te bestaan dat dat
is wat de toekomstige samenleving van mensen vraagt, zodat we de economie draaiende
kunnen houden, de zorg voor de vergrijzende bevolking op kunnen vangen en ons kunnen
blijven aanpassen aan veranderende technologische mogelijkheden en de buitenwereld.

We danken Joop Schippers hartelijk voor zijn bijdrage in de leescommissie. Daarnaast gaat
onze dank uit naar de experts die voor deze studie geïnterviewd zijn en hun kennis uit
praktijk en wetenschap met ons hebben gedeeld.

Prof. dr. Kim Putters
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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Samenvatting

S.1 Achtergrond

Zorgende en lerende werkenden
Werk, de zorg voor anderen en scholing zijn geen opzichzelfstaande domeinen, ook al wor-
den ze soms wel zo benaderd. Voor veel werkenden komen deze drie activiteiten op enig
moment of op meerdere momenten van hun loopbaan samen. Werkenden maken onder-
deel uit van een gezin, familie, vriendengroep en buurt en nemen daarom zorgtaken op
zich, zoals het verzorgen van baby’s en het doen van boodschappen voor een zieke buur-
man. Veel werkenden ontplooien zich tijdens hun loopbaan, door aan bij-, na- en her-
scholing te doen of door al werkende te leren. Het leven van werkenden omvat dus meer
domeinen, rollen en taken dan enkel werk. Al deze domeinen, rollen en taken lopen in
elkaar over. Werkomstandigheden zijn daarmee mede bepalend voor de mogelijkheden
om naast en in het werk andere rollen en taken op te pakken. Iemand die structureel over
moet werken kan het gevoel hebben er te weinig voor de kinderen te kunnen zijn. Iemand
met een weinig ondersteunende baas kan het lastig vinden aan te kaarten dat zijn of haar
moeder ziek is geworden en zorg nodig heeft. En iemand die altijd hetzelfde werk moet
doen en geen mogelijkheden heeft om aanvullende cursussen te doen, kan het gevoel
hebben stil te staan in zijn of haar ontwikkeling.

Een brede en duurzame participatie in betaald werk, zorg en scholing wint aan urgentie
Bij staand beleid betekent de vergrijzing dat er meer mantelzorg moet worden gegeven.
Daarnaast leiden technologische ontwikkelingen en de openheid van de Nederlandse eco-
nomie naar verwachting tot een dynamische arbeidsmarkt waardoor werkenden continu
nieuwe vaardigheden en kennis moeten aanleren. En naarmate de pensioenleeftijd door
de vergrijzing later komt te liggen, omvat de loopbaan van mensen een grotere leeftijds-
spanne en neemt de kans toe dat er op meerdere momenten tijdens de loopbaan gezorgd
en geleerd wordt. Het bij elkaar komen van deze ontwikkelingen kan betekenen dat werk,
zorg en scholing op gespannen voet met elkaar komen te staan omdat ze allemaal tijd,
energie en aandacht vragen. Onder de juiste randvoorwaarden kunnen deze activiteiten en
rollen echter ook samengaan en elkaar verrijken. Iemand die zich ontwikkelt kan op het
werk productiever zijn. En iemand die betaald werk met zorg combineert, kan uit beide
activiteiten plezier en voldoening halen en bijvoorbeeld een zware mantelzorgtaak beter
volhouden doordat het werk afleiding biedt. Met het oog op de toekomst is het daarom
een belangrijke vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen deze rollen en taken op
een duurzame manier kunnen combineren.
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S.2 Doel en vraagstelling

Centrale doelstelling
Het doel van deze kennissynthese is om in kaart te brengen welke werkkenmerken de
ruimte om te zorgen en leren verkleinen en welke deze juist vergroten. Hierbij kijken we op
basis van een uitgebreide literatuurstudie en een kwalitatief onderzoek naar de huidige
stand van kennis over de hulpbronnen en barrières die er voor werkenden toe doen. Ook
kijken we vooruit naar de toekomst door mogelijke toekomstige kansen en risico’s te door-
denken. Hoewel ook vrijwilligerswerk een vorm van onbetaald werk is en veel mensen dit
naast hun werk doen, is ervoor gekozen dit buiten beschouwing te laten. Hetzelfde geldt
voor vrijetijdsactiviteiten.
Dit onderzoek is onderdeel van een breder project getiteld ‘De veranderende wereld van
werk’. De volledige serie bestaat naast deze kennissynthese uit twee andere kennis-
synthesen, die ingaan op robotisering (Maslowski et al. 2021) en platformisering (Rözer
et al. 2021). Daarnaast worden de bevindingen in een overkoepelende slotbeschouwing
met elkaar verbonden en verbreed (Roeters et al. 2021).

De kwaliteit van werk staat centraal
De werkcontext bepaalt mede de ruimte die werkenden hebben om te zorgen en te leren,
maar het is niet de enige context die ertoe doet. Werkenden kunnen bijvoorbeeld ook door
hun partner of de overheid ondersteund of gehinderd worden. Toch speelt werk een sleutel-
rol doordat individuele werkenden de zorg en scholing afstemmen met hun werk. Bij
iedere doktersafspraak onder werktijd, iedere studiedag op school en iedere cursus moet
worden bekeken hoe dit om het werk kan worden geplooid. Dit betekent dat werk-
gevenden (werkgevers, maar ook platformen en opdrachtgevers) een zekere poortwach-
tersrol hebben. Eerder onderzoek naar ouderschapsverlof illustreert dit. Formele over-
heidsregelingen doen ertoe en vergroten de kans dat nieuwe ouders tijd met hun kinderen
doorbrengen. Maar op het moment dat de werksituatie van nieuwe ouders het opnemen
van verlof niet toelaat, bijvoorbeeld doordat dit wordt afgekeurd of de werkdruk te hoog
is, zullen ouders de formele mogelijkheden niet gebruiken (Perry-Jenkins en Gerstel 2020).
De condities in de werkcontext zijn dus niet alleen direct van belang, maar bepalen ook
mede hoe andere invloeden, zoals die van landelijk beleid, voor individuele werkenden uit-
pakken.
In discussies over het combineren van rollen en taken ligt de nadruk vaak impliciet of expli-
ciet op de rol van tijd. Zijn werkenden in staat tijd vrij te maken voor andere verplich-
tingen? Werk is echter meer dan de tijd die mensen op hun werk doorbrengen. De dage-
lijkse interacties met leidinggevenden en collega’s, de informele spelregels, de formele
regelingen en de controle die werkenden in dit speelveld hebben, zijn allemaal bepalend
voor de ruimte die werkenden hebben om te kunnen zorgen en leren. Precies om deze
reden is het van belang om verder uit te diepen wat werkenden nodig hebben en wat ze in
de weg kan staan. In plaats van een aantal werkkenmerken eruit te lichten, draaien we het
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om en onderzoeken we welke werkkenmerken én randvoorwaarden relevant zijn, voor wie
en onder welke omstandigheden.

Onderzoeksvragen
Deze kennissynthese beantwoordt drie onderzoeksvragen.
1 Hoeveel mensen combineren werk, zorg en scholing, hoe ervaren zij de balans tussen deze domei-

nen en van welke vormen van ondersteuning wordt er gebruikgemaakt?
2 Wat is de huidige stand van kennis met betrekking tot het verband tussen werkkenmerken enerzijds

en de ruimte om te zorgen en leren anderzijds?
a Op welke manieren kunnen werkkenmerken de ruimte om te zorgen en leren vergroten en

inperken?
b Welke verschillen tussen sociale groepen zijn hierbij aangetoond?

3 Welke kansen en bedreigingen met betrekking tot de ruimte om te leren en zorgen kunnen er in de
toekomst ontstaan? En in hoeverre verschillen deze naar verwachting tussen sociale groepen?

Door de combinatie van onderzoeksvragen kijkt deze kennissynthese vanuit het heden
naar de toekomst. We beginnen met een beschrijving van het heden door in kaart te bren-
gen hoeveel werkenden zorgen en leren en hoe zij dit ervaren. Vervolgens onderzoeken we
wat maakt dat sommige werkenden heel goed kunnen zorgen en leren terwijl andere hier
meer problemen mee ervaren. Ten slotte kijken we met een verkennende vraag vooruit
naar de toekomst en brengen we mogelijke kansen en risico’s voor de kwaliteit van werk in
kaart. Bij deze laatste vraag reflecteren we op drie veelbesproken ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt: vergrijzing, technologisering en flexibilisering.

S.3 Aanpak

Deze kennissynthese is gebaseerd op twee empirische bouwstenen: een literatuurstudie en
een kwalitatief onderzoek op basis van diepte-interviews. De literatuurstudie heeft deels
een systematische component. Op basis van vooraf bepaalde zoektermen en criteria is een
lijst studies geselecteerd die inzicht geeft in de verbanden tussen werkkenmerken enerzijds
en zorg en scholing anderzijds. Deze studies zijn aangevuld met gericht gezochte publica-
ties om blinde vlekken te voorkomen en de gevonden publicaties met recente bevindingen
aan te vullen.
Om de inzichten uit de literatuur te kunnen toetsen en de waarde hiervan voor de Neder-
landse context te bepalen, zijn er naast de literatuurreview diepte-interviews gehouden
met experts. Dit zijn wetenschappers, maar ook vertegenwoordigers van belangengroe-
pen, beleidsmakers en mensen die in de dagelijkse praktijk met de thema’s in dit rapport te
maken hebben. Acht experts hadden specifieke kennis over de domeinen zorg en scholing.
Daarnaast zijn 23 experts op andere terreinen gevraagd naar hun inzichten met betrekking
tot zorgen en leren.
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S.4 Het grensvlak van werken, zorgen en leren

Vorig jaar gold voor twee derde van de werkenden dat zij naast hun betaalde baan zorg-
verantwoordelijkheden hadden en/of scholing volgden. Hoewel we hier geen gegevens
over hebben, is het plausibel dat dit aandeel veel hoger is op het moment dat er naar een
langere periode in of naar de gehele loopbaan wordt gekeken. De gegevens met betrekking
tot de ervaringen van werkenden suggereren dat betaald werk, zorgtaken en de ontwikke-
ling van werkenden elkaar niet in de weg hoeven te staan en dat een groot deel van de
werkenden geen knelpunten ervaart. Tegelijkertijd zijn er indicaties dat sommige
werkenden het combineren van arbeid en zorg zwaar vinden (met name waar het mantel-
zorg betreft) en dat werkdruk en zorgverplichtingen mensen ervan weerhouden om zich te
blijven ontwikkelen.
Werkenden hebben toegang tot verschillende vormen van ondersteuning waar het de zorg
voor anderen en de deelname aan scholing betreft. Zo hebben werkenden recht op ouder-
schaps- en zorgverlof en zijn er regelingen die scholing stimuleren. De deelnamecijfers sug-
gereren dat formele mogelijkheden en intenties van werkgevers zich niet altijd vertalen in
een breed gebruik van ondersteuningsmogelijkheden. Een substantieel deel van de wer-
kenden maakt hier namelijk geen gebruik van.

S.4.1 De ruimte om te zorgen
De ruimte die werkenden hebben om voor anderen te kunnen zorgen hangt af van een
breed scala aan kenmerken van iemands werk. Allereerst doet het aantal werkuren ertoe,
hoewel deze rol minder groot is dan vaak wordt verondersteld. Mensen die meer uren wer-
ken, besteden minder tijd aan zorgtaken en ervaren een slechtere balans tussen werk en
privé. Maar doordat mensen hun zorgtaken sterk beschermen, kinderen ook naar school
gaan en de intensiteit van mantelzorg in veel gevallen beperkt is, is het zeker niet zo dat
ieder uur dat (meer) gewerkt wordt, direct de ruimte om te zorgen inperkt. Systematisch
overwerk lijkt wel problematisch te zijn omdat de hoeveelheid tijd, maar ook energie, die
dit vraagt moeilijk verenigbaar is met het privéleven van werkenden. Ook de timing van
werkuren doet ertoe. Onregelmatige uren buiten kantoortijden kunnen het lastig maken
om er voor naasten te zijn en de zorg voor (met name) kinderen te organiseren. Voor deze
groep is zeggenschap van cruciaal belang omdat dit het dagelijks leven beter ‘planbaar’
maakt.
Zeggenschap is voor een bredere groep een hulpbron die hen in staat stelt werk en zorg op
elkaar af te stemmen. Het gaat hier dan om zeggenschap over werktijden, maar ook over
de plaats waar men werkt (thuiswerk). Hoewel er veel bewijs is voor de positieve effecten
van zeggenschap, zijn er ook studies en experts die op nadelen hiervan wijzen. In het bij-
zonder kan zeggenschap betekenen dat het lastig is werk (en privé) te begrenzen. Dit kan
mensen het gevoel geven dat ze constant tussen hun werk en privéleven moeten navigeren
en altijd bereikbaar moeten zijn. Dergelijke ervaringen worden met name aan hoger-
opgeleide werkenden toegeschreven.

9 s a m e n v a t t i n g



Andere ervaringen tijdens het werk die doorwerken in het privéleven zijn onder andere
werkdruk en het plezier dat mensen uit hun werk halen. Voor werkdruk geldt dat er voor-
zichtige indicaties zijn dat werkdruk minder schadelijk is op het moment dat mensen meer
hulpbronnen tot hun beschikking hebben om dit in goede banen te leiden. Hierbij kan het
om zeggenschap gaan, maar ook om steun van collega’s en leidinggevenden.
Sociale aspecten van het werk bepalen op meerdere manieren in hoeverre werkenden
kunnen en mogen zorgen. Werkenden kunnen meer of minder ondersteund worden door
leidinggevenden en collega’s, en steun kan verschillende vormen hebben: emotioneel,
praktisch of algemeen. De hoeveelheid steun die mensen krijgen hangt nauw samen met
de organisatiecultuur. Informele regels en normen in de organisatie zijn namelijk van
invloed op wederzijdse verwachtingen en raken ook aan de vraag of (mensen in) organi-
saties überhaupt verantwoordelijkheid voelen voor het ondersteunen bij zorgtaken. De
cultuur speelt ook een rol bij het gebruik van formele regelingen als verlof. Op het moment
dat gebruik niet geaccepteerd wordt, raken veel werkenden ontmoedigd en maken zij geen
gebruik van de rechten die zij hebben.

S.4.2 De ruimte om te leren
De barrières en hulpbronnen met betrekking tot formeel en informeel leren zijn deels het-
zelfde en deels anders dan bij de zorgtaken. Net als bij de ruimte om te zorgen spelen
zowel de aard van het werk als de sociale relaties op het werk een sleutelrol. Uitdagend en
betekenisvol werk maakt dat mensen al werkende leren, maar ook dat ze gemotiveerd
worden om aanvullende scholing te volgen. Een zekere mate van werkdruk kan het werk
interessanter maken, maar er is een kantelpunt waarbij de stress en tijdsdruk het leren
afremmen doordat er geen ruimte voor reflectie is. Leidinggevenden en collega’s kunnen
werkenden aanmoedigen om te (blijven) leren, maar werkenden kunnen door hen ook ont-
moedigd worden. Bijvoorbeeld doordat er in een organisatie weinig belang aan ontwik-
keling wordt gehecht of er geen praktische steun in termen van tijd of geld is. Ook de
achtergrondkenmerken van collega’s doen ertoe: mensen die in organisaties en teams wer-
ken met meer diversiteit, komen zo in aanraking met meer zienswijzen, kennis en vaardig-
heden en kunnen hiervan leren.

S.4.3 Verschillen tussen groepen
Verschillende groepen werkenden kunnen, willen én mogen andere dingen waar het zorg-
taken en leren betreft. Er zijn drie sociale verschillen die nadrukkelijk naar voren komen.
Allereerst geldt voor zowel zorgen als leren dat hogeropgeleide werkenden en werkenden
met een hogere beroepsstatus zich in veel opzichten in de meest gunstige positie bevin-
den. Om deze groepen aan te trekken en te behouden investeren werkgevers relatief veel
in deze groepen en dit betekent onder andere dat zij meer mogelijkheden krijgen om te
zorgen en leren. De grote mate van zeggenschap die zij hebben komt ook buiten het werk
van pas en biedt meer mogelijkheden. Overigens wijst de literatuur over de combinatie van
arbeid en zorg ook op een keerzijde. De werkdruk in deze beroepen kan erg hoog zijn en in
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combinatie met de grote zeggenschap kan dit ervoor zorgen dat het lastig is het werk op
het werk te laten.
In de analyse van zorg, maar niet in die van leren, kwamen ook substantiële man-vrouw-
verschillen naar voren. Voor vrouwelijke werkenden lijkt het om verschillende redenen
makkelijker om naast het werk te zorgen. Zo maken zij vaak minder lange dagen en weken,
worden ze minder aangekeken op het gebruik van regelingen als verlof en hebben leiding-
gevenden en collega’s meer oog voor hun verantwoordelijkheden buiten het werk. Voor
mannen lijkt het lastiger om ruimte te maken voor zorgtaken. Dit verschil hangt samen
met een bredere sociale norm waarbij nog altijd van vrouwen wordt verwacht dat zij zorg
prioriteren, terwijl van mannen wordt verwacht dat zij hun werk prioriteren.
Ten slotte bleek de ruimte om te kunnen zorgen en leren ook samen te hangen met het
type arbeidsrelatie. De uitgangspositie van werkenden met een vast contract lijkt over de
hele linie gunstiger te zijn dan die van werkenden met een tijdelijk of flexibel contract
omdat de duurzame relaties op het werk betekenen dat er in hen geïnvesteerd wordt en
dat ze op meer steun van collega’s en leidinggevenden kunnen rekenen. Tijdelijke mede-
werkers ontvangen minder steun, onder andere doordat werkgevers vanwege het lage ren-
dement niet in opleidingen investeren. De zelfstandigen lijken een deel van deze nadelen
te ervaren: de onzekerheid die met zelfstandigheid gepaard gaat kan veel tijd en energie
kosten die niet naar zorgen en leren kan gaan (zie ook de kennissynthese over platformi-
sering, Rözer et al. 2021). Tegelijkertijd hebben zelfstandigen veel flexibiliteit, die zij – onder
de juiste omstandigheden – kunnen inzetten om werk en privé op elkaar af te stemmen en
leerzame uitdagende klussen op te pakken.

S.4.4 Bijzonderheden van de situatie in Nederland
Ook de context waarin mensen werken, zorgen en leren kan van invloed zijn op hun
mogelijkheden en beperkingen. Dit maakt dat het soms lastig is om na te gaan in hoeverre
inzichten uit bijvoorbeeld Amerikaans onderzoek generaliseerbaar zijn naar de situatie in
Nederland. Door de oogharen heen bekeken lijken studies die in Nederland zijn uitgevoerd
minder sterke verbanden te vinden tussen de werkkenmerken en ruimte om te zorgen dan
studies in andere landen. Een mogelijke verklaring hiervoor is de dominantie van het deel-
tijdwerk in Nederland. Werkenden die in deeltijd werken hebben door hun vrije dag(en)
relatief veel regelruimte waar het de zorg voor anderen betreft. En degenen met een deel-
tijdwerkende partner profiteren hiervan doordat de partner meer zorgtaken oppakt. Door
deze buffer zijn Nederlandse werkenden mogelijk minder afhankelijk van de werkgever
dan in landen waarin vaker voltijd wordt gewerkt. De populariteit van deeltijdwerk staat
niet op zichzelf, maar is een manifestatie van bredere sociale normen over werkende
mannen en vrouwen. Zoals we lieten zien, verklaart dit ook waarom de mogelijkheden van
mannen om te zorgen zoveel kleiner zijn.
Ten slotte is ook de beschikbare infrastructuur van belang voor de mogelijkheden om (for-
meel) te leren. Deze infrastructuur biedt de nodige mogelijkheden voor bijscholing, maar
voor omscholing ligt dat anders. Een tweede studie is bijvoorbeeld duur. In Nederland is
het voor een werknemer dan ook ingewikkeld om in een andere sector te gaan werken.
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Ook zijn werkgevers huiverig om werkenden aan te nemen uit een andere sector, zeker als
het om een compleet andere functie gaat. Hierdoor ontstaat een impasse waarbij mensen
die overstappen een diploma moeten halen, maar zowel de oude als nieuwe werkgever
niet bereid is hierin te investeren. Dit vraagt om extra aandacht nu er door de huidige
coronacrisis banen verdwijnen, terwijl er andere sectoren met grote personeelstekorten
bestaan.

S.5 Toekomstige kansen en knelpunten

S.5.1 Vergrijzing
Als de arbeidsmarkt als gevolg van de uitstroom van grote groepen ouderen krapper
wordt, dan vergroot dat in principe de onderhandelingsmacht van werkenden. Werkgevers
zullen dan meer geneigd zijn om aan de wensen van werknemers met betrekking tot de
ruimte om te zorgen en leren tegemoet te komen. Wat betreft scholing komt daar nog bij
dat het rendement daarvan toeneemt omdat werkenden tot op hogere leeftijd door blijven
werken. De vergrijzing betekent ook dat de vraag naar informele hulp toeneemt. Vooral
ouderen en vrouwen zullen naar verwachting hun werk steeds vaker moeten combineren
met mantelzorg. Dit kan ook betekenen dat de omvang van de zogenoemde sandwich-
generatie toeneemt. Dat is de groep mensen die voor de eigen kinderen zorgt én mantel-
zorg geeft. Of dat ten koste zal gaan van de mogelijkheden om tijd vrij te maken voor
her- en bijscholing, zal moeten blijken.

S.5.2 Technologisering
Technologisering biedt verschillende mogelijkheden om werk makkelijker te combineren
met zorg en leren. Wat betreft zorgtaken is vooral tijd- en plaatsonafhankelijk werken rele-
vant. Ook kunnen de mogelijkheden om op afstand en met behulp van robots voor iemand
te zorgen toenemen. Een keerzijde van het altijd en overal kunnen werken en zorgen is dat
grenzen vervagen en werkenden daardoor het gevoel kunnen hebben constant te moeten
schakelen en kiezen. Technologische vernieuwingen stimuleren werkgevers en werknemers
om meer te investeren in scholing, en maken ook de werkplek verrijkender. Het is echter
ook mogelijk dat met name de minder uitdagende en repetitieve taken over blijven en het
werk hierdoor minder leerzaam wordt (zie ook Maslowski et al. 2021; Rözer et al. 2021).
Naar verwachting pakt technologisering vooral gunstig uit voor hoogopgeleiden. Hun
sterke positie op de arbeidsmarkt geeft hun meer onderhandelingsmacht en daarmee grip
op de manier waarop technologie wordt ingezet.

S.5.3 Flexibilisering
Mocht de flexibilisering van de arbeidsmarkt doorzetten, dan zullen de ervaringen van deze
werkenden in 2030 door een groter deel van de beroepsbevolking gedeeld worden. De
werkenden die zelfstandig zijn hebben in theorie veel zeggenschap over hun werktijden, en
dit biedt mogelijkheden om werk af te stemmen op zorg en scholing. In de praktijk blijkt
echter dat de behoefte aan inkomen die ruimte kan beperken; zzp’ers die geen andere
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inkomensbronnen hebben of van hun inkomen een gezin moeten onderhouden, staan
onder druk om zoveel mogelijk werk aan te nemen. Een ander punt van zorg is de lossere
relatie tussen werkenden, collega’s en werkgevenden, waar bijvoorbeeld tijdelijke
werkenden of uitzendkrachten mee te maken hebben. Er zijn indicaties dat dit ten koste
gaat van de steun die werkenden krijgen bij het combineren van hun werk met zorg en/of
scholing.

S.5.4 De coronacrisis
Iets meer dan een jaar na het begin van de coronacrisis is het onmogelijk om een eind-
balans op te maken van de gevolgen van de huidige crisis voor de kwaliteit van werk en
daarmee de ruimte om te zorgen en te leren. Wel is duidelijk dat vooral jongeren, laag-
opgeleiden en mensen met een migratieachtergrond, net als bij vorige recessies, het
zwaarst worden getroffen (De Klerk et al 2021). Mogelijk kunnen zij daardoor minder
ruimte claimen om hun werk te combineren met zorg of scholing. Mogelijk is de toe-
genomen werkonzekerheid voor sommigen een stimulans om aan her- en bijscholing te
doen. Ook is het denkbaar dat de ervaringen die met thuiswerken zijn opgedaan ertoe
zullen leiden dat werkenden en werkgevers hier ook na de coronacrisis aan willen vast-
houden.

S.6 Handelingsperspectieven

De inzichten uit de literatuur en de expertinterviews bieden een aantal aanknopingspunten
waarmee de ruimte die werkenden hebben om te zorgen en leren verruimd zou kunnen
worden. Op voorhand is het belangrijk hier op te merken dat de keuze of deze ruimte ver-
groot moet worden een politieke keuze is. Internationaal, maar ook binnen Nederland,
bestaan er namelijk verschillende visies over waar de individuele verantwoordelijkheid
voor werkenden eindigt en de verantwoordelijkheden van werkgevers en overheden
beginnen.
Bij het eventueel ontwikkelen van interventies op het grensvlak van werken, zorgen en
leren is het aan te raden in te zetten op een combinatie van structurele en culturele ver-
anderingen. Structurele veranderingen kunnen teweeg worden gebracht door bestaande
regelingen te optimaliseren en – daar waar deze tekortschieten – aan te vullen. Hierbij kan
gedacht worden aan het aantrekkelijker maken van verlofregelingen en het formaliseren
van ondersteuning op het gebied van scholing. De effectiviteit van dergelijke structurele
veranderingen zal naar verwachting echter beperkt zijn als er niet parallel wordt ingezet op
culturele veranderingen. Op het moment dat het gebruik van (oude en nieuwe) formele
vormen van ondersteuning niet geaccepteerd wordt – door de samenleving, werkgever,
collega’s of de werkenden zelf – zal het gebruik achterblijven en zal de daadwerkelijke
ruimte om te zorgen en leren in zeer beperkte mate toenemen.
Deze kennissynthese laat overtuigend zien dat hetgeen individuele werkenden kunnen en
mogen waar het zorgtaken en (informeel) leren betreft afhangt van een combinatie van
eigen gedrag en hulpbronnen met ondersteuning vanuit de werkgever. Daarnaast vindt dit
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alles niet in een vacuüm plaats maar grijpt de bredere maatschappelijke context – met haar
formele instituties en informele spelregels – eveneens in op deze dynamiek. Uit deze con-
statering volgt dat er gezamenlijk en vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid moet
worden nagedacht over het faciliteren van duurzaam en breed participeren in (onder
andere) betaald werk, zorg en een leven lang ontwikkelen.
Uit de combinatie van de aanvliegroutes (structurele en culturele veranderingen) met de
belangrijkste spelers (overheid, werkgevenden en werkenden) volgt een aantal mogelijke
handelingsopties, zoals het doorlichten van bestaand beleid, het faciliteren en volgen van
trainingen om veranderingen in de organisatiecultuur teweeg te brengen en zelforganisatie
vanuit werkenden.

S.7 Tot slot

Deze kennissynthese laat zien dat veel werkenden betaald werk combineren met zorgen of
leren en dat dat vaak goed gaat, maar dat er ook werkenden zijn die op het werk substan-
tiële barrières ervaren waardoor ze minder kunnen zorgen en leren dan ze zouden willen of
dan nodig zou zijn. De arbeidsmarkt staat voor de grote uitdaging om duurzame inzetbaar-
heid van werkenden te bevorderen door middel van een brede range aan ondersteuning.
Er zijn voor de nabije toekomst creatieve oplossingen gewenst met afspraken tussen
werkenden, werkgevenden en werknemers om de juiste randvoorwaarden te creëren
waaronder mensen desgewenst kunnen werken, zorgen én leren.
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1 Inleiding

1.1 Meer werken, meer zorgen en meer leren

De mens als duizendpoot
Ik kwam een jongen van de lagere school tegen die in drukkerij werkt in het dorp waar we
vandaan komen. Ik zei tegen hem: ‘Je moet echt iets anders gaan zoeken, want die drukkerij
die gaat het niet lang meer maken.’ Hij antwoordde: ‘Ja, dat weet ik heus wel, maar waar
haal ik dan de tijd vandaan en waar haal ik het geld vandaan en wat moet ik dan doen?’ Hij
had er wel over nagedacht, maar hij zag gewoon de ruimte niet. Hij heeft ook een gezin met
jonge kinderen. Ja, zie het dan maar eens te doen. (Marieke Blom, hoofdeconoom ing,
citaat uit een diepte-interview voor dit project)

Mensen participeren gedurende hun leven in een breed scala aan domeinen: veel mensen
werken, hebben kinderen, zorgen voor hulpbehoevende naasten, volgen onderwijs,
hebben een sociaal leven, doen vrijwilligerswerk et cetera. Zoals het bovenstaande citaat
laat zien, kunnen de rollen en activiteiten in deze domeinen elkaar bijten omdat tijd,
energie en aandacht eindig zijn. Om goed in kaart te kunnen brengen hoe het met wer-
kenden gaat en wat er bij hen speelt, is het dan ook belangrijk oog te hebben voor de ver-
schillende domeinen waarin zij participeren. Het beeld van de zorgeloze werkende die zich
volledig op het werk kan richten en voor wie thuis sloffen en een warme maaltijd klaar-
staan, was voor de jaren tachtig van de vorige eeuw vaak nog wel passend, maar sluit
totaal niet aan bij de huidige realiteit. En dat is misschien maar goed ook, want het leven
bestaat uit veel meer dan werk. Voor de kwaliteit van leven van werkenden (maar ook voor
burgers in het algemeen en de gehele samenleving), doen ook andere domeinen van het
leven ertoe, zoals het gezinsleven, sociale contacten, persoonlijke ontwikkeling, vrije tijd en
vrijwilligerswerk (Maslowski 2019; Stiglitz et al. 2010; Platform Toekomst van Arbeid 2019;
wrr 2020a).
In deze kennissynthese lichten we twee van deze activiteiten eruit en kijken we naar de
ruimte die werkenden hebben om voor anderen te zorgen en de mogelijkheden die zij
hebben om zich te blijven ontwikkelen. Daar waar het zorgen betreft kijken we zowel naar
de zorg voor kinderen als naar de zorg voor hulpbehoevende naasten (mantelzorg). Onder
het ‘leven lang ontwikkelen’ scharen we het volgen van scholing en het leren in en op het
werk. Het is niet vanzelfsprekend dat werkenden er goed of makkelijk in slagen om naast
hun werk voor anderen te zorgen en zich te blijven ontwikkelen. De optelsom van deze ver-
schillende verplichtingen kan ervoor zorgen dat mensen overbelast raken (Van der Lippe
2021). Tegelijkertijd kunnen werkenden onder de juiste omstandigheden wel degelijk in
staat zijn om op meerdere domeinen te participeren. Het is echter de vraag wat die gun-
stige omstandigheden zijn. Deze publicatie probeert hier meer zicht op te geven door te
onderzoeken onder welke werkomstandigheden werkenden meer ruimte voor deze activi-
teiten hebben. Is dit puur een kwestie van tijd waarbij mensen die in kleinere deeltijdbanen
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werken meer tijd hebben voor andere activiteiten? Of maken andere werkkenmerken,
zoals werkdruk, de aard van het werk, de organisatiecultuur en de betekenis die mensen uit
het werk halen, ook een verschil? En wat doet er dan toe voor wie? Met het beantwoorden
van deze vragen verbindt deze publicatie het maatschappelijke en wetenschappelijke
debat over het combineren van taken met het debat over de kwaliteit van werk.

Werken, zorgen en leren: nu en in de toekomst
Een grote groep Nederlanders combineert betaald werk met zorg en scholing. De
economische gevolgen van de coronacrisis hebben de werkloosheid doen oplopen, maar
nog altijd werkt 62,2% van de beroepsbevolking, wat neerkomt op bijna 9 miljoen Neder-
landers (cbs 2020a; cbs StatLine 2020). Naar schatting combineert 30% van de werkenden
betaald werk met de zorg voor kleine kinderen, heeft 20% mantelzorgtaken en volgt 40%
enige vorm van scholing (Josten 2020).
Verschillende partijen verwachten dat werkenden in de toekomst nog vaker en meer voor
anderen moeten zorgen en dat de noodzaak om te leren alleen maar verder toeneemt
(bv. oecd 2019a; Platform Toekomst van Arbeid 2019; ser 2016; szw 2018). De vergrijzing
vertaalt zich naar verwachting in een toename in de vraag naar (mantel)zorg, terwijl het
potentieel dat hulp kan geven afneemt (Kooiker et al. 2019; Woittiez 2019). Het vruchtbaar-
heidscijfer stijgt volgens de prognoses tussen 2020 en 2030 licht (cbs 2021a), dus zullen er
meer kinderen zijn om te verzorgen. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals technolo-
gisering en globalisering zouden betekenen dat sectoren, banen en taken steeds vaker en
sneller veranderen en dat er daardoor steeds iets anders van werkenden gevraagd en ver-
wacht wordt (Maslowski 2019; ser 2016).
Dat iets moet, betekent niet dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Het aandeel mantelzorgers
lijkt stabiel, evenals het aandeel werkenden dat scholing volgt (Josten 2020). Dit suggereert
dat werkenden niet eenvoudigweg meer ruimte in hun leven kunnen maken voor nieuwe
verplichtingen. En dat het daarom belangrijk is dat mensen hierin worden gefaciliteerd,
door bestaande knelpunten weg te nemen en hun de hulpbronnen te geven om meer en
makkelijker rollen en taken te kunnen combineren. Een pad waarmee dit bereikt kan
worden, is door te zorgen dat het werk dat zij doen ruimte biedt om te zorgen en leren.

Doel van deze kennissynthese
Het doel van deze kennissynthese is om aan de hand van een literatuurstudie en kwalita-
tief onderzoek op basis van interviews met experts in kaart te brengen welke werk-
kenmerken het geven van zorg aan anderen en leren in de weg staan en welke ze juist
faciliteren. We staan daarbij stil bij het hier en nu: wat zijn op dit moment de barrières en
hulpbronnen die relevant zijn voor werkenden? Maar we kijken ook gericht naar de toe-
komst: welke kansen en knelpunten zouden kunnen ontstaan? Kennis over deze barrières
en hulpbronnen biedt aanknopingspunten voor het (verder) faciliteren van het combineren
van werken, zorgen en leren. Nu en in de toekomst. De tijdshorizon die richting de toe-
komst wordt aangehouden is 2030. Deze toekomst is niet te dichtbij en niet te ver weg,
waardoor het plausibel is dat de kennis van nu nog altijd relevant is, maar er wel substan-
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tiële verschuivingen mogelijk zijn. We brengen waar mogelijk in kaart welke verschillen er
tussen sociale groepen bestaan en kunnen ontstaan.

Kader 1.1 Inbedding in de overkoepelende ‘Veranderende wereld van werk’-reeks
Deze publicatie maakt onderdeel uit van de ‘Veranderende wereld van werk’-reeks: een groter
project dat zich richt op de kwaliteit van werk nu en in de toekomst. Het is het derde deel in een
serie van drie kennissyntheses. De andere kennissyntheses richten zich op de vraag hoe platfor-
misering en robotisering doorwerken op de kwaliteit van werk (Maslowski et al. 2021; Rözer et al.
2021). In de andere kennissynthesen staan – meer dan in dit stuk – ontwikkelingen op de arbeids-
markt centraal. Ook is de kwaliteit van werk in deze stukken het eindstation in plaats van het
beginstation. Dit betekent dat deze publicatie in zekere zin voortbouwt op de stukken over roboti-
sering en platformisering. Eerst verkrijgen we inzicht in de knelpunten en kansen die robotisering
en platformisering voor de kwaliteit van werk met zich meebrengen en vervolgens wordt door-
dacht wat veranderingen op het gebied van de kwaliteit van werk betekenen voor de ruimte om te
zorgen en leren1. De slotbeschouwing (Roeters et al. 2021) verbindt en verbreedt de kennissynthe-
sen.
In het overkoepelende project ligt de nadruk bij het bestuderen van de kwaliteit van werk op vier
deelaspecten: inkomen, werkzekerheid, werkdruk en de betekenis van werk. Deze aspecten zijn
centraal gesteld omdat er in het maatschappelijk debat veel aandacht naar uitgaat, maar ook
omdat ze direct de kwaliteit van leven van burgers raken (De Beer en Conen 2019; Commissie
Regulering van Werk 2020; oecd 2019a; Roeters et al. 2021). In deze publicatie wordt daarom
onderzocht in hoeverre deze kenmerken ook de ruimte om te zorgen en leren beïnvloeden. Tege-
lijkertijd laten we de mogelijkheid open dat – waar het zorgen en leren betreft – andere werk-
kenmerken aan deze kerndimensies van kwaliteit van werk worden toegevoegd.

1.2 Maatschappelijke achtergrond

Een (over)ambitieuze overheid?
De Nederlandse overheid ziet burgers graag zowel werken, zorgen als leren (ibo Deeltijd
2020; Rijksoverheid 2017; szw 2018). De overheid ambieert daarnaast dat burgers ook op
bredere manieren participeren, door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen en mee te den-
ken over de inrichting van hun leefomgeving. Al deze vormen van ‘meedoen’ zouden ver-
rijkend moeten zijn doordat ze, onder andere, sociale contacten en zingeving opleveren. En
doordat ze het mogelijk moeten maken de effecten van vergrijzing op bijvoorbeeld zorg op
te vangen en het sociale zekerheidsstelsel betaalbaar te houden (Platform Toekomst van
Arbeid 2019; Tonkens 2014a). Deze ambitie om burgers breed te laten participeren wordt
onderschreven door werkgevers en werknemers (ser 2016), de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid (wrr 2020), de Commissie Regulering van Werk (2020) en een
brede coalitie van belangen- en uitvoeringsorganisaties op het terrein van arbeid (Platform
Toekomst van Arbeid 2019).
Tegelijkertijd worden er kritische kanttekeningen gezet bij deze grote ambities. De over-
heid zou te veel van burgers vragen zonder hier iets tegenover te stellen, zoals meer rech-
ten en inspraak (Van den Brink 2017; Tonkens 2014b). Het grote beroep op burgers zou ook
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tot overvraging kunnen leiden en bestaande ongelijkheden versterken (Putters 2015;
Tonkens en Duyvendak 2013), bijvoorbeeld doordat vrouwen zich meer verantwoordelijk
voelen voor toenemende zorgtaken en daardoor minder kunnen werken (Roeters et al.
2016). Daarnaast zou het met het oog op de schaarste van tijd en energie niet realistisch
zijn om van burgers te vragen om op meerdere domeinen actiever te worden (Van den
Brink 2017; Putters 2015). Vanuit dit oogpunt lijkt het verstandig alert te zijn op eventuele
knelpunten tussen werk, zorg en scholing en hier in beleid op te anticiperen.

De kwaliteit van werk en de ruimte om te zorgen en leren: stand van zaken en nieuwe
vragen
Recente adviezen op het terrein van de kwaliteit van werk erkennen dat werkenden ook
buiten het werk om steeds meer willen en moeten. Zo veronderstelt het Platform Toe-
komst van Arbeid bijvoorbeeld dat mensen tevreden over hun werk zijn als zij hun werk
kunnen combineren met de zorg voor kinderen, een opleiding of mantelzorg (Platform
Toekomst van Arbeid 2019) en beredeneert de Commissie Regulering van Werk (2020) dat
het cruciaal is dat werkenden zich in en naast hun werk kunnen blijven ontwikkelen. Ook
maken deze publicaties duidelijk dat wat er op werk gebeurt niet losstaat van dat wat er
buiten het werk mogelijk is. De wrr (2020) stelt bijvoorbeeld dat kwaliteitsvol werk men-
sen grip op hun leven geeft, onder andere door mensen zeggenschap te geven over het
aantal uur dat ze werken. Tegelijkertijd wordt het antwoord op de vraag wat werkenden
kan helpen bij het zorgen voor anderen en leren in bestaande adviezen vaak buiten het
werkdomein gezocht: in facilitering van de kinderopvang, spaarrekeningen en het plezier
dat mensen zelf aan leren ontlenen. Doordat de nadruk op het institutionele niveau ligt,
is er minder aandacht voor de dagelijkse praktijk op de werkvloer.
Onze studie bouwt voort op eerdere adviezen door juist die dagelijkse praktijk en de erva-
ringen van werkenden centraal te stellen. Onze analyse richt zich primair op wat er bij ver-
schillende groepen werkenden op het werk gebeurt en hoe dit hen helpt en hindert bij het
oppakken van andere verplichtingen. We zien werk van hoge kwaliteit daarbij als een rand-
voorwaarde waaronder werkenden op een gezonde en duurzame manier werk met zorg en
scholing kunnen combineren. Hierbij staan we in het bijzonder stil bij wat er bekend is over
sociale verschillen en de rol van de context. In de samenleving zijn er weinig ‘natuurwetten’
(Denyer en Tranfield 2009; Pawson en Tilley 1997): wat voor een bepaald persoon in een
specifieke situatie werkt, hoeft niet zo uit te pakken voor iemand anders in een andere
situatie. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat werkenden met mantelzorgtaken meer behoefte
hebben aan de mogelijkheid om snel en kort tijd vrij te kunnen maken, terwijl werkenden
met jongere kinderen meer aan structurele ondersteuning hebben. Eerdere publicaties
stipten sociale verschillen en de rol van de context aan, maar hadden niet als doel om dit
systematisch in kaart te brengen.

De coronacrisis: naar een nieuwe balans tussen werken, zorgen en leren?
Vlak na het uitkomen van een aantal grote adviezen op het gebied van de kwaliteit van
werk, zoals die van de wrr en de Commissie Borstlap, werd ons land getroffen door de
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coronapandemie. De discussie over wat kwaliteitsvol werk is, is hierdoor in een nieuw licht
komen te staan, ook met het oog op de ruimte om te zorgen en leren. De zorg-
verantwoordelijkheden van werkenden zijn in de crisismaanden groter en zichtbaarder
geworden. Groter doordat scholen en opvang sloten en formele zorg voor hulp-
behoevende naasten deels wegviel (De Boer et al. 2020a; Yerkes et al. 2020a). En zichtbaar-
der doordat leidinggevenden en collega’s door online vergaderingen opeens bij werkenden
naar binnen konden kijken en werkgevers vaker te maken kregen met werknemers wier
zorgtaken hun werk belemmerden. Daarnaast lijkt de omslag naar veel of geheel thuis-
werken, een omslag die veel werkenden maakten, het combineren van arbeid en zorg mak-
kelijker te maken, maar brengt dit ook nieuwe uitdagingen met zich mee (Van Echtelt
et al. 2020). De economische schok die de maatregelen rondom de corona-uitbraak
teweeg hebben gebracht onderstreept daarnaast het belang van wendbaarheid op de
arbeidsmarkt (Muns et al. 2020; tk 2020/2021). Zo moeten heel veel sterwardessen zich bij-
voorbeeld opeens bekwamen in ander werk. Tegelijkertijd is het denkbaar dat de aandacht
in het maatschappelijk debat verlegd wordt naar werkgelegenheid, en dat de vraag of het
werk ruimte biedt voor andere verplichtingen minder van belang wordt. Al deze ver-
anderingen kunnen tijdelijk van aard zijn, maar ook langer doorwerken doordat ze ver-
schuivingen teweeg kunnen brengen in datgene wat mensen belangrijk, normaal en
redelijk vinden.

1.3 Onderzoeksvragen

1 Hoeveel mensen combineren werk, zorg en scholing, hoe ervaren zij de balans tussen deze domei-
nen en van welke vormen van ondersteuning wordt er gebruikgemaakt?

Om de achtergrond en context van deze studie te schetsen, beschrijven we allereerst de
huidige situatie in Nederland. Hoeveel zorgen en leren werkenden? Wat weten we over de
ervaringen van mensen die werken, zorgen en/of leren? In aanvulling hierop staan we stil
bij de mogelijkheden die werkenden momenteel hebben om werk met zorg en scholing te
combineren. Hiervoor brengen we in kaart welke vormen van ondersteuning er zijn en wat
er bekend is over het gebruik hiervan.

2 Wat is de huidige stand van kennis met betrekking tot het verband tussen werkkenmerken enerzijds
en de ruimte om te zorgen en leren anderzijds?
a Op welke manieren kunnen werkkenmerken de ruimte om te zorgen en leren vergroten en

inperken?
b Welke verschillen tussen sociale groepen zijn hierbij aangetoond?

Op basis van de literatuur en interviews met experts onderzoeken we welke werk-
kenmerken er wel en niet toe doen waar het de ruimte om te zorgen en leren betreft. We
kiezen hierbij voor een zogenoemde exploratieve benadering waarbij we niet op voorhand
vaststellen welke werkkenmerken relevant zijn, maar kijken wat de literatuur en interviews
opleveren. Wel staan we in het bijzonder stil bij de werkkenmerken die in het over-
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koepelende project als de kerndimensies van kwaliteit van werk zijn aangemerkt: werk-
zekerheid, inkomen, werkdruk en de betekenis van werk.
De onderzoeksvragen lichten twee elementen uit. Allereerst brengen we in kaart op welke
manier de werkkenmerken zorgen en leren faciliteren en hinderen. Dit doen we door in te
gaan op de zogenoemde mechanismen die in de literatuur en door de experts besproken
worden en het empirische bewijs hiervoor. Ten tweede kijken we naar verschillen tussen
groepen. Algemene uitspraken over werkenden verhullen vaak grote variaties tussen
sociale groepen. Lageropgeleiden zouden bijvoorbeeld minder toegang tot ondersteuning
kunnen hebben of hier anders op kunnen reageren dan hogeropgeleiden. Zijdelings onder-
zoeken we hier ook verschillen tussen omstandigheden omdat werkkenmerken in verschil-
lende sectoren of landen anders kunnen uitpakken. Ook hier hebben we bewust niet op
voorhand bepaald naar welke verschillen we kijken omdat we dit uit de literatuur en inter-
views naar voren wilden laten komen.

3 Welke kansen en bedreigingen met betrekking tot de ruimte om te leren en zorgen kunnen er in de
toekomst ontstaan voor werkenden? En in hoeverre verschillen deze naar verwachting tussen
sociale groepen?

Naar verwachting zullen trends die reeds zijn ingezet, mits deze zich voortzetten en het
beleid ongewijzigd blijft, betekenen dat mensen in de toekomst steeds meer moeten wer-
ken, zorgen én leren (ser 2016; Van den Broek et al. 2016). In het verkennende deel van dit
rapport brengen we daarom in kaart welke kansen en risico’s kunnen ontstaan op het
moment dat de vergrijzing, technologisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt door-
zetten. Deze ontwikkelingen vormen een duidelijke rode draad in de adviezen en toe-
komstverkenningen waar wij op voortbouwen (o.a. Commissie Regulering van Werk 2020;
wrr 2020a) en daarom is besloten onze analyse hierop te richten. Ook staan we stil bij de
mogelijke doorwerking van de coronacrisis. Bij iedere ontwikkeling doordenken we hoe
deze ingrijpt op de kwaliteit van werk van werkenden en hoe dit vervolgens doorwerkt op
de ruimte om te zorgen en leren. Hierdoor vormt de kennis, die in onderzoeksvraag 2 in
kaart is gebracht, het startpunt voor een doordenking van een aantal mogelijke toekomst-
beelden.

1.4 Aanpak

Standing on the shoulders of giants: een stevige empirische basis
Deze publicatie kijkt niet alleen vanuit een andere hoek naar de kwaliteit van werk en de
ruimte om te zorgen en leren, maar doet dit ook op een andere manier. Door ons te base-
ren op een uitgebreide en systematische literatuurstudie en een kwalitatieve studie ge-
baseerd op diepte-interviews verzamelen we wetenschappelijke én praktische inzichten.
Hierbij combineren we inzichten uit verschillende disciplines. Sociaalpsychologisch onder-
zoek levert bijvoorbeeld inzichten op over de manier waarop mensen zich tussen werk en
thuis bewegen en hoe ze hier zelf invulling aan geven (Kluwer 2018). Onderwijskundig
onderzoek leert ons veel over de omstandigheden waaronder mensen leren (Maslowski
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2019). Sociologisch onderzoek levert informatie op over de rol van sociale normen en ver-
wachtingen en sociaalwetenschappelijke inzichten gecombineerd met een economische
blik leren ons veel over arbeidsverhoudingen (Schippers et al. 2015). Ook het combineren
van aandacht voor zorgtaken en scholing is vrij uniek. Eerdere studies en adviezen legden
de nadruk meestal op een van beide domeinen. De wrr richt zich bijvoorbeeld met name
op zorg, terwijl de Commissie Regulering van Werk scholing centraal stelt. Ook in het
wetenschappelijk debat zijn dit twee aparte werelden. In beide gevallen gaat het echter om
manieren waarop werkenden gefaciliteerd zouden kunnen worden. Beide domeinen kun-
nen elkaar bijten en aanvullen; zo kunnen zorgtaken bijscholing bijvoorbeeld in de weg
staan (Maslowski 2019). Het is daarom belangrijk om in kaart te brengen wat we weten
over het raakvlak tussen werk, scholing én zorg.

De beantwoording van de onderzoeksvragen
De huidige participatie van werkenden in zorgtaken en (in)formeel leren en hun ervaringen
daarbij (onderzoeksvraag 1) beschrijven we op basis van het Arbeidsaanbodpanel (aap)
(Josten 2020). Dit is een langlopend vragenlijstonderzoek onder werkenden waarin onder
andere aandacht is voor hun werkomstandigheden en de aansluiting met het privédomein.
We gebruiken de data die in 2018 verzameld zijn. Daar waar nodig halen we aanvullende
bronnen aan.
De werkgerelateerde factoren die de ruimte om te zorgen en leren vergroten en inperken
(onderzoeksvraag 2) worden in kaart gebracht op basis van een literatuurstudie en diepte-
interviews met experts. De literatuur geeft zicht op de laatste stand van zaken in de inter-
nationale wetenschap, terwijl de interviews licht werpen op de situatie in Nederland.
Hoofdstuk 2 zet uitgebreid uiteen hoe de literatuurstudie en kwalitatieve studie zijn op-
gezet.
De verkenning van de toekomstige ruimte om te zorgen en leren (onderzoeksvraag 3) is
gebaseerd op vier bouwstenen. Allereerst zijn de verwachtingen in andere toekomst-
verkenningen in kaart gebracht. Hiervoor is onder andere gekeken naar het rapport van de
Commissie Regulering van Werk (2020) en de analyse van het Platform Toekomst van
Arbeid (2019). Ten tweede heeft seo Economisch Onderzoek (seo 2021) een zogenoemde
economische stresstest uitgevoerd waarbij ze de conclusies uit deze en de andere kennis-
synthesen kritisch tegen het licht hebben gehouden en op basis van onderzoek naar eer-
dere crises doordacht hebben wat de mogelijke implicaties van de coronacrisis zouden
kunnen zijn. Deze studie is opgenomen als Bijlage A, te vinden via www.scp.nl bij dit rap-
port. Ten derde zijn de geïnterviewde experts direct naar hun verwachtingen over de toe-
komst gevraagd. Ten slotte hebben we zelf – op basis van de resultaten van deze en de
andere kennissynthesen – doordacht welke kansen en risico’s er zouden kunnen ontstaan.

Definities
In deze publicatie zijn we geïnteresseerd in twee typen zorgtaken: de zorg voor kinderen en
zorg voor zieke naasten (mantelzorg).
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De zorg voor kinderen. Bij de zorg voor kinderen wordt vaak gedacht aan de tijd die ouders
besteden aan de zorg en begeleiding van hun kinderen, zoals luiers verschonen of helpen
bij het huiswerk (Roeters 2018). Maar ‘zorg’ kan in deze context ook breder zijn en alle acti-
viteiten omvatten die ouders en kinderen samen ondernemen, zoals samen sporten of
boodschappen doen, evenals regel- en coördinatietaken, zoals de organisatie van een
kinderfeestje en taken rondom de opvoeding. Het gaat hier in principe om de zorg voor
gezonde kinderen, omdat de zorg voor (chronisch) zieke kinderen vaak als mantelzorg
wordt beschouwd.
Mantelzorg. De zorg voor zieke naasten (of kort gezegd ‘mantelzorg’) wordt hier opgevat als
alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving
(De Klerk et al. 2017). Die hulp gaat verder dan de zogenoemde gebruikelijke hulp, dat wil
zeggen de hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden ver-
wacht van de partner, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten. Bij mantelzorg,
ook wel informele hulp genoemd, gaat het bijvoorbeeld om het doen van boodschappen
voor een oude buurman, het verzorgen van een zieke partner of het helpen van een
(schoon)ouder met de administratie.
Formeel en informeel leren. Bij leren wordt onderscheid gemaakt tussen formeel en informeel
leren (Maslowski 2019). Formeel leren is gericht op leeractiviteiten, zoals opleidingen die
worden aangeboden door reguliere onderwijsinstellingen en die leiden tot een door de
overheid erkend diploma. Daarnaast worden trainingen, cursussen en bedrijfsspecifieke
opleidingen (aangeboden door private aanbieders) ook vaak gerekend tot formeel leren.
Informeel leren betreft het leren in de dagelijkse werkpraktijk. Dit ervaringsleren treedt op
door het verrichten van werkzaamheden of door het leren van collega’s.
Werk-privébalans. Naast studies die concreet over de (tijds)investeringen in zorg en scholing
gaan, is er een stroming in de literatuur die op een algemener niveau naar de verplich-
tingen van werkenden buiten het werk kijkt. Deze studies onderzoeken de ervaren balans
of conflict tussen werk en privé. Wat ‘privé’ omvat wordt niet altijd geëxpliciteerd, maar
studies hiernaar spitsen dit vaak toe op zorgverantwoordelijkheden, sociale contacten en
vrijetijdsactiviteiten (Perry-Jenkins en Gerstel 2020).
Werkkenmerken en de kwaliteit van werk. Werkkenmerken omvatten kenmerken van de
arbeidsorganisatie, baan en werkzaamheden van mensen. Het kan dus gaan om
omstandigheden die voor iedereen in dezelfde organisatie gelijk zijn (zoals de organisatie-
cultuur), maar ook om individuele kenmerken (zoals het aantal werkuren). Het concept ‘de
kwaliteit van werk’ kan op verschillende manieren worden ingevuld (zie Roeters et al.
2021). In de reeks waar deze studie onderdeel van is, zetten we vier kwaliteitsaspecten cen-
traal. De ruimte om te zorgen en leren kan als een aanvullend kwaliteitsaspect worden
gezien, maar kan ook volgen uit de kwaliteit van werk. Bijvoorbeeld doordat betekenisvol
werk meer mogelijkheden met zich meebrengt om nieuwe dingen te leren.
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1.5 Opbouw van dit rapport

Hoofdstuk 2 biedt een uitgebreide uiteenzetting van de aanpak van dit rapport en gaat in
op de manier waarop de literatuur verzameld en verwerkt is en op de uitvoering van de
kwalitatieve studie. Hoofdstuk 3 beantwoordt de eerste onderzoeksvraag door in grote lij-
nen een schets te geven van het gedrag, de ervaringen en het gebruik van ondersteuning
door werkenden. Hoofdstuk 4 en 5 adresseren de tweede onderzoeksvraag door respec-
tievelijk voor zorgen en leren in kaart te brengen hoe werk dit kan faciliteren en hinderen.
Hoofdstuk 6 kijkt vooruit naar de toekomst en beantwoordt de laatste onderzoeksvraag.
Het slothoofdstuk, hoofdstuk 7, reflecteert op de belangrijkste bevindingen en schetst
mogelijke richtingen voor beleid die de ruimte om te zorgen en leren zouden kunnen ver-
groten.

Noot

1 De ruimte om te leren en zorgen kan ook als dimensie van kwaliteit van werk worden gezien, of als
conditie hiervoor (wrr 2020). We denken dat het uit elkaar trekken van deze begrippen informatief is
omdat we daarmee de vraag kunnen beantwoorden wat kwaliteitsvol werk is in de context van zorgen
en leren. Hiermee kunnen we voorsorteren op mogelijke handelingsperspectieven.
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2 Aanpak

2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk is een voorloper op de hoofdstukken die in kaart brengen hoe werk-
kenmerken samenhangen met de ruimte om te zorgen en leren (hoofdstukken 4 en 5) en
het hoofdstuk dat ingaat op de toekomstige kansen en knelpunten (hoofdstuk 6). Deze
hoofdstukken zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op een literatuurstudie en kwalitatief
onderzoek, die beide in dit hoofdstuk kort worden toegelicht. We staan stil bij de aanpak
en de keuzes die daarin gemaakt zijn en reflecteren op de opbrengst hiervan. Dit hoofdstuk
biedt de context voor het wegen en interpreteren van de bevindingen in de vervolg-
hoofdstukken.
De aanpak in dit rapport komt voor een belangrijk deel overeen met de aanpak van de
andere kennissynthesen in de overkoepelende toekomstverkenning. Daarom is dit hoofd-
stuk opgedeeld in twee delen: een algemeen deel dat gelijk is in alle deelrapporten (en ook
in dezelfde bewoordingen is opgenomen) en een deel dat ingaat op de keuzes die specifiek
in deze deelrapportage zijn gemaakt en de indrukken die daaruit naar voren komen. Bijlage
B (te vinden via www.scp.nl bij dit rapport) staat uitgebreider stil bij de details van de
methoden van dit rapport.

2.2 Literatuurstudie

De literatuurstudie bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel is uitgevoerd op basis van
een op voorhand bepaald stappenplan en vooraf bepaalde criteria. Hiermee heeft dit deel
van de literatuurstudie het karakter van een zogenoemde systematische literatuurstudie.
Voor dit gedeelte van de literatuurstudie is in internationale literatuurbestanden naar
wetenschappelijke artikelen gezocht en is er op specifieke websites naar Engels- en Neder-
landstalige papers en rapporten gezocht. Het tweede deel is een aanvulling op deze basis,
waarbij op een minder gestructureerde en meer organische manier naar onderzoek is
gezocht dat de lacunes in de meer systematisch gevonden artikelen opvulde.

Deel 1: De systematisch literatuurstudie
Denyer en Tranfield (2009) beschrijven een systematische literatuurstudie als ‘een speci-
fieke methodologie die bestaand onderzoek achterhaalt, bijdragen selecteert en evalueert,
en informatie analyseert en synthetiseert’. Wat deze methode systematisch maakt is dat
op voorhand bepaald wordt welke stappen worden gezet en op basis van welke criteria
keuzes worden gemaakt. Hierdoor zijn systematische literatuurstudies relatief transparant.
Deze manier van literatuuronderzoek heeft drie belangrijke voordelen. Allereerst voorkomt
het tunnelvisie, doordat vooraf zoektermen met een breed scala aan synoniemen worden
vastgesteld en in een groot aantal literatuurbestanden wordt gezocht. Daarnaast is een
systematische literatuurstudie repliceerbaar doordat de zoekstrategie eenduidig is vast-
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gelegd en de verschillende stappen in het beoordelen van de gevonden literatuur worden
gedocumenteerd. Ten slotte maakt het documenteren van de stappen en criteria dit type
literatuurstudie transparant (Denyer en Tranfield 2009).
Bij alle deelprojecten van dit onderzoek is op voorhand doordacht op welke manier we de
literatuur voor de literatuurstudie zoeken, selecteren en verwerken om tot een antwoord
op de onderzoeksvragen te komen. Hierna bespreken we per stap kort wat we hebben
gedaan en waarom. Een meer uitgebreide beschrijving van de bijzonderheden van sys-
tematische literatuurstudies is opgenomen in bijlage B.

Kader 2.1 Vertekeningen bij het publiceren en rapporteren van onderzoeksresultaten
Onze literatuurstudies zijn in beginsel gebaseerd op in wetenschappelijke tijdschriften gepubli-
ceerde studies. Deze tijdschriften hanteren in veel gevallen een peer review-proces waarbij (vaak
geanonimiseerde) artikelen door andere onderzoekers beoordeeld worden. Een nadeel van dit
proces is dat het publicatiebias in de hand werkt (Franco et al. 2014; Gerber en Malhotra 2008),
waarbij de publicaties geen evenwichtig beeld van de resultaten van onderzoek geven. Dit heeft
verschillende oorzaken en kan leiden tot verkeerde gevolgtrekkingen.
Allereerst hebben studies die verbanden vinden en waarvan de bevindingen in lijn zijn met eerder
onderzoek een grotere kans om gepubliceerd te worden. Beoordelaars zouden studies waarin veel
verbanden worden gevonden interessanter vinden dan studies die concluderen dat er niets of wei-
nig gebeurt en daardoor vaker aan tijdschriften adviseren om studies die verbanden vinden te
publiceren. Redacteuren zouden verwachten dat deze artikelen vaker door onderzoekers worden
aangehaald, waardoor hun tijdschrift in status stijgt.
Bevindingen kunnen ook onwelgevallig zijn, doordat ze ingaan tegen de status quo in een bepaald
veld. De wetenschappers die de artikelen beoordelen, kunnen het bijvoorbeeld vervelend vinden
als hun eigen conclusie door later onderzoek ondergraven wordt.
Ten tweede kunnen onderzoekers op het selectieproces anticiperen door onwelgevallige resul-
taten weg te laten of kleiner te maken (bv. door ze niet in de samenvatting te noemen). Dit wordt
ook wel als een write up-bias gekenmerkt (Quillian et al. 2017). Dit vergroot hun kansen om hun
onderzoek gepubliceerd te krijgen (en in het verlengde daarvan hun carrièrekansen), maar ver-
sterkt de vertekening.
 
Deze studie heeft net als andere literatuurstudies last van dit probleem. We hebben ons immers
voor een belangrijk deel gebaseerd op peer reviewed-artikelen en het is denkbaar dat we studies
hebben uitgesloten of niet hebben gevonden die wel naar werkkenmerken keken, maar hier geen
rekenschap van geven in de titel of samenvatting. Gedeeltelijk is geprobeerd dit te ondervangen
door ook langs andere weg naar papers en onderzoeksverslagen te zoeken. Ook is een bijkomend
voordeel van de systematische benadering dat we ons niet beperken tot de artikelen die het
meest geciteerd zijn. Dit laat echter onverlet dat de bevindingen altijd met een zekere voorzichtig-
heid moeten worden beschouwd. Om het risico te minimaliseren dat we resultaten missen door-
dat auteurs ze niet in de abstract hebben genoemd, zijn in ieder artikel naast de abstract ook de
conclusie en resultatenparagraaf bekeken. Ook dit is geen waterdichte oplossing omdat auteurs
ook hier dingen kunnen weglaten, maar we hebben hiermee wel een extra controle kunnen uit-
oefenen.
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Stap 1: de zoekopdracht
Allereerst is de zoekopdracht bepaald en uitgevoerd. Er is gezocht naar verschillende
aspecten van de kwaliteit van werk en, per deelpublicatie, naar het kernthema van de
publicatie (zie § 2.4 voor meer details over de bijzonderheden voor deze publicatie). De
gebruikte zoektermen zijn opgenomen in bijlage C (te vinden op www.scp.nl bij dit rap-
port). Er is gezocht naar publicaties die vanaf 2004 zijn verschenen om zo studies van voor
en na de economische crisis mee te kunnen nemen. Er is in de samenvattingen, trefwoor-
den en titels gezocht op deze zoektermen. De zoekopdracht is uitgevoerd door externe
informatiedeskundigen. Er is naar wetenschappelijke literatuur en zogenoemde grijze lite-
ratuur gezocht. De wetenschappelijke literatuur betreft artikelen die in wetenschappelijke
tijdschriften zijn gepubliceerd. Er was geen vergelijkbare zoekmachine waarmee gericht
naar boeken kon worden gezocht, maar de zoekopdracht leverde wel gepubliceerde recen-
sies van boeken op. Waar dat relevant leek, zijn deze boeken opgezocht. In aanvulling
hierop zijn de volgende (Nederlandstalige) tijdschriften doorzocht: Mens & maatschappij,
Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, Beleid & Maatschappij (B&M), Economists’ Voice en Economische
Statistische Berichten (esb). Voor de grijze literatuur is de database Grijze literatuur in Neder-
land (glin) gebruikt. In aanvulling daarop is gericht gezocht naar publicaties van nationale
en internationale organisaties en raden die zich met vraagstukken rond de kwaliteit van
werk bezighouden: International Labour Organization (ilo), Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (oeso), United Nations Economic Commission for Europe
(unece), de Europese Unie (eu), de Sociaal-Economische Raad (ser), de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid (wrr), het Rathenau Instituut, het Centraal Planbureau (cpb)
en het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp).
Hoewel we ernaar streefden om de zoekopdrachten voor de verschillende thema’s zoveel
mogelijk gelijk te trekken, is hiervan op enkele onderdelen bewust afgeweken. Om ook
artikelen van voor de vorige economische crisis mee te kunnen nemen is naar publicaties
gezocht die vanaf 2004 verschenen zijn. Voor de zoekopdracht naar literatuur over de
effecten van platformisering is hiervan afgeweken. Voor dit thema is naar literatuur vanaf
2014 gezocht, omdat het hier om een relatief nieuwe ontwikkeling gaat en de wetenschap-
pelijke literatuur pas vrij recent tot een gedeelde definitie is gekomen. Daarnaast is voor de
kennissynthese over robotisering niet voor alle zoektermen in zowel titelwoorden, samen-
vattingen als trefwoorden gezocht, maar voor (synoniemen van) robotisering alleen in de
titelwoorden. Een eerste analyse liet zien dat wanneer op synoniemen voor robotisering
ook in de samenvattingen en trefwoorden werd gezocht, het aantal gevonden publicaties
te groot zou worden. De reden hiervoor is dat robotisering regelmatig als contextuele fac-
tor wordt aangeduid, waarbij de focus van de studie op andere aspecten ligt. Een gevolg
van deze keuze is dat er bij robotisering in deze fase relatief veel mogelijk relevante studies
niet in de zoekresultaten zijn opgenomen.

Stap 2: selectie van relevante publicaties
De lijst met publicaties uit de zoekopdracht is door twee onderzoekers onafhankelijk van
elkaar beoordeeld. Op basis van de titels en de samenvattingen is een inschatting gemaakt
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welke publicaties aan de criteria voldeden. Daarbij zijn de volgende criteria gehanteerd.
Allereerst werden alleen artikelen meegenomen die gebaseerd waren op empirische data.
We waren op zoek naar bewezen mechanismen en daarom voornamelijk geïnteresseerd in
artikelen die deze mechanismen ook daadwerkelijk onderzocht hebben. Voor robotisering
zijn naast empirische studies ook modelmatige studies meegenomen. Hier is voor gekozen
omdat er weinig empirische studies uit de zoekopdracht naar voren kwamen en de meer
theoretisch georiënteerde studies wel inzicht gaven in de veronderstelde mechanismen.
Ten tweede is gekeken naar de relevantie van de onderzoekspopulatie. Studies over men-
sen die nog niet of niet meer tot de beroepsbevolking behoren, studies uit lastig te ver-
gelijken landen, zoals die buiten de Europese en Amerikaanse context, en studies naar zeer
specifieke bevolkingsgroepen die niet relevant zijn voor de Nederlandse context zijn buiten
beschouwing gelaten. Het derde criterium was relevantie met betrekking tot de kennis-
synthese. Hiervoor werd dus bezien of de publicatie naar de kwaliteit van werk keek en of
dit verbonden werd met het specifieke thema dat in de kennissynthese centraal stond
(platformisering, robotisering of de ruimte om te zorgen en leren).
In de selectiefase was er de mogelijkheid om artikelen uit te sluiten, ook als ze wel aan de
andere criteria voldeden. De voornaamste reden om artikelen uit te sluiten was dat de stu-
dies in de ogen van de onderzoekers van onvoldoende kwaliteit waren. Er is besloten om
niet op voorhand criteria op te stellen waarmee de kwaliteit van studies beoordeeld zou
worden. De voornaamste reden hiervoor is dat we studies met verschillende onderzoeks-
designs mee wilden nemen en het erg lastig was om hiervoor een enkele set criteria te ont-
wikkelen. In plaats daarvan hebben de onderzoekers op basis van hun eigen expertise een
inschatting gemaakt (in sommige gevallen is hiervoor het advies van derden ingeroepen).
De reden voor uitsluiting werd in het gebruikte systeem genoteerd, zodat achteraf terug te
halen is waarom artikelen zijn uitgesloten.
Alle artikelen zijn door twee onderzoekers bekeken. Beiden gaven hun oordeel zonder dat
ze het oordeel van de ander konden zien. Artikelen die volgens beide beoordelaars aan de
gestelde criteria voldeden, werden meegenomen naar stap 3. Artikelen waarover verschil-
lende oordelen bestonden, werden door de onderzoekers besproken en deze bespreking
leidde tot een gemeenschappelijk oordeel. Op het moment dat een publicatie op ten min-
ste een van de criteria werd uitgesloten, verdween dit artikel van de lijst met publicaties
voor de systematische literatuurstudie.

Stap 3: lezen en analyseren van de publicaties
In de laatste stap zijn de geselecteerde artikelen gelezen. Alle onderzoekers hebben voor
de gelezen artikelen een set met vaste vragen beantwoord en kort voor zichzelf samen-
gevat wat de belangrijkste opbrengst was. De analysevragen hadden als doel om een vier-
tal elementen uit elkaar te trekken: uitkomsten, mechanismen, context en sociale verschil-
len. Gezamenlijk bieden deze elementen inzicht in complexe sociale processen (Denyer en
Tranfield 2009), aan de hand waarvan de onderzoeksvragen beantwoord konden worden.
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Deel 2: De aanvullende literatuurstudie
Denyer en Tranfield (2009) adviseren systematische literatuurstudies toe te passen op dui-
delijk afgebakende onderzoeksvragen. Hoewel we in de beginfase van het onderzoek goed
hebben doordacht wat we precies wilden achterhalen, was het type onderzoeksvraag in de
basis toch heel breed. Deze had betrekking op ontwikkelingen die niet altijd duidelijk af te
bakenen waren en waarbij definities en concepten niet altijd duidelijk waren. Een gevolg
hiervan is dat de zoekopdracht minder geschikte en relevante publicaties opleverde dan we
op voorhand hadden verwacht. Hierdoor was een aanzienlijke aanvullende literatuurstudie
nodig. In paragraaf 2.4 wordt uitgebreider stilgestaan bij de overwegingen en aanpak die
bij deze kennissynthese leidend waren. Hier bespreken we kort de algemene richtlijnen die
bij alle kennissynthesen zijn aangehouden.
Allereerst is in alle kennissynthesen gericht naar recente studies gezocht, omdat het meer
systematische deel van de literatuurstudie weinig heel recente informatie gaf. Het proces
van publiceren kan lang duren en er waren verschillende relevante studies die verschenen
nadat de literatuurzoektocht was uitgevoerd. Een tweede zoekrichting die in alle drie de
kennissynthesen terugkwam, is die naar de zogenoemde klassiekers: oudere artikelen die
een grote impact op een onderzoeksveld hebben gehad, omdat ze een veelgebruikte
theorie ontwikkelden of op een belangrijke bevinding uitkwamen die door later onderzoek
veel is aangehaald.
De aanvullende studies zijn vanwege tijdgebrek niet dubbel gelezen. Wel zijn de criteria die
in de systematische literatuurstudie gebruikt zijn om studies in- en uit te sluiten ook hier
toegepast en zijn dezelfde analysevragen beantwoord. Dit betekent dat we studies die van
onvoldoende kwaliteit leken te zijn, niet hebben meegenomen.

2.3 Expertinterviews

Typen en doelen van de interviews
In totaal zijn er 31 interviews gehouden. De gehouden expertinterviews vallen uiteen in drie
typen: oriënterende interviews waarin brede arbeidsmarktontwikkelingen centraal ston-
den, interviews waarin met generalisten over meerdere ontwikkelingen en aspecten van de
kwaliteit van werk is gesproken en verdiepende interviews waarin een specifiek deelthema
centraal stond.
De inzichten uit de interviews zijn gebruikt om de inzichten uit de literatuur aan te vullen
en te toetsen. Er zijn meerdere redenen waarom we aanvullende inzichten uit de interviews
verwachten. Allereerst zijn de deskundigen op de hoogte van de stand van zaken binnen
hun expertisegebied, maar kennen zij ook lopend onderzoek en/of zijn zij bekend met ont-
wikkelingen in de praktijk. Ten tweede omvat de literatuurstudie veel studies uit het bui-
tenland waarbij de generaliseerbaarheid naar de Nederlandse situatie niet altijd vast te
stellen is. De experts zijn op de hoogte van de Nederlandse context en kunnen daardoor
uitspraken doen die direct op Nederland van toepassing zijn. Ten derde valt er in sommige
gevallen beter duiding te geven aan de literatuur door deze te koppelen aan de informatie
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uit de interviews. Tot slot waren de experts bereid een inschatting te geven van hoe de toe-
komst van werk in Nederland eruitziet, iets wat minder vaak terugkwam in de literatuur.

Aanpak
We hebben verschillende typen experts gesproken: wetenschappers, beleidsmakers en
mensen die de belangen van bepaalde groepen behartigen, zoals werkgevers, werknemers
en mantelzorgers. Hierdoor biedt de kwalitatieve studie inzicht in verschillende perspectie-
ven. In de voorbereidingsfase is door het gehele onderzoeksteam een lijst opgesteld met
namen van experts. Vervolgens is een selectie gemaakt, waarbij we de diversiteit hebben
geprobeerd te optimaliseren. Zo hebben we binnen de groep wetenschappers economen,
sociologen, onderwijskundigen én psychologen geselecteerd. Aan werkgevers- en werk-
nemerskant hebben we gekozen voor belangenvertegenwoordigers. Ook zijn drie experts
geselecteerd die bij de ser werken, omdat we verwachtten dat zij goed zicht hebben op
zowel de werkgevers- als werknemerskant. Bij het selecteren van de experts is ook reke-
ning gehouden met de man-vrouwbalans. Waar het de etnische achtergrond betreft,
hebben de experts met name een Nederlandse herkomst. De experts zijn geworven door
hen aan te schrijven. Bijna alle interviews, op twee na, zijn voor de coronacrisis afgenomen.
De twee interviews die na het begin van de coronacrisis plaatsvonden hadden beide
betrekking op het thema werken, zorgen en leren. De interviews waren semigestructureerd
en er werd gebruikgemaakt van een van tevoren opgestelde topiclijst (bijlage B). In alle
interviews werd stilgestaan bij het heden (Op welke wijze heeft robotisering anno 2019 en
2020 invloed op de kwaliteit van werk?) en de toekomst (Welke kansen en bedreigingen
voorzien de experts?), maar werd er ook kort teruggekeken (Welke ontwikkelingen zijn er
de afgelopen jaren geweest?). Alle interviews zijn opgenomen en de transcripten zijn ver-
batim uitgewerkt. Er is een thematische analyse gedaan waarbij de interviews zijn geco-
deerd en geanalyseerd in Atlas.ti.

2.4 Bijzonderheden van de aanpak voor deze kennissynthese

2.4.1 Bijzonderheden bij het uitvoeren van de systematische literatuurstudie

De zoekopdracht
Voor deze kennissynthese is gezocht naar artikelen die zowel betrekking hebben op werk-
kenmerken als op uitkomsten die raken aan de ruimte om te werken en leren. Bij het invul-
len van de werkkenmerken is gericht op de vier kerndimensies van de kwaliteit van werk
gezocht (inkomen, werkzekerheid, werkdruk en betekenisvol werk), maar ook zijn al-
gemene termen als werkomstandigheden en kwaliteit van werk meegenomen.

De selectie
In de selectiefase vielen er bij het thema zorgen vrij veel publicaties af. De studies die afvie-
len hadden vaak betrekking op de invloed van zorg op werk. Deze studies bieden wel zicht
op het spanningsveld tussen betaald werk en zorg, maar zeggen weinig over de manier
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waarop werk zorg kan faciliteren of hinderen. Ook gingen de studies die afvielen vrij vaak
over de kwaliteit van werk in de zorgsector. Bij 643 publicaties was er direct overeen-
stemming tussen beide onderzoekers die het stuk beoordeelden. In 195 gevallen werd er
na overleg overeenstemming bereikt. In 80 van deze gevallen kwamen de beide onder-
zoekers in eerste instantie tot een verschillend oordeel en bij de overige 115 publicaties had
een of hadden beide beoordelaars in het systeem aangegeven dat ze het oordeel graag
wilden bespreken.
Bij scholing zijn in de selectiefase artikelen meegenomen en op de shortlist gezet waarvan
het niet zeker was of ze relevant waren. Dit had als gevolg dat er in de analysefase alsnog
veel artikelen afvielen. Veel van de artikelen bleken bij doorlezen weliswaar betrekking te
hebben op leren, maar niets te zeggen over de vraag welke werkkenmerken hier invloed op
hebben. Daarnaast waren er ook studies die naar werkkenmerken keken, maar deze niet
verbonden met leren. Ook waren er publicaties die de effecten van leren op werk be-
studeerden in plaats van de effecten van werkkenmerken op leren. Bij 587 artikelen was er
direct overeenstemming, in 134 gevallen waren de oordelen in eerste instantie verschillend
en in 103 gevallen is een artikel op verzoek van een of beide auteurs besproken.

De inhoudelijke opbrengst van de systematische zoekopdracht
Zoals in de vorige paragraaf is besproken, zijn er in de analysefase vier elementen uit-
gelicht: de uitkomsten, de mechanismen, de sociale verschillen en de rol van de context.
Bij het analyseren van deze informatie vielen een aantal dingen op die relevant zijn voor
het interpreteren en wegen van de bevindingen.
De uitkomsten die het meest onderzocht werden. Allereerst kwam er een duidelijk patroon naar
voren waar het de uitkomsten betreft. Binnen het thema zorgen waren er drie domeinen:
er waren studies die duidelijk gericht waren op de zorg voor kinderen, er waren studies die
betrekking hadden op mantelzorg en er waren studies die hier niet tussen differentieerden.
Deze laatste groep studies ging vaak in op de algemene werk-zorgbalans. Dit werd regel-
matig verbreed naar de werk-privébalans, waardoor ook vrije tijd, vrijwilligerswerk en
scholing onder de definitie konden vallen. In de uitwerking van deze studies was het echter
vrijwel altijd zo dat de bespreking werd toegespitst op zorg. Dat bleek bijvoorbeeld uit de
theorieën, voorbeelden en conclusies. Een vergelijking van de omvang van deze ‘takken’
suggereert dat er veel meer onderzoek is gedaan naar zorg in het algemeen en de zorg voor
kinderen, dan naar mantelzorg. In de literatuurstudie naar het thema scholing richtten de
meeste studies zich op zowel formeel als informeel leren. Er waren een aantal studies die
enkel naar formeel leren keken en een aantal die de focus uitsluitend op informeel leren
legden.
Veel studies beperken zich tot een specifieke groep werkenden. Met betrekking tot de sociale ver-
schillen viel op dat het vrij gebruikelijk is om naar een specifieke groep te kijken, zoals wer-
kende moeders, oudere werkenden of laagopgeleiden. Daardoor was het op basis van deze
studies niet goed te achterhalen of de bevindingen uniek waren voor deze groep of niet.
We zijn daarom bij het bespreken van de onderzoeken zo specifiek mogelijk geweest en
hebben zelf gezocht naar patronen.
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De generaliseerbaarheid van internationaal onderzoek is niet altijd duidelijk. Met betrekking tot de
rol van contextuele factoren viel op dat studies zich heel vaak op een specifiek land of een
specifieke sector richten. Ook was het niet ongebruikelijk dat een enkele organisatie werd
onderzocht. Daardoor kunnen er weinig uitspraken worden gedaan over de manier waarop
de mechanismen tussen contexten verschillen en is niet altijd duidelijk hoe generaliseer-
baar deze resultaten zijn en ook gelden voor Nederland. Dit is op zichzelf niet ongebrui-
kelijk of onwenselijk. Kwalitatief onderzoek richt zich bijvoorbeeld vaak op specifieke groe-
pen om zo verklaringen voor gedrag of ervaringen te kunnen achterhalen. Tegelijkertijd
wilden we de resultaten wel wegen omdat studies meer en minder relevant kunnen zijn in
de Nederlandse context. We zijn hier op twee manieren mee omgegaan. Allereerst is waar
mogelijk gespecificeerd waar een studie is uitgevoerd. Ten tweede hebben we gereflec-
teerd op de verschillen tussen het onderzoek in Nederland en daarbuiten en hebben we
geprobeerd te doordenken hoe verschillen verklaard kunnen worden.
In de literatuurstudie over leren zijn Nederlandse studies oververtegenwoordigd. Omdat
een groot deel van de internationale peer-reviewed artikelen in de analysefase onvol-
doende relevant bleek te zijn, is een relatief groot deel van de gebruikte studies voor de
deelstudie naar leren afkomstig uit de grijze literatuur. Omdat hierin gericht naar Neder-
landstalige rapporten en artikelen is gezocht, is de deelstudie over leren voornamelijk (en
veel meer dan de deelstudie over zorgen) op Nederlandstalige literatuur gebaseerd. Dit is
verder versterkt doordat er in de aanvullende zoektocht is gezocht naar artikelen waar de
experts tijdens het interview naar verwezen. Omdat dit vaak onderzoeken betrof waar zij
zelf bij betrokken waren, leverde dit meer Nederlandse studies op. De oververtegenwoor-
diging van Nederlands onderzoek heeft als belangrijk voordeel dat de bevindingen een
beeld geven van de invloed van werkkenmerken op leren binnen de Nederlandse context.

2.4.2 De aanvullende literatuurstudie in deze kennissynthese
In de aanloop naar deze kennissynthese is de systematische literatuurstudie aangevuld
met extra publicaties. In totaal heeft de aanvullende zoektocht 145 extra artikelen
opgeleverd: 97 artikelen binnen het thema zorgen en 48 artikelen binnen het thema leren.
Er waren vier aanleidingen om door te zoeken. Allereerst is doorgezocht naar publicaties
die gericht naar mantelzorg keken. De publicaties uit de systematische literatuurstudie
leverden voor deze uitkomst relatief weinig op. Om met meer zekerheid te kunnen zeggen
dat deze magere opbrengst het resultaat was van een gebrek aan onderzoek of dat dit
onderzoek er wel was, maar de systematische literatuurstudie dit niet had kunnen achter-
halen, is een aanvullende zoekopdracht uitgevoerd.
De tweede aanleiding om door te zoeken was de constatering dat de systematische litera-
tuurstudie weinig recente publicaties opleverde. Bij deze aanvullende zoekopdracht is voor
het hoofdstuk over zorg een bestaande literatuurstudie als uitgangspunt genomen. Het
tijdschrift Journal of Marriage and Family1, dat artikelen over de combinatie van betaald werk
en zorg publiceert, publiceert iedere tien jaar een decade review. Het recentste overzichts-
artikel is in januari 2020 gepubliceerd (Perry-Jenkins en Gerstel 2020). Twee van de onder-
zoekers hebben het artikel doorgelezen en de literatuurlijst doorgekeken op veelbelovende
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titels. Voor ieder werkkenmerk dat in het artikel genoemd is, zijn twee of drie verwijzingen
bekeken en (indien relevant) meegenomen. Voor het hoofdstuk over leren is het over-
zichtsartikel van Kyndt en Baert (2013) gebruikt om aanvullende artikelen op het spoor te
komen. Dat is gedaan door recente studies naar werkkenmerken die Kyndt en Baert aan-
halen te bestuderen, en door aan de hand van citatiezoeken (het nagaan welke studies
deze later hebben aangehaald) meer recente studies te identificeren. Bijkomend voordeel
van het bekijken van de reviewartikelen voor mantelzorg en leren is dat we iets meer zeker-
heid kregen dat de werkkenmerken die we uitlichten ook relevant zijn volgens de laatste
inzichten uit de literatuur.
De derde uitbreiding van de literatuurstudie bestond uit secundaire bronnen. Bij het lezen
van deze studies kwam het vaak voor dat de inzichten uit aangehaalde referenties relevant
leken. Ook werden er in sommige interviews relevante studies aangehaald die zijn op-
gezocht. In deze gevallen hebben we deze opgezocht en meegenomen.
Ten slotte is de literatuurstudie aangevuld met artikelen die de auteurs van deze publicatie
zelf kenden (vanwege eerdere onderzoekervaring op dit terrein van henzelf of hun directe
collega’s) en relevant achtten.

2.4.3 De verhouding tussen de literatuur uit de systematische literatuurstudie en
aanvullende literatuur

De aantallen
Tabellen 2.1 en 2.2 laten zien hoe het selectieproces in de systematische literatuurstudie
verliep en hoeveel aanvullende publicaties zijn meegenomen. Voor het thema zorgen is
van de studies die uiteindelijk zijn meegenomen 30% afkomstig uit de systematische
literatuurstudie. Voor het thema leren lag dit lager, op 15%.

Tabel 2.1
Aantallen studies in de literatuurstudie gericht op zorgtaken

 wetenschappelijk  grijs  totaal 
 
publicaties op de longlist 752 86 838
publicaties op de shortlist 60 28 88
publicaties op de shortlist die in de
uiteindelijke tekst zijn meegenomen

32 9 41

aanvullende publicaties 97 0 97
totaal aantal publicaties 129 10 138
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Tabel 2.2
Aantallen studies in de literatuurstudie gericht op leren

 wetenschappelijk  grijs  totaal 
 
publicaties op de longlist 770 54 824
publicaties op de shortlist 45 15 60
publicaties op de shortlist die in de
uiteindelijke tekst zijn meegenomen

4 3 7

aanvullende publicaties 36 12 48
totaal aantal publicaties 40 15 55

Reflectie op de systematische literatuurstudie
Uit de evaluatie van de literatuurstudie kwam specifiek voor deze kennissynthese naar
voren dat de opbrengst van de systematische literatuur vrij goed was voor het thema zorg,
maar vrij slecht voor het thema leren. Dit bleek onder andere uit het aandeel studies dat
afviel omdat ze toch niet geschikt waren.
Voor de studies op het terrein van zorg kwam de verhaallijn die uit de studies van de sys-
tematische zoekopdracht volgde overeen met die van de aanvullende literatuur. De aan-
vullende literatuur leverde vooral inhoudelijke verdieping op en stelde ons in staat om de
zwart-wittekening in te kleuren. Met de aanvullende studies konden mechanismen in meer
detail worden besproken en werd zichtbaar dat de bevindingen uit het meer systematische
deel van de studie geen toevalstreffers waren, maar door andere studies werden be-
vestigd. Ook leverden deze studies meer informatie op over de context en sociale ver-
schillen.
De aanvullende literatuurstudie voor leren was vooral nodig omdat het aantal relevante
studies uit de systematische literatuurstudie beperkt was. Op een van de kerndimensies
van de kwaliteit van werk – werkdruk – bracht de systematische zoekopdracht geen enkel
geschikt artikel op. Daarom is hier gericht op gezocht. Daarnaast waren veel van de gevon-
den artikelen oppervlakkig, waardoor het lastig was de mechanismen en sociale verschillen
te achterhalen. Daarom is met de aanvullende literatuur geprobeerd de bestaande gaten
op te vullen.

2.4.4 De experts voor de diepte-interviews over zorgen en leren
Een aantal van de experts is geïnterviewd vanwege hun specifieke kennis over zorgen of
leren. Voor zorgen zijn dat: Marjolein Broese van Groenou (hoogleraar informele zorg),
Laura den Dulk (hoogleraar arbeid, organisatie en werk-privévraagstukken), Tanja van der
Lippe (hoogleraar sociologie), Ingeborg Mussche (Werk&Mantelzorg) en Marjet Winsemius
(Voor Werkende Ouders). De experts die geïnterviewd zijn omdat zij veel kennis en ervaring
hebben op het terrein van een leven lang ontwikkelen zijn Andries de Grip (roa), Vanessa
Roelse (ser) en Peet Ferwerda (Friesland College en mbo Life Sciences). Bij de selectie is
ervoor gekozen om zowel wetenschappers als experts uit het veld te selecteren, om zo
overkoepelende inzichten alsook vakspecifieke kennis mee te kunnen nemen. Omdat we
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zowel experts op het terrein van mantelzorg als de zorg voor kinderen wilden benaderen, is
het totale aantal experts voor zorgen groter dan voor leren. De andere geïnterviewden zijn
bevraagd op alle thema’s of op robotisering en platformisering. Een overzicht van de
experts die in dit rapport worden aangehaald is te vinden in tabel 2.3.
De eerste analyses van de interviews maakten duidelijk dat het interview met de belangen-
organisatie op het gebied van werk en mantelzorg veel informatie opleverde. Doordat er
geen belangenvertegenwoordiger op het terrein van zorg voor kinderen geïnterviewd was,
en we concludeerden dat daarnaast verdere verdieping op het gebied van scholing welkom
was, is besloten om twee aanvullende interviews te doen. Dit zijn de interviews met Marjet
Winsemius en Peet Ferwerda. Deze interviews zijn begin maart 2020 uitgevoerd, toen de
coronapandemie was begonnen. De andere interviews hebben voor die tijd plaats-
gevonden.

Zorgen en leren als thema in de interviews
De interviews met de experts over zorgen en leren bestonden uit drie delen. In het eerste
deel werd ingegaan op de vraag hoe de geïnterviewde experts de relatie zien tussen de
kwaliteit van werk en de ruimte die werkenden hebben om te zorgen en te leren. In het
tweede deel werd stilgestaan bij recente en toekomstige ontwikkelingen die de ruimte om
te zorgen en leren raken en die experts in dit verband belangrijk vinden. De ontwikkelingen
die hierbij voorbijkwamen waren vergrijzing, technologisering, flexibilisering en een toe-
name van de arbeidsparticipatie van vrouwen. In het derde deel werden de experts
bevraagd over handelingsperspectieven die de ruimte om te zorgen en leren in de toe-
komst zouden kunnen vergroten.

Tabel 2.3
De geïnterviewde experts die in dit rapport worden aangehaald

naam functie organisatie 
 
verdiepende interviews zorgen
1 Marjolein Broese van Groenou hoogleraar informele zorg Vrije Universiteit
2 Laura den Dulk hoogleraar arbeid, organisatie

en werk-privévraagstukken
Erasmus Universiteit

3 Tanja van der Lippe hoogleraar sociologie Universiteit Utrecht
4 Ingeborg Mussche adviseur Werk&Mantelzorg
5 Marjet Winsemius directeur Voor Werkende Ouders
 
verdiepende interviews leren
6 Andries de Grip toenmalig directeur van het

Researchcentrum voor
Onderwijs en Arbeidsmarkt
(roa), hoogleraar

roa en Universiteit Maastricht

7 Peet Ferwerda beleidsadviseur Friesland College en mbo Life
Sciences

8 Vanessa Roelse beleidsmedewerker Sociaal-Economische Raad (ser)

3 4 a a n p a k



Tabel 2.3
(Vervolg)
naam functie organisatie 
 
Overige geïnterviewden
9 Mesut Aydemir en Johan van

der Kleij
Landelijk Adviseur
Werkgeversdiensten

uwv

10 Paul de Beer hoogleraar
arbeidsverhoudingen

Universiteit van Amsterdam

11 Marieke Blom hoofdeconoom ing
12 Fabian Dekker senior wetenschappelijk

medewerker
Sociaal Economisch Onderzoek
Rotterdam (seor)

13 Ronald Dekker toenmalig beleidsmedewerker Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (inmiddels
werkzaam bij tno)

14 Kène Henkens afdelingshoofd Werk en
Pensionering, hoogleraar

Nederlands Interdisciplinair
Demografisch Instituut (nidi),
Universitair Medisch Centrum
Groningen (umcg), Universiteit
van Amsterdam (uva)

15 Marjolein ten Hoonte directeur Arbeidsmarkt en
Maatschappelijk verantwoord
ondernemen

Randstad Groep

16 Linda Kool themacoördinator ‘Digitale
Samenleving’

Rathenau Instituut

17 Ivy Koopmans en
Carinne van Oosteren

senior beleidsmedewerkers ser

18 Jenny Kossen toenmalig projectleider
Platform Toekomst van Arbeid

De Argumentenfabriek (tot
medio 2020)

19 Monique Kremer projectcoördinator Toekomst
van werk

wrr (tot medio 2020), UvA

20 Maria Peeters hoogleraar duurzame
werkprestaties en uhd A&O
psychologie

tu/e en Universiteit Utrecht

21 Jessica van Ruitenburg Beleidsadviseur Arbeid en zorg /
Armoede

fnv

22 Toon Taris hoogleraar arbeids- en
organisatiepsychologie

Universiteit Utrecht

23 Erik Stam hoogleraar Strategie,
Organisatie en
Ondernemerschap

Universiteit Utrecht
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Algemene indrukken bij de interviews
Voor beide thema’s (zorgen en leren) functioneerden de interviews, zoals voorzien, als ver-
dieping, aanvulling en aanscherping op de bevindingen uit de literatuurstudie. In het bij-
zonder voor zorg gold daarnaast dat het waardevol was aanvullende informatie te krijgen
over de bijzonderheden van de Nederlandse context, zoals de dominantie van deeltijd-
werk. Op geen enkel punt spraken de bevindingen uit de literatuurstudie en de kwalitatieve
studie elkaar direct tegen. Wel ontstond er tijdens de interviews in enkele gevallen discus-
sie over de vraag of de ruimte om te zorgen en leren een onderdeel of gevolg van kwali-
teitsvol werk was. Hoewel we op voorhand hoopten uit de interviews met generalisten en
de experts op de andere thema’s nieuwe inzichten te krijgen, gaven de meeste experts aan
weinig over de gevolgen voor zorg te weten. Scholing was wel een belangrijk thema in de
interviews met experts die veel over technologisering wisten.

Noot

1 Journal of Marriage and Family is een vooraanstaand tijdschrift. Op de ranglijst van sociologische tijd-
schriften staat dit tijdschrift momenteel op de tiende plaats.
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3 Combineren in Nederland

3.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beantwoordt de eerste onderzoeksvraag van deze publicatie:
Hoeveel werkenden zorgen en leren, welke knelpunten worden er ervaren en van welke vormen van
ondersteuning wordt er gebruikgemaakt?
Hiermee schetsen we de achtergrond van het vraagstuk. Het eerste deel van het hoofdstuk
biedt zicht op het aantal werkenden dat in en naast hun werk zorgt en leert, en geeft ant-
woord op de vraag welke knelpunten hierbij worden ervaren. Vervolgens schetsen we de
contouren van ondersteuningsvormen waar werkenden in Nederland toegang toe hebben
en geven we enig inzicht in het gebruik hiervan.
Tenzij anders is aangegeven, zijn de cijfers in dit hoofdstuk gebaseerd op het Arbeids-
aanbodpanel (Josten 2020). Dit is een langlopend onderzoek dat de arbeidssituatie van
mensen in kaart brengt. Het panel is in 1986 gestart en om de twee jaar wordt er
informatie verzameld onder ongeveer 4500 mensen in de leeftijd van 16 tot en met 66 jaar.
De deelnemers die hiertoe bereid zijn, worden door de tijd heen gevolgd. Voor meer
informatie, zie Josten (2020).

3.2 Werken, zorgen en leren

3.2.1 Deelname aan zorg en leren

Een substantieel deel van werkenden volgt scholing en/of heeft zorgtaken
In 2018 gaven ongeveer vier op de tien werkenden in Nederland aan in de twee jaren daar-
voor een vorm van scholing te hebben gevolgd (tabel 3.1). Werkenden kunnen ook ‘al
doende leren’, bijvoorbeeld wanneer ze kennis en vaardigheden opdoen door met
collega’s mee te kijken of nieuwe taken op te pakken (Maslowski 2019). Dit zogenoemde
informele leren gebeurt vaker dan het formele leren (het volgen van scholing): bijna alle
werkenden geven aan in hun werk te leren.
Ongeveer drie op de tien werkenden hebben kinderen van 12 jaar of jonger. Tijds-
bestedingsonderzoek laat zien dat ouders van kinderen in deze leeftijd veel tijd aan ver-
zorging en begeleiding besteden (Bucx en Roeters 2018).
Mantelzorgtaken worden door ongeveer twee van de tien werkenden gerapporteerd. Van
degenen die mantelzorg geven, besteedt ongeveer 30% hier vier uur of meer per week aan
(Josten 2020). Er zijn grote variaties in de intensiteit van mantelzorg (De Boer et al. 2019).
Over het algemeen geven mensen die hun kinderen en partner met een ziekte of een
beperking verzorgen de meest langdurige en intensieve hulp. Aan de zorg voor kinderen
met een ziekte of beperking wordt gemiddeld veertien uur per week besteed, aan de zorg
voor een partner twintig uur (De Klerk et al. 2017).
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Tabel 3.1
Deelname aan scholing en zorgtaken onder werkenden (excl. Scholieren en studenten), 2003/’04-2017/’18
(in procenten)a

 2003-
’04

  2005-
’06

  2007-
’08

  2009-
’10

  2011-
’12

  2013-
’14

  2015-
’16

  2017-
’18

 

 
heeft in de afgelopen
twee jaar scholing
gevolgd

45 41 42 43 40 40 40 40

heeft in de afgelopen
twee jaar op werk
bijgeleerd

- - - - - 90 88 90

heeft kinderen van
12 jaar of jongerb

39 40 38 39 32 33 32 31

geeft mantelzorgc 13 13 15 16 18 19 18 19

a Tot en met 2016 is de leeftijdsgrens 16-64 jaar. In 2018 was dat 16-65 jaar. De leeftijdsgrens is verhoogd
vanwege het opschuiven van de aow-leeftijd.

b In 2012 is overgegaan op een nieuwe steekproeftrekking. Daardoor is de samenstelling van de
onderzoekspopulatie veranderd. Dat is waarschijnlijk de verklaring voor de relatief grote sprong tussen
2010 en 2012 in het aandeel werkenden met kinderen.

c ‘Besteedt u tijd aan onbetaalde zorg voor hulpbehoevende personen in uw naaste omgeving? Het gaat
hierbij om hulp bij persoonlijke verzorging en huishouden in verband met ziekte, handicap of ouder-
dom van familieleden, vrienden, buren en kennissen. De zorg voor gezonde kinderen blijft buiten
beschouwing.’

Bron: scp (aap’04-’18)

Het aandeel werkenden met jonge kinderen neemt af, het aandeel dat mantelzorg geeft
stabiliseert…
Het aandeel werkenden met jonge kinderen neemt door de tijd heen af. Naar verwachting
reflecteert dit de vergrijzing van de beroepsbevolking en de lichte daling in het aantal kin-
deren in Nederland1. Op het moment dat we het kantelen en kijken naar het aandeel
ouders dat werkt, dan valt op dat het aandeel onder vaders stabiel blijft (rond de 91%) ter-
wijl de deelname van moeders is toegenomen (van 67,3% in 2003 naar 80,4% in 2019). Het
aandeel gezinnen waarin beide ouders de zorg voor kinderen en betaald werk combineren
is dan ook toegenomen. In 2003 gold voor 65% van de gezinnen met kinderen van jonger
dan 12 jaar dat beide ouders werkten, in 2019 was dit toegenomen tot 79%.2

Wat mantelzorg betreft is er sprake van een lichte toename die de laatste acht jaar is ge-
stabiliseerd. De eerdere stijging wordt in verband gebracht met meerdere ontwikkelingen
(Josten en De Boer 2015), zoals de gewijzigde bevolkingssamenstelling (meer ouderen en
meer vrouwen), algemene demografische veranderingen (krimpende gezinnen en een ver-
lenging van de levensduur), en het grotere beroep dat op burgers wordt gedaan (bijvoor-
beeld door de inzet op langer thuis wonen). De stabilisering kan mogelijk worden toe-
geschreven aan het afvlakken van de stijging van de gemiddelde leeftijd van werkenden
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doordat meer babyboomers met pensioen zijn gegaan (en dit de groep met relatief veel
mantelzorgtaken is) (Grünwald et al. 2020).

…en het aandeel dat scholing volgt is stabiel
Het aandeel werkenden dat scholing volgt is de laatste jaren stabiel: alleen in 2003-2004
lag het aandeel substantieel hoger (zie ook Maslowski 2019). Wel zijn er door de tijd heen
verschillen tussen groepen zichtbaar. Oudere werkenden (55-plussers) volgen minder vaak
scholing dan jongere werkenden, maar dit verschil is in de loop van de afgelopen tien jaar
wel kleiner geworden (Portegijs 2020). Ook zelfstandigen hebben een inhaalslag gemaakt.
In 2004 had minder dan een op de drie zelfstandigen zich in de voorafgaande twee jaar
laten scholen. Dat was beduidend minder vaak dan werkenden in loondienst. Sindsdien is
het aandeel zelfstandigen dat aan scholing deelneemt echter toegenomen, terwijl dit bij
werkenden in loondienst juist is afgenomen. Vooral onder vrouwen in loondienst is hun
deelname aan scholing sinds 2004 afgenomen, terwijl deze bij vrouwen die als zelfstandige
werkzaam zijn juist toenam (Portegijs 2020).
Waar verschillen tussen groepen werknemers wat betreft leeftijd en gender over de
afgelopen vijftien jaar kleiner zijn geworden, is dit voor het opleidingsniveau van
werkenden niet het geval. Lageropgeleide werkenden scholen zich minder vaak dan hoger-
opgeleiden en dit verschil is door de jaren heen niet of nauwelijks veranderd (Maslowski
2019; Portegijs 2020). Van de lageropgeleiden volgde 28% een opleiding of cursus in
2017-2018, evenveel als in voorgaande jaren. Van de werkenden met een diploma op
middelbaar niveau lag dit aandeel rond de 35%, waar tien jaar eerder nog rond de 40% van
de middelbaaropgeleiden aan scholing deelnam. Hogeropgeleide werknemers en zelf-
standigen scholen zich het meest: in 2017-2018, net als in eerdere jaren, gaat het daarbij
om ongeveer de helft van de hogeropgeleiden (Portegijs 2020).

3.2.2 Combinaties van rollen en taken

De combinatie van betaald werk en zorg komt vaker voor dan de combinatie betaald werk
en scholing
In de vorige paragraaf keken we los naar de verschillende activiteiten van werkenden. Maar
welke combinaties van taken en rollen komen er voor onder Nederlandse werkenden?
Omdat bijna alle werkenden aangeven informeel te leren, kijken we hier enkel naar de
combinaties van werk met formele scholing, mantelzorg en kinderen.
Ongeveer een op de drie werkenden neemt naast het werk geen deel aan de zorg voor kin-
deren, mantelzorg of scholing. Het overige deel van de werkenden (twee derde) combi-
neert het werk wel met een of meerdere andere rollen en taken. Ongeveer 16% van de
werkenden heeft naast het werk kinderen, maar doet niet aan mantelzorg of scholing.
Ongeveer 21% volgt scholing, zonder hiernaast ook te zorgen. Opgeteld heeft 22% van de
werkenden naast het werk twee of meer verplichtingen. De combinatie kinderen en scho-
ling komt hierbinnen het meest voor. Het valt op dat nog geen 2% alle rollen combineert.
Er zijn geen grote verschillen tussen de jaren. Tegelijkertijd geven de cijfers in de tabel geen
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inzicht in veranderingen binnen dezelfde groep werkenden, waardoor niet met zekerheid
te zeggen is hoe de deelname aan zorg en scholing verschoven is.

Tabel 3.2
Aandeel dat betaald werka met de zorg voor anderen en formele scholing combineert, werkenden (excl.
scholieren en studenten) (in procenten)

 2004  2006  2008  2010  2012  2014  2016  2018 
 
combineert niet
    alleen betaald werk 28 31 31 29 32 32 33 33
combineert werk met zorgtaken
    jonge kinderen 19 21 19 19 16 17 16 16
    mantelzorgtaken 5 5 6 7 9 9 8 9
    jonge kinderen én
    mantelzorgtaken

2 2 2 2 2 2 2 2

combineert werk met scholing
    scholing 23 20 20 20 21 20 21 21
combineert werk met zorgtaken
én scholing
    jonge kinderen én scholing 16 15 16 16 12 12 12 12
    mantelzorg én scholing 4 4 4 5 6 7 6 6
    jonge kinderen, mantelzorg én
    scholing

2 2 2 2 1 1 2 2

a Betaald werk bestaat uit werk in loondienst en werk als (meewerkende partner van een) zelfstandige.

Bron: scp (aap’04-’18)

3.2.3 Knelpunten en afstemmingsproblemen
Hoewel het combineren van rollen en taken kansen en hindernissen met zich mee kan
brengen, is de informatie die bekend is over de ervaringen van werkenden verrassend een-
zijdig. Zo weten we veel meer over gevoelens van conflict en stress dan over de manieren
waarop activiteiten elkaar kunnen verrijken. Ook blijkt er meer bekend te zijn over het
grensvlak tussen betaald werk en zorg dan over het grensvlak met formeel en informeel
leren.

Veel Nederlanders ervaren gevoelens van (tijds)druk
In 2018 zijn mensen gevraagd of ze het gevoel hebben dat Nederlanders moeite hebben
met het combineren van dagelijkse activiteiten (Dekker et al. 2018). Twee derde van de
ondervraagden gaf aan dit gevoel te hebben. Ongeveer vier van de tien mensen (werkend
en niet-werkend) in de leeftijd van 18-65 jaar voelen zich ten minste eenmaal per week
opgejaagd (Roeters en Vlasblom 2018). Onderzoek laat zien dat tijdsdruk over het
algemeen ten koste gaat van de mentale en fysieke gezondheid van mensen (Roeters et al.
2018). Toch beredeneert een minderheid van de onderzoekers dat tijdsdruk ook positieve
kanten heeft, mits dit niet tot overvraging leidt. Mensen kunnen een actief leven, vol met
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verrijkende activiteiten, als druk ervaren, maar op hetzelfde moment profiteren van de uit-
daging, zelfontplooiing en positieve prikkels die een volle agenda met zich mee kan
brengen (Roeters en Bucx 2018). Helaas zijn er naar ons weten geen beschrijvende
gegevens die inzicht geven in deze positieve kanten van tijdsdruk.

Onduidelijk of de combinatiedruk toeneemt
Berichten in de media lijken te suggereren dat Nederlanders drukker zijn dan ooit (Roeters
et al. 2018; Van der Lippe 2021). Dit idee lijkt ook bij de bevolking te bestaan. Waar in 2010
nog de helft van de mensen het idee had dat mensen moeite hebben met het combineren
van dagelijkse activiteiten, was dit aandeel in 2018 naar twee derde gestegen (Dekker et al.
2018).
Uit het tijdsbestedingsonderzoek komt een minder duidelijk beeld naar voren (Roeters en
Vlasblom 2018). Gevoelens van tijdsdruk lijken door de jaren heen vooral te schommelen
en er is dus geen sprake van een constante toename. Als we naar de daadwerkelijke tijds-
besteding aan het totaal van werk, zorg en scholing kijken, is er tussen 2006 en 2016 (onder
de 18-65-jarigen) geen sprake van een significante toename in de totale tijd die hieraan
wordt besteed. Hoewel tijdsdruk dus niet lijkt toe te nemen, geven mensen wel aan dat ze
meer zijn gaan multitasken (Roeters en Vlasblom 2018; Sullivan en Gershuny 2017). In
ongeveer dezelfde periode nam het aandeel werknemers met serieuze burn-outklachten
toe van 12,7% (in 2008) naar 17,3% (in 2018) (Van der Torre et al. 2019a). Dit zou kunnen
wijzen op een toename in tijdsdruk, maar het kan ook andere oorzaken hebben, zoals
meer erkenning van en aandacht voor burn-outklachten.

Voor ongeveer een op de vijf werkenden is de combinatie tussen werk en privé
problematisch
Ongeveer een op de vijf werkenden geeft aan dat de combinatie van werk en privé pro-
blemen oplevert. Daarnaast geeft een op de tien werkenden aan dat zijn of haar werktijden
niet goed aansluiten op de thuissituatie. We zijn ook nagegaan welk aandeel van de
werkenden die de twee jaar ervoor ziek is geweest, de spanning tussen werk en privé als
hoofdreden opgaf. Van de 10% die ziekteverzuim rapporteerde, gaf 29% van de werk-
nemers aan dat dit hier de oorzaak van was. Beide percentages liggen iets lager bij zelf-
standigen: van de 5% die ziek was, schrijft 22% dit toe aan de combinatie werk en privé.
Ten slotte hebben we gericht gekeken naar de groep werkenden die onregelmatige werk-
tijden heeft. 44% van de werknemers en 56% van de zelfstandigen ervaart dit als belas-
tend. Dit kan, maar hoeft niet met de afstemming met het privéleven te maken te hebben.
Mensen kunnen het bijvoorbeeld ook zwaar vinden ’s nachts te moeten werken.
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Tabel 3.3
Afstemmingsproblemen, werkenden, werknemers en zelfstandigen, 2018 (in procenten)

 werknemers  zelfstandigen 
 
De combinatie van werk en zorgtaken levert problemen op
    nee, geen problemen 80 79
    ja, enigszins 18 20
    ja, veel 1 2
 
Aandeel werkenden dat aangeeft dat hij/zij de werktijden niet
goed kan laten aansluiten op de thuissituatie

10 10

 
Aandeel werkenden dat in 2017 ten minste twee weken ziek
was

10 5

    …aandeel hiervan waarvoor de combinatie werk-privé een
    van de redenen voor het verzuim was

29 22

 
Aandeel werkenden met onregelmatige werktijden 25 26
    …aandeel hiervan dat dit als (erg of enigszins) belastend
    ervaart

44 56

Bron: scp (aap’18)

Werk en mantelzorg lijken over het algemeen goed te combineren
Recent is naar de kwaliteit van leven van mantelzorgende werkenden gekeken (De Boer
et al. 2019). Ruim zeven op de tien mantelzorgers kunnen naar eigen zeggen werk en
mantelzorg goed combineren. Dat komt mede doordat ze vrije tijd inleveren, bijvoorbeeld
regelmatig op een vrije dag in de week of het weekend of na een werkdag helpen en/of
doordat de zorgtaak niet erg intensief is (Josten 2020). Werkenden die helpen zijn wel sub-
stantieel minder tevreden over hun leven en ervaren ook meer tijdsdruk dan niet-
werkenden die helpen (De Boer et al. 2019). Werkenden die mantelzorg geven ervaren ook
meer tijdsdruk dan werkenden die dat niet doen. Er zijn ook verschillen tussen groepen
(De Boer et al. 2019). Het combineren van taken, zoals mantelzorg met (onbetaald) werk
lijkt vooral positief uit te pakken bij mantelzorgers die relatief weinig uren per week zorgen
(Van Campen et al. 2013).

Een baan lijkt moeilijker te combineren met mantelzorg dan met de zorg voor kinderen
Werkenden met een mantelzorgtaak ervaren vaker (enige of veel) problemen met het com-
bineren van taken dan werkenden met jonge kinderen (zie figuur 3.1). De zorg voor kinde-
ren heeft overwegend een positieve lading en wordt door veel ouders – naast stressvol –
ook als leuk en betekenisvol ervaren (Roeters en Gracia 2016). Ook mantelzorgers kunnen
voldoening en betekenis uit hun zorg halen en graag voor de hulpbehoevende willen zor-
gen (Brouwer et al. 2005; De Boer et al. 2020b), maar tegenover deze positieve aspecten
staan een aantal aspecten die vooral negatief uitpakken voor de kwaliteit van leven. Ver-
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schillende studies laten zien dat mantelzorgtaken drukverhogend zijn (Converso et al.
2020; Van Echtelt et al. 2016b). Dit gaat met name op voor langdurende zorgsituaties, die
als onvoorspelbaar en grillig worden beschreven. De ervaren zwaarte van mantelzorg kan
niet alleen worden toegeschreven aan de tijd, energie en aandacht die het zorgen zelf van
mensen vraagt. Mantelzorg gaat namelijk vaak samen met verdriet en zorgen over (de ach-
teruitgang van) de gezondheid van de zieke naaste (Bobinac et al. 2011; Roos et al. 2020).
Sommige mantelzorgers ervaren ook dat zij altijd stand-by moeten staan om zorg te ver-
lenen. Zo geeft ruim 40% van de mantelzorgers aan dat de zorg hen niet loslaat (De Klerk
et al. 2015). Van de werkende mantelzorgers die zorg verlenen op een werkdag, wordt ruim
een op de drie weleens gebeld op het werk (De Boer et al. 2019). Dit kan – samen met de
zorgen over de hulpbehoevende – bijvoorbeeld leiden tot concentratieproblemen op het
werk.

Figuur 3.1
Aandeel werkende ouders van jonge kinderen en mantelzorgers dat aangeeft enige of veel problemen te
ervaren met de combinatie arbeid-zorg, naar type zorg, 2018 (in procenten)
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Bron: scp (aap’18)

Tijd is schaars om naast het werk ook een opleiding of cursus te volgen
Een opleiding of een cursus vraagt relatief veel tijd, en is om die reden ook niet altijd mak-
kelijk te combineren met werk (Maslowski 2019). Er kunnen logistieke problemen zijn,
wanneer de scholing wordt aangeboden op dagen of tijdstippen die men moeilijk vrij kan
maken, maar ook kan de tijd die overblijft om te werken in het gedrang komen. Dat geldt
voor een deel voor zzp’ers voor wie niet-gewerkte uren een inkomstenderving betekenen,
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maar het speelt ook voor werknemers in loondienst een rol, met name als zij al eerder aan
scholingsactiviteiten hebben deelgenomen.

Werk, zorg én scholing
Onderzoek van Maslowski (2019) onder werkenden, dat gebaseerd is op zowel cijfers als
interviews, laat zien dat een enkele opleiding, cursus of training redelijk goed te combine-
ren is met werk en zorgverantwoordelijkheden. Het lijkt pas ingewikkeld te worden als
werkenden met gezinsverplichtingen zich binnen een relatief kort tijdsbestek aan meerdere
scholingsactiviteiten committeren.
In dit onderzoek is ook nagegaan of zorg en scholing elkaar in de weg kunnen zitten. Hier-
uit blijkt dat gezinsverplichtingen een reden kunnen vormen om af te zien van scholing.
Dit geldt met name voor werkenden die recent een opleiding, cursus of training hebben
gevolgd. Van de volwassenen die graag (meer) scholing hadden willen volgen, heeft meer
dan een derde (37%) dit niet gedaan vanwege de zorg voor kinderen of gezinsverplich-
tingen (Maslowski 2019).

3.3 Ondersteuning bij het combineren van betaald werk, zorg en scholing

Werkenden die (willen) zorgen en leren staan er niet alleen voor. Zowel de overheid als
werkgevers bieden verschillende vormen van ondersteuning. Tegelijkertijd blijken de
werkenden op wie de ondersteuning gericht is vaak geen gebruik te maken van bestaande
regelingen. Dit duidt op onbekendheid met regels, maar kan ook betekenen dat
werkenden hier geen behoefte aan hebben of dat gebruik door collega’s en leiding-
gevenden wordt afgekeurd.

3.3.1 Overheidsbeleid

Beleid waarmee zorgtaken worden overgenomen
Een aantal van de maatregelen die als doel hebben de combinatie van rollen en taken te
vergemakkelijken, nemen een gedeelte van de zorgtaken van burgers over. Esping-
Andersen (1999) spreekt in deze context over defamilialised welfare states: verzorgingsstaten
waarin de overheid een gedeelte van de rol van families overneemt. Op het gebied van de
zorg voor kinderen is kinderopvang hier een klassiek voorbeeld van (Roeters en Bucx 2018).
De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp) wordt gefinancierd door
ouders, werkgevers en de overheid.
Ook bij de zorg voor zieken, hulpbehoevenden en ouderen neemt de overheid door for-
mele zorg te bieden een deel van de zorgtaken op zich. Tegelijkertijd is er sinds de intro-
ductie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007 sprake van een ver-
schuiving waarbij de overheid meer van de eigen verantwoordelijkheid van burgers vraagt
dan voorheen (Kampen et al. 2013; Tonkens en Duyvendak 2018; Verhoeven en Tonkens
2013). Hulpvragers worden verondersteld een beroep te doen op mensen uit hun sociale
omgeving voordat zij een beroep doen op collectief gefinancierde voorzieningen.
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Verlof
Burgers kunnen ook ruimte krijgen om minder te werken om meer te kunnen zorgen of te
leren. Dit gebeurt over het algemeen via verlofmaatregelen. Hoewel werkenden in bijvoor-
beeld Finland ook recht hebben op verlof om scholing te volgen, heeft verlof in Nederland
uitsluitend betrekking op zorgtaken (ser 2016). De hoeveelheid verlof waar mensen recht
op hebben en de vergoeding die zij krijgen is landelijk geregeld, maar kan worden aan-
gevuld door de organisatie waar mensen voor werken.

Werkenden met mantelzorgtaken kunnen een beroep doen op kort- en langdurend zorg-
verlof. Werkenden met kinderen kunnen gebruikmaken van zwangerschaps- en geboorte-
verlof (voor de biologische moeder), partnerverlof en ouderschapsverlof. Het verlof voor
moeders is geheel betaald, de overige verlofvormen worden gedeeltelijk betaald. Werk-
nemers met mantelzorgtaken hebben recht op kortdurend en langdurend verlof. Het kort-
durend verlof is deels betaald (70% van het salaris, betaald door de werkgever), het lang-
durende zorgverlof is onbetaald.

Kader 3.1 Details over de Nederlandse verlofregelingen
Het zwangerschaps- en geboorteverlof is geheel betaald en duurt zestien tot twintig weken.
Vaders en moeders hebben daarnaast recht op 26 weken ouderschapsverlof en kunnen dit
opnemen tot het moment waarop het kind 8 jaar wordt. Nu is dit nog onbetaald, maar vanaf
augustus 2022 worden negen weken van het ouderschapsverlof deels doorbetaald (ouders krijgen
van het uwv een uitkering ten hoogte van 50% van hun dagloon, tot 50% van het maximum dag-
loon). Het betaalde verlof moet in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Het ver-
lof voor partners is recent uitgebreid. Sinds 1 juli 2020 hebben partners recht op zes weken betaald
verlof in de eerste zes maanden nadat een baby geboren is. De uitbreidingen volgen deels uit eu-
richtlijnen die erop gericht zijn de werk-privébalans van Europese ouders te verbeteren.
Het kortdurend zorgverlof geeft mantelzorgers recht op maximaal twee keer het aantal in de
arbeidsovereenkomst afgesproken aantal wekelijkse arbeidsuren. Het salaris wordt voor ten min-
ste 70% doorbetaald. Zij kunnen dit verlof over een periode van twaalf maanden opnemen. Het
recht op langdurig zorgverlof betreft maximaal zes keer het aantal wekelijkse werkuren (eveneens
per twaalf maanden). Dit verlof is onbetaald.

Mensen met een flexibel dienstverband hebben minder toegang tot verlofregelingen (wrr
2020b). Zo wordt het contract van mensen met een tijdelijk of oproepcontract niet auto-
matisch verlengd op het moment dat ze verlof opnemen. Dit remt het gebruik van deze
regelingen af, ook al hebben zij daar evenveel recht op als mensen in vaste dienst. Voor
zelfstandigen, waaronder platformwerkers, is er de Zelfstandige en Zwanger-regeling (zez),
die recht geeft op zestien weken uitkering van maximaal het minimumloon. Partners die
als zelfstandige werken hebben geen recht op verlof. Zelfstandigen hebben wel evenveel
recht op kinderopvangtoeslag. Zelfstandigen met mantelzorgtaken die hierdoor in de
financiële problemen komen kunnen in sommige gevallen een beroep doen op de Bijstand
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voor zelfstandigen (Bbz). In beide gevallen is de financiële vergoeding vaak lager dan het
gederfde inkomen.

Zeggenschap over werkuren, werktijden en de werkplek
Met de Wet aanpassing arbeidsduur hebben werkenden in 2000 het recht gekregen om bij
hun werkgever een verzoek in te dienen om hun arbeidsduur te verlengen of te verkorten
(ibo Deeltijd 2020). Op 1 januari 2016 is deze wet opgegaan in de Wet flexibel werken. De
overheid hoopt met deze wet te bereiken dat werknemers hierdoor makkelijker werk met
zorgtaken kunnen combineren. Het geeft werkenden ook het recht om hun werkgever te
verzoeken op andere momenten of een andere plek (vaak thuis) te werken. Een aanvraag
voor flexibele werktijden kan alleen worden afgewezen als er zwaarwegende bedrijfs-
belangen spelen. Een aanvraag om de werkplek te wijzigen kan ook worden afgewezen als
de werkgever het verzoek overwogen heeft.
In januari 2021 hebben D66 en GroenLinks een spoedwet ingediend die werkenden een
recht op thuiswerken geeft (Nederlands Dagblad 2021). Ondanks het grote aantal corona-
besmettingen op het werk, is er nog een aanzienlijk aandeel van de werkgevers dat van
hun werknemers vraagt naar het werk te komen. Minister de Jonge gaf in december zelfs
toe dat dit een belangrijke aanleiding voor het sluiten van de scholen en opvang was (nos
2020).

Beleid om een leven lang leren te stimuleren
Het is een ambitie van de overheid dat mensen zich een leven lang blijven ontwikkelen
(szw 2018; ser 2016). Er wordt verondersteld dat leren nodig is om ‘bij’ te blijven op een
veranderende en vergrijzende arbeidsmarkt. Dit past bij het beeld dat werkgevers prioriteit
geven aan thema’s in het personeelsbeleid die gericht zijn op duurzame inzetbaarheid
(Van Echtelt et al. 2019).
De overheid probeert het ‘leven lang ontwikkelen’ op verschillende manieren te bevor-
deren (Maslowski 2019). Kabinet Rutte-III had de ambitie een individuele leerrekening in
het leven te roepen (Rijksoverheid 2017). Ook de Commissie Regulering van Werk (2020),
het Platform Toekomst van Arbeid (2019) en de Sociaal-Economische Raad (ser 2017) plei-
ten voor het beschikbaar stellen van een individueel leer- en ontwikkelbudget voor alle
werkenden. Werkgevers, opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) en over-
heden zouden deze regeling gezamenlijk moeten financieren. Verder zijn er verschillende
subsidieregelingen waarbij werkgevers een deel van de scholingskosten vergoed krijgen.
De overheid heeft ook samen met vakbonden in een aantal pilotgemeenten zogenoemde
leerambassadeurs geïntroduceerd (cnv Overheid 2019). Deze ambassadeurs sporen hun
collega’s op een laagdrempelige wijze aan na te denken over hun ontwikkeling en toe-
komst. Recent heeft het kabinet ook het programma ‘nl leert door’ gelanceerd (Rijks-
overheid 2021a). Via dit programma kunnen werkzoekenden, werknemers, zzp’ers, flex-
werkers en ondernemers kosteloos ontwikkeladviezen krijgen en zich online laten bij- of
omscholen. Daarnaast geldt voor werkgevers die tijdens de coronacrisis een now-regeling
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(Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) hebben aangevraagd de verplichting om
werknemers aan te moedigen tot bij- of omscholing (Rijksoverheid 2021b).

3.3.2 Ondersteuning vanuit werkgevers

Vormen van ondersteuning
Als het om concretere vormen van ondersteuning gaat, zegt slechts een deel van de werk-
gevers zorgtaken te faciliteren (tabel 3.4). Zo staat 60% positief tegenover deeltijdwerk (op
alle functieniveaus), zegt 20% werknemers in staat te stellen om zelf hun werktijden te
bepalen, en geeft 13,5% van de werkgevers aan dat het merendeel van de werknemers
thuis kan werken. Daar waar werkgevers aangeven dat iets niet mogelijk is, kan dat met de
aard van het werk te maken hebben (in de horeca en logistiek kan bijvoorbeeld niet thuis
worden gewerkt), maar dit kan ook te maken hebben met de organisatiecultuur. Dit laat
wel zien dat er een discrepantie bestaat tussen de doelstellingen die de overheid in de Wet
flexibel werk heeft belegd en de mogelijkheden die werkenden in de praktijk hebben.

Tabel 3.4
Vormen van ondersteuning door werkgevers, 2017/2018 (in procenten)

 
De leiding vindt goede afstemming van arbeid en zorgtaken haar verantwoordelijkheid. 80,8
Organisatie staat positief tegenover deeltijdwerken op alle functieniveaus. 59,5
De meeste werknemers kunnen zelf hun begin- en eindtijden bepalen. 19,4
Merendeel werknemers heeft werk dat thuis kan worden gedaan. 13,5

Bron: scp (avp'12-'18)

Werkgevers stellen ook tijd en geld beschikbaar om scholingsdeelname van hun werk-
nemers te faciliteren. In 2016 gaf bijna 90% van de werkgevers aan een financiële bijdrage
te hebben gedaan en ongeveer driekwart stelde tijd beschikbaar (tabel 3.5). Mannen,
hogeropgeleiden en oudere werknemers krijgen meer ondersteuning van werkgevers. Ook
wordt er duidelijk meer geïnvesteerd in werknemers met een vast contract. Maslowski
(2019) laat zien dat een gebrek aan ondersteuning vanuit de werkgever voor ongeveer een
vijfde van de werkenden (mede) een reden is om af te zien van scholing.
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Tabel 3.5
Bijdrage werkgever aan werknemers die in de twee voorafgaande jaren scholing hebben gevolgd, 2016
(in procenten)

 werkgever betaalt (mee)  (deels) onder werktijd 
 
totaal 88 74
 
mannen 92 81
vrouwen 83 66
 
opleidingsniveau
    laag 86 68
    midden 87 72
    hoog 90 77
 
leeftijdsgroep
    25-34 jaar 78 67
    35-44 jaar 89 75
    45-54 jaar 93 76
    55-64 jaar 96 80
 
arbeidsrelatie
    vast contract 92 78
    tijdelijk contract 70 59

Bron: scp (aap’16)

Kader 3.2 Mantelzorgvriendelijke werkgevers
In 2020 waren er 380 organisaties en werkgevers met de erkenning ‘wij werken mantelzorg-
vriendelijk’. Om in aanmerking te komen voor deze erkenning van de landelijke organisatie
Werk&Mantelzorg moeten organisaties voldoen aan drie criteria: 1) zorgen voor bewustwording
en communicatie over wat mantelzorg is en welke regelingen en faciliteiten er in hun organisatie
worden geboden, bijvoorbeeld door het verstrekken van informatie erover in een introductiemap
voor nieuwe medewerkers; 2) het thema bespreekbaar maken, door leidinggevenden en werk-
nemers samen naar een oplossing te laten zoeken voor individuele werk- en mantelzorgsituaties
en 3) het thema borgen in bestaand hr-beleid, bijvoorbeeld door het jaarlijks te laten terugkeren in
functioneringsgesprekken.
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3.4 Gebruik van ondersteuning

Een voorwaarde voor effectieve ondersteuning is dat de werkenden op wie het beleid is
gericht hier ook daadwerkelijk gebruik van maken. In deze paragraaf laten we zien dat het
gebruik vaak nog achterblijft en proberen we deze discrepantie te duiden.

Het gebruik van kinderopvang stijgt, maar ouders ervaren ook barrières
Het gebruik van kinderopvang stijgt in recente jaren, hoewel de meest recente cijfers een
daling laten zien die tegelijkertijd met de coronacrisis is ingezet. De meest recente kwar-
taalrapportage laat zien dat ongeveer 844.000 kinderen naar de kinderopvang gaan
(szw 2020). Eerder onderzoek laat zien dat het gebruik van opvang sterk samenhangt met
het inkomensniveau van ouders. Ondanks dat ouders met een lager inkomen een groter
deel van de kosten vergoed krijgen, maken zij veel minder gebruik van opvang. Voor de
voorschoolse opvang geldt bijvoorbeeld dat 17,4% van de ouders in de laagste inkomens-
groep gebruikmaakt van kinderopvang. Bij de hoogste inkomensgroep is dit percentage
68,2% (Roeters en Bucx 2018: 67). Dit is problematisch omdat over het algemeen wordt
aangenomen dat kinderen in lagere inkomensgroepen meer van kinderopvang kunnen
profiteren.
Er zijn verschillende verklaringen voor het niet-gebruik. Zo lijkt de inkomensafhankelijke
kinderopvangtoeslag niet te voorkomen dat veel ouders de opvang als duur zien. Ook
bestaan er – met name bij de ouders die geen gebruik van opvang maken – zorgen over de
kwaliteit van opvang en lijken culturele barrières en de administratieve last van de kinder-
opvangtoeslag gebruik in de weg te staan (Roeters en Bucx 2018).

Moeders nemen vaker verlof voor de zorg voor kinderen op dan vaders
Helaas zijn er geen gegevens beschikbaar over het aandeel ouders dat ooit ouderschaps-
verlof heeft opgenomen. In plaats daarvan weten we voor ieder kalenderjaar welk aandeel
van de werknemers met kinderen tot 8 jaar verlof heeft opgenomen. In 2019 lag dit aan-
deel bij vrouwelijke werknemers op 20% en bij mannelijke werknemers op 15% (Van den
Brakel en Portegijs 2020). Dit sluit dus niet uit dat de overige ouders al eerder verlof
hebben opgenomen. Voor vrouwen is dit percentage sinds 2015 ongeveer gelijk gebleven,
voor mannen lag dit aandeel in 2015 nog op 11% (Van den Brakel en Portegijs 2020).
Gegevens van onderzoek onder werkgevers suggereren dat ouderschapsverlof wel vaker
wordt aangevraagd dan tien jaar geleden (Van Echtelt 2019).
In 2017 namen naar schatting 42.000 vaders en 23.000 moeders geen ouderschapsverlof
op terwijl ze daar wel recht op hadden en er behoefte aan hadden. Zelf gaven ze hier ver-
schillende redenen voor (zie tabel 3.6). Daar waar mensen niet op de hoogte zijn van de
mogelijkheden voor verlof, kan dat kan betekenen dat zij zichzelf hier niet goed in hebben
verdiept, maar ook dat de communicatie vanuit de overheid en werkgevers tekortschiet
(Van Breeschoten 2019). De veronderstelde negatieve gevolgen voor de loopbaan lijken
voor mannen een grotere rol te spelen dan voor vrouwen. Overigens kunnen verwach-
tingen over de gevolgen van het opnemen van verlof en normen over het gebruik ervan
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ook gedeeltelijk verklaren waarom ouders geen behoefte aan verlof hebben. In vergelijking
met werknemers met een vast contract hebben werkenden met een flexibel contract min-
der behoefte aan ouderschapsverlof en maken ze hier minder gebruik van (Zwinkels 2018).
De redenen om geen verlof te nemen verschillen niet.

Tabel 3.6
Voornaamste redenen waarom ouders met een behoefte aan ouderschapsverlof dit niet opnemen, 2015
(in procenten)

 mannen  vrouwen 
 
vergoeding te laag 32 26
ongunstig voor carrière 28 19
niet bekend met regeling 4 5
andere reden geen ouderschapsverlof 28 33

Bron: cbs StatLine (cbs 2016)

In 2019 nam 83% van de mannen die vader werd direct na de geboorte van het kind verlof
op (Van den Brakel en Portegijs 2020). Onderzoek uit 2017 laat verschillende redenen zien
waarom vaders die aangaven wel verlof op te willen nemen, dat toch niet deden. Die rede-
nen waren dat het financieel niet mogelijk was, dat het werk dit niet toeliet of dat zij het
idee hadden dat zij hun collega’s hier onnodig mee belastten (cbs 2019).

Het gebruik van verlof door mantelzorgers
Slechts een beperkt deel van de mantelzorgers maakt gebruik van verlof. Een deel van de
werkenden die zorgen (circa 10%) heeft geen zorgverlof opgenomen, maar had hier wel
behoefte aan (De Boer et al. 2019). Het meest wordt gebruikgemaakt van verlof in de vorm
van vakantiedagen (ruim 25%). Betaald verlof (10% van de werkende mantelzorgers) wordt
meer gebruikt dan onbetaald verlof (6%) (De Boer et al. 2019). Zowel kenmerken van de
werk- als zorgsituatie hangen samen met het gebruik van zorgverlof. Zo ligt het gebruik
van zorgverlof lager bij werknemers met een flexibele arbeidsrelatie (Perez 2017).
De kans dat er gebruik wordt gemaakt van verlof is groter als mensen intensieve mantel-
zorgtaken hebben. Maar ook mensen met intensieve mantelzorgtaken nemen vaker
vakantiedagen op dan dat ze betaald of onbetaald verlof opnemen. Daarnaast nemen de
intensieve mantelzorgers ook relatief vaak vakantiedagen op om mantelzorg te geven (zie
De Boer et al. 2019 voor meer informatie).

Thuiswerken en flexibele werktijden
Ongeveer de helft van de werkenden kan zelf de start- en eindtijden van het werk bepalen
(tabel 3.7). Werkenden hebben minder zeggenschap over waar ze werken: een op de drie
kan dit zelf bepalen. Ongeveer een kwart werkt daadwerkelijk thuis (eenmaal per week of
vaker). Het gaat hier om de situatie voor corona. Overigens laat onderzoek zien dat thuis-
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werken vooral wordt gebruikt om thuis werk af te maken en veel minder om de combinatie
met zorgtaken te vergemakkelijken (Josten 2020).

Tabel 3.7
Flexibiliteit in werktijden en werkplek, werkenden (incl. zelfstandigen), 2018 (in procenten)

 
kan zelf begin- of eindtijd bepalen 48
kan werktijden goed laten aansluiten bij thuissituatie 71
kan zelf bepalen waar men werkt 32
werkt ten minste één keer per week thuis 23

Bron: scp (aap'18)

Mannen en vrouwen werken bijna evenveel thuis (cbs Statline 2021). Wel zijn er duidelijke
verschillen naar opleidingsniveau en type werk. Hoe hoger opgeleid, hoe groter de kans
dat er thuis wordt gewerkt. Zelfstandigen werken veel thuis: twee op de drie doen dit in-
cidenteel of vaak. Daarnaast werken werknemers met een vast contract vaker thuis dan
werknemers met een flexibel contract.

Uit een recente evaluatie van de Wet flexibel werken blijkt dat werknemers en werkgevers
het eens zijn over het belang van flexibel werk, maar dat er tot nu toe weinig beroep is
gedaan op de wet. Werknemers blijken niet goed op de hoogte te zijn van de mogelijk-
heden die de wet hun biedt. Van de werkenden die wel kennis hebben van de wet, denkt
een aanzienlijk deel dat ze er ook zonder een beroep te doen op de wet uit kunnen komen
met hun werkgever. De wet kan daarbij wel als stok achter de deur fungeren (Ten Hoeve
et al. 2021).

Scholing
Met betrekking tot scholing vonden wij vooral informatie over het gebruik van subsidie-
regelingen door werkgevers (Van Echtelt et al. 2019). Een derde van de organisaties die
scholing aanbieden (34%) maakt gebruik van subsidieregelingen. In de afgelopen tien jaar
is dit niet substantieel veranderd. Er zijn verschillende scholingsfondsen. Sectorale fondsen
voor opleiding en ontwikkeling en overheidsfondsen worden het meest gebruikt: respec-
tievelijk 15% en 11% van de organisaties die scholing aanbieden maakt hier gebruik van.
Grote organisaties (meer dan 100 werknemers) gebruiken vaker subsidie dan kleine organi-
saties (minder dan 20 werknemers). Mogelijk hebben zij een grotere en actievere hr-
afdeling. Ook in de sectoren bouw, industrie en onderwijs wordt er relatief veel gebruik-
gemaakt van subsidieregelingen.
De ontwikkeladviezen die het kabinet beschikbaar stelt via de regeling nl Leert worden
goed gebruikt door werkenden. Binnen een maand hadden 22.000 mensen zich geregis-
treerd en was het maximumaantal bereikt. Vanwege de grote animo heeft het kabinet
besloten om voor 2021 nieuwe ontwikkeladviezen mogelijk te maken (Rijksoverheid 2020).
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Bij geen van de regelingen is bekend of hoger- en lageropgeleide werkenden hier evenveel
gebruik van maken.

3.5 Slot

De ‘zorgeloze werkende’ (Groenendijk 1998) bestaat al lang niet meer. Waar werkenden
zich een aantal decennia geleden nog voornamelijk op het werk konden richten, verdelen
de meeste werkenden hun tijd, aandacht en energie inmiddels over meerdere domeinen.
Mantelzorg, de zorg voor kinderen en formeel en informeel leren zijn domeinen die nu
onderdeel van het werkende leven zijn geworden. Over het algemeen lijkt dit goed te gaan
en geldt voor een meerderheid van de werkenden dat deze activiteiten niet knellen. Toch
zijn er indicaties dat de deelname in een domein soms gehinderd wordt door deelname in
een ander domein. En lijkt er voor sommige werkenden een risico op overbelasting te
bestaan.
De gegevens die in dit hoofdstuk zijn besproken zijn grotendeels van voor de coronacrisis.
Alles wijst erop dat het thuiswerken – en mogelijk in het verlengde daarvan – de flexibele
werktijden, sindsdien een vlucht hebben genomen. En dat meer mensen dan voor de crisis
reden hebben om scholing te volgen. De arbeidsmarkt is immers veel onzekerder gewor-
den. Een interessante bijkomstigheid van de crisis is dat de zorgverantwoordelijkheden van
werkenden zichtbaarder zijn geworden. Het sluiten van opvang en scholing bij de eerste
intelligente lockdown betekende dat werkende ouders meer voor hun kinderen moesten
zorgen en – bij schoolgaande kinderen – zelfs onderwijs moesten geven. En het sluiten van
de dagopvang betekende voor een deel van de mantelzorgers dat de gebruikelijke onder-
steuning wegviel. Wat dit betekende voor de ondersteuning vanuit werkgevers is (nog) niet
bekend. In hoofdstuk 6 staan we uitgebreider stil bij de mogelijke langetermijngevolgen
van de coronacrisis.

Noten

1 Het aandeel huishoudens met één kind is tussen 2001 en 2019 licht toegenomen en het aandeel huis-
houdens met drie kinderen of meer is licht afgenomen (cbs Statline, geraadpleegd 20 januari 2021 via
https://jmopendata.cbs.nl/#/jm/nl/dataset/20025ned/table?dl=3C7DA). Daarnaast is de groene druk
(de verhouding tussen 0-20-jarigen en 20-65-jarigen) afgenomen van 39,4 in 2000 naar 37,6 in 2018
(cbs Statline geraadpleegd 20 januari 2021 via https://jmopendata.cbs.nl/#/JM/nl/dataset/20033ned/
table?dl=19D90).

2 cbs StatLine, geraadpleegd 10 november 2020 via https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82956NED.
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4 Werkkenmerken en de zorg voor anderen

4.1 Inleiding

Doel van dit hoofdstuk
In dit hoofdstuk schetsen we de verschillende manieren waarop kenmerken van werk van
invloed zijn op de mate waarin werkenden voor anderen kunnen zorgen. Hiermee geven
we een antwoord op de tweede deelvraag van dit rapport:
Wat is het verband tussen (de kwaliteit van) werk en de ruimte die werkenden hebben om voor hun kin-
deren en zieke naasten te zorgen?
Hoofdstuk 5 beantwoordt dezelfde onderzoeksvraag, maar kijkt naar leren in plaats van
naar zorgen. Dit hoofdstuk staat in het teken van het beschrijven en duiden van de resulta-
ten van empirisch onderzoek. Dit baseren we op de bevindingen van de systematisch
gevonden literatuur, de aanvullende literatuur en de inzichten uit het kwalitatieve onder-
zoek. Meer informatie over de achterliggende aanpak en analyse is in hoofdstuk 2 te vin-
den.
Waar er op basis van de literatuur en experts iets te zeggen is over verschillen tussen
sociale groepen en/of de rol van de context gaan we hierop in. De literatuur én de inter-
views richten zich met name op man-vrouwverschillen. In mindere mate komen ook ver-
schillen naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst terug. Met betrekking tot de laatste
verschillen is de spoeling echter dun, waardoor het lastig is hier stellige uitspraken over te
doen. Deze studie is niet de eerste studie die dit constateert (Perry-Jenkins en Gerstel
2020).

De werkkenmerken in dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk begint met het bespreken van de werkkenmerken die in de literatuur en
interviews vaak terugkomen en eindigt met de kenmerken die minder vaak terugkomen.
De relevante werkkenmerken zijn niet op voorhand vastgelegd. In het overkoepelende
project zijn vier kerndimensies van de kwaliteit van werk bepaald: inkomen, werk-
zekerheid, werkdruk en de betekenis van werk. Deze werkkenmerken komen ook in dit
hoofdstuk terug. Maar de literatuur en interviews suggereren ook dat er – op werkdruk
na – andere werkkenmerken zijn die relevanter zijn voor de ruimte om te zorgen. Dit laat
zien dat, waar het de ruimte om te zorgen betreft, ‘kwaliteitsvol’ werk meer is dan goed-
betaald en betekenisvol werk met veel zekerheid en weinig werkdruk.

4.2 Arbeidsduur

De zogenoemde conflictbenadering benoemt drie potentiële bronnen van ervaren werk-
privéconflicten: een gebrek aan tijd, een gebrek aan energie en een gebrek aan aandacht
(Greenhaus en Beutell 1985). Van deze drie bronnen krijgt de eerste in de literatuur de
meeste aandacht. De basisveronderstelling is eenvoudig: omdat tijd een schaars goed is,
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zou ieder extra gewerkt uur ten koste gaan van de ruimte om voor anderen te zorgen. Een
kortere werktijd geeft daarmee meer lucht en ‘regelruimte’ (in de woorden van een werk-
nemer van Achmea die door nrc geïnterviewd is (nrc 2021)) Om deze reden ziet de Weten-
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) deeltijdwerk bijvoorbeeld als een (kwali-
teits)aspect van werk dat werkenden meer grip op hun leven geeft (wrr 2020b: 130)1. Deze
logica is simpel, maar de empirische bevindingen zijn dat allerminst. Hoewel werkenden
die meer uren werken inderdaad minder tijd aan zorg besteden en een ongunstigere werk-
privébalans ervaren, zijn de effecten vaak klein en is er geen sprake van een een-op-een
verband.

Werkenden die meer uren werken besteden minder tijd aan zorg en ervaren meer conflict
Ouders die meer uren werken besteden minder tijd aan hun kinderen, zo blijkt uit onder-
zoek in onder andere Amerika, Australië en Nederland (bv. Bianchi et al. 2006; Bucx en
Roeters 2018; Craig et al. 2014; Otterbach et al. 2016; Roeters et al. 2010, 2012; Sayer et al.
2004). Daarnaast geven mantelzorgers die meer uren betaald werken, minder uren
mantelzorg (Dekker et al. 2008; Lima et al. 2008; Verbakel 2015).2 Het is opvallend dat in
het onderzoek naar mantelzorg en werk de oorzaak-gevolgrelatie vaak andersom wordt
gelegd en wordt onderzocht of werkenden die (intensiever) mantelzorg geven, minder tijd
beschikbaar hebben voor werk (zie bijvoorbeeld Rellstab et al. 2020).
Studies naar ervaringen van werkenden suggereren dat langere werkdagen en -weken
samengaan met meer ervaren werk-privéconflict (Allen en Armstrong 2006; Cousins en
Tang 2004; Kelly et al. 2008: 11; Van der Lippe en Lippényi 2018; Lyness et al. 2012; Milkie
et al. 2004; Neal en Hammer 2007; Otterbach et al. 2016; Schieman et al. 2009). Een Austra-
lische studie laat zien dat dit ook doorwerkt op kinderen; kinderen van wie de vader lange
werkweken heeft, hebben namelijk vaker het gevoel hun vader te weinig te zien (Strazdins
et al. 2017). Een wat oudere Nederlandse studie die mensen door de tijd heen volgde, laat
zien dat werkuren ook echt een voorspeller voor ervaren conflict zijn (Jansen et al. 2004). In
een Engelse studie wordt het spanningsveld tussen werk- en privétijd door een respondent
als volgt beschreven:

Je moet de hele dag door direct beslissen waar je loyaliteit echt ligt en dat is moeilijk. Ik
neem veel werk mee naar huis en merk dat ik in alle weekenden en gedurende alle avonden
aan het werk ben. (Burr en Colley 2017: 13, eigen vertaling)

Maar één uur meer werk betekent zeker niet één uur minder zorg
Er zijn dus meerdere studies die een verband tussen werkuren en de (ervaren) ruimte om te
zorgen vinden. Toch zijn er ook veel studies die geen of een hele zwakke samenhang vin-
den (bv. Bianchi et al. 2006; Craig et al. 2014; Perry-Jenkins en Gerstel 2020; Rellstab et al.
2020; Roeters 2010). Ook laat tijdsbestedingsonderzoek zien dat de werkuren van moeders
de afgelopen decennia zijn toegenomen, maar dat zij niet minder tijd aan de zorg voor kin-
deren zijn gaan besteden (Bucx en Roeters 2018). Dit wijst erop dat werkuren de ruimte om
te zorgen niet per definitie inperken.
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In de literatuur worden verschillende verklaringen aangedragen voor de beperkte samen-
hang tussen werkuren en zorg. Een eerste verklaring, die specifiek van toepassing is op
mantelzorg, is dat er een grote variatie is in de zwaarte van mantelzorgtaken. Zolang de
mantelzorgtaken beperkt of niet intensief zijn, kunnen deze vaak goed met werk gecombi-
neerd worden omdat ze op vrije dagen of na werktijd kunnen worden uitgevoerd. Omdat
er in Nederland relatief veel in deeltijd wordt gewerkt, kunnen mantelzorgtaken (tot op
zekere hoogte) makkelijk worden opgevangen (Josten en De Boer 2015; Van der Lippe en
Lippényi 2018; Rellstab et al. 2020). In maar weinig gevallen is de mantelzorg zo intensief
dat de combinatie met betaald werk een probleem oplevert (De Boer et al. 2019; Van Soest
en Ciccarelli 2016).
Een tweede verklaring, die vaak wordt aangehaald in onderzoek naar de zorg voor kinde-
ren, is dat werkende ouders, en met name moeders, de tijd met hun kinderen sterk
beschermen (Bianchi 2000; Craig et al. 2014; Roeters 2010; Sayer et al. 2004). Ouders kun-
nen verschillende strategieën hanteren. Ze kunnen bijvoorbeeld ’s avonds doorwerken
nadat de kinderen naar bed zijn, de bedtijden van hun kinderen of hun eigen bedtijden
aanpassen (Kalil et al. 2014), of op huishoudelijk werk en vrije tijd besparen (Aarntzen
2020; Bianchi 2000; Bucx en Roeters 2018). Ook bij mantelzorg zien we dat werkende
mantelzorgers op hun vrije tijd besparen (Josten en De Boer 2015) of in de avonden en
weekenden werken om vrij genomen tijd te compenseren (Burr en Colley 2017).
Een derde reden waarom meer werkuren zich niet direct in minder tijd voor zorg vertalen,
is dat kinderen niet altijd zorg en toezicht nodig hebben (Sayer et al. 2004). Kinderen gaan
naar school en hebben naschoolse activiteiten. Op deze momenten maakt het niet uit of de
ouders werken of niet. Hoewel deze verklaring ook voor mantelzorg op kan gaan (degene
die mantelzorg ontvangt is ook niet constant beschikbaar) zijn we deze in de literatuur niet
tegengekomen. Wel wijst recent onderzoek van Rellstab en collega’s (2020) het relatief uit-
gebreide formele zorgstelsel in Nederland als mogelijke verklaring aan voor het ontbreken
van een verband tussen het verlenen van mantelzorg op werkuren.

Kader 4.1 Een kanttekening bij het doen van uitspraken over oorzaak-gevolgrelaties
Sociale processen zijn complex en vaak is het moeilijk om op basis van onderzoek met zekerheid
uitspraken te doen over oorzaak-gevolgeffecten. Dit geldt ook voor de hier besproken verbanden.
Kenmerken van het werk beïnvloeden hoe het thuis gaat, maar wat er thuis gebeurt beïnvloedt
ook hoe het op het werk gaat. Dit is niet altijd goed uit elkaar te trekken. Bijvoorbeeld doordat er
in veel onderzoeken naar een enkel moment in de tijd wordt gekeken en de volgtijdelijkheid van
oorzaken en gevolgen dus niet in kaart te brengen is. Omdat deze studies desalniettemin interes-
sante informatie over mechanismen en sociale verschillen geven, willen we deze studies niet op
voorhand uitsluiten. We geven zo duidelijk mogelijk aan wanneer het om verbanden en wanneer
het om duidelijk aanwijsbare oorzaken gaat.
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Vrouwen verkorten vaker dan mannen arbeidsduur om meer te kunnen zorgen
Een andere manier om naar het verband tussen werkuren en zorg te kijken, is om het om te
draaien en na te gaan in hoeverre werkenden hun werkuren aanpassen aan hun zorgtaken.
Men kan immers ook gericht een baan of contract kiezen waarmee voldoende tijd over-
blijft voor zorgtaken. Of een baan verlaten als deze het te lastig maakt ruimte voor zorg-
taken vrij te maken (Larsen 2010). Hoewel dit niet de focus van dit onderzoek is, kunnen we
niet om de wisselwerking tussen werk en privé heen (zie kader 4.1). Zeker niet omdat zich
hier een duidelijk man-vrouwverschil aftekent.
De literatuur suggereert dat met name vrouwen hun zorgtaken vooropzetten en bewust
voor banen kiezen die meer ruimte voor zorgverantwoordelijkheden laten (Aarntzen 2020;
Bourke et al. 2010; Daatland et al. 2010; Gray en Hughes 2005; Neal en Hammer 2007;
Perry-Jenkins en Gerstel 2020). Dit wordt ook door maar liefst zes experts met achter-
gronden in de wetenschap en de praktijk benoemd. Bij het plooien van werk om de zorg
voor anderen heen gaat het niet alleen over het aanpassen van het aantal uren of het tijd-
stip waarop gewerkt wordt, maar kunnen werkenden met zorgtaken ook een baan zoeken
die beter met de zorg te combineren is, of bijvoorbeeld afzien van promotie of dienstreizen
(Becker en Moen 1999). In de woorden van Marjet Winsemius (directeur Voor Werkende
Ouders):

In Nederland vinden wij nog steeds dat vrouwen beter kunnen zorgen dan mannen. Dat
betekent dat vrouwen, ondanks hun hoge opleidingsniveau, minder uitdagend werk krijgen.
Dit heeft ook invloed op hun persoonlijke ontwikkeling en hun carrièrekansen.
(Marjet Winsemius, directeur Voor Werkende Ouders)

Dit man-vrouwverschil wordt geïllustreerd door een interessante casestudie in een Ameri-
kaans bedrijf (Moore et al. 2007). De onderzoekers laten zien dat zowel vrouwelijke als
mannelijke managers veel meer tijd in hun werk steken dan hun collega’s die geen leiding
geven. Ook vinden zowel de vrouwelijke als mannelijke managers met kinderen de combi-
natie van werk en zorg relatief zwaar en lopen werk en privé vaker door elkaar. Maar terwijl
de zware baan voor de mannelijke managers reden is om thuis wat minder te doen (ver-
geleken met mannen die niet leidinggeven), geldt voor vrouwelijke managers het om-
gekeerde. Zij zijn per week juist nog méér tijd kwijt aan het onbetaalde werk dan de
vrouwen die niet leidinggeven. Dus, terwijl hun zware baan voor mannelijke managers
reden is om thuis wat minder te doen, zetten de vrouwen ook daar nog een stapje extra en
gaan de extra werkuren ten koste van hun vrije tijd. De onderzoekers opperen dat deze
vrouwen hun betrokkenheid bij werk overcompenseren door ook intensief bij hun kinde-
ren betrokken te zijn.

Hoewel het meeste onderzoek naar man-vrouwverschillen op het gebied van zorg en
werkuren zich op jonge ouders richt, wijst het beperkte onderzoek onder mantelzorgers
erop dat vrouwen vaker hun werkuren aanpassen dan mannen (Heger en Korfhage 2020;
Plaisier et al. 2017). Van belang lijkt hier vooral dat vrouwen zich zwaarder belast voelen
dan mannen. Onderzoek van Heger en Korfhage (2020) onder mantelzorgers van hun oude
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ouders in verschillende Europese landen, laat zien dat mannen en vrouwen vooral bij lang-
durende zorgsituaties verschillend lijken te reageren: vrouwen reduceren vaker hun uren
dan mannen en mannen stoppen vaker geheel met werken en lijken na afloop ook minder
makkelijk terug te keren naar werk dan vrouwen. Mogelijk is het voor vrouwen makkelijker
om terug te keren omdat zij vaker in deeltijd werken dan mannen. Ook verschillen in
opvattingen van werkgevers over vrouwelijke en mannelijke mantelzorgers spelen hierbij
mogelijk een rol (Heger en Korfhage 2020).
In dit licht is ook het onderzoek van Dentinger en collega’s (2020) naar het moment
waarop werkende mantelzorgers met pensioen gaan interessant. Dit geeft immers een
indicatie van de mate waarin werkenden hun werkuren om hun zorgtaken heen plooien.
De onderzoekers tonen aan dat vrouwen die voor een partner zorgen een vijf keer zo grote
kans hebben om vroeg met pensioen te gaan dan vrouwen zonder mantelzorgtaken. Man-
nen met mantelzorgtaken gaan daarentegen juist later met pensioen dan mannen zonder
mantelzorgtaken.

Arbeidsduurverkorting: signalen, maar (nog) weinig wetenschappelijk bewijs
In Frankrijk werd in 1998 de jaarlijkse arbeidsduur verkort om de hoge werkloosheid te ver-
lagen en de werk-privébalans te verbeteren. De verkorting kwam neer op een afname van
de werkweek van gemiddeld 39 naar 35 uur per week. In 2008 is deze regeling weer terug-
gedraaid. Daarnaast zijn er in onder andere Nederland, Nieuw-Zeeland en Zweden experi-
menten door bedrijven gehouden die expliciet als doel hadden de werk-privébalans van
werknemers te verbeteren. Hoewel dit ideale omstandigheden zijn om te onderzoeken of
een (exogene) verandering in werkuren tot meer ruimte voor zorg leidt, hebben we in de
aanvullende literatuurzoektocht slechts één wetenschappelijk artikel over Frankrijk gevon-
den (Fagnani en Letablier 2004). Over de experimenten in de andere landen zijn wel jour-
nalistieke, maar (naar ons weten) geen wetenschappelijke artikelen geschreven.
In de Franse studie is ouders van jonge kinderen in 2000, twee jaar na de invoering van de
arbeidstijdverkorting, gevraagd in hoeverre de wet het voor hen makkelijker heeft gemaakt
om werk en zorg te combineren. Zes op de tien ouders (zowel vaders als moeders) vonden
dat dit inderdaad makkelijker was. Werknemers die door de arbeidstijdverkorting een dag-
deel per week (of een dag per twee weken) extra vrij waren, waren het meest positief. De
helft van de werkenden die hun dagelijkse werktijd verkortten of voor meer vakantiedagen
kozen, gaf aan het makkelijker te vinden arbeid en zorg te combineren.
De journalisten die over de experimenten in Nederland, Nieuw-Zeeland en Zweden schre-
ven, schetsten meerdere positieve uitkomsten, zowel wat betreft de werk-privébalans, het
welzijn van werkenden, als hun productiviteit en betrokkenheid bij het werk (Booth 2019;
Crouch 2015; Gil 2018; nrc 2021). Omdat hierover niet in wetenschappelijke tijdschriften is
gepubliceerd, is lastig in te schatten hoe betrouwbaar deze uitkomsten zijn.

De sociale normen in Nederland versterken de man-vrouwverschillen volgens de experts
In de interviews komen twee aspecten van de Nederlandse samenleving naar voren die een
stempel drukken op de verhouding tussen de werkuren en zorgtaken van Nederlanders.
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Allereerst wijzen experts, zoals professor Tanja van der Lippe, erop dat de dominantie van
deeltijdwerk zich niet tot de levensfase met kinderen en mantelzorg beperkt. Ook in de
levensfase zonder kinderen en mantelzorgtaken werken jonge vrouwen al minder uren om
meer tijd voor andere activiteiten over te houden. Dit wordt in de levensfase met zorg-
taken enkel versterkt (zie ook Merens en Bucx 2017). Ten tweede suggereren onder andere
Marjolein ten Hoonte (directeur Arbeidsmark en Maatschappelijk verantwoord onder-
nemen Randstad Groep), Laura den Dulk (hoogleraar Sociologie) en Marjet Winsemius
(directeur Voor Werkende Ouders) dat er sterke verwachtingen zijn van Nederlandse moe-
ders en dat dit doorwerkt in de keuze voor hun werk, werkuren en – indirect – hun
inkomen.

Voor onze kinderen zorgen is in ons land ongelooflijk onhandig georganiseerd. Wij zijn
geloof ik het enige westerse land in de wereld dat vindt dat moeders het zelf veel beter kun-
nen dan wie dan ook, dat zit heel diep in onze cultuur. (Marjolein ten Hoonte, Randstad
Groep)

Het past bij onze normen en waarden, zelf zorgen voor je kinderen en ze niet te veel weg-
brengen naar de crèche vanuit de gedachte dat dat niet goed is. De Nederlandse oplossing
[om arbeid en zorg te combineren] is nog steeds deeltijdwerk. (Laura den Dulk, hoog-
leraar arbeid, organisaties en werk-privévraagstukken)

Kader 4.2 Theoretische benaderingen van de combinatie van arbeid en zorg
In de literatuur over arbeid en zorg worden verschillende theoretische benaderingen gebruikt die
inzicht geven in de manieren waarop werk op zorgtaken kan ingrijpen. We noemen hieronder vier
populaire benaderingen die ook in de studies in dit hoofdstuk vaak worden aangehaald.
Conflictbenadering. Tijd, energie en aandacht zijn schaarse goederen en moeten over werk en het
privéleven worden verdeeld (Greenhaus en Beutell 1985). Als werk meer van deze 'goederen'
vraagt, blijft er daarom minder over om voor anderen te zorgen.
Verrijkingsbenadering. Deze benadering gaat ervan uit dat het gegeven dat tijd, energie en aandacht
schaars zijn juist iets oplevert, wat het makkelijker maakt om thuis voor anderen te zorgen
(Greenhaus en Powell 2006). Een variant hierop is de ‘rol-accumulatietheorie’ die stelt dat het ver-
vullen van meerdere rollen positief uitpakt omdat mensen meer contacten en vaardigheden
opbouwen en in deze rollen positieve ervaringen kunnen opdoen. Overigens kunnen gevoelens
van conflict en verrijking ook tegelijkertijd ervaren worden en zijn het dus niet per se uitersten van
een schaal (Airey et al. 2007; Dorant en Boumans 2016).
Job demands-resources. Deze benadering richt zich op specifieke combinaties van werkkenmerken.
Er wordt verondersteld dat het de combinatie van werkeisen (zoals werkdruk) en werk-
hulpbronnen (zoals steun van collega’s) is die bepaalt hoe werkenden zich voelen en of werk de
ruimte om te zorgen inperkt (Bakker en Demerouti 2007; Schieman et al. 2009).
Boundary-theorie. Deze theorie richt zich op de grenzen tussen het werk- en het privédomein. Zo
wordt bijvoorbeeld beschreven hoe mensen onderhandelen over de grenzen tussen werk en privé
en hoe verschillende persoonlijkheidstypen hiermee omgaan (Ashforth et al. 2000).
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4.3 Zeggenschap over werktijden en de werkplek

Het dominante beeld dat in de literatuur en interviews naar voren kwam is dat werkenden
met meer zeggenschap meer mogelijkheden hebben om naast hun werk voor anderen te
zorgen. Volgens de wrr is zeggenschap een van de kerndimensies van werk die de balans
tussen werk en privé (of grip op het leven zoals zij dat formuleren) ten goede komt (wrr
2020a). Ook drie van de experts met een wetenschappelijke achtergrond (Marjolein Broese
van Groenou, Kene Henkens en Tanja van der Lippe) noemen zeggenschap over werktijden
en de plaats van werken als iets dat werkenden helpt bij het combineren van arbeid en
zorg. En met goede reden: er zijn veel studies die bevestigen dat zeggenschap over de
werkuren en werkplek werkenden faciliteren bij het combineren van arbeid en zorg. Tege-
lijkertijd blijkt zeggenschap niet voor iedereen toegankelijk te zijn en ook een keerzijde te
hebben doordat het de grenzen tussen werk en privé vervaagt.

Dimensies
Werkenden kunnen zeggenschap hebben over verschillende aspecten van hun werk en er is
dan ook geen eenduidige afbakening in de literatuur (Lyness et al. 2012). De meest onder-
zochte dimensies van zeggenschap zijn zeggenschap over wanneer men werkt (kan iemand
bijvoorbeeld zijn kind van school halen en na bedtijd van dit kind de gemiste uren inhalen)
en waar men werkt (kan er worden thuisgewerkt of niet). Het onderscheid tussen zeggen-
schap over werktijden en de plaats waar gewerkt wordt is in de literatuur echter niet altijd
te maken. Soms wordt specifiek naar een van beide gekeken, maar vaak worden ze ook
samengenomen onder een algemene noemer als ‘flexibiliteit’ of ‘controle’. Daarnaast
wordt zeggenschap soms ook samengenomen met de sociale steun door leidinggevenden
omdat beide als hulpbronnen worden gezien (Davis et al. 2015; Kelly et al. 2014). Een
nadeel hiervan is dat we niet altijd weten aan welke deelaspecten en specifieke mechanis-
men effecten toe te schrijven zijn. In paragraaf 4.5 wordt uitgebreider stilgestaan bij de rol
van de organisatiecultuur en sociale steun in het bijzonder.

4.3.1 Zeggenschap als hulpbron

Drie manieren waarop zeggenschap de ruimte om te zorgen zou vergroten
Voordat we ingaan op de empirische bevindingen staan we stil bij de veronderstelde
mechanismen. De algemene gedachte is dat zeggenschap een hulpbron is die het voor
ouders makkelijker maakt om werk om zorgtaken heen te plooien (bv. Davis et al. 2015;
Larsen 2010; Moen et al. 2008). Hierbinnen kunnen drie specifiekere mechanismen worden
onderscheiden.
Allereerst zou zeggenschap het mogelijk maken om structureel (meer) tijd vrij te maken
voor zorg (Kelly en Moen 2020). Iemand die thuis kan werken, bespaart reistijd die aan zorg
kan worden besteed. Iemand die zelf kan bepalen wanneer de werkdag begint en eindigt,
kan de kinderen van school halen en na bedtijd van de kinderen doorwerken (Moen et al.
2008). Ook werkenden met veel zeggenschap zouden voor of na het werk een zieke huis-
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genoot kunnen helpen, of op een vrije dag of in het weekend naar een hulpbehoevende
ouder toe kunnen gaan. Doordat een deel van de werkenden kan schuiven in waar en wan-
neer ze werken (zie hoofdstuk 3), kan werk om de zorgtaken heen worden geplooid en
worden afstemmingsproblemen verminderd. Mesut Aydemir en Johan van der Kleij, lande-
lijke adviseurs van het uwv, benadrukken dat een kleine mate van flexibiliteit grote gevol-
gen kan hebben voor de werk-privébalans van werkenden:

Soms gaat het om hele kleine dingen. Iemand die elke dag om 4 uur de kinderen wil opha-
len, kan daar bijvoorbeeld de gelegenheid voor krijgen en een uur eerder beginnen. Dat kan
heel belangrijk zijn. (Mesut Aydemir en Johan van der Kleij, uwv)

Kader 4.3 Platformwerk, zeggenschap en de ruimte om te zorgen
Erik Stam (hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap) ziet grote zeggenschap over
het werk als een voordeel van platformwerk. Platformwerkers die als een soort zelfstandige wer-
ken en zelf beslissen welke klussen ze doen, kunnen hun werk, volgens hem, beter afstemmen op
andere activiteiten. De kennissynthese over platformisering (Rözer et al. 2021) suggereert dat rela-
tief veel platformwerkers voor platformwerk kiezen omdat zij het idee hebben dat dit hun veel
zeggenschap geeft. Tegelijkertijd zijn er ook studies die laten zien dat het gebrek aan voorspel-
baarheid en de noodzaak om veel uren te werken om voldoende te verdienen, kunnen betekenen
dat de zeggenschap voor sommige groepen in de praktijk klein is. Zie Rözer et al. (2021) voor een
uitgebreidere bespreking van de werk-privébalans van platformwerkers.

Ten tweede maken flexibele werktijden het mogelijk om incidentele en onverwachte zorg-
taken op te pakken. Volgens McCloskey (2016) kunnen werkenden met meer flexibiliteit
makkelijker tussen werk en privé schakelen. Een restaurantreservering kan onder werktijd
worden geregeld en op vakantie kan een kort telefoontje betekenen dat collega’s weer ver-
der kunnen werken. De mogelijkheid om incidentele taken op te pakken kan behulpzaam
zijn omdat niet altijd te voorspellen is wanneer een kind of hulpbehoevende ouder, partner
of kennis zorg of aandacht nodig heeft. Volgens Ingeborg Mussche, adviseur bij belangen-
organisatie Werk&Mantelzorg, is dit een groot voordeel voor mantelzorgers:

Planbare zorg kan je altijd wel inregelen, het gaat juist om [steun bij] niet-planbare zorg.
Dat als je zegt ‘ik moet nu weg want mijn moeder loopt op straat’, je meteen alles kan laten
vallen en kan gaan. En je dan geen verlofbriefje hoeft in te vullen of zoiets. Dat kan je er dan
niet bij hebben. (Ingeborg Mussche, Werk&Mantelzorg)

Een derde voordeel van flexibiliteit – dat zich meer op de psychologische kant richt – is dat
de grip en controle die zeggenschap met zich meebrengt gevoelens van stress vermin-
deren. Het kan rust geven te weten dat, als er in de privésituatie wat gebeurt, je op het
werk kan schuiven. Dit mechanisme voorspelt niet zozeer dat mensen met zeggenschap
meer zorg geven, maar stelt dat de combinatie van werk en zorg voor hen makkelijker en
minder stressvol is. Mensen zouden meer aankunnen als ze niet het gevoel hebben dat
werkeisen hun overkomen, maar dat ze zelf aan het stuur zitten (Schieman et al. 2009).
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Verschillende andere studies tonen aan dat werkenden met meer zeggenschap een betere
balans tussen werk en privé ervaren (Allen en Armstrong 2006; Hill et al. 2001; Jansen et al.
2004; Kelly et al. 2008; Michel et al. 2011; Moen et al. 2008). Freelancewerkende journalis-
ten in Ierland noemen flexibiliteit van hun werk bijvoorbeeld als belangrijk pluspunt waar
het de werk-privébalans betreft (Hayes en Silke 2018). Giele (2008) constateert op basis
van interviews met hoogopgeleide moeders dat flexibiliteit op het werk in combinatie met
ondersteuning van anderen hun de ruimte geeft om werk en zorg te combineren.

Interventiestudies in de vs laten zien dat meer zeggenschap positief kan uitwerken
Er zijn verschillende experimentele studies uitgevoerd naar de invloed van zeggenschap
over werktijden en thuiswerken. De interventiestudies die we hier bespreken zijn tot twee
interventies in een aantal Amerikaanse bedrijven te herleiden (rowe en star3). Hoewel
deze studies niet zomaar te generaliseren zijn, valt er wel veel te leren voor bedrijven in
gelijksoortige contexten over de oorzaak-gevolgrelaties. Deze studies (uitgevoerd bij it-
afdelingen van grote organisaties) laten zien dat, als de zeggenschap vergroot wordt,
werkenden meer tijd met adolescenten doorbrengen, vaker met hun kinderen eten en het
gevoel hebben genoeg tijd met hun kinderen door te brengen (Davis et al. 2015).4 Ook ver-
beteren interventies gericht op zeggenschap de ervaren balans tussen werk en privé,
gezond gedrag en werktevredenheid en verminderen ze burn-outklachten (Kelly et al.
2014; Moen et al. 2013).
Uit aanvullende interviews in het kader van de star-interventie bleek dat er ook meer
mogelijkheden ontstonden om mantelzorg te geven. Kelly en Moen (2020) citeren een
medewerker die voor de interventie vakantiedagen opnam om bij de chemobehandelingen
van zijn vrouw te kunnen zijn. Met meer zeggenschap plant hij zijn dagen anders in waar-
door hij geen vakantiedagen meer opneemt, maar in plaats daarvan zijn werk ’s avonds
afmaakt.

De meeste van deze studies hebben ook onderzocht of de effecten van de interventies
anders zijn voor verschillende groepen. Omdat alle studies naar een andere uitkomstmaat
kijken, zijn ze moeilijk met elkaar te vergelijken en is het lastig deze verschillen te duiden.
Bijna alle onderzoeken kijken naar verschillen tussen mannen en vrouwen, maar de resul-
taten zijn niet eenduidig. Moen et al. (2013) vonden geen verschillen in de effecten op
werk-privébalans voor mannen en vrouwen en ook Kelly en Moen (2020: 16) concluderen
dat zeggenschap zowel mannen als vrouwen meer ruimte geeft om te zorgen. Tegelijkertijd
vonden Kelly en collega’s (2014) dat de effecten van zeggenschap op burn-out en werk-
tevredenheid sterker zijn voor vaders, en vonden Hill en collega’s (2013) en Davis et al.
(2015) juist dat de effecten op de (ervaren) tijd met kinderen alleen voor de vrouwen
optreden. Dit vraagt om verder onderzoek, waarbij het ook interessant zou zijn te weten
welke man-vrouwverschillen er in de Nederlandse context zouden ontstaan.
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Uitzonderingen op de regel?
In onze literatuurstudie kwamen twee onderzoeken naar voren die als uitzondering op de
regel gelden, waaronder de studie van Neal en Hammer (2007). Zij vonden dat mannen die
voor kinderen zorgen én mantelzorg geven juist meer conflict ervaren als zij flexibele werk-
tijden hebben. Bij vrouwen met vaste werktijden is dit vaak minder het geval, omdat hun
partner vaak niet hun taken overneemt. Ook Roeters en collega’s (2010) vonden geen
bewijs voor de verwachting dat ouders die hun begin- en eindtijden zelf kunnen bepalen
meer tijd met hun kinderen doorbrengen. Het is niet bekend of dit ook opgaat voor
mantelzorg. Deze onderzoeken kunnen uitzonderingen op de regel zijn, maar ook een indi-
catie zijn dat zeggenschap niet alleen maar een hulpbron is, maar ook een schaduwzijde
heeft. De volgende paragraaf gaat hier verder op in.

Weinig zeggenschap voor mensen met een ongunstige arbeidsmarktpositie en specifieke
beroepen
Niet alle beroepen en sectoren lenen zich voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken (Bulger
en Fisher 2012; Neal en Hammer 2007; Oldenkamp et al. 2018). In de zorg en horeca moet
bijvoorbeeld op locatie en in diensten gewerkt worden. Ook Jenny Kossen, toenmalig pro-
jectleider Platform Toekomst van Arbeid, wijst op de grenzen die er voor sommige groepen
aan zeggenschap zitten:

Hoe [tijd- en plaatsonafhankelijk werken] uitpakt is enorm afhankelijk van de context.
[Sommige mensen] kunnen eigenlijk niet thuiswerken. Zoals in het onderwijs en de kinder-
opvang, daar zitten ze aan vaste tijden. (Jenny Kossen, projectleider Platform Toe-
komst van Arbeid)

Hoewel opvallend veel studies naar zeggenschap enkel werkenden met hogere beroeps-
niveaus bestuderen, suggereren de studies die naar sociale verschillen kijken dat
werkenden met banen met een lagere status minder zeggenschap ervaren (Kossek en
Lautsch 2018; Lyness et al. 2012). Oudere werknemers en mannen hebben daarnaast meer
zeggenschap in vergelijking tot jongere werknemers en vrouwen (Lyness et al. 2012). Deze
verschillen hangen deels samen met het type werk. Hoogopgeleid werk kan bijvoorbeeld
vaker op de computer worden gedaan en kan daardoor makkelijker op verschillende plek-
ken en momenten worden gedaan (Yerkes en Den Dulk 2015; De Vries 2020). Maar ook de
minder gunstige positie op de arbeidsmarkt speelt hierbij een rol. Hierdoor hebben lager-
opgeleiden, vrouwen en jongeren minder mogelijkheden om goede werkomstandigheden
voor zichzelf te bepleiten.

Als we het hebben over dit soort zaken, thuiswerken, je eigen plek kunnen inrichten, veel
autonomie, controle over je baan, dan zijn dat meer de hogeropgeleiden, de professionals,
die autonomie hebben en lageropgeleiden hebben die autonomie veel minder. (Tanja van
der Lippe, hoogleraar sociologie)

Lyness et al. (2012) tonen aan dat de mate van zeggenschap van werkenden ook samen-
hangt met kenmerken van het land waarin ze wonen. Zo hebben werkenden in landen met
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een sterkere vakbond, een uitgebreider sociaal stelsel en een hoger nationaal inkomen,
meer zeggenschap. De auteurs opperen dat werkenden in deze landen een sterkere onder-
handelingspositie hebben en meer (financiële) zekerheid durven in te leveren in ruil voor
meer flexibiliteit.

4.3.2 Zeggenschap als risico: vervagende grenzen tussen werk en privé

Hulpbron met een keerzijde
Naast positieve effecten kan meer zeggenschap ook negatieve effecten hebben op de
ruimte om te zorgen doordat het de grenzen tussen werk en privé vervaagt (Van Echtelt
et al. 2016; Glavin en Schieman 2012; Schieman et al. 2009). Als mensen altijd en overal
kunnen werken, kan het moeilijker zijn om werk te begrenzen en om niet thuis of na werk-
tijd door te blijven werken (Van Echtelt 2007; Mattijssen et al. 2016). Door (nieuwe) ict-
mogelijkheden is het bijvoorbeeld veel makkelijker geworden om thuis en na kantoortijden
te werken (Wajcman 2018). Laura den Dulk, gespecialiseerd in flexibel werk, beschrijft deze
ontwikkeling als volgt:

Vroeger (…) ging je het kantoor uit en dan deed je de deur dicht en dan stopte je werk. Je kon
misschien nog een tas met dossiers meenemen of zo en die kon je dan nog lezen, maar nu
kan je alles nog doen thuis. (Laura den Dulk, hoogleraar arbeid, organisatie en
werk-privévraagstukken)

Overigens gaat het hier niet om ‘eenrichtingsverkeer’ en kan het persoonlijke leven ook
overlopen in het werk. De studie van De Boer et al. (2019) liet bijvoorbeeld zien dat ruim
een op de drie mantelzorgers die op werkdagen mantelzorg geeft weleens gebeld wordt op
het werk. En in het geval van de zorg voor kinderen kunnen ouders bijvoorbeeld op het
werk via een app het wel en wee van hun kind op de kinderopvang volgen (Roeters en Bucx
2018).

Vervagende grenzen beperken de ruimte om te zorgen
Hoe werken deze veranderingen door in de ruimte om te zorgen? Volgens de grondleggers
van de boundary theory hebben mensen een basisbehoefte om mentale grenzen te trekken
tussen de verschillende domeinen waartussen ze zich bewegen (Ashforth et al. 2000). Dit
zou het dagelijks leven versimpelen en duidelijkheid verschaffen over welke rol men wan-
neer vervult. Een zakelijke houding is op het werk een pré, maar doet over het algemeen
weinig goeds tijdens het onderhandelen met een peuter. De grenzen tussen werk en de
thuissituatie kunnen sterk en duidelijk zijn, maar ook flexibel, broos en vaag. Sommige
werkenden kunnen hun werk niet mee naar huis nemen en niet met privézaken bezig zijn
op het werk (denk aan een hartchirurg). Maar bij veel typen werk kunnen thuis werkmails
beantwoord worden en kan op het werk een afspraak bij de dokter geregeld worden, waar-
door de grenzen tussen werk en privé broos kunnen zijn.
Studies in de traditie van de boundary theory suggereren dat, naarmate de grenzen tussen
werk en privé vervagen, werk een steeds grotere inbreuk op het privéleven maakt waar-
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door er minder tijd, energie en aandacht overblijft voor de zorg voor naasten (McCloskey
2016; Neal en Hammer 2007). Studies van Hayes en Silke (2018) en Hardy en collega’s
(2018) laten zien hoe dit uitpakt voor respectievelijk journalisten en academici. Door de
hoge mate van competitie hebben de geïnterviewde journalisten het gevoel altijd ‘aan te
moeten staan’ en zeer zichtbaar te moeten zijn op sociale media. Dit maakt het moeilijker
te ontspannen. Hardy en collega’s (2018) beschrijven hoe academici hun gezinstijd rondom
hun werktijd plooien (in plaats van andersom) om bij te blijven in de academische ratrace
en te bewijzen dat hun werk niet lijdt onder hun zorgtaken. De nadelen van het verdwijnen
van grenzen lijken ook door te werken op kinderen. Roeters en Van Houdt (2019) vinden
bijvoorbeeld dat kinderen van vaders die vaker thuis met werk bezig zijn, meer problemen
ervaren. Deze nadelige effecten maken van technologische ontwikkelingen die werkenden
in staat stellen om altijd en overal te werken een soort mixed blessing. Ivy Koopmans van de
Sociaal-Economische Raad (ser) formuleer dit als volgt:

Enerzijds kan je zeggen dat [technologische ontwikkelingen] heel positief zijn, want je kan
makkelijk communiceren en daardoor veel meer tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Dit
kan de werk- en privébalans verbeteren. Anderzijds kan de stress en combinatiedruk ook
toenemen. (…) Beide zullen optreden, dus het vergroot de mogelijkheden en zorgt op het-
zelfde moment voor onrust, stress en druk. (Ivy Koopmans, ser)

Vervagende grenzen zijn niet alleen iets dat werkenden ‘overkomt’, maar ook iets waar
werkenden zelf actief invloed op kunnen uitoefenen. Werkenden kunnen verschillende
typen grenzen stellen en thuis afstand nemen van werk (Sonnentag et al. 2008). Ze kunnen
hun werktelefoon thuis bijvoorbeeld uitzetten (cognitieve grenzen), niet thuis werken
(fysieke grenzen) of de persoonlijke regel aanhouden nooit in het weekend te werken
(gedragsgrenzen). Ashforth et al. (2000) laten zien dat veel werkenden rituelen hebben
waarmee ze hun ‘werk-rol’ afsluiten en mentale ruimte maken voor hun ‘zorg-rol’. Het
luisteren van een podcast op de weg naar huis kan zo’n functie hebben. Het stellen en
onderhouden van grenzen tussen werk en privé kan ook als een vaardigheid worden gezien
die mensen beter in staat stelt taken op een gezonde manier te combineren (Ollier-
Malaterre et al. 2019).
Ook sociale normen zijn medebepalend bij het vervagen van grenzen. Het is niet zozeer de
technologie die werkenden ‘dwingt’ beschikbaar te zijn en door te werken; het ‘altijd aan
staan’ wordt gedreven door sociale normen. Een Amerikaanse studie die interviews en
tijdsdagboeken combineert, laat bijvoorbeeld zien dat werkenden de vele e-mails die ze
(binnen en buiten werktijd) ontvangen als zeer stressvol ervaren, maar dat ook in stand
houden doordat ze van zichzelf en elkaar verwachten dat e-mails snel beantwoord worden
(Barley et al. 2011).

Integreerders versus segregeerders
Ook de persoonlijkheid van werkenden is bepalend voor de lasten én baten die vervagende
grenzen met zich meebrengen. Sommige mensen kunnen werk en privé beter scheiden dan
anderen; sommige mensen hebben er meer moeite mee als werk en privé door elkaar
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lopen dan anderen. Er zijn aanwijzingen dat er op dit punt twee typen mensen zijn te
onderscheiden: integreerders en segregeerders (Ashforth et al. 2000). Zogenaamde inte-
greerders hebben er geen last van als de grenzen tussen werk en privé vaag zijn en vinden
dit zelfs prettig en zoeken dit op. De zogenoemde segregeerders hebben hier echter
moeite mee; ze lijden meer onder vervagende grenzen. Een Nederlandse studie suggereert
dat de tweede groep er beter in slaagt om het thuisdomein tegen negatieve invloeden van-
uit werk te beschermen (Danner-Vlaardingerbroek et al. 2013).

De stress van hogere status
Eerder concludeerden we dat werkenden bovenaan de beroepsladder meer zeggenschap
hebben over hun werktijden en werkplek dan mensen onderaan die ladder. Maar waar het
de negatieve gevolgen van vervagende grenzen betreft, lijken mensen bovenaan die ladder
juist een relatief ongunstige uitgangspositie te hebben. In 2009 wierpen Schieman en
collega’s de zogenaamde ‘stress van hogere status’-hypothese op als verklaring voor de
bevinding dat werk de grootste inbreuk maakt op het privéleven van werkenden met een
hogere beroepsstatus arbeid. De onderzoekers stellen dat werkkenmerken als zeggen-
schap, autoriteit en inkomen normaal gesproken als hulpbronnen worden gezien, maar dat
ze op hetzelfde moment de grenzen tussen werk en privé eroderen. Werkenden met een
hoge beroepsstatus zijn over het algemeen sterk betrokken bij werk, wat zich zowel in
lange uren als een grote emotionele betrokkenheid vertaalt. Dit zou volgens de auteurs
betekenen dat bij deze groepen rollen vaker door elkaar lopen. Dit betekent dat de op het
eerste oog gunstige uitgangspositie, ook grote nadelen heeft. In hun boek met de titel
Overload bevestigen Kelly en Moen (2020) de ‘stress van hogere status’-hypothese op basis
van verschillende onderzoeken. De ondertitel van het boek, How good jobs went bad and what
we can do about it, illustreert de paradox waarbij banen die in de traditionele zin van het
woord van hoge kwaliteit zijn nadelig kunnen uitpakken voor werkenden.

4.4 Onregelmatige werktijden

De meeste Nederlanders werken tussen 9.00 en 17.00 uur (Roeters 2018). Maar in sectoren
zoals de zorg, horeca en logistiek valt een deel van de werktijd in avonden, nachten en op
zaterdag of zondag. Om de belasting te verdelen onder de werkenden, wordt ook vaak in
roosters, ploegen of wisseldiensten gewerkt, waardoor de tijden waarop gewerkt wordt
wisselen. Wat doet dit met de ruimte om te zorgen? De literatuur laat zien dat dit kansen
én beperkingen biedt. En dat de kans dat de positieve kanten overheersen groter zijn als de
werktijden voorspelbaarder zijn en/of werkenden hier meer zeggenschap over hebben.

Onregelmatig werk kan meer ruimte bieden, maar ook meer coördinatieproblemen geven
Werkenden die diensten draaien ervaren hun werk als belastender en ervaren ook meer
conflict dan mensen die dat niet doen (Jansen et al. 2004; Remery en Schippers 2019). Werk
in weekenden en avonden overlapt vaak met sociale activiteiten en gezinstijd (Schneider
en Harknett 2019; Skinner et al. 2014; Verhoef en Roeters 2016; Verhoef 2017). Josten (2020)
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laat zien dat ongeveer een op de vijf werknemers die buiten kantoortijden werken het
gevoel heeft dat zijn of haar werktijden niet goed aansluiten bij de thuissituatie en meer
dan de helft van de werknemers die ’s nachts en op onregelmatige tijden werken ervaart
dit als belastend. Dit kan onder andere komen doordat er buiten kantoortijden maar hele
beperkte mogelijkheden op het gebied van kinderopvang zijn waardoor het lastiger is voor
deze ouders om hun kinderen onder te brengen (Verhoef 2017). Remery en Schippers
(2019) waarschuwen er dan ook voor dat deze vormen van flexibiliteit van de arbeidsmarkt
nadelig uit kunnen pakken voor de werk-privébalans.
Tegenover de nadelen van afwijkende werktijden, staan ook een aantal voordelen. Tijdens
kantoortijden is er bijvoorbeeld juist meer tijd voor zorgtaken (Lesnard 2008; Maume 2016;
Verhoef 2017). Iemand die in de avonden, weekenden en nachten werkt kan bijvoorbeeld
makkelijker mee naar doktersafspraken die overdag plaatsvinden en kan zijn of haar kind
vaker ophalen van school. Afwijkende tijden maken het voor sommige ouders ook
mogelijk om de werkuren op elkaar af te stemmen zodat altijd een van de ouders bij de
kinderen kan zijn en er minder opvang nodig is.
Ondanks deze positieve kanten, concludeert een recente overzichtsstudie naar onderzoek
op het grensvlak van werk en zorg dat de gevolgen van op wisselende tijden of buiten kan-
tooruren werkende ouders vooral negatief zijn voor de kinderen (Perry-Jenkins en Gerstel
2020). Tegelijkertijd concludeert landenvergelijkend onderzoek van Verhoef (2017) dat
onregelmatige uren in Nederland minder impact hebben dan in andere landen. Zij specu-
leert dat dit toe te schrijven is aan het feit dat er in Nederland veel deeltijd wordt gewerkt
en het aantal uren dat buiten kantoortijden valt hierdoor beperkt is.

Onregelmatige werktijden én weinig zeggenschap
In lijn met het job demands-resources-model (Bakker en Demerouti 2007; Bakker en Geurts
2004) laat de literatuur zien dat de schadelijke effecten van afwijkende tijden kleiner zijn op
het moment dat werkenden over meer zeggenschap en controle beschikken. Werkenden
met zorgtaken die ruim van tevoren weten wanneer ze moeten werken en ook invloed
kunnen uitoefenen op hun werkschema zijn beter in staat om hun werk en zorg-
verantwoordelijkheden op elkaar af te stemmen (Schneider en Harknett 2019). De proble-
men ontstaan met name op het moment dat werkenden pas vlak van tevoren weten wan-
neer ze moeten werken, diensten vanuit de werkgever kunnen worden afgezegd en
werkenden vaak beschikbaar moeten zijn zonder de zekerheid te hebben dat ze kunnen
werken (Schneider en Harknett 2019). Onder dergelijke omstandigheden is er weinig speel-
ruimte. Een onderzoek van Ecorys uit 2009 laat ook zien dat werknemers die in verschil-
lende diensten werken veel waarde aan voorspelbaarheid hechten (Cuelenaere 2009). Een
Franse tijdsbestedingsstudie van Lesnard (2008) suggereert dat afwijkende werkuren met
name in gezinnen met een lagere sociaal-economische status vaak opgelegd zijn. We
zagen dit ook terugkomen in de kennissynthese over platformisering die liet zien dat men-
sen die sterk afhankelijk zijn van het platformwerk veel stress ervaren door de grote mate
van onvoorspelbaarheid die hierbij komt kijken (Rözer et al. 2021).
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Twee van de geïnterviewde experts (Jessica van Ruitenburg van de fnv en Marjet
Winsemius van Voor Werkende Ouders) benoemen de knelpunten die kunnen ontstaan op
het moment dat afwijkende uren samengaan met weinig zeggenschap. Het is hierbij opmer-
kelijk dat beiden dit met name zien als een probleem dat speelt bij (bepaalde) werknemers
in de zorg.

Zeggenschap over werktijden is in heel veel sectoren een probleem, maar als je bijvoorbeeld
kijkt in een ziekenhuis, dan is dat bij verpleegkundigen echt een drama. Die horen een paar
dagen van tevoren wanneer ze moeten komen werken, dat kan ook nog gewijzigd worden,
dan moeten ze de ene week zoveel uur en dan de week erna twee keer zoveel. Ik snap best
dat je met wisselende diensten te maken hebt, maar waarom kan het in een ziekenhuis dan
wel met zeggenschap geregeld worden voor chirurgen en artsen, maar moeten verpleeg-
kundigen hyperflexibel zijn, zodat ze eigenlijk geen privéleven kunnen hebben, of nou ja,
moeilijk kunnen plannen. (Jessica van Ruitenburg, fnv)

Wij horen bijvoorbeeld dat een van de grote problemen in de zorg is dat zij hun rooster twee
weken van te voren krijgen. Ja, dat is heel onhandig. Kunnen we dat rooster nou niet anders
inrichten? Waardoor je het bijvoorbeeld een maand van te voren al weet? Of dat je jezelf kan
inroosteren wanneer het jou uitkomt? (Marjet Winsemius, Voor Werkende Ouders)

4.5 Verlof

In deze paragraaf staan we stil bij de literatuur over verlof. Het kan hierbij om verlof voor
moeders, partners en mantelzorgers gaan. Zoals in hoofdstuk 3 is besproken, zijn de for-
mele afspraken in nationale wetgeving verankerd. Eventuele aanvullingen zijn in cao’s en
het hrm-beleid van organisaties vastgelegd. Strikt genomen gaat het alleen in het laatste
geval om een werkkenmerk. Desalniettemin bieden al deze studies inzicht in de rol van ver-
lof en de voorwaarden waaronder dit gebruikt wordt.

Onbekendheid met verlof en de financiële en sociale kosten van gebruik
Hoofdstuk 3 liet zien dat lang niet alle Nederlandse werkende ouders en mantelzorgers een
beroep doen op de daarvoor in het leven geroepen regelingen. Er zijn verschillende ver-
klaringen voor het lage gebruik. Werkenden zijn niet altijd op de hoogte van de beschik-
baarheid van verlof en andere regelingen (De Boer et al. 2019; Van Breeschoten 2019).
Onbekendheid is dan ook een eerste barrière voor gebruik. Maar ook als werkenden wel
bekend zijn met verlofregelingen kan hun kosten-batenafweging zo uitpakken dat de
baten van extra tijd voor zorgtaken niet opwegen tegen de kosten van het opnemen van
verlof. Hierbij kan het om financiële kosten gaan (gedeeltelijk of geheel onbetaald verlof
betekent dat mensen inkomsten mislopen), maar ook om sociale kosten (De Boer et al.
2019; Van Breeschoten 2019). Zoals paragraaf 4.6 zal laten zien, is de kans dat werknemers
daadwerkelijk gebruikmaken van formele regels kleiner in organisaties die niet ‘familie-
vriendelijk’ zijn doordat er van mensen verwacht wordt dat ze altijd hun werk op de eerste
plek zetten. In dit soort organisaties kan het opnemen van verlof grote carrièreconsequen-
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ties hebben en dit kan werkenden ervan weerhouden gebruik te maken van verlof
(Thompson et al. 1999). Bygren en Duvander (2006) laten zien dat de kans dat Zweedse
vaders verlof opnemen groter is in grotere organisaties, in de publieke sector en in organi-
saties met een groter aandeel vrouwen. De auteurs verwachten dat mannen in dit type
organisaties minder op het gebruik van verlof worden aangekeken. Ook lijken de carrière-
consequenties van het opnemen van verlof (en het gebruik van andere regelingen) kleiner
te zijn als een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging het aanvragen van
kort- of langdurend verlof stimuleert (Lippényi en Van der Lippe 2015) en als werknemers
steun krijgen van sterke en invloedrijke (oud-)leidinggevenden (Briscoe en Kellogg 2011).

Ongelijk verdeelde kosten
De kosten van verlof zijn niet gelijk over sociale groepen verdeeld (oecd 2016). Voor lagere
inkomensgroepen zullen de financiële kosten zwaarder wegen, bijvoorbeeld doordat
(gedeeltelijk) onbetaald verlof betekent dat hun inkomen onder het minimuminkomen uit-
komt. Volledig betaald verlof kan dit voorkomen. Ook is er een duidelijk man-vrouw-
verschil, althans waar het het gebruik van verlof door ouders betreft. Met betrekking tot
verlof voor mantelzorgers weten we helaas niets over inkomens- en man-vrouwverschil-
len. Mannen die verlof opnemen gaan vaak nog in tegen een sociale norm terwijl dit voor
vrouwen niet zo is (Van Breeschoten 2019; Perry-Jenkins en Gerstel 2020).
Het gebruik van verlof wordt nog zelden in samenhang met andere voorzieningen en vor-
men van ondersteuning bestudeerd, zoals kinderopvang, dagbesteding en de mogelijkheid
om in deeltijd te werken. Het is van belang om dit wel te doen, omdat werknemers in hun
afweging om wel of geen verlof op te nemen, vermoedelijk ook alternatieven laten mee-
wegen (Roeters en Bucx 2018). Lippényi en Van der Lippe (2015) vinden dat als werknemers
in staat zijn om hun werk zelf vorm te geven of parttime te werken, zij bij calamiteiten zorg
kunnen verlenen, zonder daarvoor verlof op te nemen.

Verlof kan de combinatie vergemakkelijken, maar kan ook gepaard gaan met stress
De basisaanname in onderzoek naar verlof is simpel en direct terug te herleiden naar de
conflictbenadering: werkenden die verlof opnemen, maken daarmee tijd vrij voor zorg-
taken en creëren zo een betere balans tussen werk en zorg. De bevindingen van onderzoek
suggereren dat dit meer opgaat voor de zorg voor kinderen dan voor mantelzorg. Mantel-
zorgers die zorgverlof opnemen, vinden de combinatie werk/zorg even zwaar of zelfs
zwaarder dan mantelzorgers die geen zorgverlof hebben (De Boer et al. 2019; Gimm en
Yang 2016; Neal en Hammer 2007). Dit kan echter een schijneffect zijn als vooral mantel-
zorgers die veel moeite hebben om deze zorg te combineren met hun werk verlof
opnemen. Het feit dat er geen (of zelfs een negatief) verband tussen verlof en conflict
wordt gevonden, hoeft dus niet te betekenen dat gebruikers geen profijt hebben van het
verlof. Het is denkbaar dat zij zonder verlof meer problemen zouden ervaren.

Er is veel meer geschreven over (het effect van) verlof voor kinderen dan over verlof in het
kader van een mantelzorgtaak. Dit geldt voor de grijze én de wetenschappelijke literatuur
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(Van Breeschoten 2019; wrr 2020). Onderzoek uit verschillende landen en op basis van ver-
schillende methoden suggereert dat vaders die gebruikmaken van verlof betrokkener zijn
bij de zorg voor hun kinderen (Almqvist en Duvander 2014; Duvander en Johansson 2012;
Huerta del Carmen et al. 2013; Kotsadam en Finseraas 2011; Perry-Jenkins en Gerstel 2020).
Dit heeft ook langetermijneffecten doordat gebruiken en de taakverdeling die vlak na de
geboorte ontstaan, vaak ook later worden vastgehouden (Kotsadam en Finseraas 2011).
Het lijkt er wel op dat de lengte van het verlof uitmaakt voor de effecten: lang verlof brengt
vaker een structurele verandering in de betrokkenheid van vaders teweeg dan kort verlof
(Almqvist en Duvander 2014).

4.6 De organisatiecultuur

Verwachtingen en regels met betrekking tot de zorgverantwoordelijkheden van werk-
nemers kunnen worden vastgelegd in hrm-documenten, cao’s en formele afspraken en zijn
belangrijk voor de ruimte om te kunnen zorgen voor anderen. Maar naast dit ‘geschreven’
beleid bestaat er ook ‘cultureel’ beleid (McGowan 2009: 15) In deze sectie richten we ons
op deze informele verwachtingen en regels op de werkvloer. Die zijn namelijk minstens zo
belangrijk als de formele regels (Broese van Groenou et al. 2015). Wordt het geaccepteerd
als iemand een vergadering mist omdat een kind ziek wordt? Nemen collega's taken over
van iemand die een zieke ouder heeft, ook als zij hiertoe niet verplicht zijn? Deze informele
regels en verwachtingen worden aangeduid met de term organisatiecultuur. In een klassiek
artikel definiëren Thompson et al. (1999: 394) de work-family culture van organisaties als
volgt: ‘the shared assumptions, beliefs, and values regarding the extent to which an organization sup-
ports and values the integration of employees’ work and family lives’. Meer concreet gaat het om de
dagelijkse steun van leidinggevenden en collega’s en verwachtingen met betrekking tot de
tijdsinvestering in werk. Ook de carrièreconsequenties die het gebruik van formele regelin-
gen kunnen hebben, passen bij een dergelijke work-family culture (zie § 4.5.2). De litera-
tuur spitst zich vooral toe op de zorg voor kinderen en minder op mantelzorg.
We bespreken de rol van sociale steun los van de andere dimensies van de organisatie-
cultuur die meer aan sociale normen raken. Dit doen we omdat hier andere mechanismen
spelen. Tegelijkertijd zijn ze ook niet helemaal uit elkaar te trekken omdat beide dimensies
samen opgaan en met elkaar interacteren (Briscoe en Kellogg 2011; Thompson et al. 1999).

4.6.1 Organisatiecultuur: sociale steun

Ervaren steun hangt samen met een gunstigere werk-privébalans
Uit veel onderzoek blijkt dat werkenden die meer steun ervaren, een betere balans (of de
tegenhanger: minder conflict) tussen arbeid en zorg ervaren (Abendroth en Den Dulk 2011;
Allen en Armstrong 2006; De Boer et al. 2019; Darcy et al. 2012; Grünwald et al. 2020;
Hammer et al. 2019; Jansen et al. 2004; Kelly en Moen 2020; Kelly et al. 2008, 2014; Michel
et al. 2011; Schieman et al. 2009; Zacher en Schulz 2013) Deze studies tonen aan dat deze
samenhang voor zowel ouders als mantelzorgers opgaat. Het meeste onderzoek naar
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sociale steun heeft betrekking op leidinggevenden. Naar de rol van informele steun van
collega's is veel minder onderzoek gedaan (Kossek et al. 2011; Perry-Jenkins en Gerstel
2020). Het onderzoek dat er wel is laat zien dat collega's inderdaad taken overnemen of
diensten kunnen ruilen en dat dit behulpzaam is (Roeters et al. 2010).
Een meta-analyse van Kossek en collega’s (2011) gebaseerd op 115 steekproeven uit 85 stu-
dies laat zien dat (mannelijke en vrouwelijke) werkenden die meer steun van hun leiding-
gevenden krijgen, minder werk-familieconflict ervaren.5 Ook een latere interventiestudie
laat zien dat het stimuleren van de steun van leidinggevenden voor de zorgtaken voor
werkenden de ervaren stress vermindert (Kossek en Lautsch 2018). Dit geldt zowel voor
werkenden met enkel mantelzorgtaken als werkenden met mantelzorgtaken en de zorg
voor kinderen.
Er is minder vaak naar de samenhang met de daadwerkelijke tijdsbesteding gekeken. In
onze literatuurstudie kwamen we slechts een onderzoek tegen op het terrein van de zorg
voor kinderen. Davis en collega’s (2015) vonden in de vs dat een interventie die (onder
andere) de instrumentele en emotionele steun van leidinggevenden vergroot, samengaat
met een toename in de tijd die werknemers met hun kinderen doorbrengen (gemiddeld
bijna 40 minuten per dag). De toename in steun heeft met name een effect op vrouwelijke
werknemers.

Communicatie over zorgtaken als voorwaarde voor ondersteuning
Een belangrijke voorwaarde voor het ontvangen van steun is dat werkenden kenbaar
maken dat ze een zorgtaak hebben (De Boer et al. 2019). Uit recent Amerikaans onderzoek
onder 369 fulltimewerkende mantelzorgers blijkt dat dat stress op kan leveren
(Templeman et al. 2020). In Nederland is bekend dat slechts een klein deel van de mantel-
zorgers afspraken maakt met de werkgever over de uitvoering van mantelzorgtaken. De
drempel lijkt voor vrouwen lager te zijn dan voor mannen: 7% van de vrouwen en 4% van
de mannen bespreekt dit op het werk. Naast kenmerken van de mantelzorger zelf, zoals
assertiviteit in een gesprek met een leidinggevende, speelt ook mee hoe collega’s aan-
kijken tegen mantelzorg en of een leidinggevende de ruimte biedt om dit bespreekbaar te
maken (Plaisier et al. 2015). Voor zover wij weten is de rol van communicatie niet onder-
zocht voor de zorg voor kinderen. Vermoedelijk omdat het krijgen van kinderen een zicht-
baardere en positievere gebeurtenis is dan het krijgen van mantelzorgtaken.

Steun in soorten en maten
Er zijn verschillende vormen van ondersteuning die allemaal op hun eigen manier de
balans tussen werk en privé verbeteren en de ruimte om te zorgen vergroten. Allereerst is
er praktische steun (Abendroth en Den Dulk 2011; Hammer et al. 2009; Thompson et al.
1999). Voorbeelden zijn collega’s die werk overnemen of een manager die het goedkeurt
dat iemand taken laat liggen om deze op een later moment in te halen. Werkenden worden
hier direct mee geholpen. Kwalitatief onderzoek onder Australische academici laat bijvoor-
beeld zien dat praktische steun van leidinggevenden, maar ook collega's, cruciaal is voor de
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mate waarin zij hun werk met de zorg voor hun kinderen kunnen combineren (Hardy et al.
2018).
De praktische steun van de leidinggevende is niet alleen in het dagelijks leven belangrijk,
maar ook op de momenten waarop werknemers de afweging maken of ze gebruikmaken
van formele regelingen zoals verlof en arbeidsduurverkorting. Leidinggevenden hebben
hier een poortwachtersrol omdat ze vaak (mee) bepalen of en onder welke voorwaarden
werknemers hiervan gebruik kunnen maken. Dit betekent dat leidinggevenden die in de
behoeftes van werknemers meegaan of hier zelfs actief naar vragen, meer ruimte voor
zorgverantwoordelijkheden bieden dan leidinggevenden die dat niet doen (Kelly et al.
2014; Thompson et al. 1999).6

Een tweede vorm van steun is emotionele steun. Als leidinggevenden aandacht, interesse
en begrip hebben, adviezen geven en meedenken, kan dit werknemers het gevoel geven
dat er ruimte is voor het geven van zorg en kan dit gevoelens van conflict verminderen
(Abendroth en Den Dulk 2011; Hammer et al. 2009; Kelly et al. 2014). Emotionele steun
manifesteert zich ook in de manier waarop leidinggevenden gesprekken voeren met werk-
nemers met zorgtaken. Een discoursanalyse van McGowan (2009) liet grote verschillen in
het taalgebruik van leidinggevenden zien. Voorbeelden van meer ondersteunend taal-
gebruik zijn het laten vallen van stiltes, het vermijden van de gebiedende wijs en het concre-
tiseren van problemen en oplossingen. Het effect van steun op de ruimte om te zorgen
loopt deels via ervaren conflict (Kossek et al. 2011).

Hoewel er meestal niet in termen van ‘steun’ over rolmodellen wordt gesproken, vinden
Griffiths en collega’s (2006) dat er bij jonge vrouwen aan het begin van hun carrière in de
ict een behoefte bestaat aan een vrouwelijk rolmodel. Door de druk die zij in hun carrière-
fase ervaren, vinden zij het moeilijk voor te stellen hoe zij naast hun werk ruimte voor een
gezin zouden kunnen creëren. Dit wordt versterkt doordat er in de ict weinig vrouwen zijn
waar ze dit ‘van af kunnen kijken’. Rolmodellen kunnen mogelijk dus ook iets voor
werkenden betekenen, omdat zij het combineren van werk en zorgtaken kunnen ‘voor-
doen’.

Een meta-analyse van Kossek en collega’s (2011) toont aan dat de werk-privébalans van
werkenden niet alleen samenhangt met gerichte steun voor zorgtaken, maar dat ook al-
gemene steun en het gevoel gewaardeerd en gezien te worden ertoe doen. De onder-
zoekers suggereren dat werk waarin mensen zich gesteund en gewaardeerd voelen, verrij-
kend is en dat dit betekent dit dat werk makkelijker afkomt en men met meer positieve
gevoelens naar huis gaat. Overigens laat dit onderzoek wel zien dat steun van de leiding-
gevende die specifiek op iemands zorgtaken is gericht er beduidend meer toe doet dan
algemene steun.

Ook de experts benadrukken de rol van steun
Vijf experts (wetenschappers en vertegenwoordigers van belangenorganisaties) benadruk-
ken het belang van sociale steun voor werknemers met zorgtaken.7 Zij betrekken dit met
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name op mantelzorg. Marjolein Broese van Groenou (hoogleraar informele zorg) schetst in
haar interview verschillende vormen van steun:

Het is handig als de leidinggevende weet [dat een werknemer mantelzorgtaken heeft] en dat
persoonlijk faciliteert. Dat hij of zij zegt ‘het is heel belangrijk dat je daar tijd voor neemt’,
‘neem je werk maar mee naar huis’ of ‘kom later of ga eerder weg’. En dat er ook aandacht
en steun voor is. We weten uit onderzoek dat steun van de leidinggevende cruciaal is voor
het kunnen blijven volhouden van werk en mantelzorg, dus dat is echt wel heel belangrijk.
(Marjolein Broese van Groenou, hoogleraar)

Kène Henkens van het nidi verwijst naar eigen onderzoek dat laat zien dat driekwart van de
werkende mantelzorgers graag mantelzorg geeft, maar dit ook zwaar vindt. Hij merkt hier-
bij op dat mensen die vanuit hun werk meer worden ondersteund mantelzorg als minder
zwaar ervaren (Grünwald et al. 2020). Hoewel dit om een onderzoek onder 60-plussers
gaat verwacht hij dat dit ook voor jongere werkenden opgaat. Ingeborgh Mussche
(Werk&Mantelzorg) ten slotte verwacht dat een positieve bijvangst van steun is dat dit de
productiviteit van werkenden mantelzorgers vergroot:

Een werkgever die begrip en ondersteuning op maat biedt, draagt bij aan de kwaliteit van
werk van mantelzorgers. Zij ervaren minder werkdruk als ze de ruimte krijgen om van rege-
lingen gebruik te maken en hun zorgtaken te doen. En omdat ze in hun hoofd niet met aller-
lei andere dingen bezig zijn, maakt dit hen productiever op het werk. (Ingeborg Mussche,
Werk&Mantelzorg).

Kader 4.4 Sociale steun op het werk en de kwaliteit van leven
De steun die werkenden vanuit de organisatie krijgen werkt niet alleen door op de werk-privé-
balans en de zorgtijd die zij ervaren, maar ook op andere aspecten van het welbevinden van
werkenden (Gordon et al. 2007; Perry-Jenkins en Gerstel 2020). De studies in onze literatuurstudie
laten zien dat in Nederland werknemers met mantelzorgtaken die meer ondersteuning vanuit de
organisatie ervaren en waarbij mantelzorg bespreekbaar is een betere psychische gezondheid rap-
porteren dan anderen (Broese van Groenou et al. 2015). Er zijn ook aanwijzingen dat bij intensieve
mantelzorgers in ons land het contact met de leidinggevende en flexibel werk de ervaren tijdsdruk
kan verminderen (De Boer et al. 2019).

Geen grote sociale verschillen in de rol van steun
In een reviewartikel over onderzoek naar het combineren van arbeid en zorg van 2010 tot
2020 concluderen Perry-Jenkins en Gerstel (2020) dat er geen grote sociale verschillen zijn
wat betreft de relevantie van steun van collega's en leidinggevenden bij het zorgen voor
anderen. Zij keken hierbij met name naar man-vrouwverschillen en verschillen tussen
hoger- en lageropgeleiden. Andere verschillen lijken niet onderzocht te zijn. Ook in onze
literatuurstudie kwamen geen grote verschillen naar voren. We vonden een tweetal studies
die levensfasen vergeleken. Sociale steun lijkt in alle leeftijdsfasen relevant te zijn, hoewel
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er ook indicaties zijn dat ouders en oudere werknemers hier meer van profiteren (Darcy
et al. 2012; Michel et al. 2011).

Man-vrouwverschillen zijn niet eenduidig
Onze eigen bevindingen met betrekking tot man-vrouwverschillen waren niet eenduidig.
Er zijn grofweg twee stromingen. Allereerst zijn er studies die suggereren dat steun rele-
vanter is voor mannen (Bygren en Duvander 2006). Zo blijkt uit een interventieonderzoek
waarin leidinggevenden getraind werden in het beter ondersteunen van zorgtaken dat dit
uitsluitend effect had voor hun mannelijke ondergeschikten. De onderzoekers veronder-
stellen dat leidinggevenden sowieso begrijpen dat moeders werk en gezin combineren en
hen daarbij steunen, maar dat zij echt moesten leren dat ook vaders dat moeten en willen
(Kelly et al. 2014). Ook uit ander onderzoek komt naar voren dat vrouwen sowieso zorgen,
maar dat veel mannen dat pas doen als ze daar op het werk expliciet in ondersteund wor-
den (Neal en Hammer 2007). Het tweede kamp suggereert juist dat steun relevanter is voor
vrouwen dan voor mannen (Davis et al. 2005, Hill et al. 2013 en Michel et al. 2011). Deze
laatste studie is gebaseerd op een analyse van 142 studies en legt dus relatief veel gewicht
in de schaal. Een verklaring voor de bevinding dat vrouwen sterker op steun reageren, is
dat vrouwen meer zorgverantwoordelijkheden hebben en steun voor hen daardoor meer
het verschil kan maken. Een andere mogelijke verklaring is dat vrouwen een ander soort
steun krijgen dan mannen: wellicht is er meer oog en begrip voor hen doordat er nog altijd
eerder van vrouwen verwacht wordt dat zij naast het werk zorgverantwoordelijkheden
hebben.

Sociale steun in verschillende landen
We zijn weinig studies tegengekomen die gericht onderzoeken of de rol van steun anders is
in verschillende landen. In een landenvergelijkende studie over mantelzorg, formuleren
van Soest en Ciccarelli (2016) wel een aantal verwachtingen over de wisselwerking tussen
steun op het niveau van de werkgever en het niveau van het land. Zij opperen dat het
gedrag en de houding van werkgevers ondersteunder is in landen met meer wetgeving
omdat de overheid hiermee het signaal afgeeft dat mantelzorg belangrijk is. Het om-
gekeerde is echter ook denkbaar: mogelijk zijn werkgevers minder gedwongen om steun te
geven als dit al op nationaal niveau geregeld is. Naar ons weten zijn deze verwachtingen
nog niet getoetst.

4.6.2 Organisatiecultuur: sociale normen
Naast de steun van leidinggevenden en collega’s, zijn ook de sociale normen een belangrijk
onderdeel van de organisatiecultuur waar het de ruimte om te zorgen betreft. Het gaat hier
in de kern om normen over wat men zou moeten prioriteren: werk of zorgtaken. Dit kan
betrekking hebben op dagelijkse keuzes (wordt van mensen verwacht dat ze in het week-
end doorwerken?), maar ook op ‘grotere’ keuzes zoals de keuze om verlof te nemen of
minder te gaan werken (Thompson et al. 1999). Sociale normen kunnen zich uiten in reac-
ties die mensen krijgen, maar manifesteren zich ook in het gedrag van anderen. Een
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leidinggevende die zelf zijn of haar privéleven prioriteert, geeft hiermee het signaal af dat
werknemers dat ook kunnen doen (Hammer et al. 2009). Omdat het hier om beslissingen
gaat die in verschillende contexten gemaakt worden, bespreken we de dagelijkse beslissin-
gen los van de beslissingen om gebruik van formele regels te maken.

Dagelijkse beslissingen: hoge verwachtingen op werk staan zorg in de weg
Als op het werk van iemand wordt verwacht dat werk altijd op de eerste plek komt, is dit
moeilijk te verenigen met zorgtaken die ook tijd, energie en aandacht vragen (Greenhaus
en Beutell 1985; Griffiths et al. 2006). Verschillende studies vinden dan ook dat werkenden
meer conflict ervaren als zij het idee hebben dat van hen wordt verwacht dat ze veel tijd in
hun werk investeren (Darcy et al. 2012; Thompson et al. 1999; zie ook de literatuurstudie
van Kelly et al. 2008). Hill en collega's (2013) hebben gericht gekeken naar de tijd die ouders
met hun kinderen doorbrengen en onderzochten wat er veranderde na een interventie
waardoor mensen minder werden afgerekend op de hoeveelheid tijd die ze zichtbaar aan
werk besteden. Het aantal gezamenlijke maaltijden nam toe en moeders hadden minder
vaak het gevoel dat ze te weinig tijd met hun kinderen doorbrachten.
Sociale normen met betrekking tot werkuren hangen samen met ideeën die er in organisa-
ties bestaan over de ‘ideale werker’ (ideal worker). Volgens verschillende studies leeft in veel
organisaties het idee dat de ideale werker ‘compleet toegewijd [is] aan zijn of haar werk en
daar altijd beschikbaar voor is’ (Griffiths et al. 2006; Kossek et al. 2011; Reid 2015: 997). Een
opvallende bevinding van Briscoe en Kellogg (2011) is dat werknemers die aan het begin
van hun loopbaan een sterke en invloedrijke leidinggevende hebben, op een later moment
in hun carrière minder worden afgerekend op het moment dat zij minder gaan werken.

Sociale normen zijn medebepalend voor het gebruik van formeel werk-privébeleid
Sociale relaties en verwachtingen op het werk zijn een belangrijke randvoorwaarde voor de
effectiviteit van formele regelingen (Kossek et al. 2010). De aanwezigheid van formele
regelingen betekent namelijk niet automatisch dat degenen die hier behoefte aan hebben,
hier ook gebruik van maken (Gray 2005; Lippényi en Van der Lippe 2015). Het gebruik van
formele regelingen brengt namelijk ‘kosten’ met zich mee als werknemers hiermee sociale
normen breken (Van Breeschoten 2019). Da Roit en Maldini (2010) laat bijvoorbeeld zien
dat oudere werknemers in Italië zich voegen naar datgene wat in hun perceptie mogelijk en
acceptabel is op het werk. Bijvoorbeeld als ze het gevoel hebben dat het gebruik van rege-
lingen negatieve consequenties heeft voor hun loopbaan. Maar ook de afkeuring van colle-
ga's kan een rol spelen (Van Breeschoten et al. 2018).
Acceptatie kan de drempel om regelingen te gebruiken daarentegen verlagen, zo bena-
drukken Tanja van der Lippe (hoogleraar sociologie) en Ingeborg Mussche (Werk&Mantel-
zorg). Werknemers die zich gesteund voelen om van verlofregelingen gebruik te maken,
ervaren volgens hen minder combinatiedruk. Ook voorbeelden van anderen kunnen het
makkelijker maken om gebruik te maken van formele regelingen. De kans dat Zweedse
vaders verlof nemen is bijvoorbeeld groter als ze meer mannelijke collega's of broers
hebben die dit doen (Bygren 2006; Dahl et al. 2014). Dahl et al. (2014) stellen dat het hier

7 4 w e r k k e n m e r k e n  e n  d e  z o r g  v o o r  a n d e r e n



niet enkel om voorbeeldgedrag gaat, maar dat vaders de ervaringen van anderen ook
gebruiken om een inschatting te maken van de reactie van de werkgever op het gebruik
van verlof.

Sociale normen, man-vrouwverschillen en opname verlof
Sociale normen over arbeid en zorg zijn niet genderneutraal (Van den Brakel et al. 2020).
Dat blijkt ook uit de literatuur over de rol van de organisatiecultuur. Van vrouwen wordt
verwacht dat zij hun zorgverantwoordelijkheden boven werk prioriteren en zij worden er
daardoor minder op aangekeken als zij verlof opnemen of op een andere manier zorgtaken
boven werk prioriteren (Aarntzen 2020; Van Breeschoten 2019). Omdat van mannen juist
wordt verwacht dat zij werk prioriteren, wijken zij door verlof op te nemen van de norm af
en kan dit worden afgekeurd. Het opnemen van verlof is voor moeders dan ook vanzelf-
sprekend, terwijl het voor vaders een punt van onderhandeling is. Dit zou kunnen verklaren
waarom Neal en Hammer (2007) en Gray en Hughes (2005) vinden dat vrouwen vaker
gebruikmaken van geboden mogelijkheden om werk aan te passen aan hun zorgverplich-
tingen dan mannen.8 Een indirect gevolg van de hogere drempel voor mannen is dat zij in
vergelijking met vrouwen minder ruimte krijgen (of nemen) om te zorgen. Marjet
Winsemius illustreert hoe dit op de werkvloer uitpakt:

[W]at wij ook vaak terugkrijgen is dat vaders graag vaderschapsverlof of ouderschapsverlof
willen opnemen, maar dat niet doen. Omdat er wordt gezegd: ‘Dat doe je toch niet, je gaat
toch niet voor je kinderen zorgen?’, of dat het wordt geweigerd. (…) Bij moeders is dat nooit
een probleem eigenlijk. (Marjet Winsemius, directeur Voor Werkende Ouders)

4.7 Werkdruk

Nadruk op de problematische aspecten van werkdruk
De Amerikaanse onderzoekers Kelly en Moen (2020) bestempelen werkdruk als hét cen-
trale probleem in de organisatie die ze bestuderen. De verschijningsvormen die zij
bespreken zijn onder andere de lange werkdagen en -weken die soms al om half 6 begin-
nen, ’s avonds laat eindigen en in het weekend doorgaan. Maar ook het constant bereik-
baar moeten zijn en de intensiteit van werk zijn volgens hen vormen van werkdruk. Andere
aspecten, die in andere studies naar voren komen, zijn de mate waarin werkenden afhan-
kelijk zijn van anderen en de snelheid van taken (Bakker en Geurts 2004; Lesener et al.
2019; Schieman et al. 2009) en het gevoel om te veel te moeten doen in te weinig tijd
(Michel et al. 2011). De nadruk ligt in het algemeen dus op de meer problematische aspec-
ten. Er zijn ook auteurs die de positieve aspecten van werkdruk benadrukken. Werk waar
iets van afhangt is uitdagend en niet saai (Perry-Jenkins en Gerstel 2020). Het volgende
hoofdstuk, over leren, laat zien dat werkdruk tot op een zekere hoogte positief kan uitpak-
ken voor werkenden, juist omdat het hen uitdaagt. Omdat dit sterk raakt aan de betekenis
van werk bespreken we de positieve tegenhanger van werkdruk uitgebreider in para-
graaf 4.10.
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Negatieve werkdruk beperkt de ruimte om te zorgen en vergroot gevoelens van conflict
Doordat de nadruk op de negatieve aspecten van werkdruk ligt, wordt verondersteld dat
werkdruk ten koste gaat van de (fysieke en psychologische) beschikbaarheid thuis doordat
het werk te veel tijd, energie en aandacht absorbeert (Bakker en Geurts 2004; Greenhaus
en Beutell 1985; Griffiths et al. 2006; Kelly en Moen 2020). Empirisch onderzoek laat zien
dat een hogere werkdruk inderdaad samengaat met meer werk-privéconflict (Allen en
Armstrong 2006; Glavin en Schieman 2012; Jansen et al. 2004; Kelly et al. 2008; Michel et
al. 2011; Schieman et al. 2009). Het effect op de hoeveelheid tijd voor zorgtaken is minder
eenduidig. Roeters en collega’s (2010) vonden geen samenhang tussen werkstress en de
frequentie van ouder-kindactiviteiten, maar ouders die veel werkstress ervoeren bleken
wel vaker werk en zorg te multitasken: zij werkten vaker terwijl ze thuis bij hun kinderen
waren. Dit kan erop wijzen dat ouders de hoeveelheid tijd met hun kinderen bewust
beschermen tegen negatieve invloeden vanuit werk, maar dat het voor hen lastiger is de
kwaliteit van deze tijd te beschermen. Ander onderzoek bevestigt dat stress en thuis door-
werken schadelijk kunnen zijn voor interacties in het gezin en het welzijn van gezinsleden
(Danner-Vlaardingerbroek et al. 2013; Roeters en Van Houdt 2019). Op het gebied van
mantelzorg zijn we hierover geen studies tegengekomen.

Voorwaarden waaronder werkeisen minder schadelijk zijn
Verschillende onderzoekers beargumenteren dat werkeisen minder schadelijk zijn voor
werkenden die meer hulpbronnen tot hun beschikking hebben. Dit uitgangspunt is een van
de pijlers van het job demands-resources-model (Bakker en Demerouti 2007; Bakker en
Geurts 2004). In tegenstelling tot eerdere modellen die werkeisen en hulpbronnen als
aparte werkkenmerken zagen die los van elkaar invloed hebben op werkenden, legt dit
model de nadruk op de wisselwerking.9 De uitwerking van werkkenmerken zou worden
bepaald door de combinatie van kenmerken. Werkgerelateerde hulpbronnen zoals steun,
autonomie en flexibiliteit zouden mensen beter in staat stellen om met werkeisen om te
gaan. Zij zouden negatieve vormen van werkdruk omzetten in uitdagend werk dat positie-
ver wordt ervaren en een minder grote inbreuk maakt op het privéleven (Schieman et al.
2009).
Hoewel er veel empirisch bewijs is voor de basis van het model (Bakker en Demerouti
2007; Lesener et al. 2019), leert een nadere beschouwing dat het empirische bewijs voor de
veronderstelling dat werkdruk minder schadelijke effecten heeft voor het privédomein als
werkenden over meer hulpbronnen beschikken beperkt is. De meeste studies naar het
model richten zich op de directe effecten en als er al naar de interacties wordt gekeken,
richt dit onderzoek zich op het welzijn in plaats van op uitkomsten met betrekking tot zorg
(Schaufeli en Taris 2014; Schieman et al. 2009). De studies die wel naar de combinatie van
werkkenmerken en het privédomein kijken zijn niet eenduidig. Een internationaal vergelij-
kende studie van Abendroth en Den Dulk (2011) vindt geen bewijs voor een buffer-effect
van hulpbronnen op het verband tussen werkeisen en tevredenheid met de werk-
privébalans. Hiertegenover staat een Amerikaans onderzoek van Schieman et al. (2009)
waarin wel een duidelijk buffer-effect naar voren komt. Het is overigens opvallend dat het
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meeste van dit onderzoek kwantitatief is en we geen kwalitatieve studies zijn tegengeko-
men die meer inzicht geven in de achterliggende mechanismen.

4.8 Inkomen

De wetenschappelijke literatuur richt zich met name op de invloed van zorgtaken op
inkomen
Grip op geld gaat volgens de wrr (2020) samen met grip op het leven. Werkenden zouden
een betere werk-privébalans kunnen creëren op het moment dat er geld is om zorgtaken
uit te besteden. Het uitbesteden van zorgtaken creëert dus geen feitelijke ruimte om meer
te kunnen zorgen, maar geeft werkenden wel meer opties bij het afstemmen van werk en
privé en kan daardoor de werk-privébalans ten goede komen. De samenhang tussen
inkomen, uitbesteden en de werk-privébalans is naar ons weten (althans in Nederland) nog
niet onderzocht. Wel volgt professor Laura den Dulk de redenering van de wrr en stelt zij
dat hogere-inkomensgezinnen een voorsprong hebben:

Relaties worden homogener en dat betekent dat er veel gezinnen zijn waarin beide partners
hoogopgeleid zijn en goede inkomens hebben. Reken uit je winst voor de combinatie arbeid
en zorg. Dat is immers ook een kwestie van geld. Mensen met een werkster en oppas kunnen
veel meer doen. (Laura den Dulk, hoogleraar Arbeid, organisatie en werk-privé-
vraagstukken)

De onderzoeken naar het verband tussen inkomen en zorg die er wel zijn, richten zich gro-
tendeels op de vraag of de zorg voor kinderen en andere naasten ten koste gaat van het
inkomen (Perry-Jenkins en Gerstel 2020). Het gaat die publicaties dus niet om de invloed
van werk op zorg, maar om de invloed van zorg op werk. Glauber (2019) stelt bijvoorbeeld
vast dat vrouwen die intensieve hulp geven aan hun ouders bijna 5% achteruitgaan in sala-
ris. Dit zou ook gelden voor vrouwen die voor hun kinderen zorgen (Perry-Jenkins en
Gerstel 2020). De eerdere constatering dat vrouwen vanwege (geanticipeerde) zorgtaken
minder werken ligt hieraan ten grondslag. De daling in het inkomen zet de economische
zelfstandigheid van vrouwen onder druk, zo beargumenteert onder andere Marjet
Winsemius:

40% van de huwelijken strandt. De gevolgen daarvan zijn immens. En vooral die vrouwen
die parttime zijn gaan werken maken ineens een armoedeval. Dat zijn ontwikkelingen waar
wij ons zorgen over maken. (Marjet Winsemius, directeur Voor Werkende Ouders)

4.9 Werkzekerheid

Onzekerheid over werk als voorspeller van werkdruk
Onzekerheid over de toekomst kan een prikkel zijn om in het heden meer te werken om zo
de eigen positie zeker te stellen. Dit kan vervolgens ten koste gaan van de ruimte om te
zorgen. Dit speelt zowel bij werknemers (Kelly en Moen 2020; Pugh 2015) als bij zzp’ers
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(Henninger en Papouschek 2008). Laura den Dulk illustreert de situatie voor zzp’ers als
volgt:

Door onzekerheid gaan mensen meer werken en blijven ze altijd bereikbaar voor hun werk.
Je weet maar nooit, anders loop je een klant mis. (…) Dus onzekerheid over voldoende werk
maakt dat zzp’ers en freelancers opdrachten aannemen die ze eigenlijk helemaal niet willen
doen. Of dat ze heel veel werken omdat ze geen nee willen zeggen, omdat ze niet weten of ze
morgen wel een opdracht hebben. (Laura den Dulk, hoogleraar)

Onzekerheid kan ook inbreuk op het privéleven doen doordat het de werkdruk verhoogt en
onderlinge steun vermindert. Collega’s kunnen namelijk wegvallen en er kan een cultuur
van wantrouwen ontstaan (Kelly en Moen 2020; seo 2021).
Het omgekeerde gaat ook op: een lange arbeidsduur brengt zekerheid en vertrouwen met
zich mee, wat behulpzaam lijkt te zijn op het moment dat iemand zorgtaken heeft. Dit
blijkt uit een studie van Mattijssen (2016) die op basis van longitudinale data van 1614
Nederlandse werkende mantelzorgers laat zien dat een langere diensttijd bij een onder-
steunende werkgever ervaren werk-zorgconflict vermindert.

Onzekerheid en het uit- en afstellen van kinderen
In drie van de interviews werd onzekerheid over werk niet aan de dagelijkse zorg gekop-
peld, maar aan de keuze om al dan niet kinderen te krijgen. Volgens hen zou het uit- en
afstellen van kinderen een onbedoeld gevolg van werkonzekerheid zijn. Jongeren zouden
volgens Jessica van Ruitenburg (fnv), Tanja van der Lippe (hoogleraar sociologie) en Marjet
Winsemius (Voor Werkende Ouders) wachten tot ze de financiële zekerheid hebben van
een vaste baan voordat ze aan kinderen beginnen. Tanja van der Lippe geeft aan dat dit
probleem het grootst is voor laagopgeleide jongeren, voor wie het veel lastiger is om een
huis te kopen en die minder vaak een vast contract krijgen. Jessica van Ruitenburg van de
vakbond fnv wijst op de maatschappelijke gevolgen die het uit- en afstellen van kinderen
met zich meebrengen:

In Nederland zie je dat het geboortecijfer daalt, onder andere doordat de arbeidsmarkt flexi-
biliseert, en mensen wachten totdat ze zekerheid hebben voordat ze met kinderen krijgen
beginnen. Dus ik denk dat je misschien over tien jaar de gevolgen hiervan zal zien. (Jessica
van Ruitenburg, fnv)

4.10 Betekenisvol werk

In de arbeid-zorgliteratuur en de interviews kwam geen eenduidige definitie van de bete-
kenis van werk naar voren. Een specifieke invulling die wel duidelijk naar voren kwam is het
begrip flow: dit is een ervaring waarbij iemand volledig geconcentreerd en geabsorbeerd
door het werk is en plezier in het werk heeft (Bakker en Geurts 2004; Lesener et al. 2019).
Anderen kijken naar de intrinsieke waarde van werk, of het algemenere ‘betrokkenheid’ bij
werk (Pollak en Sirven 2016). Ook viel op dat dit concept met name veel aandacht krijgt in
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de psychologie en veel minder in de andere sociale wetenschappen. Daardoor zijn er – op
basis van onze informatie – geen uitspraken te doen over sociale verschillen.
De zogenoemde verrijkingsbenadering beargumenteert dat positieve ervaringen op het
werk gunstig uit kunnen pakken voor iemands zorgtaken (Greenhaus en Powell 2006). Ze
kunnen een positief tegenwicht bieden voor lastige situaties thuis, waardoor een zware
zorgtaak bijvoorbeeld makkelijker vol te houden is. Maar een goede werkdag kan ook
energie geven waardoor iemand in een goed humeur thuiskomt en er meer voor kinderen,
familie en vrienden kan zijn. Het empirisch onderzoek op dit terrein laat zien dat betrok-
kenheid bij werk het welzijn van werkenden bevordert (Sonnentag et al. 2008) en dat dit
voor positieve interacties thuis zorgt en zo ook het welzijn van familieleden ten goede
komt (Bakker en Geurts 2004; Danner-Vlaardingerbroek et al. 2013; Gassman-Pines 2013;
Nelson et al. 2016; Wheeler et al. 2011). Er is minder aandacht voor de daadwerkelijke
ruimte voor zorgtaken, maar Pollak en Sirven (2016) vond dat oudere werkenden wiens
werk meer intrinsieke waarde heeft, meer sociale activiteiten buiten werk om onder-
nemen. Dit is in lijn met de verrijkingsbenadering. Een Nederlandse studie vond daarnaast
dat werkenden die meer betrokken bij hun werk zijn, vaker activiteiten met hun kinderen
ondernemen (Roeters et al. 2010). Tegelijkertijd werden deze activiteiten wel vaker onder-
broken door en gecombineerd met werk. Mogelijk maakt leuk werk het moeilijker om het
werk ook daadwerkelijk op het werk te laten (Sonnentag et al. 2008). Met betrekking tot
het buffer-effect, ten slotte, lijkt leuk en interessant werk tegenwicht te bieden, waardoor
werk en mantelzorg beter te combineren zijn (Airey et al. 2007).

4.11 Slot

Tot slot, dit hoofdstuk laat zien dat de manier waarop het werk georganiseerd is van groot
belang is voor de ruimte die mensen hebben om werk en zorg te combineren. Hierbij gaat
het niet om één enkel werkkenmerk dat ertoe doet. Het gaat om een reeks van werk-
kenmerken, die soms een hulpbron en soms een barrière zijn om werk en zorg te combi-
neren. Ook laat de literatuur zien dat er een grote variatie bestaat in de behoeften en
mogelijkheden van werkenden. Oudere en jongere werkenden, mannen en vrouwen,
hoger- en lageropgeleiden en mantelzorgers en ouders ervaren verschillende hulpbronnen
en barrières, maar hebben ook verschillende wensen waar het de combinatie van arbeid en
zorg betreft. Ook zijn er indicaties dat er relevante verschillen tussen sectoren en landen
zijn die de wisselwerking tussen arbeid en zorg beïnvloeden. Bij dit laatste is het op basis
van de beschikbare kennis echter nog lastig uitspraken te doen over de precieze
omstandigheden waaronder werkkenmerken er meer en minder toe doen.

Noten

1 Hoewel er een onderscheid bestaat tussen de formele arbeidsduur (die in het contract staat) en de
daadwerkelijke arbeidsduur (inclusief overwerk). Dit onderscheid kan in deze literatuurstudie niet
gemaakt worden omdat studies hier verschillend mee omgaan en dit niet altijd wordt gespecificeerd.

2 Het omgekeerde gaat ook op. Als mantelzorg intensief wordt, meldt een klein deel van de werkende
mantelzorgers zich ziek en een nog kleiner deel stopt zelfs met werken (Josten en De Boer 2015). Daar-
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naast gaan veel vrouwen minder werken na de geboorte van hun eerste kind (Portegijs en Van den
Brakel 2018). De gevolgen voor werk kunnen ook kleiner en meer incidenteel zijn. Een studie van
Shoptaugh (2004) laat bijvoorbeeld zien dat werknemers met kleine kinderen en/of mantelzorgertaken
vaker incidenteel afwezig zijn op werk.

3 rowe= Results Only Work Environment; star= Support, Transform, Achieve, Results. Zie Kelly et al.
(2014) en Hill et al. (2013) voor meer informatie over deze interventies.

4 Werknemers krijgen meer zeggenschap over arbeidsduur, werktijden en -plaats, timing van vakantie,
op het werk even iets voor thuis doen of gebeld worden. Ze worden afgerekend op prestaties, niet
meer op aanwezigheid.

5 Hoewel de resultaten van onderzoek sterk bewijs voor de beschreven mechanismen bieden, zijn er
(zoals altijd) ook inconsistenties. Een Nederlandse studie onder 2600 werkende laat zien dat ouders die
meer steun van collega’s ervaren, iets vaker in activiteiten met hun kinderen participeren. Begrip van
leidinggevenden voor de zorgtaken gaat (met name bij hoogopgeleide ouders) echter samen met een
lagere frequentie van ouder-kindactiviteiten. Zoals de metastudie van Kossek laat zien, is dit echter eer-
der uitzondering dan regel.

6 In een kwalitatieve studie binnen een specifiek Amerikaans bedrijf merkt Hochschild daarbij op dat het
belangrijk is dat alle managementlagen achter formele regelingen staan (Hochschild 1997). Dat het
hogere management de ambitie heeft de zorgtaken van werknemers te ondersteunen hoeft namelijk
niet te betekenen dat het midden- en lagere Smanagement deze ambitie delen.

7 Tanja van der Lippe (uu), Kene Henkens (nidi), Marjolein Broese van Groenou (hoogleraar informele
zorg vu), Ingeborg Mussche (Werk&Mantelzorg) en Marjet Winsemius (directeur Voor Werkende
Ouders).

8 Neal en Hammer merken op dat het ook mogelijk is dat dit vrouwen wel degelijk kwalijk wordt ge-
nomen maar dat zij zich daar minder van aantrekken, of van kunnen aantrekken.

9 Overigens zijn zij niet de eersten die er op deze manier naar kijken (zie bv. Karasek 1979).
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5 Werkkenmerken en de ruimte om te leren

5.1 Inleiding

Doel van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk gaat in op de vraag wat het verband is tussen (de kwaliteit van) werk en de
ruimte die werkenden hebben om te leren. We baseren ons, net als in hoofdstuk 4, op de
bevindingen uit de systematisch gevonden literatuur, de aanvullende literatuur en de
inzichten uit het kwalitatief onderzoek. De gevolgde aanpak en de wijze van analyse zijn
nader beschreven in hoofdstuk 2.

De werkkenmerken in dit hoofdstuk
In het overkoepelende project zijn vier kerndimensies van de kwaliteit van werk onder-
scheiden: inkomen, werkzekerheid, werkdruk en de betekenis van werk. Voor dit deel-
onderzoek is gericht gezocht naar de relatie tussen leren door werkenden en de genoemde
vier kerndimensies, en is in de interviews met deskundigen expliciet gevraagd naar de wijze
waarop deze kerndimensies samenhangen met de ruimte die werkenden ervaren om te
leren (zie hoofdstuk 3). Tegelijkertijd is in de literatuurzoektocht en de interviews ook
ruimte ingebouwd om aanvullende werkkenmerken te identificeren die van invloed zijn op
mogelijkheden van werkenden om werk en leren te combineren. De reden daarvoor is dat
we andere relevante dimensies van de kwaliteit van werk niet bij voorbaat wilden uitslui-
ten.
Daarnaast hebben de vier kerndimensies betrekking op kenmerken die het werk voor de
individuele werkende meer of minder kwaliteitsvol kunnen maken, waar de ruimte om
naast of in het werk te kunnen leren – in ieder geval voor werknemers – voor een belangrijk
deel wordt bepaald door kenmerken van de organisatie. Daarbij gaat het onder meer om
de wijze waarop de werkzaamheden georganiseerd zijn, de beschikbare faciliteiten en de
ondersteuning vanuit de leidinggevende.
Organisatiekenmerken grijpen voor een deel, naast de ruimte die zij al dan niet voor leren
bieden, ook in op de dimensies van kwaliteit van werk. Ongeschoolde of laaggeschoolde
werknemers zullen vaker eenvoudige, repeterende werkzaamheden moeten uitvoeren dan
werknemers die meer scholing hebben gehad. Door het uitvoeren van deze werkzaam-
heden verkrijgen zij werkenderwijs niet of nauwelijks nieuwe vaardigheden. Doordat de
werkzaamheden geen scholing vereisen, is er voor de werkgever geen stimulans om ruimte
te bieden aan verdere ontwikkeling van zijn of haar werknemers. In onze beschrijving van
werkkenmerken die van invloed zijn op scholing, geven we aan hoe organisatiekenmerken
ingrijpen op de kwaliteit van werk, en op de ruimte om te leren. Daarnaast kunnen de
dimensies van kwaliteit van werk ook een meer directe invloed hebben op de ruimte om te
leren, waarbij het voor een groot deel gaat om de door de werkende ervaren ruimte om te
leren. Zo kunnen werknemers minder mogelijkheden zien om naast hun werk tijd voor
scholing vrij te maken wanneer de werkdruk hoog is en kunnen werkenden die een goed
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inkomen hebben eenvoudiger de voorwaarden scheppen om naast hun werk een cursus of
opleiding te volgen wanneer zij bij hun werkgever geen aanspraak kunnen maken op een
financiële bijdrage. Om die reden worden in dit hoofdstuk, evenals in hoofdstuk 4, naast
organisatiekenmerken ook de vier kerndimensies van kwaliteitsvol werk expliciet bespro-
ken in relatie tot de ruimte om te leren.

Conceptualisering van leren
Bij leren kan er een onderscheid worden gemaakt tussen formeel en informeel leren1

(Maslowski 2019). Bij formeel leren gaat het om georganiseerde leeractiviteiten, zoals
opleidingen die worden aangeboden door reguliere onderwijsinstellingen en die leiden tot
een door de overheid erkend diploma. Daarnaast worden trainingen, cursussen en
bedrijfsspecifieke opleidingen – aangeboden door private aanbieders – ook vaak gerekend
tot formeel leren. Informeel leren betreft het leren in de dagelijkse werkpraktijk. Dit werk-
plekleren treedt op door het verrichten van werkzaamheden of door het leren van
collega’s.

5.2 Steun vanuit de werkgever

Werkgevers spelen een belangrijke rol bij het bevorderen of juist ontmoedigen van formeel
en informeel leren door werknemers (Ellinger 2005; Skule 2004; Tannenbaum et al. 2012).
Steun vanuit de werkgever kan bestaan uit het actief aanmoedigen van werknemers om
scholing te volgen of uit het scheppen van een klimaat waarin werknemers met scholings-
vragen bij hun werkgever terecht kunnen. Deze ondersteuning vertaalt zich vaak naar het
financieren van scholing door de werkgever en/of het beschikbaar stellen van werktijd voor
scholing (Bezuijen et al. 2009, 2010; Borghans et al. 2006; De Grip et al. 2018). Deze vormen
van steun kunnen geboden worden door de direct leidinggevenden, maar, met name waar
het de bekostiging en het beschikbaar stellen van scholingsuren betreft, voor een deel gaat
het ook om regelingen die op een hoger managementniveau worden vastgesteld. Infor-
meel leren kunnen werkgevers op andere manieren stimuleren, onder meer door het stel-
len van uitdagende doelen en het geven van leerrijke taken (Ellinger 2005).

Actieve aanmoediging en ondersteuning kan een incentive zijn om scholing te volgen
Leidinggevenden en het hoger management kunnen scholing van medewerkers zowel op
een proactieve als een meer responsieve manier stimuleren. In het eerste geval neemt een
leidinggevende bijvoorbeeld zelf het initiatief om een bepaalde cursus aan te bieden. In het
tweede geval komt het idee van de werkende zelf en wordt dit door de leidinggevende
actief ondersteund. Een Nederlandse kwantitatieve studie van Borghans et al. uit 2006 laat
zien dat het stimuleren van cursusdeelname door de werkgever een positief effect heeft op
de daadwerkelijke participatie van de werknemer. Ook studies uit andere landen vinden
dat (actieve) stimulering de kans vergroot dat er scholing wordt gevolgd. Kyndt en Baert
(2013) laten zien, op grond van een systematische literatuurstudie die zij verrichtten, dat
steun door de werkgever positief samenhangt met de leerintenties van werkenden. Daar-
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naast geven zij aan dat veel studies tot de conclusie komen dat steun vanuit de werkgever
en leidinggevenden positief samenhangt met feitelijke deelname aan scholing (vgl. Leisink
en Greenwood 2007; Maurer en Tarulli 1994; Tharenou 2001). Daarbij spelen verwachtin-
gen van leidinggevenden een belangrijke rol. Wanneer leidinggevenden positieve verwach-
tingen van de ontwikkelingsmogelijkheden van hun medewerkers hebben, dan is ook de
kans groter dat medewerkers zich verder zullen ontwikkelen (Bezuijen et al. 2009). Leiding-
gevenden die een relatie met hun medewerkers opbouwen die gekenmerkt wordt door
wederzijds vertrouwen, respect en loyaliteit, creëren een omgeving waarin de competen-
tieontwikkeling van medewerkers sterker gestimuleerd wordt (Bezuijen et al. 2010). Zij
doen dit door het stellen van doelen en door het geven van feedback aan medewerkers
over de mate waarin deze bereikt zijn. Ito en Brotheridge (2005) laten zien dat leiding-
gevenden die informatie over het functioneren van hun medewerkers naar hen terugkop-
pelen en hen ondersteunen in hun loopbaan, daarmee bewerkstelligen dat medewerkers
meer oog hebben voor de voortgang van hun loopbaan, en vaker deelnemen aan ontwik-
kelingsactiviteiten om hun loopbaanplannen te kunnen verwezenlijken. Dat geldt zowel
voor werkenden die vanuit zichzelf weinig gemotiveerd zijn om te leren als voor werk-
nemers die uit zichzelf meer willen leren. Borghans et al. (2007) vergeleken onder meer een
groep werkenden met lage intrinsieke motivatie met een groep met hoge motivatie en
vonden dat het stimuleren van cursusdeelname door de werkgever bij beide groepen een
soortgelijke impact had.

Werkgevers kunnen financiële barrières en tijdsrestricties verkleinen
Financiële barrières en tijdsrestricties kunnen voor werkenden een reden zijn om geen
scholing te volgen (Borghans et al. 2007; De Grip et al. 2018; Maslowski 2019). Een hogere
eigen financiële bijdrage verkleint de kans om deel te nemen aan een cursus (De Grip et al.
2018). Met betrekking tot de rol van tijd constateert Maslowski (2019) dat opleidingen en
cursussen soms moeilijk te combineren zijn met werktijden en dat werkdruk voor sommi-
gen een reden is om geen scholing te volgen. Borghans et al. (2007) vonden dat werkenden
afzien van het volgen van scholing omdat ze na het werk bijvoorbeeld te moe zijn, of geen
tijd vrij kunnen maken vanwege andere bezigheden. Werkgevers kunnen dergelijke finan-
ciële barrières en tijdsrestricties wegnemen door financiële ondersteuning te bieden en
werkenden in staat te stellen om onder werktijd scholing te volgen.

Lageropgeleiden en ouderen lijken minder gestimuleerd te worden om te leren
Laagopgeleiden hebben baat bij werkgevers die hen actief aanmoedigen om scholing te
volgen. Waar hoogopgeleide werknemers vaker zelf het initiatief tot scholing nemen, is de
mate waarin lageropgeleiden scholing volgen meer afhankelijk van het initiatief van de
werkgever (Fouarge et al. 2018). Hazelzet et al. (2011) geven aan dat de samenhang tussen
scholingsintentie en scholingsdeelname groeit naarmate laagopgeleide werkenden meer
steun ervaren van hun leidinggevenden. Steun van leidinggevenden heeft een positieve
invloed op de houding ten aanzien van scholing en het vertrouwen dat werkenden hebben
dat zij een opleiding succesvol kunnen afronden. Ook heeft het een gunstig effect op de
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zogenoemde subjectieve norm. Dat wil zeggen dat de steun van leidinggevenden leidt tot
een positiever oordeel van de omgeving van de werknemer over het volgen van scholing,
gecombineerd met het belang dat de werknemer zelf aan dit oordeel verbindt.
Hoewel lageropgeleiden vaker zijn aangewezen op het initiatief van de werkgever dan
hogeropgeleiden, worden zij minder vaak vanuit hun werk gestimuleerd om zich te scholen
(Boermans et al. 2017). Redenen daarvoor zijn dat werkgevers meer geneigd zijn te investe-
ren in het werk van hogeropgeleiden, omdat de toegevoegde waarde van betere vaardig-
heden van hogeropgeleiden groter is. Een andere reden kan zijn dat lageropgeleiden
eenvoudiger te vervangen zijn, waardoor het van belang is hogeropgeleiden voor de orga-
nisatie te behouden. Door scholing worden niet alleen de competenties van werknemers
vergroot, maar kan de werkgever ook zijn waardering voor de werknemer uitdrukken en
het werk aantrekkelijker maken.
Een vergelijkbaar patroon lijkt zich voor te doen bij oudere werknemers, zoals ook Maria
Peeters naar voren brengt:

Aan de andere kant zie je ook gebeuren dat oudere werknemers op een zijspoor gezet wor-
den (...) omdat oudere werknemers toch ook nog wel regelmatig slachtoffer zijn van stereo-
typering en vooroordelen. Oudere werknemers zouden niet met nieuwe technologieën kun-
nen omgaan, oudere werknemers zouden star zijn, oudere werknemers zouden minder de
moeite zijn om in te investeren, want ze gaan toch binnenkort met pensioen. Zo kun je nog
een hele poos doorgaan. (Maria Peeters, hoogleraar Human Performance Manage-
ment)

Door de geringere meerwaarde die werkgevers verwachten van scholing die door oudere
werknemers wordt gevolgd, vanwege de kortere periode dat zij nog werken tot aan hun
pensionering, zijn zij geneigd om hun minder actief steun te bieden om scholing te volgen.

Steun leidinggevenden eveneens van belang voor het informeel leren van werknemers
Ellinger (2005) vond dat leidinggevenden die het informeel leren van medewerkers willen
bevorderen, verschillende rollen aannemen om dit tot stand te brengen. Leidinggevenden
kunnen medewerkers aan projecten toewijzen of in werkverbanden plaatsen waarin zij van
anderen binnen de organisatie kunnen leren hoe zij zaken aanpakken. Op die wijze kunnen
zij ruimte creëren voor werknemers om hun kennis en vaardigheden verder uit te breiden.
Leidinggevenden kunnen dit, zo vond Ellinger (2005), versterken door ook actief uit te dra-
gen hoe belangrijk zij het onderling delen van kennis, en het bijdragen aan de ontwikkeling
van collega’s vinden. Belangrijk is dat leidinggevenden zelf ook open staan voor het leren
van anderen, en op die manier ook als rolmodel fungeren voor hun medewerkers. Een
andere rol die een deel van de managers en leidinggevenden in haar onderzoek aannam
was die van coach of mentor van individuele medewerkers. Daarbij is volgens Ellinger van
belang dat leidinggevenden ruimte geven aan medewerkers om zelf oplossingen aan te
dragen voor de problemen waar zij in hun werk tegenaan lopen. Skule (2004) geeft aan dat
constructieve feedback van leidinggevenden bijdraagt aan het leren van werknemers.
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5.3 Contact met collega’s

De rol van de inhoud van het contact en samenstelling van de organisatie
Werkenden leren bij informeel leren door hun dagelijkse werkzaamheden. Daarbij lijkt
sprake te zijn van twee verschillende mechanismen. Het eerste mechanisme richt zich op
het directe contact met collega’s en de inhoud van de interacties. Door met anderen samen
te werken, gezamenlijk op het werk te reflecteren en elkaar feedback en advies te geven,
zouden mensen meer in en van hun werk leren (Boermans et al. 2017; Canton 2009;
Maslowski 2019). Het tweede mechanisme stelt dat mensen meer van collega’s kunnen
leren als de samenstelling van de organisatie diverser is (Armstrong-Stassen en Lee 2009).
De gedachte hierbij is dat de verschillende achtergronden ook verschillende perspectieven,
vormen van kennis, vaardigheden en ervaringen met zich meebrengen. In deze lijn van
onderzoek wordt dan ook niet direct naar de inhoud van de interacties gekeken, maar
wordt onderzocht of er in organisaties met een grotere diversiteit aan achtergronden meer
wordt geleerd dan in minder diverse organisaties.
Hoewel de literatuur over de rol van collega’s zich met name op informeel leren richt,
wordt dit in het onderzoek naar de rol van het directe contact met collega’s ook aan for-
meel leren gekoppeld. Hier is de gedachte dat collega’s elkaar kunnen motiveren en helpen
om cursussen en trainingen te volgen (De Grip et al. 2018; Smith et al. 2010).

Leren via leerzame interacties
Informeel leren van collega’s maakt inherent onderdeel uit van het dagelijks werk.
Werkenden leren van collega’s door samen te werken, gezamenlijk het werk te reflecteren
en te evalueren en elkaar feedback en advies te geven (Boermans et al. 2017; Canton 2009;
Maslowski 2019). Voldoende interactie- en feedbackmogelijkheden met collega’s gelden
als belangrijke voorwaarden om te kunnen leren van collega’s (Eraut 2007). Uit een litera-
tuurstudie van Van der Torre et al. (2019b) blijkt dat het organiseren van bijeenkomsten
waarin binnen teamverband gezamenlijke problemen worden geanalyseerd informeel
leren mogelijk maakt. De mogelijkheden om via dergelijke interacties informeel te leren,
nemen mogelijk af door de coronacrisis en de noodzaak om thuis te werken. Hierdoor zijn
er minder contact- en interactiemomenten.

Leren door diversiteit
Onderzoek laat zien dat jonge werkenden veel informeel leren als ze samenwerken met
oudere werkenden met veel ervaring (Fouarge et al. 2018). De oudere collega’s kunnen een
coachende rol op zich nemen (Armstrong-Stassen en Lee 2009) of als mentor hun kennis
en vaardigheden overdragen (Maslowski 2019; Wells-Lepley et al. 2013). Ook kan er geleerd
worden van de ervaringen van de oudere collega’s. Dit laatste blijkt volgens Andries de
Grip uit de bevinding dat nieuwe medewerkers meer leren als ze in een team worden
geplaatst met ervaren collega’s:

Het leren van collega’s of je baas, dat stuk is ook heel belangrijk. We hebben een heel mooi
onderzoek gedaan dat laat zien dat als mensen nieuw komen in een bepaalde organisatie,
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als die in een team komen waarbij meer ervaren mensen zitten dan is de leercurve in het
eerste jaar veel steiler dan wanneer alle nieuwe mensen bij elkaar in een team worden gezet.
(Andries de Grip, directeur roa)

Ouderen kunnen jongeren dus veel leren. Andersom kunnen jongeren eveneens een leer-
bron zijn voor oudere werkenden. Zo komt in een kwalitatieve studie naar de opvattingen
en houding van Amerikaanse werkgevers over oudere werkenden naar voren dat jongere
werkenden hun oudere collega’s kunnen helpen en ondersteunen bij het leren van techno-
logische vaardigheden (Wells-Lepley et al. 2013). Maria Peeters wijst eveneens op het leer-
potentieel van teams met medewerkers van verschillende leeftijden:

Het is heel leuk als mensen van verschillende generaties of leeftijden moeten samenwerken,
omdat ze toch vaak op een andere manier gesocialiseerd zijn en dus een andere kijk hebben
op werk en soms ook andere waarden en drijfveren hebben. Volgens mij kan dat ook heel
erg bijdragen aan leren, zowel van jong naar oud als van oud naar jong. (Maria Peeters,
hoogleraar Human Performance Management)

Sommige organisaties hebben mentorprogramma's waarbij er sprake is van tweerichtings-
verkeer: ouderen dragen hun kennis over aan jongere collega's en andersom delen jongere
werkenden hun kennis over technologie en sociale netwerken met oudere collega's (Wells-
Lepley et al. 2013).

Ook bij formeel leren speelt contact een rol
Formeel leren wordt veel minder vaak aan het contact met collega’s gekoppeld. De Grip
et al. (2018) vonden dat werkenden die meer feedback van collega’s ontvangen, vaker aan
cursussen deelnemen. De auteurs veronderstellen dat collega’s elkaar in hun feedback
kunnen voorlichten over opleidingsmogelijkheden en elkaar kunnen motiveren om hier
ook daadwerkelijk gebruik van te maken. Er zijn ook indicaties dat de leeftijdssamen-
stelling van een organisatie een rol kan spelen bij formeel leren. In kwalitatieve studies
komt naar voren dat oudere, ervaren collega’s ondersteuning en hulp bieden bij trainingen
(Smith et al. 2010) of als opleider kunnen fungeren voor stagiaires en nieuwe medewerkers.

De afwezigheid van collega’s: de beperkte mogelijkheid die zzp’ers hebben om te leren van
anderen
Niet iedereen heeft collega’s om van te leren. Zzp’ers werken niet zelden alleen. Zo hebben
veel platformwerkers – een specifieke groep zzp’ers – weinig contact met andere platform-
werkers en zijn ook de interacties met klanten en opdrachtgevers zeer beperkt. Zij worden
aangestuurd door apps waardoor er ook weinig contact is met het platform zelf (Rözer et
al. 2021). Het gebrek aan contact met andere zzp’ers of collega’s betekent dat zij minder
interactie- en feedbackmomenten hebben, waardoor hun mogelijkheden om informeel te
leren beperkt worden.
Naast zelfstandigen die uitsluitend of grotendeels alleen werken zijn er ook zelfstandigen
die in projecten samen met andere zelfstandigen werken of worden ingeschakeld voor
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werkzaamheden waar tegelijkertijd ook andere zelfstandigen aan het werk zijn (Margaryan
2019; Maslowski 2019). Zelfstandigen leren net als werkenden in loondienst door het uit-
wisselen van ervaringen, adviezen en expertise. De zelfstandigen helpen elkaar bij ervaren
knelpunten en geven elkaar tips hoe ze problemen en uitdagingen het beste kunnen aan-
pakken. Zij zoeken elkaar op door online met elkaar te communiceren, gezamenlijk in een
café te werken of door activiteiten te organiseren (Rözer et al. 2021). Zelfstandigen ont-
moeten elkaar in informele en formele, georganiseerde verbanden. In weer andere geval-
len ontmoeten zij elkaar bij bijeenkomsten of symposia en delen ze ter plekke ervaringen
en inzichten met elkaar (Maslowski 2019).

Veilige organisatiecultuur
Contacten met leidinggevenden en collega’s kunnen leerzaam zijn. Onderzoek suggereert
dat een voorwaarde voor het leren van collega’s een veilige leeromgeving is (vgl. De Grip
et al. 2018; Van der Torre et al. 2019b). Een veilige leeromgeving is, volgens deze studies,
een organisatiecultuur waarin medewerkers de mogelijkheid hebben om te experimen-
teren, zich kwetsbaar kunnen opstellen, fouten durven en mogen maken en zij de ruimte
voelen om vragen te stellen aan collega’s als iets onduidelijk is. Daarbij is het van belang
dat op een veilige en open wijze feedback uitgewisseld kan worden. Een open feedback-
cultuur zorgt ervoor dat teamleden de ruimte voelen om elkaar om hulp te vragen en van
de ander te leren.

5.4 Dynamiek op het werk

Twee vormen van dynamiek
Een terugkerende aanname in de bestudeerde literatuur en de interviews met experts is
dat werkdynamiek – dat wil zeggen variatie, afwisseling en veranderingen in het werk – de
kans op leren vergroot. Een dynamische werkomgeving zou werkenden uitdagen (Fouarge
et al. 2018) en via deze weg zouden zij nieuwe kennis en vaardigheden opdoen (Fouarge et
al. 2018; Van der Torre et al. 2019b).2 Tegelijkertijd kan een te dynamische werkomgeving
echter ook tot onzekerheid leiden, en ervoor zorgen dat werknemers hun werkplek niet als
een veilige leeromgeving ervaren. Als dit het geval is, wordt het informeel leren hierdoor
eerder belemmerd dan bevorderd (Ellinger 2005).
We zien twee manieren waarop werkdynamiek zich in het werk manifesteert. In de eerste
plaats is er de dynamiek die onderdeel uitmaakt van het dagelijks werk. Hierbij gaat het
om de mate waarin werkenden verschillende taken en werkzaamheden op zich nemen.
Denk bijvoorbeeld aan iemand in een winkel die met klanten werkt, de administratie bij-
houdt en mensen aanstuurt. Een tweede manier waarop werkdynamiek kan ontstaan is
door een grote verandering, zoals een externe shock. Mensen kunnen een andere baan of
functie krijgen of er kan op organisatieniveau iets veranderen zoals een reorganisatie of de
introductie van een nieuwe techniek die grote invloed heeft op het werk. Waar de eerste
vorm van dynamiek vooral aan informeel leren wordt gekoppeld, wordt van de tweede een
effect verwacht op zowel formeel als informeel leren.
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Afwisseling en variatie in het werk als katalysator voor informeel leren
Verandering en variatie in werktaken stellen werkenden voor nieuwe uitdagingen waar-
door ze nieuwe kennis en vaardigheden opdoen in hun werk (De Grip et al. 2018; Van der
Torre et al. 2019b). Mensen komen bijvoorbeeld in nieuwe situaties die om nieuwe compe-
tenties vragen. Bestaande gewoonten zijn ontoereikend, waardoor mensen al werkende
nieuwe vaardigheden moeten zien te ontwikkelen om succesvol te kunnen functioneren.
Ook het krijgen van een nieuwe functie op het werk, door bijvoorbeeld functieroulatie, kan
daaraan bijdragen (De Grip et al. 2018). Empirisch onderzoek laat zien dat meer variatie en
afwisseling in het dagelijks werk zich vertaalt in een continu leerproces op de werkvloer
(Van Echtelt et al. 2016), opbouw van kennis (De Grip et al. 2018) en een toename van het
aantal uur dat aan leerzame activiteiten wordt besteed (Borghans et al. 2006, 2007). Daar
waar takenpakketten weinig afwisselend zijn, leren werkenden juist weinig omdat ze op
routine functioneren (De Grip et al. 2018). Werkenden die meer routinewerkzaamheden
verrichten leren minder (Fouarge et al. 2018) en besteden minder tijd aan leerzaam werk
(Borghans et al. 2006).
Naast taakvariatie wordt ook taakroulatie gezien als een belangrijk hr-instrument, omdat
werkenden op die manier in staat worden gesteld om verschillende vaardigheden te blijven
ontwikkelen (De Grip et al. 2018; Künn-Nelen et al. 2018). Werkenden ervaren een nieuwe
functie zelf meestal als uitdagender (Fouarge et al. 2018).

Grote organisatorische veranderingen stimuleren informeel leren
Een onderzoek van De Grip et al. (2018) laat zien dat werkenden die te maken hebben met
grote technologische of organisatorische veranderingen significant meer informeel leren
van hun werkzaamheden. Daarbij doet zich waarschijnlijk een soortgelijk mechanisme voor
als bij de dagelijkse dynamiek die werkenden ervaren: als werk opeens iets anders vraagt
van mensen, passen zij zich aan en doen ze nieuwe kennis en vaardigheden op. Een boer
die opeens met een melkmachine gaat werken, moet zich bijvoorbeeld de techniek eigen
maken en doet daarmee ict-vaardigheden op. Een kwalitatieve studie van Wells-Lepley
et al. (2013) laat zien dat sommige werkgevers in reactie op technologisering hun oudere
werkenden de mogelijkheid bieden om informeel bij te leren door hen te koppelen aan
jongere collega’s die beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden.

Verschillen naar leeftijd, gender en opleiding
Omdat er een grote variatie in de achtergrondkenmerken, wensen en mogelijkheden van
werkenden is, is het plausibel dat niet iedereen evenveel dynamiek en (grote) veranderin-
gen in het werk ervaart en dat men hier verschillend op reageert. Tanja van der Lippe
(hoogleraar familiesociologie en organisatiesociologie aan de Universiteit Utrecht) refe-
reert aan een groot Europees onderzoek waarin burgers werden bevraagd over hun
behoefte en deelname aan scholing in relatie tot technologie. Hieruit bleek dat vrouwen,
lageropgeleiden en ouderen minder op hun vaardigheden vertrouwen dan mannen, jonge-
ren en hogeropgeleiden. Mannen, hogeropgeleiden en jongeren zouden daarentegen meer
trainingen krijgen. Volgens Van der Lippe zou je hieruit kunnen afleiden dat vrouwen,
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lageropgeleiden en ouderen minder ruimte hebben of ervaren om te leren in relatie tot de
omgang met technologie op hun werk.
Uit de literatuur komt naar voren dat de dynamiek in het dagelijkse werk lijkt af te nemen
naarmate werkenden langer in dienst zijn (Borghans et al. 2006). Uit interviews met Neder-
landse werkenden bleek dat het werk voor oudere werkenden die al lang in dienst zijn wei-
nig geheimen meer kent door de sterke vertrouwdheid met hun werktaken die ze in een
groot aantal jaren hebben verworven. Het werk kan steeds meer op basis van routine ver-
richt worden. Dit leidt ertoe dat het werk minder uitdagingen biedt en er weinig noodzaak
is voor bijscholing.
Er lijken ook verschillen te bestaan tussen hoog- en lageropgeleiden. Hoogopgeleiden ver-
richten minder routinewerkzaamheden (Borghans et al. 2006) en als zij wel dergelijke
werkzaamheden verrichten, leren ze hier ook minder van dan laagopgeleiden. Bij uit-
dagende werkzaamheden is het precies andersom. Hogeropgeleiden leren meer dan laag-
opgeleiden van uitdagende werkzaamheden (Fouarge et al. 2018).

5.5 Werkzekerheid

Scholing is van groot belang voor werkenden met flexibele contracten – zoals uitzend-
krachten, oproepkrachten, invalkrachten en werkenden met een tijdelijk contract. Doordat
zij vaak slechts voor een korte periode bepaalde werkzaamheden verrichten voor een
werkgever, is het voor hen belangrijk wendbaar te zijn op de arbeidsmarkt. Hoewel zij meer
baat hebben bij scholing, nemen zij in de praktijk minder deel aan leeractiviteiten dan
werkenden met een vast contract (Van Echtelt et al. 2016). De Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid (wrr 2020) spreekt in dit verband over een ‘ontwikkel-paradox’. De
Commissie Regulering van Werk (2020) wijst eveneens op het spanningsveld tussen be-
nodigde formele scholing en feitelijke scholing bij werkenden met flexibele contracten. In
deze paragraaf gaan we in op het onderzoek en de inzichten van experts op dit terrein.

Werkenden met tijdelijke arbeidscontracten zijn sterk gemotiveerd om zich te scholen
De ontwikkel-paradox die zich bij werkenden met een flexibel contract voordoet komt niet
zozeer voort uit een gebrek aan interesse voor scholing of een verminderd belang dat aan
scholing wordt toegekend. Onderzoek van Künn-Nelen et al. (2018) laat zien dat werk-
nemers met een contract van beperkte duur over het algemeen zeer gemotiveerd zijn om
scholing te volgen. Een voor de hand liggende verklaring voor hun motivatie is de onzeker-
heid die zij hebben over het behoud van hun baan en de dreiging van werkloosheid
(Hazelzet et al. 2011). Scholing wordt door hen gezien als mogelijkheid om alsnog een con-
tractverlenging in de wacht te slepen of om voor zichzelf een betere uitgangspositie te
creëren op de arbeidsmarkt. Dat verklaart mogelijk eveneens waarom tijdelijke werk-
nemers vooral gemotiveerd zijn om cursussen te volgen die zich richten op loopbaan-
oriëntatie en coaching (Künn-Nelen et al. 2018).
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Werkgevers investeren minder in de scholing van tijdelijke werknemers
Veel tijdelijke werknemers zijn dus doordrongen van het belang van het leren van nieuwe
kennis en vaardigheden. De reden dat zij desondanks minder aan scholing deelnemen
heeft voor een belangrijk deel te maken met de mogelijkheden die hun geboden worden
vanuit de werkgever. Formeel leren wordt belemmerd doordat werkgevers minder investe-
ren in de scholing van werknemers met een tijdelijk contract vanwege de beperkte en
onzekere opbrengsten (De Grip et al. 2018; Künn-Nelen et al. 2018; Verbiest et al. 2018). Dit
geldt vooral voor werkenden met een tijdelijk contract zonder uitzicht op een vaste aan-
stelling (Künn-Nelen et al. 2018) en voor uitzendkrachten, invalkrachten en oproepkrach-
ten (Boermans et al. 2017; Verbiest et al. 2018). Flexibele krachten worden vaak ingezet
omdat er tijdelijk extra werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, soms met een
bepaalde tijdsdruk. Door flexibele krachten onder werktijd scholing aan te bieden worden
zij aan hun uitvoerende werkzaamheden onttrokken. Daarnaast speelt regelmatig een kos-
tenaspect mee. Scholing van flexwerkers zorgt voor een kostenverhoging, terwijl de
opbrengsten van scholing voor de werkgever afwezig, of op zijn best beperkt zijn doordat
de werknemer na afloop van het contract de organisatie verlaat (Verbiest et al. 2018).
Werknemers met een tijdelijk contract wordt daardoor minder ruimte geboden om naast
hun werk ook formele scholing te volgen. Verschillende deskundigen, waaronder Fabian
Dekker, wijzen eveneens op de kosten-batenafwegingen die werkgevers maken:

Bij flexwerkers neemt formeel leren af. De terugverdientijd is te kort, dus er wordt te weinig
geïnvesteerd. (Fabian Dekker, senior wetenschappelijk medewerker onderzoeks-
bureau seor)

Onderzoek van De Grip et al. (2018) en Künn-Nelen et al. (2018) onderstreept het belang
van financiële overwegingen van werkgevers voor het bieden van scholingsmogelijkheden
in ons land. De Grip et al. (2018) geven aan dat de kans dat werkgevers in de scholing van
tijdelijke krachten investeren toeneemt wanneer er afspraken worden gemaakt over een
terugbetalingsverplichting bij een eventueel vroegtijdig vertrek. Ook is de bereidheid bij de
werkgever om in scholing te investeren groter als de werknemer meebetaalt. De Grip et al.
concluderen dat ook in die gevallen de kans dat werkgevers scholing van tijdelijke mede-
werkers faciliteren echter kleiner blijft dan bij vaste krachten. Dat werkgevers de toekom-
stige baten bij hun afwegingen betrekken, blijkt ook uit de verschillen in mogelijkheden die
tijdelijke werkenden met en zonder uitzicht op een vast contract geboden krijgen. Zowel
tijdelijke werknemers met uitzicht op een vast contract als medewerkers met een tijdelijk
contract van een jaar of langer volgen ongeveer even vaak cursussen en opleidingen als
vaste werknemers (De Grip et al. 2018; Verbiest et al. 2018).

Werkzekerheid zorgt ook voor minder gerichtheid op formele scholing bij zelfstandigen
Waar flexwerkers vooral beperkingen ondervinden doordat hun vanuit de werkgever min-
der mogelijkheden tot scholing worden geboden, zijn zelfstandigen zelf verantwoordelijk
voor het op peil houden van hun competenties. Zelfstandigen nemen relatief minder deel
aan formele scholing dan werknemers met een vast dienstverband, maar daarbij doen zich
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grote verschillen tussen zelfstandigen voor. Maslowski (2019) laat zien dat met name
hogeropgeleide zelfstandigen, zoals organisatieadviseurs of zelfstandigen met een eigen
administratiekantoor, veel waarde hechten aan het bijhouden en verder ontwikkelen van
hun kennis en vaardigheden. Werkzekerheid speelt daarbij een rol. De competenties waar-
over deze hogeropgeleide zelfstandigen beschikken vertegenwoordigen ‘hun markt-
waarde’. Tegelijkertijd wordt het werk gekenmerkt door projecten die gedurende korte of
middellange perioden voor een opdrachtgever worden verricht, en/of door werkzaam-
heden die zij voor een groot aantal verschillende opdrachtgevers uitvoeren. De noodzaak
om nieuwe opdrachten of klanten te werven, in combinatie met een hoge werkdruk, maakt
dat zij verhoudingsgewijs minder ruimte zien om tijd vrij te maken voor formele scholing.
Vergelijkbare mechanismen doen zich ook voor bij lager- en middelbaaropgeleide zelf-
standigen, zoals klusjesmannen en hoveniers. Doordat opdrachten moeten worden uit-
gevoerd, of klanten moet worden geworven, ontbreekt bij de meesten de tijd om cursus-
sen of een opleiding te volgen.

Mogelijkheden voor informeel leren lijken geringer voor tijdelijke medewerkers
Maslowski (2019) geeft aan dat zelfstandigen de geringere deelname aan formele scholing
compenseren door informeel leren. Hogeropgeleide zelfstandigen doen dat bijvoorbeeld
door zelfstudie of door netwerkvorming met andere zelfstandigen – soms uit verschillende
disciplines. Lager- en middelbaaropgeleide zelfstandigen verbreden hun vaardigheden
door ‘af te kijken’ hoe anderen het doen. Voor werknemers met een tijdelijk contract komt
uit onderzoek een minder duidelijk beeld naar voren in hoeverre werkonzekerheid het
informeel leren bevordert dan wel afremt. Fabian Dekker geeft aan dat een deel van het
onderzoek laat zien dat tijdelijke krachten net zo veel leren als vaste krachten:

Bij informeel leren zie je geen verschillen [tussen tijdelijke en vaste medewerkers]. Informeel
leren is het leren van elkaar op de werkplek en dan doet het er niet altijd toe of je nou in
vaste dienst bent of in flexibele dienst, want je leert nog steeds doordat je samenwerkt met
anderen. Dat is ook door het roa onderzocht. (Fabian Dekker, senior wetenschappelijk
medewerker onderzoeksbureau seor)

Doordat werknemers met een flexibel contract (zoals uitzendkrachten) bovendien vaker
voor verschillende werkzaamheden worden ingezet, of voor verschillende werkgevers wer-
ken, doen zij meer verschillende ervaringen op. Tegelijkertijd laat kwantitatief onderzoek in
Nederland zien dat tijdelijke krachten minder leren (Verbiest et al. 2018). Zij suggereren dat
de remmende werking grotendeels is toe te schrijven aan de aard van hun dagelijkse
werkzaamheden. In hun studie laten Verbiest en collega’s zien dat oproep- en invalkrach-
ten in vergelijking met werkenden met een vast contract minder autonomie hebben. Ook
ervaren werkenden met een tijdelijk contract van korter dan een jaar en oproep- en inval-
krachten minder variatie in het werk dan vaste werknemers en andere flexwerkers. In
plaats daarvan verrichten zij vaak herhalende en eenvoudige werkzaamheden, hetgeen het
werk minder leerrijk zou maken. Volgens de auteurs kunnen beide verschillen in de aard
van het werk verklaren waarom tijdelijke krachten minder informeel leren. Verbiest en
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collega’s reflecteren ook op de mogelijke redenen voor de verschillen in de aard van het
werk. Zij stellen dat uitdagend en specialistisch werk een langere inwerktijd vraagt en om
die reden voorbehouden is aan werkenden met een langlopend en/of vast contract. Bij
gestandaardiseerd werk is het eenvoudiger om oproep- en uitzendkrachten snel in te
werken.
Andries de Grip oppert in het interview dat het niet alleen de aard van het werk is dat ver-
klaart waarom flexwerkers minder informeel leren tijdens het werk. Hij verwacht dat de
financiële overwegingen van werkgevers die bij formeel leren een rol spelen, ook hiervoor
een verklaring kunnen bieden:

We hebben in onderzoek laten zien dat flexwerkers minder leren dan mensen met een vast
contract omdat de werkgever er minder aan doet. In dat onderzoek ging het om formeel
leren, maar dergelijke mechanismes moeten ook voor informeel leren werken. Als je weet
dat mensen na een half jaar weg zijn dan maken werkgevers zich toch wat minder zorgen of
het werk saai is en of de medewerker iets eerder vertrekt. Er is vanuit de werkgever uit
economisch oogpunt weinig reden om daarin te investeren. (Andries de Grip, directeur
roa)

Mogelijkheden voor werkplekleren lijken grotendeels af te hangen van de aard van de
werkzaamheden die tijdelijke medewerkers moeten uitvoeren en de rol van de werkgever.

Werkzekerheid pakt mogelijk anders uit voor lager- dan voor hogeropgeleiden
Er is tot op heden weinig onderzoek gedaan naar de mate waarin bovenstaande mechanis-
men op eenzelfde manier uitwerken voor verschillende groepen werkenden. In een van de
weinige onderzoeken hiernaar schetsen Boermans et al. (2017) dat het voor de scholings-
deelname van laagopgeleiden met een tijdelijk contract minder uitmaakt of zij door hun
leidinggevende al dan niet gestimuleerd worden om scholing te volgen. Voor lager-
opgeleiden met een vast contract of een uitzend- of oproepcontract is stimulering vanuit
de direct leidinggevende daarentegen van groot belang. Wanneer zij niet aangemoedigd
worden om scholing te volgen, blijft hun deelname ver achter bij die van lageropgeleide
werknemers die daartoe wel aangemoedigd worden door hun leidinggevende.

5.6 Werkdruk

Een zekere werkdruk is nodig om in en van het werk te leren. Wanneer werkdruk ontbreekt
of zeer gering is, worden werknemers niet uitgedaagd om na te gaan op welke wijze zij
werkzaamheden beter of sneller kunnen uitvoeren. Als verklaring hiervoor wordt vaak ver-
wezen naar het job demand-control-model van Karasek en Theorell (1990). Volgens deze
theorie kan de motivatie van werknemers verklaard worden door zogenoemde taakeisen
en sturingsmogelijkheden. Het eerste verwijst naar de werkdruk van werknemers, zoals de
hoeveelheid werk en het werktempo waarmee werkzaamheden moeten worden uit-
gevoerd. Het tweede heeft betrekking op de invloed die een werkende heeft op de wijze
van uitvoering van het werk – een vorm van zeggenschap – en de mogelijkheid om ver-
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schillende vaardigheden in te zetten. De theorie suggereert dat werknemers beter in staat
zijn om informeel te leren als zij werken in een omgeving met veel werkdruk én veel stu-
ringsmogelijkheden. Werknemers die te maken hebben met een hoge werkdruk kunnen te
maken hebben met veel uitdagingen in het werk door bijvoorbeeld ingewikkelde taken of
werkproblemen. Als werkenden veel sturingsmogelijkheden hebben, zijn zij beter in staat
om met deze werkdruk om te gaan.

Werkdruk heeft onder bepaalde condities een positieve invloed op informeel leren
Eerder onderzoek naar de effecten van taakeisen en sturingsmogelijkheden op de mate
van informeel leren op de werkplek laat een gevarieerd beeld zien (Taris en Kompier 2005).
In hun overzicht van eerder onderzoek op dit terrein, geven Van Ruysseveldt en Van Dijke
(2012) aan dat een deel van de studies laat zien dat een hogere werkdruk samengaat met
meer werkplekleren (Rau 2006; Skule 2004; De Witte et al. 2007), maar ander onderzoek
rapporteert geen duidelijke samenhang (Houkes et al. 2001; De Jonge et al. 1996; Morrison
et al. 2005) of zelfs een negatieve samenhang (Taris et al. 2003). Wielenga-Meijer et al.
(2006) opperen dat er waarschijnlijk eerder sprake is van een curvelineair dan van een
lineair verband: een grotere werkdruk leidt tot meer informeel leren, maar wanneer de
werkdruk te hoog wordt, werkt het eerder belemmerend voor de ruimte die werknemers
hebben om te leren. Van Ruysseveldt en Van Dijke (2012) geven aan dat verschillende theo-
rieën ook verklaringen bieden voor een mindere mate van werkplekleren bij een zeer hoge
werkdruk. Naast het job demands-control-model van Karasek (1979) en de conservation of
resources-theorie (Hobfoll 2002) wijzen zij in dit verband op het job demands-resources-model
van Bakker en Demerouti (2007). Hierin wordt aangegeven dat hoge werkeisen een fysieke
en mentale inspanning van de werknemer vereisen die tot een uitputting van de energie-
reserves, en daarmee tot emotionele uitputting van werknemers kan leiden (Bakker en
Demerouti 2007; Schaufeli et al. 2009). Van Ruysseveldt en Van Dijke (2012) geven aan dat
een hoge werkdruk daarnaast de taakregulatie op de werkplek verstoort. Doordat op korte
termijn bepaalde doelen gerealiseerd moeten worden, is er de neiging terug te vallen op
geautomatiseerd werkgedrag (zie Taris et al. 2006). Door deze gerichtheid op productief
gedrag is er geen ruimte om te reflecteren op het eigen gedrag, of om alternatieven te
exploreren of te experimenteren (vgl. ook Eraut 2007). Uit de expertinterviews komt een
vergelijkbaar beeld naar voren. Wanneer er geen ruimte is voor reflectie op het eigen han-
delen, kan de werkdruk leren juist in de weg staan, zo geven zowel Peet Ferwerda als
Andries de Grip aan.

Dat is altijd een balans. Een te grote werkdruk leidt niet tot ruimte om te denken, om in
ontwikkeling te zijn. (Peet Ferwerda, beleidsadviseur Friesland College en mbo Life
Sciences)

Vanessa Roelse voegt daar nog aan toe dat een hoge werkdruk er ook voor zorgt dat daar-
door de motivatie om te leren af zou kunnen nemen:
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Ik denk, maar dat is ook een beetje speculatief, maar hoe meer werkdruk hoe minder tijd je
hebt voor reflectie en om nieuwe dingen te proberen. Dus dan trek je je misschien terug en
ontwikkel je minder zin in leren. (Vanessa Roelse, beleidsmedewerker ser)

Van Ruysseveldt en Van Dijke (2012) vonden hiervoor ook ondersteuning in hun onderzoek
onder werkenden in Vlaanderen. Een hoge werkdruk bevordert het leren op de werkplek,
voor zover werkenden ook invloed kunnen uitoefenen op de wijze waarop zij hun taken
uitvoeren, mits de werkdruk niet te hoog wordt. Bij een te hoge werkdruk ontbreekt de
ruimte om op het eigen functioneren te kunnen reflecteren.

Werkdruk als stimulans én barrière voor formeel leren
Waar informeel leren tijdens het werken plaatsvindt, moet er voor formeel leren tijd wor-
den vrijgemaakt. Hazelzet et al. (2011) geven aan dat een hoge werkdruk echter geen
belemmering voor scholingsdeelname hoeft te zijn. Zij vinden dat werknemers die zich wil-
len scholen ook vaker scholing volgen naarmate hun werkdruk hoger ligt. Een mogelijke
verklaring hiervoor is dat de werkdruk die werknemers ervaren voor een deel samenhangt
met de functie die zij bekleden of de taken die zij moeten uitvoeren. Een studie van Kasper
et al. (2008) toont aan dat werkdruk ook voor werkgevers in veel gevallen geen belemme-
ring vormt om te investeren in scholing.
Tegelijkertijd geven werkenden werkdruk wel vaak als verklaring voor het feit dat zij geen
scholing volgen. Gegevens uit de Adult Education Survey laten zien dat 36% van de werken-
den die graag (meer) scholing hadden willen volgen, van mening is dat de tijd die scholing
van hen vraagt moeilijk te combineren is met hun werktijden (Maslowski 2019). Het beroep
dat werkgevers of opdrachtgevers op werkenden doen, maakt dat er weinig tijd overblijft
voor scholing. Tegelijkertijd zijn het vooral werkenden die recent al scholing hebben
gevolgd die aangeven dat de werkdruk belemmerend is voor het volgen van (meer) scho-
ling. Het lijkt er daarmee op dat een hogere werkdruk in veel gevallen niet zozeer een
belemmering voor formele scholing vormt, maar wel beperkingen oplegt aan de hoeveel-
heid scholing die men naast de reguliere werkzaamheden kan volgen.

5.7 Inkomen

De kans dat werkenden formele scholing volgen is groter wanneer werkgevers hun hierin
financieel tegemoetkomen. Dit suggereert dat de kosten van scholing een barrière kunnen
zijn. In een representatieve steekproef onder werkenden gaf ongeveer een kwart aan af te
zien van scholing vanwege de kosten die hiermee gemoeid zijn (Maslowski 2019). De Grip
et al. (2018) lieten zien dat een hogere eigen financiële bijdrage de kans verkleint om deel
te nemen aan cursussen. De vraag is of het eigen inkomen van werkenden daarbij ook een
rol speelt. Mogelijk kunnen werkenden met hogere inkomens zonder financiële zorgen
eenvoudiger deelnemen aan scholingsactiviteiten dan personen met lage inkomens en/of
financiële zorgen. Daarbij gaat het om formele scholing, aangezien hieraan vaak kosten
verbonden zijn; voor informeel leren speelt het inkomen in principe geen directe rol.
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Geen duidelijk verband tussen inkomen en scholing
Kyndt en Baert (2013) concluderen dat studies naar de effecten van inkomens op deelname
aan formeel leren geen eenduidig beeld laten zien. Studies naar de scholingsdeelname van
werknemers in Iran (Tabassi en Bakar 2009) en Singapore (Thangavelu et al. 2011) wijzen op
een minder grote deelname aan scholing onder laagbetaalde werkenden. Het ontbreekt
hun aan middelen om een opleiding te bekostigen, waardoor zij hiervan afzien, terwijl de
kosten voor werkenden met een hoger inkomen minder een bezwaar vormen. Daartegen-
over staan studies in onder meer het Verenigd Koninkrijk en ons land, waarin geen duide-
lijke samenhang tussen de hoogte van het inkomen en het volgen van formele scholing
wordt gerapporteerd (Green 1993; Ito en Brotheridge 2005; Montizaan et al. 2009).
Greenhalgh en Mavrotas (1994) opperen dat er echter eerder sprake lijkt van een curve-
lineair verband tussen inkomen en formele scholing. Zij vonden dat de scholingsdeelname
onder degenen met een laag inkomen en een hoog inkomen achterblijft bij werkenden met
een middelbaar inkomen. Daaraan koppelen zij verschillende mechanismen. Voor werken-
den met een laag inkomen is het bekostigen van scholing vaak financieel lastig, waardoor
zij ervan afzien. Voor werkenden met een hoog inkomen zijn volgens Greenhalgh en
Mavrotas niet de kosten het bezwaar, maar de te verwachten opbrengsten. Zij volgen scho-
ling relatief minder om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren, waar dit voor
werkenden met een middelbaar inkomen wel een belangrijke drijfveer is.
Een andere mogelijke verklaring voor het ontbreken van een duidelijke samenhang met
inkomen is dat formele scholing, met name werkgerelateerde cursussen en trainingen,
veelal op kosten van de werkgever worden gevolgd. Van de werknemers in loondienst die
in 2017-2018 een opleiding of cursus hebben gevolgd, nam hun werkgever in vier van de
vijf gevallen de volledige kosten daarvan voor zijn of haar rekening (Portegijs 2020). Vooral
werknemers in vaste dienst, voltijdswerkenden en 55-plussers hoefden vaak geen eigen
geld in hun scholing te steken. Een goed inkomen maakt hen alleen minder afhankelijk van
de welwillendheid en aanwezigheid van een werkgever, zo geeft ook Vanessa Roelse aan:

De ruimte die je hebt om een leven lang te leren is afhankelijk van je inkomen. Want als je
een goed inkomen hebt kan je een coach voor jezelf betalen. (Vanessa Roelse, beleids-
medewerker ser)

Dubbele kosten
Voor zelfstandigen betekent deelname aan betaalde scholing dat zij minder uren betaald
werk kunnen verrichten. Men draagt dan niet alleen de kosten voor de opleiding zelf, maar
loopt hierdoor ook inkomsten mis. Verschillende deskundigen in ons kwalitatief onderzoek
wijzen erop dat platformwerkers – een specifieke groep zzp’ers – weinig ruimte hebben
voor scholing. Het is voor platformwerkers niet eenvoudig om naast hun werk nog een cur-
sus te volgen als ze voor hun inkomen afhankelijk zijn van het werk. In dit geval hebben de
tijd en kosten die geïnvesteerd worden in leren een direct negatief effect op het inkomen.
De verwachting dat men inkomen mis zal lopen, heeft in deze redenering een negatief
effect op de keuze om een studie of cursus te volgen. Jessica van Ruitenburg formuleert
het als volgt:

9 5 w e r k k e n m e r k e n  e n  d e  r u i m t e  o m  t e  l e r e n



Scholing is bij werknemers in loondienst al een ondergeschoven kindje, laat staan als je er
zelf voor moet betalen en het in de tijd moet doen dat je eigenlijk oproepbaar wilt zijn.
(Jessica van Ruitenburg, beleidsadviseur bij de fnv)

Borghans et al. (2006) wijzen erop dat werknemers vaak eveneens niet bereid zijn een deel
van het salaris in te leveren in ruil voor een jaar lang studeren. Het probleem van inkomens-
derving kan dus ook bij werknemers spelen.

Weinig aandacht voor sociale verschillen
De literatuur gaat nauwelijks in op sociale verschillen die er bestaan tussen verschillende
sociale groepen. Borghans et al. (2006) hebben, in een van de weinige studies op dit ter-
rein, mannen en vrouwen in de leeftijd van 16 tot en met 80 jaar de hypothetische keuze
voorgelegd of zij bereid zouden zijn om buiten werktijd een intensieve cursus te volgen om
in de toekomst in aanmerking te komen voor een salarisverhoging. De bereidheid om deel
te nemen aan een dergelijke cursus bleek vrij hoog bij jongere werknemers en bleek af te
nemen met de leeftijd. Het inkomen speelt daarbij waarschijnlijk een rol. Veel oudere
werknemers hebben in de loop van hun carrière een goed salaris opgebouwd, waar dit
voor jongere werknemers nog minder het geval zal zijn. Mogelijk speelt in de belangstelling
van jongeren voor cursussen ook mee dat zij nog een langere carrière voor zich hebben,
waardoor zij gemotiveerder zijn om zich te ontwikkelen.
Maslowski (2019) constateert dat vrouwelijke werkenden, vaker dan mannen, aangeven
dat de hoge kosten van een opleiding of cursus een belangrijke reden zijn geweest om niet
aan scholing deel te nemen. In het kwalitatief onderzoek onder vrouwen constateert
Maslowski dat enkele vrouwen het idee hebben dat zij door scholing te volgen geld aan het
huishouden onttrekken, waar mannen dit minder in hun overwegingen betrekken. Dit
geldt in het bijzonder voor gezinnen waarin de man kostwinner is en de vrouw parttime
werkt.

5.8 Betekenisvol werk

Betekenisvol werk zorgt voor een intrinsieke motivatie om te leren
Studies naar de mate waarin betekenisvol werk aanleiding vormt tot leren richten zich
voornamelijk op de identificatie van werkenden met hun werk. Rowold en Schilling (2006)
opperen dat een grote mate van betrokkenheid bij het werk – in de zin dat men zich identi-
ficeert met het werk dat men doet – ertoe leidt dat men ook meer geneigd is om deel te
nemen aan activiteiten die met hun werk samenhangen. Training van competenties die
voor het werk nodig zijn appelleren aan het belang dat werkenden aan hun baan toeken-
nen. Daarnaast is de verwachting dat werkenden, door de sterke betrokkenheid die zij bij
hun werk voelen, ook gemotiveerd zijn om zich in hun werk te verbeteren, en ook naar
mogelijkheden zoeken om zich al werkende verder te bekwamen. De verwachting is dat
werknemers die betekenis ontlenen aan hun werk, om die reden meer gebruikmaken van
zowel formele als informele leermogelijkheden in hun werk.

9 6 w e r k k e n m e r k e n  e n  d e  r u i m t e  o m  t e  l e r e n



Geen eenduidige resultaten uit studies naar betekenisvol werk en leren
Hurtz en Williams (2009) gingen voor werknemers in de Verenigde Staten na welke facto-
ren van invloed zijn op mogelijkheden die zij gebruiken om zich verder te ontwikkelen.
Daarbij keken zij onder meer naar de rol die werk in het leven van werknemers speelt. De
verwachting was dat werknemers die veel waarde toekennen aan werk in hun leven, en
voor wie werk in grotere mate deel uitmaakt van hun eigen zelfbeeld, ook eerder mogelijk-
heden zouden aangrijpen om kennis en vaardigheden op te doen die bruikbaar zijn in hun
werk. In tegenstelling tot hun verwachting, bleek een meer centrale rol van werk in het
zelfbeeld van werkenden niet samen te hangen met hun deelname aan ontwikkelings-
activiteiten. Cheng en Ho (2001) vonden in hun studie onder afgestudeerden van een mba-
programma evenmin een duidelijke relatie tussen leermotivatie en de mate waarin werk
door werkenden als deel van hun eigen zelfbeeld wordt beschouwd.
Rowold en Schilling (2006), daarentegen, laten zien dat callcenter-werknemers in Duits-
land die een sterke betrokkenheid hebben bij hun werk ook inderdaad meer deelnemen
aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten gericht op hun verdere loopbaan. Naast eer-
dere leerervaringen van werknemers en de waarde die zij aan scholing hechten, bleek met
name de betrokkenheid bij het werk van invloed op hun scholingsdeelname. Andere stu-
dies, die uitgaan van de interesse die werknemers in hun werk hebben, komen tot ver-
gelijkbare bevindingen. Dymock et al. (2012) concluderen in hun studie onder oudere werk-
nemers in Australië dat zij meer scholing volgen naarmate zij hun werk interessanter
vinden. Kyndt en Baert (2013) laten zien dat het niet alleen om tevredenheid met de eigen
baan gaat, maar ook om tevredenheid met het eigen beroep. Zij concluderen dat werk-
tevredenheid met name scholing gericht op organisatieontwikkeling bevordert, terwijl
mensen met een hoge beroepstevredenheid zich vooral op het gebied van professionele
ontwikkeling scholen. Mogelijk zijn werkenden die tevreden zijn over hun werk meer
betrokken bij de organisatie en zien zij scholing als een manier om iets bij te dragen.

Verschil naar type werk wat betreft formele scholing
Een mogelijke verklaring voor het verschil in effect van betrokkenheid op scholing kan
gelegen zijn in verschillen in de aard van het werk. Maurer en collega’s laten zien dat intrin-
sieke uitkomsten, zoals de persoonlijke waarde die men aan het onderwerp toekent, van
invloed zijn op de leerintenties van werkenden (Maurer et al. 2003; Maurer en Tarulli 1994).
Voor extrinsieke beloningen, zoals een toename in salaris of een promotie in het werk, zijn
de resultaten minder eenduidig. Maurer en Tarulli (1994) vonden een positief effect van
extrinsieke beloningen op de intentie tot scholing, terwijl Maurer et al. (2003) juist een
negatief effect op de scholingsintentie van werkenden rapporteren. Voor lager betaald
werk is er mogelijk een duidelijke stimulans die van extrinsieke beloningen uitgaat voor
werkenden die zich sterk met hun werk identificeren. Het biedt hun de mogelijkheden om
verder te komen in het werk waarin zij voldoening vinden. Voor hoger betaald werk, met
name van professionals, lijkt dit een minder onderscheidend kenmerk.
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Betekenisvol werk lijkt informeel leren te bevorderen
Van den Ouweland en Van den Bossche (2017) vonden dat werkenden die hun werk als
betekenisvol ervaren weliswaar niet meer of minder formele scholing volgen, maar wel
vaker aan informele leeractiviteiten deelnemen. Zij geven aan met name vaker te leren
door gesprekken met hun mentor of leidinggevende, of door met collega’s informatie uit
te wisselen. Daarnaast bleken werkenden zich vaker door zelfstudie bij te scholen, door
boeken of tijdschriften te lezen, of door informatie van internet te halen. Borghans
et al. (2006) rapporteren daarentegen dat werkenden die hun werk interessanter vinden
niet meer tijd besteden aan activiteiten die aan informeel leren raken. Tegelijkertijd consta-
teren zij dat deze werkenden zich desondanks wel meer ontwikkelen dan hun collega’s die
het eigen werk minder interessant vinden. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat zij
zich niet bewust zijn van de activiteiten waarvan zij leren, of dat zij vanwege hun interesse
in het werk uit de ervaringen die zij opdoen meer lering trekken dan collega’s die minder
interesse in hun werk tonen.

5.9 Slot

De barrières en hulpbronnen met betrekking tot formeel en informeel leren zijn deels het-
zelfde en deels anders dan bij de zorgtaken. Net als bij de ruimte om te zorgen spelen
zowel de aard van het werk als de sociale relaties op het werk een sleutelrol. Uitdagend,
betekenisvol en afwisselend werk maakt dat mensen al werkende leren, maar ook dat ze
gemotiveerd worden om aanvullende scholing te volgen. Een zekere mate van werkdruk
kan het werk interessanter maken, maar er is een kantelpunt waarbij leren wordt afgeremd
door stress en tijdsdruk, doordat er geen ruimte voor reflectie is. Leidinggevenden en
collega’s kunnen werkenden aanmoedigen om te (blijven) leren, maar werkenden kunnen
hierdoor ook ontmoedigd worden. Bijvoorbeeld doordat er in een organisatie weinig
belang aan ontwikkeling wordt gehecht of er geen praktische steun in termen van tijd of
geld is. Ook de achtergrondkenmerken van collega’s doen ertoe: mensen die in organi-
saties en teams werken met meer diversiteit, komen zo in aanraking met meer zienswijzen,
kennis en vaardigheden en kunnen hiervan leren.

Noten

1 Zie ook hoofdstuk 1.
2 Werkenden leren bijvoorbeeld meer van nieuwe en uitdagende taken dan van vergaderen, het schrijven

van documenten, het maken van berekeningen en samenwerking met collega’s (Fouarge et al. 2018).
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6 Een blik op de toekomst

6.1 Inleiding

Een blik op de toekomst
De wereld van werk staat niet stil. Zoals de andere kennissynthesen in deze serie hebben
laten zien, zijn er verschillende ontwikkelingen op en buiten de arbeidsmarkt die ingrijpen
op de manieren waarop mensen hun werk doen en de omstandigheden waarin zij werken.
Vermoedelijk zullen dergelijke veranderingen ook doorwerken in de ruimte die werkenden
hebben om voor anderen te zorgen en zich te blijven ontwikkelen. Er zullen nieuwe kansen
ontstaan en bestaande kansen kunnen groter worden, maar het is ook goed denkbaar dat
bestaande knelpunten meer gaan knellen of dat er nieuwe knelpunten ontstaan. Na de
meer beschrijvende en verklarende hoofdstukken, kijkt dit hoofdstuk daarom vooruit naar
de middellange termijn. We verkennen welke kansen en bedreigingen met betrekking tot
de ruimte om te leren en zorgen er in de toekomst kunnen ontstaan. Zal de kwaliteit van
werk toenemen en krijgen werkenden daardoor meer mogelijkheden om naast en in hun
werk te zorgen en leren? Of gebeurt het omgekeerde en gaan zaken (meer) knellen waar-
door het voor werkenden juist lastiger wordt om voor anderen te zorgen en wendbaar te
blijven? Hierbij reflecteren we ook op de vraag bij welke groepen eventuele kansen en risi-
co’s zich vermoedelijk zullen concentreren.

Aanpak
Dit hoofdstuk biedt geen glazen bol en de toekomst is altijd onzeker, maar we hebben
ernaar gestreefd onze verwachtingen zoveel mogelijk te stoelen op de kennisbasis die in
de vorige hoofdstukken uiteen is gezet. Daar hebben we in kaart gebracht welke werk-
kenmerken de ruimte om te zorgen en leren kunnen verkleinen en welke deze juist vergro-
ten. In dit hoofdstuk kijken we hoe arbeidsmarktontwikkelingen op deze werkkenmerken
kunnen ingrijpen. Hierbij putten we ook uit de rapporten en adviezen van andere institu-
ten. Hoewel we nadrukkelijk zowel toekomstige risico’s als kansen in kaart wilden brengen,
viel op dat, als het wetenschappelijk en maatschappelijk debat samen worden gebracht,
met name de risico’s eruit springen. Dat hoeft niet te betekenen dat er meer risico’s dan
kansen zijn; het kan ook het gevolg zijn van het type vragen dat wetenschappers stellen en
de knelpunten die opiniemakers en adviesinstanties willen benadrukken.
De keuze voor de relevante ontwikkelingen baseren we op de maatschappelijke discussie
die er momenteel over de kwaliteit van werk wordt gevoerd. Verschillende adviezen en
rapporten op dit terrein richten zich nadrukkelijk op de toekomst en toekomstbestendig
beleid. Hierin zijn duidelijke rode lijnen te herkennen en komen (i) de vergrijzing, (ii) tech-
nologisering en (iii) de flexibilisering van de arbeidsmarkt naar voren als drie ontwikkelin-
gen waarvan algemeen verwacht wordt dat deze in de toekomst doorzetten (Van den
Broek et al. 2016; Commissie Regulering van Werk 2020; Platform Toekomst van Arbeid
2019; ser 2016; wrr 2020b). In de paragrafen 6.2 tot en met 6.4 bespreken we welke
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kansen en risico’s er in het verlengde van deze trends kunnen ontstaan. Ten slotte gaan we
in paragraaf 6.5 in op een ontwikkeling die door geen van de geraadpleegde toekomst-
verkenningen was voorzien: de coronapandemie en de daaropvolgende economische
recessie. Zoals we beargumenteren gaat het hier om een ‘externe shock’ die mogelijk ver-
gaande gevolgen heeft voor de kwaliteit van werk, en daarmee de ruimte om te zorgen en
leren.

6.2 Vergrijzing

6.2.1 De trend

Nederland vergrijst
Een trend waar weinig twijfel over bestaat, is dat Nederland vergrijst. Een blik op de bevol-
kingspiramide volstaat: aan de onderkant (de jongste geboortecohorten) is die veel smaller
dan aan de bovenkant (de oudere geboortecohorten) (Portegijs en Van den Brakel 2018). In
de jaren na de Tweede Wereldoorlog zijn veel kinderen geboren, de zogenoemde baby-
boomers, die nu 65 tot 75 jaar zijn. Vervolgens daalden de geboortecijfers in de jaren zestig
sterk door de introductie van de pil. Al jaren krijgen vrouwen gemiddeld slechts 1,7 kinde-
ren, wat betekent dat elk nieuw geboortecohort kleiner is dan het voorgaande1. Een derde
factor is de, door betere voeding en gezondheidszorg, sterk gestegen levensverwachting.
Deze vergrijzing heeft drie belangrijke gevolgen voor de samenstelling van de beroeps-
bevolking. Ten eerste krimpt de potentiële beroepsbevolking doordat er minder jongeren
de arbeidsmarkt opstromen dan dat ouderen die verlaten (Commissie Regulering van Werk
2020). Ten tweede stijgt de gemiddelde leeftijd van de potentiële beroepsbevolking, een
proces dat verder versterkt wordt door de verhoging van de pensioenleeftijd. Omdat de
gezonde levensverwachting minder snel stijgt dan de totale levensverwachting zal ten
derde bovendien een groter deel van de werkenden naar verwachting te maken hebben
met gezondheidsproblemen (Platform Toekomst van Arbeid 2019).

Vergrijzing en de noodzaak om (meer) te werken, zorgen en leren
Nu al streeft de overheid naar een verhoging van de arbeidsparticipatie (ibo Deeltijd 2020)
om daarmee de sociale zekerheid te kunnen bekostigen en de welvaart te vergroten
(tk 2013/2014). Op het moment dat de beroepsbevolking krimpt en de druk op de gezond-
heidszorg en sociale zekerheid toeneemt, wordt dit alleen maar belangrijker. Naar ver-
wachting zal de overheid dan ook sterk inzetten op het stimuleren van de arbeids-
participatie en het aantal gewerkte uren onder de beroepsbevolking. De meeste ruimte
voor groei lijkt te liggen bij het vrouwelijke deel van de beroepsbevolking (ibo Deeltijd
2020). Momenteel stijgt de arbeidsparticipatie en arbeidsduur van vrouwen (Van den
Brakel et al. 2020).
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Meer werken, meer zorgen, meer leren
Nederlanders moeten langer doorwerken, en dus ook langer inzetbaar blijven. Daarmee
neemt, daarover zijn alle experts het eens, het belang van formeel en informeel leren ver-
der toe. Tijdens een langere loopbaan is de kans groter dat kennis en vaardigheden ver-
ouderen of dat fysiek werk op een gegeven moment niet meer vol te houden is. In al deze
situaties kunnen werkenden alleen aan het werk blijven als ze aan her-, bij-, om- of
opscholing doen.
De vergrijzing heeft ook gevolgen voor de noodzaak om voor anderen te zorgen. Doordat
er een groeiende groep ouderen is die deels verzorgd moet worden door een krimpende
groep jonge mensen, zal er naar verwachting een groter mantelzorgberoep op werkenden
worden gedaan (ook dat gebeurt al). In 1975 waren er ten opzichte van elke 85-plusser (de
groep die het vaakst zorg nodig heeft) nog 30 mensen van 50-75 jaar (de groep die het
vaakst informele hulp biedt). In 2015 was dit aantal potentiële mantelzorgers gedaald tot
vijftien per 85-plusser, en in 2040 zullen dat er naar schatting nog maar zes zijn (De Jong en
Kooiker 2018). Voor werkenden betekent dit bijvoorbeeld dat ze de zorg voor hun ouders
met minder broers en zussen kunnen delen. Naar verwachting zullen werkenden dus
steeds vaker hun werk moeten combineren met mantelzorg (Kooiker et al. 2019). Een
hogere instroom van (doorgaans jonge) migranten zou de verhouding tussen het aantal
mensen dat zorg nodig heeft en het aantal mensen dat die kan leveren slechts iets gun-
stiger maken (nidi en cbs 2020).
De geïnterviewde experts, waaronder Kène Henkens (afdelingshoofd Werk en Pensio-
nering, nidi) en Marjolein ten Hoonte (directeur Arbeidsmarkt en Maatschappelijk verant-
woord ondernemen (mvo)), verwachten dat de druk op werkenden om te zorgen zal toe-
nemen. De mate waarin hangt gedeeltelijk af van de rol van de overheid. De verhoging van
de pensioenleeftijd, de hoogte van de belastingen, de uitgaven aan de gezondheidszorg en
het beroep dat er op mantelzorg wordt gedaan, zijn allemaal politieke keuzes.

Vergrijzing en de kwaliteit van werk
Ook andere toekomstverkenningen constateren dat werkenden in de toekomst vermoede-
lijk meer zullen moeten werken, zorgen en leren (bv. Commissie Regulering van Werk 2020;
wrr 2020). Bij de vraag hoe plausibel het is dat zij dit ook kunnen, wordt minder stil-
gestaan. De ser (2016) concludeert wel dat dit geen vanzelfsprekendheid is en dat veel af
zal hangen van de mate waarin werkenden hun leven kunnen vormgeven en hierin onder-
steund worden. Een interessante gevolgtrekking van de geïnterviewde experts is dat het
denkbaar is dat werkenden meer ondersteuning vanuit werkgevers zullen krijgen omdat
deze partijen geen andere keuze hebben. Indien de vergrijzing inderdaad tot personeels-
tekorten leidt, zullen werkgevers gunstigere arbeidsvoorwaarden moeten bieden om men-
sen aan te kunnen trekken en te behouden. Ondersteuning op het gebied van zorgtaken en
ontwikkeling zouden onderdeel van deze gunstige arbeidsvoorwaarden kunnen zijn. De
coronacrisis en de als gevolg daarvan oplopende werkloosheid kan hier evenwel roet in het
eten gooien. We komen hier in paragraaf 6.5 op terug.

1 0 1 e e n  b l i k  o p  d e  t o e k o m s t



6.2.2 Vergrijzing en de ruimte om te zorgen

Meer oog en ondersteuning voor mantelzorg
Verschillende experts benadrukken het onbedoelde effect van een krimpende beroeps-
bevolking op de mate van ondersteuning op het gebied van mantelzorg. Dit zou werk-
gevers ‘dwingen’ om hun werknemers meer te ondersteunen. Daarnaast verwachten de
experts dat de zorgverantwoordelijkheden in 2030 zo breed verspreid zijn over werkenden,
dat werkgevers hier in feite niet omheen kunnen.

Werkgevers moeten wel mee omdat hun werknemers anders weglopen. Om als werkgever
aantrekkelijk te blijven, moet je dingen bieden. Op het gebied van mantelzorg, maar ook
waar het de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van mensen betreft. (Ingeborg Mussche,
Werk&Mantelzorg)

Twee van de experts benoemen dat het goed denkbaar is dat werkgevers niet alleen de
formele ondersteuning zullen uitbreiden, maar dat er ook meer oog en aandacht voor
mantelzorg zal zijn.

Ik verwacht dat, als het gaat over mantelzorg, arbeidsorganisaties zich wel op de een of
andere manier aan de vergrijzing gaan aanpassen. Dat kan zowel op informele wijze, bij-
voorbeeld door hier oog voor te hebben, maar ook op formele wijze, door bijvoorbeeld
verlofregelingen op te zetten. (Maria Peeters, hoogleraar Human Performance
Management)

De druk en de vraag zal toenemen (...) dus er zal dan toch druk op komen om daar iets voor
te verzinnen via formeel of informeel beleid. (Kène Henkens, afdelingshoofd werk en
pensionering, nidi)

Mesut Aydemir en Johan van der Kleij van het uwv verwachten eveneens dat werkgevers
die door de vergrijzing moeilijker aan personeel kunnen komen ‘creatiever’ worden en
meer met werkenden mee gaan denken. Zij verwachten daarom dat werknemers meer de
ruimte krijgen om het werk te combineren met privé.

Overbelasting werkenden door intensivering van mantelzorgtaken
In de toekomstverkenningen en de interviews komen ook risico’s naar voren. De voor-
naamste is dat dat het groeiend aantal ouderen dat zorg nodig heeft tot overbelasting bij
werkenden leidt. Meer werkenden zullen hun werk combineren met mantelzorg, en dus te
maken krijgen met knelpunten die nu al bij een deel van de werkende mantelzorgers spe-
len (De Boer et al. 2019). De ser (2016) verwacht bovendien dat deze zorg complexer, inten-
siever en langduriger zal zijn dan nu. Marjolein ten Hoonte beschrijft het risico op over-
belasting als volgt:

Een duidelijke oorzaak van toenemende werkdruk is dat je in het weekend niet meer kan
ontspannen omdat je ook tijd moet besteden aan de zorg die je oude ouders vragen. De
zorgtaken voor oudere werknemers zijn echt groot. En die zullen de komende tien, twintig
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jaar alleen nog maar groter worden. (Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt
en Maatschappelijk verantwoord ondernemen)

Hoewel de literatuurstudie zich niet primair op de gevolgen voor het welzijn van werken-
den richtte, kwam er in verschillende studies naar voren dat de mate waarin werkenden
conflicten tussen werk en privé en tijdsdruk ervaren versterkt wordt op het moment dat er
sprake is van intensieve mantelzorgtaken. Dit onderschrijft de verwachting dat een ver-
zwaring van de mantelzorgtaken (zonder dat andere taken verlicht worden) voor meer
overbelasting zal zorgen.
Een variant op deze redeneerlijn, die in het interview met Mesut Aydemir en Johan van der
Kleij (uwv) naar voren komt, is dat de werkdruk toeneemt in bedrijven met krimpende per-
soonsbestanden. Zij wijzen in het bijzonder op de problemen die er in sectoren kunnen
ontstaan waar in diensten wordt gewerkt, zoals de techniek en logistiek. Ongunstige dien-
sten (zoals in de nacht en het weekend) moeten daar over een kleiner aantal mensen wor-
den verdeeld, waardoor het werk zwaarder wordt en vaker conflicteert met privé-
activiteiten.

De risico’s concentreren zich met name bij oudere werkenden
Naast Marjolein ten Hoonte verwachten ook Ronald Dekker (szw) en Paul de Beer (hoog-
leraar Arbeidsverhoudingen) dat met name oudere werkenden belast zullen worden. Dit
wordt onderstreept door onderzoek dat laat zien dat het bij mantelzorg in de meeste
gevallen om de zorg voor bejaarde ouders of schoonouders gaat (Van den Brakel
et al. 2020). De meeste mantelzorgers zijn zelf dus ook meestal de jongste niet meer.
Vooral oudere werknemers combineren (nu en naar verwachting in de toekomst) relatief
vaak hun werk met informele hulp. Paul de Beer wijst erop dat het de combinatie van eisen
is die bepaalt hoeveel druk er op oudere werkenden komt te liggen. Bij ongewijzigd beleid
zou dit ten koste van oudere werkenden kunnen gaan.

De leeftijdsgroep tussen de 60 en 70 jaar vormt de kern van het onbetaalde werk, mantel-
zorg en vrijwilligerswerk. Als die groep ook meer formeel moet gaan participeren op de
arbeidsmarkt, dreigt daar een flinke spanning te ontstaan. Dat zou wel eens in toenemende
mate kunnen gaan knellen, met name voor vrouwen. Dan dreigt mantelzorg in de knel te
komen, of misschien nog problematischer, dat de oudere vrouwen zelf in de knel komen,
omdat ze toch proberen beide te combineren, terwijl ze dat niet volhouden. (Paul de Beer,
hoogleraar Arbeidsverhoudingen)

Vooral vrouwen krijgen het naar verwachting drukker
Hoewel vermoedelijk alle werkenden meer mantelzorg zullen gaan geven, zijn er goede
redenen om aan te nemen dat vrouwelijke werkenden een relatief groot deel van de toe-
genomen mantelzorgtaken op zich zullen nemen en dat de knelpunten op het raakvlak met
werk voor deze groep het grootste zullen zijn. De sociale normen in Nederland (maar ook
daarbuiten) leggen de hoofdverantwoordelijkheid voor de zorg voor anderen nog altijd bij
vrouwen (Aarntzen 2020; Van den Brakel et al. 2020). Dit betekent dat vrouwen nu meer
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voor anderen zorgen dan mannen en zonder grote culturele verschuivingen zal dit vermoe-
delijk betekenen dat een toekomstige uitbreiding van zorgtaken voornamelijk bij vrouwen
komt te liggen. Meer vrouwen dan mannen zorgen voor hulpbehoevende naasten, of zijn
daartoe bereid als dat op hun pad zou komen. Dat geldt ook voor werkende vrouwen, en
zelfs voor voltijdswerkende vrouwen (Van den Brakel et al. 2020). Verschillende experts
vrezen dan ook dat de toenemende vraag naar mantelzorgers vooral op het bordje van de
(ook steeds meer werkende) vrouwen komt te liggen.

Deeltijdwerk is lang gezien als de ideale oplossing voor vrouwen om werk en zorg te com-
bineren en werd dan ook door de overheid gestimuleerd (Merens 2009). Het is de vraag of
deeltijdwerk over tien jaar nog net zo populair is als nu. Enerzijds maakt een toenemende
mantelzorgdruk het plausibel dat vrouwen vasthouden aan het deeltijdwerk. Mogelijk
wordt het zelfs nog populairder als ook mannen meer moeite krijgen met het combineren
van taken. Anderzijds is het ook denkbaar dat er een groter beroep op vrouwen wordt
gedaan en dat de acceptatie voor deeltijdwerk als gevolg daarvan afneemt. Omdat
vrouwen minder (uren) werken dan mannen, is bij hen de meeste winst te behalen als de
krapte op de arbeidsmarkt moet worden gecompenseerd (tk 2013/2014)2. Kène Henkens
van het nidi ziet een verschuiving in de normen omtrent deeltijdwerk en wijst op het
woord ‘deeltijddecadentie’ dat hij recent in een actualiteitenprogramma hoorde:

Drie dagen werken terwijl iemand eigenlijk fulltime zou kunnen werken wordt dus als deca-
dent gezien. Het is nogal wat om dat te zeggen. Dat dat woord überhaupt opkomt zegt heel
veel over wat de huidige norm is en hoe er over de toekomst wordt gedacht. Je moet dus
werken. (Kène Henkens, afdelingshoofd werk en pensionering, nidi)

Indien mensen (en met name vrouwen) meer moeten gaan werken en zorgen, zou dit
kunnen gaan knellen. Zo stelt ook Tanja van der Lippe:

De verzorgingsstaat wordt door de vergrijzing te duur. En de participatiesamenleving ver-
wacht dat burgers zelf voor hun naasten zorgen. Dit leidt tot frictie tussen werk en zorg.
(Tanja van der Lippe, hoogleraar familiesociologie en organisatiesociologie)

6.2.3 Vergrijzing en de ruimte om te leren

Rendement op scholing toegenomen
In korte tijd is de leeftijd waarop mensen met pensioen gaan sterk toegenomen. Dit heeft
ook gevolgen gehad voor het belang van scholing. Onder andere Maria Peeters (hoogleraar
Human Performance Management) en Andries de Grip (directeur roa), kaarten dit aan.

De vergrijzing betekent dat mensen langer mee moeten. Vroeger werden veel problemen
opgelost door mensen in de vut te stoppen of in de wao. Dit gebeurt nog steeds wel. Maar
de periode waarin competenties op peil moeten worden gehouden is in relatief korte tijd met
ongeveer een jaar of tien verlengd. (Andries de Grip, directeur roa)
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De Commissie Regulering van Werk (2020) wijst erop dat de verhoogde pensioensleeftijd
het rendement van scholing voor werkgevers doet toenemen. Zij kunnen immers voor een
langere periode de vruchten plukken van een cursus of training. Hierdoor zullen werk-
gevers, zo veronderstelt de commissie, meer geneigd zijn hun personeel te stimuleren om
zich te blijven ontwikkelen en zullen ze dit ook meer faciliteren. Zeker als het om zwaar
werk gaat dat weinig mensen tot aan hun (verhoogde) pensioenleeftijd vol kunnen hou-
den. Deze redenering wordt ondersteund door de bevinding in hoofdstuk 4 dat financiële
overwegingen van werkgevers een belangrijke rol spelen bij het investeren in formeel (en
mogelijk ook) informeel leren. Daarmee zou de ruimte om te leren dus worden vergroot. Er
is enig bewijs voor deze redenering. In tegenstelling tot andere groepen werkenden neemt
de scholingsdeelname van 55-plussers de afgelopen tien jaar geleidelijk toe. Zij scholen
zich nog altijd minder dan hun jongere collega’s, maar het verschil wordt kleiner (Portegijs
2020). Ook uit onderzoek van het roa blijkt dat de verlenging van het werkzame leven
gevolgen heeft gehad voor scholingsdeelname van ouderen.

We hebben dat zelf ook heel mooi aangetoond door een onderzoek waarin we twee leef-
tijdscohorten hebben vergeleken met mensen die in 1949 geboren zijn en mensen die in 1950
geboren zijn. Mensen die in 1949 geboren zijn die hielden de oude vut-rechten nog en die
van 1950 niet meer. Vanaf het eerste jaar is de groep uit 1950 meer gaan scholen en die
groep uit 1949 niet. (Andries de Grip, directeur roa)

Leren als het kind van de rekening?
De ser (2016) oppert dat leren weleens het kind van de rekening zou kunnen worden als
werkenden het drukker krijgen doordat ze door de vergrijzing meer moeten gaan zorgen en
werken. Onder dergelijke omstandigheden zou de toegenomen noodzaak om meer te
leren zich dus niet vertalen in een gedragsverandering. Dat zou oudere werkenden, die
relatief vaak tevens mantelzorger zijn, kunnen belemmeren om zich te blijven scholen.
Hoewel er opvallend weinig onderzoek bestaat dat naar het grensvlak tussen zorgen en
leren heeft gekeken, suggereert een studie van Maslowski (2019) dat voor sommige
werkenden druk op het werk en in het privéleven een barrière kan vormen om te (blijven)
leren. Zolang het werk inhoudelijk uitdagend blijft, hoeft dat volgens Paul de Beer geen
probleem te zijn:

Mijn stelling is dat je blijven ontwikkelen, in termen van nieuwe taken erbij krijgen en daar-
door nieuwe dingetjes leren, dat dat eigenlijk belangrijker is dan om de zoveel tijd weer naar
een cursus of training gaan. Ik vind het ook een beetje zorgelijk dat we vooral af gaan op
formele scholing. Er wordt vaak vastgesteld dat ouderen minder deelnemen aan formele
scholing dan jongeren en daarbij wordt onmiddellijk geconcludeerd dat dat een probleem is.
Naar mijn idee is dat maar de vraag. Als die ouderen zich nog gewoon informeel kunnen
ontwikkelen, draagt dat naar mijn idee net zo goed bij aan duurzame inzetbaarheid.
(Paul de Beer, hoogleraar Arbeidsverhoudingen)
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Volgens Maria Peeters zullen dan wel de beelden over de oudere werknemer bij sommige
werkgevers moeten worden aangepast. Volgens haar wordt nog te vaak aangenomen dat
ze niet meer mee kunnen of willen en worden ze daarom op een zijspoor gezet:

Omdat oudere werknemers toch ook nog wel regelmatig slachtoffer zijn van stereotypering
en vooroordelen. Oudere werknemers zouden niet met nieuwe technologieën kunnen
omgaan, oudere werknemers zouden star zijn, oudere werknemers zouden minder de moeite
zijn om in te investeren, want ze gaan toch binnenkort met pensioen. (Maria Peeters,
hoogleraar Human Performance Management)

6.3 Technologisering

6.3.1 De trend
Een tweede trend die in vrijwel alle toekomstverkenningen wordt aangekaart is technolo-
gisering; de voortschrijdende ontwikkeling van techniek en de invloed hiervan op leven en
werk. Er bestaan verschillende accentverschillen in de omschrijving van de trend en de aan-
dacht voor de deelaspecten. De Sociaal-Economische Raad (ser) verwacht een intensive-
ring, verbreding en verdieping van ict-toepassingen en beschrijft dit in navolging van
anderen als de vierde industriële revolutie (ser 2016). De Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (wrr 2020) richt zich met name op de invloed die robotisering op de werk-
zekerheid heeft. In de scp-serie over de toekomstige kwaliteit van werk, waar dit rapport
onderdeel van uitmaakt, wordt zowel ingegaan op de invloed van robotisering (Maslowski
et al. 2021) als op de manier waarop de technologische aspecten van platformwerk door-
werken (Rözer et al. 2021).
De Commissie Regulering van Werk ziet ‘geen reden te veronderstellen dat de snelheid van
de wijze waarop technologische vernieuwing ons werk en leven beïnvloedt de komende
tijd zal afnemen’. Ook Maslowski en collega’s (2021) stellen dat technologisering doorzet.
Zij constateren echter ook dat er verschillende ideeën bestaan over het tempo van techno-
logisering en de impact daarvan op ons leven.
Waar het debat over de vergrijzing zich met name toespitst op de gevolgen voor het zorgen
voor anderen, zien we dat het debat over technologisering zich vooral toespitst op leren. In
alle geraadpleegde toekomstverkenningen wordt geconstateerd dat technologisering leren
nog belangrijker maakt dan het nu al is omdat mensen mee moeten kunnen gaan met deze
veranderingen (Commissie Regulering van Werk 2020; ser 2016; wrr 2020), en ook de
experts gaan daarvan uit. Scholing komt in veel toekomstverkenningen dan ook naar voren
als dé oplossing om ervoor te zorgen dat mensen (kwaliteitsvol) werk behouden
(Maslowski et. al 2021). Veel minder aandacht gaat echter uit naar de vraag wat er gebeurt
met de daadwerkelijke ruimte om te leren. Om recht te doen aan het debat staan we eerst
stil bij het leren in de toekomst om daarna de implicaties voor het zorgen te doordenken.
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6.3.2 Technologisering en de ruimte om te zorgen

Minder steun door het verlies van collega’s en leidinggevenden
Uit de literatuur en expertinterviews kwam duidelijk naar voren dat steun en begrip van
collega’s en leidinggevenden het makkelijker kunnen maken om betaald werk met zorg-
taken te combineren (zie hoofdstuk 4). Alleen al te weten dat, áls er een noodgeval is, je
naar huis kunt omdat je leidinggevende daar de ruimte voor geeft en collega’s taken over-
nemen geeft rust. Ook de wrr (2020) wijst erop dat collegiale steun belangrijk is om om te
kunnen gaan met de eisen van het werk en andere verplichtingen. Als technologisering
ertoe zou leiden dat werkenden vaker een robot als collega hebben of vaker worden aan-
gestuurd door een platform in plaats van een leidinggevende, dan zou dat ten koste kun-
nen gaan van deze belangrijke vormen van steun. In theorie zouden robot-collega’s of
-leidinggevenden ook zo geprogrammeerd kunnen worden dat ze in voorkomende geval-
len begripvol en ondersteunend reageren. Of dat hetzelfde effect zou hebben als de steun
van collega’s van vlees en bloed is onduidelijk.
Als de platformeconomie enige indicatie geeft van de wereld waarin werkenden door tech-
nologie worden aangestuurd, zijn de voortekenen in ieder geval niet gunstig. Het beeld dat
in de kennissynthese over platformisering naar voren komt wijst erop dat er in de techno-
logie veel prikkels zijn ingebouwd die werkenden vooral ‘overhalen’ om veel te werken3

(Rözer et al. 2021). Door dynamische beprijzing wordt het werk op incourante uren
(’s avonds, ’s nachts, in het weekend) vaak beter betaald. De vraag naar maaltijdbezorgers
en chauffeurs valt bijvoorbeeld precies samen met de tijd die gezinnen doorgaans met
elkaar doorbrengen (Rözer et al. 2021). Ook is niet altijd van te voren duidelijk hoe lang een
klus duurt; een klant kan bijvoorbeeld naar het station moeten worden gebracht, maar ook
naar Parijs. Zoals hoofdstuk 4 liet zien perkt werk buiten kantoortijden de tijd om te zorgen
vaak in, zeker als het slecht voorspelbaar is.

Digitalisering vergroot de zeggenschap over werkplek en -tijden
Een deelontwikkeling binnen de technologisering van de arbeidsmarkt is de digitalisering:
steeds meer werktaken gebeuren op de computer. Deze ontwikkeling heeft als gevolg dat
veel werkenden met de laptop en de smartphone in principe overal en altijd (een deel van)
hun werk kunnen doen. Het is denkbaar dat technologische ontwikkelingen ertoe leiden
dat een groter deel van de werkzaamheden in de toekomst digitaal kunnen worden uit-
gevoerd. Er worden bijvoorbeeld robots ontwikkeld waarmee chirurgen vanaf een andere
plek (of zelfs vanuit een ander land) kunnen opereren (bbc Future 2014) en virtual reality
maakt het steeds makkelijker om op afstand samen te werken. Ervaringen met eerdere
vormen van digitalisering laten zien dat werk dat gedigitaliseerd wordt makkelijker thuis
kan worden uitgevoerd en dat dit doorwerkt in het raakvlak tussen werk en privé. Uit
onderzoek, beschreven in hoofdstuk 4, werd duidelijk dat mensen die thuis kunnen werken
reistijd besparen en hun werk makkelijker kunnen afstemmen op hun zorgtaken. Vanuit dit
oogpunt zou verdere digitalisering de ruimte om te zorgen dus verder kunnen vergroten.
Overigens zullen er altijd vormen van werk zijn die niet te digitaliseren zijn.
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De literatuur en interviews maakten ook duidelijk dat digitalisering niet enkel voordelen
met zich meebrengt. Meer zeggenschap is voor sommige groepen werkenden een mixed
blessing doordat het de grenzen tussen werk en privé verschuift en vervaagt. Het risico hier-
van is dat het werk nooit af is en werkenden altijd het gevoel hebben ‘aan te staan’ en
eigenlijk nog iets te moeten doen, waardoor er thuis meer gewerkt wordt en privétijd min-
der ‘vrij’ voelt. Dit risico zou met name groot zijn in veeleisende competitieve beroepen
waarbij die onduidelijke grenzen tussen werk en privé er ook toe leiden dat werkenden
ongemerkt meer tijd in hun werk stoppen dan de bedoeling is. Ook zijn er persoonlijk-
heidsverschillen die maken dat sommige mensen (de ‘integreerders’) er heel goed op varen
als werk en privé door elkaar heen lopen, terwijl anderen (de ‘segmenteerders’) hier juist
veel moeite mee hebben. Als digitalisering doorzet en nieuwe vormen aanneemt, is het dus
waarschijnlijk dat dit zowel winnaars als verliezers op zal leveren.

Als technologisering tot hogere werkdruk leidt, kan het moeilijker worden om betaald werk
en zorg te combineren
Technologisering, zo wordt in verschillende toekomstverkenningen verondersteld of
gehoopt, zal leiden tot een verhoging van de arbeidsproductiviteit (Commissie Regulering
van Werk 2020; ser 2016). Maar wat betekent dit voor de werkdruk en de manier waarop
dit doorwerkt in het privéleven? De kennissynthese over robotisering werpt licht op een
deel van deze puzzel. Maslowski et al. (2021) laten zien dat de impact van robotisering op
de werkdruk afhangt van de manier waarop robots worden ingezet. Op het moment dat
machines een deel van het werk overnemen verlaagt dit de werkdruk, maar als zij de regie
overnemen, leidt dat juist tot een verhoging van de werkdruk (Maslowski et al. 2021). Ook
de wrr ziet dit ‘gevaar’. Zij beschrijven intensivering als een van de drie trends die de kwa-
liteit van werk in Nederland onder druk zetten. Zij doelen daarbij op een geleidelijk steeds
hoger geworden werkdruk. Kwantitatief, in de zin van meer werk in dezelfde tijd, en ook
kwalitatief, door een hogere mentale en emotionele belasting. De wrr vreest dat intensief
werk slechter vol te houden is als er thuis ook nog van alles van de werkende gevraagd
wordt. Die indruk wordt, zoals we in hoofdstuk 4 zagen, bevestigd in de literatuurstudie.
Tegelijkertijd moet hierbij dus ook de kanttekening worden gemaakt dat technologisering
de werkdruk – onder de juiste omstandigheden ook kan verlagen, wat juist meer tijd en
energie voor zorg betekent.

Technologie kan betekenis van werk vergroten, maar ook verkleinen
Technologisering kan dus via de zeggenschap en werkdruk doorwerken in de ruimte om te
zorgen. Een derde pad dat hiernaast loopt, is de indirecte invloed via de betekenis van
werk. Alle drie de kennissynthesen in deze serie laten zien dat technologie het werk dyna-
mischer, uitdagender en leuker kan maken (Maslowski et al. 2021; Rözer et al. 2021). Uit de
in hoofdstuk 4 beschreven onderzoeken blijkt dat betekenisvol werk, via het humeur en de
energie van de werkenden, positief uitwerkt op de interactie met kinderen (Danner-
Vlaardingerbroek et al. 2013). Ook zagen we daar dat inhoudelijk leuk en betekenisvol werk
een tegenhanger kan zijn voor zware mantelzorgtaken. Het is dus denkbaar dat technolo-
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gische ontwikkelingen tot een grotere emotionele ruimte om te zorgen leiden. Een keer-
zijde van deze medaille is dat de emotionele ruimte juist kleiner zal worden op het
moment dat technologie het werk versimpelt, of ten koste gaat van de autonomie.

Technologie kan zorgtaken verlichten
Technologische ontwikkelingen doen zich niet alleen voor in het betaald werk en het
onderwijs. Ook wat betreft het verlichten of overnemen van onbetaald werk staan de ont-
wikkelingen niet stil. In steeds meer tuinen doet een robotmaaier zijn werk, en in steeds
meer woningen schuiven robotstofzuigers door de kamers. Digitale communicatie-
middelen, telemonitoring en hulprobots zouden het combineren van werk en zorg makke-
lijker kunnen maken omdat zorgtaken worden overgenomen en werkenden vanaf het werk
makkelijker in contact kunnen blijven staan met degenen die van hun zorg afhankelijk zijn.
Ingeborgh Mussche wijst bijvoorbeeld op de potentie van alarmsystemen die mantel-
zorgers helpen op afstand contact te houden.

Digitale middelen [zoals alarmsystemen] stellen mantelzorgers in staat om de vinger aan de
pols te houden. Zeker als je wat verder weg woont, scheelt dat reistijd en dat creëert ook
weer wat rust en tijd. (Ingeborg Mussche, adviseur Werk&Mantelzorg)

Veel van deze technieken staan nog in de kinderschoenen, maar de ontwikkelingen gaan
snel en de verwachting is dat dit het werk van zorgenden zal verlichten (Van Campen et al.
2016; ser 2016). Tegelijkertijd zijn er ook kanttekeningen te plaatsen (De Bruin et al. 2018).
Zo zal niet iedere mantelzorger de competenties hebben om de technologie te gebruiken,
zijn er kosten aan verbonden en hebben mantelzorgers die ver weg wonen er weinig aan
als ze een seintje van de sensor krijgen dat hun naaste is gevallen. Ook is niet iedere zorg-
verlener en -ontvanger even gecharmeerd van technologie (‘zorg is warm en technologie is
koud en afstandelijk’) (Van Campen et al. 2016). In onze kennissynthese en andere ver-
kenningen wordt minder ingegaan op de kansen en risico’s op het gebied van de zorg voor
kinderen. Over zorgrobots voor kinderen wordt – gezien hun afhankelijkheid en kwets-
baarheid – eigenlijk niet gesproken. Tegelijkertijd maken veel ouders gebruik van apps
waarmee ze op de hoogte blijven van het wel en wee van hun kind op de opvang (Roeters
en Bucx 2018).

Een hele andere manier waarop techniek werkenden kan ontlasten, is via digitale plat-
formen voor huishoudelijke en persoonlijke dienstverlening die het makkelijker maken
zorgtaken uit te besteden (ser 2016). Omdat de zorg wordt uitbesteed gaat het hier niet om
het creëren van meer ruimte om te zorgen, maar het kan wel de druk op werkenden ver-
lichten, en meer ruimte bieden voor overgebleven zorgtaken. Rözer et al. (2021) laten zien
dat platformen in potentie veel mogelijkheden bieden om vraag en aanbod van werk bij
elkaar te brengen. Er zijn al platformen actief op dit terrein, zoals schoonmaakdienst Help-
ling. Een groot deel van de maatschappelijke dienstverlening is nu nog zwart (cbs 2012),
maar zou in de toekomst wellicht in de formele economie kunnen worden getrokken (ser
2020).
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6.3.3 Technologisering en de ruimte om te leren

Technologische veranderingen stimuleren werkgevers en werkenden om in scholing te
investeren
In alle geraadpleegde toekomstverkenningen wordt ervan uitgegaan dat het belang van
scholing toeneemt door technologische ontwikkelingen. Ook experts verwachten dat leren
een vaart zal nemen doordat het noodzakelijker wordt om te leren vanwege de snelle tech-
nologische ontwikkelingen. Werkgevers zouden meer noodzaak voelen om werknemers te
laten scholen om hen toe te rusten voor nieuwe taken. Scholing betaalt zich onder deze
omstandigheden ook meer uit. Dit zou de ruimte voor werkenden om te leren vergroten.
Deze verwachting vertoont sterke parallellen met de verwachting dat vergrijzing tot meer
ondersteuning op het gebied van mantelzorg leidt: het gebeurt omdat het nodig is.

Technologische veranderingen kunnen een stimulans zijn voor leren
Een verschil met de redenering voor vergrijzing is dat technologische ontwikkelingen ook
inherent leerzaam zijn. Werken en leren bijten elkaar hier dus niet, maar verrijken elkaar
juist. Ook zonder bijsturing van werkgevers ontstaan er meer mogelijkheden om nieuwe
kennis en vaardigheden op te doen. Hoofdstuk 5 liet zien dat vernieuwingen op het werk
ook de werkplek zelf tot een leerrijkere omgeving maken, zodat werkenden al doende,
informeel, bijleren. Ook kunnen veranderingen in werkzaamheden – onder de juiste
omstandigheden – werkenden motiveren om hun kennis en vaardigheden bij te spijkeren.
Verschillende adviezen en experts wijzen op deze positieve bijvangst van technologische
ontwikkelingen. De Commissie Regulering van Werk (2020) verwacht dat het werk hierdoor
leuker, uitdagender en minder zwaar wordt. De ser (2016) verwacht dat werk hierdoor
dynamischer en meer divers wordt. Ook de geïnterviewde experts Maria Peeters en Andries
de Grip zien technologisering als een motor voor informeel leren.

Ik denk dat het voor sommige beroepen een zegen is en dat de kwaliteit van het werk echt
veel beter en uitdagender wordt. Dat saaie, repeterende taken overgenomen worden door
robots is alleen maar fijn en er blijft dus meer ruimte over voor uitdagende taken, zou je
kunnen zeggen. (Maria Peeters, hoogleraar Human Performance Management)

[Technologisering] is niet alleen een uitdaging maar het is ook deel van de oplossing. Het is
eigenlijk een samenhangend ecosysteem van leren en ontwikkelingen waarbij het informele
leren een hele belangrijke rol speelt. (Andries de Grip, directeur roa)

Maar het is geen zekerheid dat technologisering gunstig uitpakt voor werkenden
Ondanks deze kansen van technologisering, wordt het werk hier niet per definitie uitda-
gender en dus leerzamer van. Onder ongunstige omstandigheden kan ook het omgekeerde
gebeuren (Maslowski et al. 2021; ser 2016). Ronald Dekker (toenmalig beleidsmedewerker
Ministerie van szw) beargumenteert dat de impact van technologie op scholing volledig
afhangt van de manier waarop dit wordt ingezet. Als routinematige taken worden over-
genomen, dan wordt het werk dat overblijft inhoudelijk interessanter. Maar het omge-
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keerde is ook mogelijk. Scripts in callcenters en monitorsystemen duwen werkenden
volgens Dekker in een keurslijf en maken dat zij minder in plaats van meer gaan leren.
Vooral lageropgeleiden lopen het risico dat nieuwe technologieën taken van hen over-
nemen (Commissie Regulering van Werk 2020). Uit het weinige onderzoek hiernaar blijkt
dit dat dit zowel een verschraling als een verrijking van hun (overgebleven) werk kan bete-
kenen (Maslowski et al. 2021).

Onderwijs op afstand biedt nieuwe mogelijkheden
De literatuurstudie liet zien dat tijds- en geldrestricties voor werkenden belangrijke rede-
nen zijn om af te zien van het volgen van scholing (zie bv. Maslowski 2019). Technologi-
sering van het onderwijs kan deze restricties verkleinen. Als het aanbod van online onder-
wijs toeneemt, kunnen werkenden makkelijker en op meer manieren nieuwe kennis en
vaardigheden opdoen (Turkenburg en Herweijer 2016). De drempel wordt lager omdat
iemand bijvoorbeeld niet naar Boston hoeft te gaan om daar een mba te volgen, maar dit
ook vanuit huis kan doen waardoor werk- en zorgverantwoordelijkheden minder onder-
broken worden. Ook voor informeel leren biedt technologie mogelijkheden. Linda Kool
beschrijft bijvoorbeeld een situatie waarin technologie ook informeel leren makkelijker
maakt:

[In de scheepvaart] bestaat er een soort augmented-realitybril waarbij de senior monteur
aan wal kan meekijken met de monteur die aan boord is. Hij kan hem dus helpen en in
zekere zin ook opleiden. De reistijden van de senior monteurs gaan daardoor enorm naar
beneden. Maar het is dus ook fijn voor die medewerker die direct van de kennis van de meer
ervaren collega profiteert. (Linda Kool, thema-coördinator Digitale Samenleving,
Rathenau Instituut)

6.4 Flexibilisering

6.4.1 De trend
Een derde trend, na vergrijzing en technologisering, die in de door ons gelezen toekomst-
verkenningen over de arbeidsmarkt steevast terugkomt is de flexibilisering; de gestage
toename van mensen die niet in vaste dienst zijn bij een werkgever. Deze bronnen hebben
het over de flexibiliseringstrend (Commissie Regulering van Werk 2020; wrr 2020) en de
stormachtige groei van het aandeel werkenden zonder een vast contract (Platform Toe-
komst van Arbeid 2019). Ook volgens de experts waarmee is gesproken is flexibilisering
een belangrijke ontwikkeling op de Nederlandse arbeidsmarkt. Zij wezen er onder andere
op dat onze arbeidsmarkt sterker geflexibiliseerd is dan die van andere eu-landen en dat
we inmiddels koploper flexibele arbeid zijn (zie ook oecd 2019b; Platform Toekomst van
Arbeid 2019). Ruim een op de drie werkenden heeft een tijdelijk contract, een oproep-
contract, werkt als uitzendkracht, platformwerker of als zelfstandige. Vooral jongeren,
lageropgeleiden en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben nu veel
vaker een flexibel contract dan tien jaar geleden (Den Ridder et al. 2020). De meerderheid
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van de flexwerkers blijkt hier niet voor te kiezen, zij hadden liever een vaste aanstelling
gehad (cpb 2019). De meeste zzp’ers blijken wel tevreden met hun positie (Financiën 2015).
De toekomstverkenningen zijn minder eenduidig over de vraag of deze flexibiliseringstrend
zich ook de komende jaren voortzet. Deze vraag wordt ook vaak niet expliciet beantwoord.
In plaats daarvan wijst men op de stijgende trend in de afgelopen jaren en wordt door-
dacht wat het betekent als deze trend doorzet. Daar waar er wel op de toekomst wordt
gereflecteerd, lijken er geen redenen te zijn te verwachten dat de trend ombuigt. De ser
(2016) gaat ervan uit dat het aandeel zzp’ers en mensen met flexibel werk verder zal stij-
gen. Ook het aandeel werkenden dat via een platform werk vindt, zal naar verwachting ver-
der groeien (Rözer et al. 2021). De aanname hierbij is vaak dat verdere technologisering en
globalisering flexibel werk aantrekkelijker maken voor werkgevers omdat dit hun wend-
baarheid zou vergroten. Tegelijkertijd merkt onder andere de Commissie Borstlap op dat
het verlies aan menselijk kapitaal de innovatiekracht juist zou kunnen ondermijnen.

Flexibilisering en de kwaliteit van werk
Waar over technologisering in vrij neutrale termen wordt geschreven en gesproken, wordt
verdere flexibilisering door veel verschillende partijen als iets onwenselijks gezien, zeker in
het debat over de kwaliteit van werk. Flexibilisering zou ten koste gaan van de werk- en
inkomenszekerheid van werkenden met een flexibele arbeidsrelatie (Commissie Regulering
van Werk 2020; Platform Toekomst van Arbeid 2020; wrr 2020b). In economisch minder
voorspoedige tijden, die volgens Paul de Beer eerder regel dan uitzondering zijn (De Beer
2020), verliezen zij als eerste hun werk. Dat blijkt ook weer in de huidige coronacrisis
(cpb 2020a; Den Ridder et al. 2020). Daar komt bij dat werkenden met een zwakke positie
op de arbeidsmarkt (jongeren, mensen met een laag opleidingsniveau, arbeidsbeperking of
migratieachtergrond) oververtegenwoordigd zijn binnen deze groep. Het Centraal
Planbureau (cpb) concludeert dan ook dat de sterkste schouders niet de zwaarste lasten
van de crisis dragen (cpb 2020a). In de probleemanalyse van de Commissie Regulering van
Werk staat de flexibiliseringstrend zelfs op de eerste plaats: ‘Flexibel werk heeft nadelige
sociale en maatschappelijke effecten.’ De wrr, Platform Toekomst van Arbeid en de Com-
missie Regulering van Werkpleiten er dan ook allen voor om flexibilisering een halt toe te
roepen en de verschillen in positie tussen werkenden met een vast en flexibel contract te
verkleinen. Ook de experts zitten op deze lijn en vinden daarbij de oecd aan hun zijde, die
Nederland heeft opgeroepen de fiscale prikkels die ten grondslag liggen aan deze groei van
flexwerk te beperken (oecd 2018a).
Waar het de gevolgen van flexibilisering voor leren betreft kunnen we vrij sterk varen op de
ideeën van andere adviezen (zoals die van de Commissie Regulering van Werk) en de
inzichten uit hoofdstuk 5. Daarom beginnen we met deze implicaties. Waar het zorgen
betreft is de empirische basis minder stevig, maar komen er opvallend genoeg wel een gro-
ter aantal kansen en risico’s naar voren.
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6.4.2 Flexibilisering en de ruimte om te zorgen

Lossere arbeidsrelatie, minder steun collega’s en leidinggeven voor zorgtaken
In hoofdstuk 4 werd duidelijk dat de steun van leidinggevenden en collega’s veel uitmaakt
voor de gevoelde ruimte om te zorgen. Flexibilisering kan ten koste gaan van duurzame
arbeidsrelaties. Hoe losser en korter de arbeidsrelatie, des te slechter zal dit systeem van
informele steun dus waarschijnlijk werken (Roeters et al. 2016). De wrr (2020) laat zien dat
tijdelijke medewerkers, vooral uitzend- en oproepkrachten, zich iets minder gesteund voe-
len door collega’s, maar dat vooral de leidinggevenden op grotere afstand staan. Verdere
flexibilisering zou dus, via afgenomen steun, de ruimte om te zorgen kunnen ondermijnen.
Dit lijkt in het bijzonder voor zelfstandigen een risico, zoals de casus over platformwerk
illustreert. De meeste platformwerkers hebben niet of nauwelijks contact met collega-
platformwerkers en het platform zelf fungeert niet als leidinggevende (Rözer et al. 2021).
Als je baas een algoritme is en je collega je grootste concurrent, is het lastig een vorm van
gemeenschap te ervaren en te organiseren, vermoedt de wrr. Monique Kremer, die de
wrr-verkenning over de toekomst van werk trok, denkt dat het daarom voor met name de
platformwerkers lastig zal zijn om bij hoge werkdruk ruimte te houden voor zorgtaken:

Het kan voorkomen dat mensen met zorgtaken op het moment dat ze een deadline hebben,
onderuit gaan. Zo’n platform gaat dan niet tegen je zeggen ‘ik begrijp wel dat je moeder
ziek is geworden of je kind ziek is geworden’ (…), want ze kennen je niet eens. (Monique
Kremer, toenmalig senior wetenschappelijk medewerker wrr)

Een deel van de flexwerkers heeft relatief veel zeggenschap over werktijden
Tegenover de risico’s van flexibel werk staat één groot voordeel: voor een deel van de flex-
werkers biedt hun arbeidsrelatie namelijk in principe veel zeggenschap over werktijden.
Zelfstandigen, platformwerkers, uitzend- en oproepkrachten kunnen zelf bepalen hoeveel
en wanneer ze werken. Dat geeft hun, in de terminologie van de wrr, meer ‘grip op leven’.
Ook in hoofdstuk 4 kwam dit naar voren als iets dat de combinatie werk/zorg kan vereen-
voudigen, omdat het werk om de privé-verantwoordelijkheden heen geplooid kan worden
(zie ook ilo 2016; oecd 2018b). Volgens verschillende experts, waaronder Fabian Dekker
(seor) en Laura den Dulk (hoogleraar Arbeid, organisatie en werk-privévraagstukken) is dit
dan ook een belangrijke reden waarom werkenden kiezen voor het zelfstandig onder-
nemerschap. Erik Stam meent dat dit ook voor platformwerk geldt:

Ouders kunnen elke dag hun kinderen wegbrengen tussen 8 en 10 en ze ’s middags tussen 3
en 5 weer in huis halen en tussendoor tijd hebben om dingen te doen waar ze goed in zijn.
De meeste werkgevers zullen niet geneigd zijn om daar ruimte voor te bieden, maar via een
platform kan dat wel. (Erik Stam, hoogleraar Strategie, Organisatie en Onder-
nemerschap)
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…maar ook voor hen heeft zeggenschap een keerzijde
Zoals bij technologisering ook is aangekaart, gaat meer zeggenschap niet per definitie
samen met een betere balans tussen werk en privé. Zeggenschap heeft ook een keerzijde
voor werkenden die hierdoor het gevoel hebben altijd beschikbaar te moeten zijn. Uit de
literatuur over platformwerk blijkt daarnaast dat de beloften op het gebied van zeggen-
schap niet altijd waarheid worden (Rözer et al. 2021). De zeggenschap van werkenden zon-
der vaste werkgever moet namelijk soms duur betaald worden. Werkenden die ook nog
andere inkomstenbronnen hebben (zoals studenten, gepensioneerden of werkenden met
een partner die voldoende verdient) kunnen zich permitteren de behoefte aan tijd voor te
laten gaan op de behoefte aan geld. Maar voor degene die van zijn/haar werk moet leven,
of zelfs een gezin moet onderhouden, is dat minder eenvoudig (Rözer et al. 2021; wrr
2020). Voor die laatste groep kan de werk- en inkomensonzekerheid hen aanzetten om
elke baan/klus aan te pakken. Dit wordt versterkt als ze beoordeeld worden op hun
beschikbaarheid en daarmee de kans op nieuwe klussen vergroten of verkleinen (Rözer
et al. 2021; wrr 2020). Volgens Laura den Dulk hoeft het niet eens de feitelijke werk-
onzekerheid te zijn die mensen aanzet (te) veel te werken:

Onzekerheid over voldoende werk maakt dat zzp’ers en freelancers opdrachten aannemen
die ze eigenlijk helemaal niet willen doen of er niet bij kunnen hebben. Dan verklein je
natuurlijk de mogelijkheid om te zorgen. (Laura den Dulk, hoogleraar Arbeid, organi-
satie en werk-privévraagstukken)

Ondersteuningsmogelijkheden zijn minder toegankelijk en aantrekkelijk voor flexwerkers
Hoewel dit in onze eigen inventarisatie van beschikbare kennis niet naar voren kwam, con-
stateert de wrr (2020) dat flexwerkers minder toegang tot verlofregelingen hebben. Werk-
nemers met een tijdelijk contract hebben in principe dezelfde rechten op verlof als werk-
nemers met een permanent contract, maar het kan een probleem zijn als het contract
tijdens de verlofperiode afloopt. Ook is het denkbaar dat tijdelijke werknemers die op ver-
lenging hopen geen (lang) verlof aan durven te vragen omdat ze bang zijn dat dit hun kan-
sen op die verlenging verkleint. Zoals we eerder lieten zien, is de organisatiecultuur zeer
bepalend voor het gebruik van formele regelingen en naar verwachting zullen tijdelijke
werknemers de carrièreconsequenties van verlof zwaarder laten wegen.
Voor zelfstandigen zijn er een aantal verlofregelingen: voor moeders is er de Zelfstandige
en Zwanger-regeling (die recht geeft op zestien weken uitkering van maximaal het mini-
mumloon) en mantelzorgende zelfstandigen die in de financiële problemen komen kunnen
in sommige gevallen een beroep doen op de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz). In beide
gevallen is de financiële vergoeding echter vaak lager dan het gederfde inkomen. Daar-
naast hebben partners die als zelfstandige werken geen recht op partnerverlof.
Zelfstandigen hebben wel recht op kinderopvangtoeslag. De hoogte hiervan is afhankelijk
van het aantal gewerkte uren en wordt achteraf berekend. Ook dat kan een belemmering
zijn, aldus een van de experts:

Als je opvang hebt voor kinderen moet je aangeven hoeveel uur je werkt. Op basis daarvan
wordt de toeslag bepaald. Maar als dan je opdrachten tegenvallen, dan heb je niet het recht
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op al die toeslag en moet je het allemaal terugbetalen, terwijl je toch al minder inkomen
hebt. Dat is natuurlijk weer zo’n weeffout in de wetgeving die niet berekend is op verande-
rende arbeidsrelaties en de flexibiliteit waar mensen, platformwerkers en zzp’ers mee te
maken hebben. (Laura den Dulk, hoogleraar Arbeid, organisatie en werk-
privévraagstukken)

6.4.3 Flexibilisering en de ruimte om te leren

Minder duurzame arbeidsrelatie, minder ondersteuning op het gebied van scholing
In deze kennissynthese en in verschillende verkenningen en adviezen wordt geconstateerd
dat zzp’ers en mensen met een flexibel dienstverband vaak minder ruimte hebben om for-
meel en informeel te leren (Commissie Regulering van Werk 2020; wrr 2020). Hier zijn ver-
schillende oorzaken voor die in hoofdstuk 5 verder zijn toegelicht. Dit heeft onder andere
te maken met de terughoudendheid van werkgevers om te investeren in mensen die maar
kort aan de werkgever zijn gebonden en voor wie geldt dat het rendement van de investe-
ring voor de werkgever dus beperkter is. Deze onderinvestering in scholing leidt volgens de
commissie Regulering van Werk niet alleen tot nadelen voor werkenden, die hierdoor min-
der wendbaar worden, maar het betekent ook dat werkgevenden minder toegang tot
goedgeschoolde werkenden hebben. Dit zet een rem op de Nederlandse economie (Com-
missie Regulering van Werk 2020).
Bij zelfstandigen en platformwerkers is de relatie met de werkgevende nog losser, en het
rendement voor de werkgevende dus nog onzekerder. Bij de platformen komt daar nog bij
dat het platform zichzelf niet ziet als werkgever, maar uitsluitend als bemiddelaar, en dus
niet aangesproken kan worden op de verantwoordelijkheden die horen bij werkgever-
schap. Het aanbieden van scholing zou die claim zwakker maken (Rözer et al. 2021). Als
zelfstandigen (waartoe ook de platformwerkers behoren) zich willen scholen, dan moet dat
dus op eigen kosten en in eigen tijd gebeuren. Dat lijkt ook in de ogen van veel experts veel
gevraagd.

Scholing is bij werknemers in loondienst al een onderschoven kindje, laat staan als je er zelf
voor moet betalen en het in tijd moet doen waarin je eigenlijk oproepbaar wilt zijn. (Jessica
van Ruitenburg, beleidsadviseur fnv)

Juist omdat flexibilisering in Nederland zo wijdverspreid is, is er een grote variatie binnen
de groep flexibele werkenden. Variërend van een maaltijdbezorger die lange weken moet
werken om rond te komen, tot een consultant die van goedbetaalde klus naar goed-
betaalde klus gaat. De risico’s van flexibilisering concentreren zich volgens verschillende
adviezen en wetenschappers dan ook met name bij werkenden aan de onderkant van de
arbeidsmarkt (Pugh 2015; Rözer et al. 2021; wrr 2020). Ook Vanessa Roelse (beleids-
medewerker ser) benoemt dat de nadelige gevolgen voor scholing met name bij lager-
opgeleide en minder draagkrachtige werkers een probleem vormen.

Binnen de groep zzp’ers bestaan grote verschillen tussen hogeropgeleide zzp’ers en de lager-
opgeleide zzp’ers. En tussen zzp’ers die het allemaal goed regelen voor zichzelf en heel
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intrinsiek gemotiveerd zijn om bij te leren en zzp’ers waarvoor dat niet geldt. Die tweedeling
binnen de groep flexwerkers en zzp’ers is risicovol. (Vanessa Roelse, ser Actie-Agenda
Leven Lang Ontwikkelen)

6.5 De coronacrisis

6.5.1 De bredere maatschappelijke en economische implicaties van de crisis
Voordat de coronacrisis ons land bereikte waren er al zorgen over de economie. Die
groeide minder dan tevoren (Commissie Regulering van Werk 2020; Platform Toekomst
van Arbeid 2019). Toch zag de situatie op de arbeidsmarkt er begin 2020 nog rooskleurig
uit. De werkloosheid was in jaren niet zo laag geweest en de groei van het aandeel flex-
werkers was sinds 2018 zelfs omgeslagen in een lichte daling (Den Ridder et al. 2020). Door
de coronapandemie is dit wederom omgeslagen en kijkt Nederland nu aan tegen een flinke
recessie. Hoe diep die zal zijn en hoe lang die zal duren, is nog onduidelijk. Bij het schrijven
van dit hoofdstuk was de meest recente inschatting van het Centraal Planbureau dat het
bruto binnenlands product (bbp) in 2020 met 4% is gekrompen en in 2021 met 3% zal
groeien, vermits het virus in de eerste helft van dat jaar onder controle is gekregen
(cpb 2020b). Ruim 2 miljoen mannen en vrouwen (gelijkelijk) werken in branches die zwaar
zijn getroffen door beperkende coronamaatregelen (cbs 2020a). De grootste gevolgen voor
de werkloosheidscijfers lijken te worden gedempt door de steunmaatregelen (cbs 2021b),
maar vermoedelijk lopen deze op als de steun wordt afgebouwd.
De interviews met de experts zijn grotendeels gehouden in het voorjaar van 2020, net voor
of net na het begin van de eerste coronagolf. Slechts twee experts zijn aan het begin van de
crisis geïnterviewd. Ook de andere toekomstverkenningen, waar wij ons in de eerdere
paragrafen van dit hoofdstuk op baseerden, zijn voor de crisis verschenen. Het is dan ook
belangrijk stil te staan bij de gevolgen van corona op de korte en lange termijn. Wat
betekent deze crisis voor de kwaliteit van werk en daarmee de ruimte om werk te combi-
neren met zorg en leren?
Om enig zicht te krijgen op de mogelijke gevolgen van de coronacrisis, heeft het instituut
seo Economisch Onderzoek voor ons in kaart gebracht wat de gevolgen van vorige reces-
sies waren voor de kwaliteit van werk. Dat hebben we aangevuld met de ‘coronaberichten’
die universiteiten en organisaties als het Sociaal en Cultureel Planbureau, Centraal Bureau
voor de Statistiek en het Centraal Planbureau hebben uitgebracht. Hoewel deze studies
lang niet altijd gebaseerd zijn op representatieve data en de resultaten daarom voorzichtig
moeten worden geïnterpreteerd, geven ze wel een indicatie van wat er zou kunnen gebeu-
ren.
 

1 1 6 e e n  b l i k  o p  d e  t o e k o m s t



Kader 6.1 De coronacrisis en de werkgelegenheid
Mensen met flexibele contracten zijn doorgaans de eersten die de klappen van een crisis opvan-
gen. Door de toenemende flexibilisering is de ‘flexibele schil’ nu dikker dan bij aanvang van de
vorige crisis in 2008. Dit zou kunnen betekenen dat de werkloosheid nu nog sneller oploopt
omdat flexibele contracten sneller te beëindigen zijn dan vaste dienstverbanden (Den Ridder et al.
2020). Jongeren, laagopgeleiden, mensen met een migratieachtergrond of arbeidsbeperking wer-
ken vaker op flexibele basis én in sectoren waar de omzet flink is teruggelopen door het corona-
virus en zullen dus eerder/harder geraakt worden. Ook zzp’ers worden minder vaak ingehuurd
(Muns et al. 2020). Daar komt bij dat zij minder hebben aan de steunpakketten van de overheid:
die worden vooral ingezet om het vaste personeel in dienst te houden. Zzp’ers krijgen inkomens-
steun op minimumniveau en dat ook nog alleen als hun partner niet genoeg verdient voor beiden
(cpb 2020a; Van Echtelt et al. 2020). Als de crisis aanhoudt en de overheidssteun afneemt, komen
ook de vaste medewerkers in de gevarenzone.
Ten opzichte van de periode voor de coronacrisis is de werkloosheid opgelopen. Toch lijken de
steunmaatregelen een belangrijk dempend effect te hebben en lijken de werkloosheidscijfers
recent iets te dalen (cbs 2021b). Desalniettemin lijken veel flexwerkers hun baan te hebben ver-
loren (cbs 2021c) en verwachtte het cpb in november 2020 dat de werkloosheid in 2021 tot boven
de 6% oploopt (cpb 2020b). Vrouwen blijken zich bovendien weer wat vaker te hebben terugge-
trokken van de arbeidsmarkt (cpb 2020c).
Wat de gevolgen zijn voor de arbeidsduur van werkenden, is minder zeker. In het tweede kwartaal
van 2020 bleken mannen en vooral vrouwen minder uur te werken dan normaal, mogelijk van-
wege de tijdelijke sluiting van kinderopvang en scholen (Van den Brakel et al. 2020; seo 2021), in
het derde kwartaal lag de feitelijke arbeidsduur echter weer dicht in de buurt van die van voor de
coronacrisis (Van den Brakel et al. 2020).

6.5.2 Corona en de ruimte om te zorgen

De verzwakte arbeidsmarktpositie van werkenden leidt vermoedelijk tot minder
ondersteuning
Tot voor kort werd ervan uitgegaan dat er vanwege de vergrijzing en ontgroening steeds
meer krapte op de arbeidsmarkt zou ontstaan. Zoals we eerder in dit hoofdstuk uiteenzet-
ten, was de gedachte dat werkgevers het schaarse personeel met gunstigere arbeidsvoor-
waarden aan zich zouden proberen te binden. De oplopende werkloosheid vanwege
corona (zie kader 6.1) maakt dat er van die verwachte onderhandelingsmacht van werk-
nemers voorlopig weinig meer overblijft (seo 2021), al zullen er grote verschillen zijn tussen
sectoren. Met name in de getroffen sectoren zal de ruimte om eisen te stellen voorlopig
heel beperkt zijn. Onzekerheid over werk en inkomen zal de werkenden die hun baan
(voorlopig) wel behouden ook meer onder druk zetten om veel tijd in hun werk te steken.
Met name zelfstandigen en flexwerkers zullen (nog meer dan normaal) geneigd zijn om al
het werk dat ze kunnen krijgen aan te pakken. Desnoods dus ten koste van de ruimte om te
zorgen. Een wrang ‘lichtpuntje’ hierbij is de oplopende werkloosheid en eventueel dalende
arbeidsduur; werkenden die (een deel van) hun baan kwijtraken zullen meer tijd hebben
voor de zorg voor kinderen of hulpbehoevende naasten.
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Meer thuiswerken, meer zeggenschap?
Om de verspreiding van het virus te beperken, riep de overheid werkenden op om de werk-
plek zoveel mogelijk te mijden. Het aandeel werkenden dat (deels) thuiswerkt is daardoor
sterk gestegen (Vries 2020). Ook in sectoren/functies waar thuiswerken niet gebruikelijk
was, is daar nu noodgedwongen ervaring mee opgedaan. En dat geldt ook voor werkenden
zelf. De verwachting is dat, ook als er een vaccin tegen corona is, thuiswerken gebruikelij-
ker zal blijven dan voor de crisis (Van Echtelt et al. 2020; Hamersma et al. 2020; Van der
Lippe 2021). Marjet Winsemius, die we helemaal aan het begin van de crisis spraken,
benoemt de verschuiving die zij om zich heen zag:

Als je ziet hoeveel gesprekken en vergaderingen nu via een online call gaan, dat scheelt een
hoop tijd. Dus dat kunnen we heel anders inrichten. Dat betekent dat ik makkelijker thuis
kan werken en ik, ook als mijn kind ziek is, deel kan nemen aan een vergadering.
(Marjet Winsemius, directeur Voor Werkende Ouders)

Tegelijkertijd laat de crisis zien dat een deel van de werkenden en werkgevers een zekere
weerstand tegen thuiswerken heeft. Ondanks de pandemie laten veel werkgevenden hun
werknemers toch naar het werk komen. Dit was aanleiding voor D66 en GroenLinks om in
januari 2021 een wetsvoorstel in te dienen om werkenden het recht op thuiswerken te
geven (Nederlands Dagblad 2021).
In hoofdstuk 4 is beschreven dat thuiswerken werkenden meer flexibiliteit biedt om werk-
tijden aan te passen aan zorgverantwoordelijkheden, en dat het ze bovendien reistijd
bespaart (seo 2021). Mocht de coronacrisis dus daadwerkelijk tot een structurele toename
in thuiswerken leiden, dan zou de ruimte om te zorgen groter kunnen worden.

Thuiswerken blijkt, ook in coronatijd, echter vooral voorbehouden aan mensen op de
hogere beroepsniveaus. Voor werkenden op lagere beroepsniveaus, met veelal uitvoerend
werk, is thuiswerken vaak geen optie en lang niet iedereen heeft een prettige thuiswerk-
plek (Van Echtelt et al. 2020). De eerste berichten suggereren daarnaast dat een deel van de
thuiswerkers het lastig vindt dat de grenzen tussen werk en privé vervagen. Dit leidt ook
tot meer werkdruk. Uit het onderzoek van seo blijkt dat 41% van de thuiswerkers inder-
daad vindt dat de balans tussen werk en privé slechter is geworden, tegenover 35% die
juist vindt dat die balans door het thuiswerken is verbeterd (seo 2021). In april 2020 gaf
ongeveer 30% van de werkende ouders van minderjarige kinderen aan moeite te hebben
met het combineren van werk en zorg (Yerkes et al. 2020a). In juni 2020 (toen de scholen
en opvang weer open waren) lag dit aandeel op een op de vijf ouders (Yerkes et al. 2020b).

Meer thuiswerken, minder sociale steun?
Een ander eventueel nadeel van thuiswerken is dat werkenden hierdoor minder vanzelf-
sprekend contact hebben met collega’s en werkgevers (Van der Lippe 2021). Thuiswerkers
blijken zich minder verbonden te voelen met hun werk en hun werkgever (Chung et al.
2020; seo 2021). In hoofdstuk 4 kwam naar voren hoe belangrijk onderlinge steun kan zijn
voor mensen die hun werk combineren met de zorg voor kinderen of hulpbehoevende
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naasten. Aan de andere kant is het ook niet ondenkbaar dat de coronacrisis werkgevers
bewuster heeft gemaakt van het privéleven van werknemers. Bijvoorbeeld doordat men
via videomeetings letterlijk binnen kon kijken, meeleefde met gezondheidsproblemen of
gedwongen werd mee te denken over de zorg voor kinderen bij het sluiten van de scholen
en opvang. Het onzichtbare is hierdoor mogelijk zichtbaarder geworden en dit zou (net als
een toenemende mantelzorgvraag) kunnen betekenen dat werkgevers een impuls geven
aan de kwaliteit van werk.

De werktevredenheid dreigt af te nemen
In tijden van oplopende werkloosheid stemt het hebben van een baan en inkomen tot gro-
tere tevredenheid. Wel zijn er verschillende redenen om te verwachten dat dit niet altijd
geldt voor de inhoud van het werk. Zo blijken werkgevers een crisis vaak aan te grijpen om
hun controle op het bedrijf te vergroten, wat ten koste kan gaan van de autonomie van de
werkenden (seo 2021). Ook kunnen sollicitanten minder kritisch zijn op de inhoud van het
werk. Ook bij de thuiswerkende ouders blijkt de werktevredenheid vaker af- dan toe-
genomen. In hoofdstuk 4 werd duidelijk dat tevredenheid met het werk doorwerkt in de
relaties thuis. Een inhoudelijk minder bevredigende werksituatie doet dat ook.

Kader 6.2 De coronacrisis en de noodzaak om te zorgen
De eerste en tweede lockdown hadden voor iedereen grote gevolgen, maar zeker voor werkenden
met jonge kinderen. De maandenlange sluiting van kinderopvang en scholen maakte dat ze hun
werk ineens moesten combineren met de dagelijkse zorg voor hun kinderen en, bij de oudere kin-
deren, het begeleiden bij hun schoolwerk. Ook nu de scholen/crèches weer open zijn, moeten ze er
rekening mee houden dat de kinderen regelmatig niet naar school/opvang kunnen als het kind
zelf, of de leidster/juf/meester klachten heeft die op corona zouden kunnen duiden.
Daar waar we in 2020 nog opperden dat de coronacrisis de traditionele taakverdeling tussen man-
nen en vrouwen weleens op losse schroeven zou kunnen zetten (omdat vrouwen oververtegen-
woordigd zijn in de cruciale beroepen en de extreme omstandigheden stellen ertoe dwingen de
vaak impliciete verdeling bespreekbaar te maken) (Van Echtelt et al. 2020), wordt dit vooralsnog
niet door de cijfers ondersteund. Een halve eeuw nadat Joke Kool Smit de ongelijke verdeling van
betaald en onbetaald werk ter discussie stelde, blijkt deze – ook onder deze nieuwe omstandig-
heden – rotsvast te zijn (Van den Brakel et al. 2020). Vrouwen blijken ook een relatief groot deel
van de aanvullende zorgtaken voor hun rekening te nemen (Huls et al. 2020; seo 2021; Yerkes et al.
2020a, 2020b). Als gevolg daarvan hebben moeders die thuiswerken vaker hun werktijden aange-
past (bijvoorbeeld ’s avonds uren inhalen) dan vaders, en geven zij vaker aan dat de werkdruk is
toegenomen/ze minder vrije tijd overhouden (Yerkes et al. 2020a, 2020b). Of ook mantelzorgtaken
zijn verzwaard in de eerste maanden van de crisis, of juist lichter geworden omdat mantelzorgers
niet meer welkom waren in zorginstellingen, is nog niet te zeggen (De Boer et al. 2020a).
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6.5.3 Corona en de ruimte om te leren

Kansen en risico’s voor informeel leren
Enerzijds betekent thuiswerken of op het werk afstand houden van collega’s dat
werkenden minder contact- en interactiemogelijkheden hebben met anderen. Omdat het
informeel leren vaak in contact met anderen plaatsvindt, zou dit het informeel leren kun-
nen inperken. Anderzijds heeft de crisis voor een flinke dosis dynamiek gezorgd en leert
onderzoek van voor de crisis ons dat afwisseling en nieuwe taken informeel leren in de
hand werken. De crisis heeft voor een groot deel van de werkenden gevolgen gehad voor
de aard van het werk. In de zorg zijn artsen en verpleegkundigen van andere afdelingen op
de overbelaste ic’s ingezet, en thuiswerkers moesten zien om te gaan met programma’s
om online te vergaderen of op afstand onderwijs of therapie te geven. Dit kan betekenen
dat veel werkenden nu in snel tempo nieuwe vaardigheden aanleren en nieuwe kennis
opdoen. Peet Ferwerda illustreert dit uit eigen ervaring:

Ik ben 63 jaar en dat hele online vergaderen hoefde voor mij niet meer. En toen kwam de
coronacrisis en kon ik het binnen een week. (Peet Ferwerda, beleidsadviseur Friesland
College en mbo Life Sciences)

En ook voor formeel leren zijn de verwachtingen niet eenduidig
Wat formeel leren betreft, hebben degenen die hun werk zijn kwijtgeraakt in principe alle
tijd om zich om te scholen. Wel is het de vraag of ze daar tijd en geld in durven te steken als
hun werk-/financiële situatie zo onzeker is. Soortgelijke overwegingen kunnen bij werk-
gevers spelen (seo 2021). In sectoren die geraakt zijn door de crisis hebben werkenden door
vraaguitval tijd over, tijd die in principe in scholing kan worden gestoken. Ook het rende-
ment van scholing is voor de werkgever wat zekerder, omdat de kans kleiner is dat de wer-
kende op korte termijn een andere baan vindt. Deze beide zaken maken het voor werk-
gevers aantrekkelijker om hun personeel scholing aan te bieden. Tegelijkertijd betekent de
ruimere arbeidsmarkt dat werkgevers minder moeite hoeven te doen om werkenden aan
zich te binden met bijvoorbeeld scholing. Vanwege de onzekere financiële toekomst is het
ook denkbaar dat zij juist bezuinigen op de scholingskosten, zeker als niet duidelijk is hoe
het bedrijf uit de crisis komt en aan hoeveel werknemers met welke kennis dan behoefte is.
Uit vorige crises komt geen duidelijk effect op scholing naar voren (seo 2021), mogelijk
omdat dat per sector verschilt. Welke kant het in deze coronacrisis uit zal gaan is dus niet te
zeggen.

Onder bepaalde omstandigheden kan scholing sociale ongelijkheid versterken
Meer scholing is alleen onder de juiste omstandigheden van algemeen belang. Net als in
voorgaande crises wordt herscholing gezien als dé manier om mensen die hun werk ver-
liezen in te zetten in sectoren met personeelstekorten. Een kanttekening is hier op zijn
plaats. Scholing heeft individueel nut; het vergroot de eigen kans op een andere baan. Het
maatschappelijk nut van scholing hangt echter van twee randvoorwaarden af: zijn er secto-
ren met grote personeelstekorten én kunnen degenen die werkloos zijn of dreigen te wor-
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den in korte tijd voor die beroepen opgeleid worden? Indien niet aan deze voorwaarden
wordt voldaan, vergroot scholing uitsluitend de kansen van degenen die de scholing
volgde ten opzichte van medesollicitanten die geen scholing hebben gevolgd. Dit kan ver-
volgens tot verdringing leiden en het probleem daarmee alleen maar verschuiven in plaats
van oplossen (De Beer 2020). Bijkomstige complicatie is dat deze kennissynthese ons leert
dat de bereidheid en mogelijkheden om te leren juist het kleinst zijn aan de onderkant van
de arbeidsmarkt, waar de werkenden het kwetsbaarst zijn. Dit kan betekenen dat
bestaande ongelijkheden door de crisis versterkt worden.

Kader 6.3 De coronacrisis en de noodzaak om te leren
De gevolgen van de coronacrisis zijn niet gelijkelijk verdeeld over alle sectoren. Tegenover secto-
ren waar de behoefte aan werkenden is toegenomen (bv. de zorg), staan sectoren waar de vraag
soms vrijwel volledig is weggevallen (bv. de reisbranche, luchtvaart, arbeidsbemiddeling) (Muns et
al. 2020). De verwachting is dat het hierbij niet uitsluitend om korte, tijdelijke effecten gaat, maar
dat de structuur van de arbeidsmarkt blijvend zal veranderen. Dit onderstreept des te meer het
belang van scholing zodat werkenden zich kunnen aanpassen aan de veranderende vraag naar
hun arbeidskracht. Peet Ferweda, die we helemaal aan het begin van de crisis spraken, illustreert
dit:

Met de coronacrisis komen we in een soort oorlogssituatie waardoor alles verandert. De hele economie
en het voortbestaan van bedrijven is afhankelijk van het feit of het ons lukt om die mensen allemaal in
de juiste stand te krijgen om het werk te doen. (Peet Ferwerda, beleidsadviseur Friesland College
en mbo Life Sciences)

6.6 Slot

Het is lastig om in de toekomst te kijken. De toekomstverkenningen die we voor dit hoofd-
stuk hebben gelezen gaan vooral over trends tot nu toe, of over de gewenste toekomst. En
ook het scp heeft geen glazen bol. Behoorlijk zeker is dat Nederland vergrijst, wat voor een
versterking van de positie van werkenden zou moeten zorgen en hun meer ruimte zou
moeten geven om gunstige arbeidsvoorwaarden te bepleiten. De coronacrisis kan wat dit
betreft echter onverwachts roet in het eten gooien. De tijd leek rijp om de flexibilisering
een halt toe te roepen en daarvoor werd dan ook in verschillende toekomstverkenningen
gepleit. Maar die kans lijkt kleiner nu zoveel bedrijven onverwachts in de problemen zijn
gekomen en blij zijn dat ze in ieder geval snel van hun flexibele schil af kunnen komen.
Tegenover deze risico’s staan ook kansen. Verdergaande technologisering en de ruimere
mogelijkheden om thuis te werken kunnen het voor werkenden eenvoudiger maken om
naast en in hun werk te zorgen en leren. Ook de coronacrisis zelf zou een kans kunnen blij-
ken, omdat het de zwakheden in de huidige organisatie van werk blootlegt en daarmee de
noodzaak deze nog eens kritisch te bezien. In haar reactie op de toekomstverkenningen
van de wrr en de Commissie Regulering van Werk onderschrijft het kabinet de noodzaak
hiervan ook (tk 2020/2021). In het volgende hoofdstuk verkennen we een aantal mogelijk-
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heden om de organisatie van betaald werk in de gewenste richting bij te sturen, zodat
werkenden dit in 2030 gemakkelijker kunnen combineren met zorg en scholing.

Noten

1 Voor een stabiele bevolkingsopbouw zouden vrouwen gemiddeld ruim twee kinderen moeten krijgen.
2 Overigens stijgt arbeidsparticipatie van vrouwen en sinds kort geldt dat ook voor het gemiddeld aantal

uur dat ze werken (Van den Brakel et al. 2020).
3 Een bijkomstige complicatie is dat voor een deel van het platformwerk geldt dat de grootste vraag naar

diensten op de vooravond en in de weekenden valt. Dit geldt met name voor de chauffeurdiensten en
maaltijdbezorging. Omdat de tarieven dan het hoogst liggen, geeft dit een sterke prikkel om dan te
werken. Dit zijn echter ook de momenten waarop veel zorgtaken zich concentreren. Bijvoorbeeld
omdat samen gegeten wordt en kinderen naar bed moeten worden gebracht.
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7 Conclusies en handelingsperspectieven

7.1 Achtergrond

Werken, zorgen én leren: noodzaak en realiteit
Recent zijn er verschillende adviezen en verkenningen verschenen waarin de kwaliteit van
werk centraal staat (bv. Platform Toekomst van Arbeid 2019; wrr 2020). Een rode draad
hierin is dat ze zich niet enkel tot het werkdomein beperken, maar ook uitgebreid ingaan
op de maatschappelijke én individuele waarde van het zorgen voor anderen (mantelzorg
en de zorg voor kinderen) en het blijven leren. De adviezen benadrukken dat mensen bete-
kenis halen uit hun werk, maar dat ook het kunnen zorgen voor naasten en zelfontplooiing
de kwaliteit van leven verrijken. Daarnaast wordt verondersteld dat veranderingen op de
arbeidsmarkt en in de bredere samenleving, zoals vergrijzing en technologisering, het
noodzakelijk maken dat mensen meer gaan werken, zorgen én leren. Dit wordt verder ver-
sterkt door de ambitie van recente kabinetten dat Nederland een ‘participatiesamenleving’
wordt waarin mensen voor anderen zorgen, deelnemen op de arbeidsmarkt en actief zijn
binnen het maatschappelijk middenveld. Met het oog op de toekomst zou dit betekenen
dat meer werkenden hun werk moeten combineren met de zorg voor anderen en dat ze
zich vaker tijdens hun loopbaan moeten blijven ontwikkelen.
Dat mensen in de toekomst nog meer moeten gaan werken, zorgen en leren ligt echter niet
op voorhand vast. De overheid kan theoretisch gezien bijvoorbeeld ook de belastingen ver-
hogen en het aanbod van formele zorg uitbreiden. Er kan voor worden gekozen te accep-
teren dat Nederland niet bij iedere technologische ontwikkeling meekomt. Of er kan
geïnvesteerd worden in verlof en kinderopvang, zodat werkenden werktijd kunnen
‘omwisselen’ in zorgtijd of vice versa. Tegelijkertijd kan er ook voor een pad worden geko-
zen waarbij wordt ingezet op brede participatie en het meer ‘combineerbaar’ maken van
werken, zorgen en leren. Momenteel zorgt een aanzienlijk deel van de werkenden al voor
anderen en wordt er ook al vrij veel geleerd. Ongeveer 30% van de werkenden heeft jonge
kinderen, ongeveer 20% geeft mantelzorg en ongeveer 40% volgt een vorm van scholing.
Werken, zorgen en leren zijn daardoor niet van elkaar los te koppelen. Binnen de werk-
omstandigheden van werkenden liggen een aantal kansrijke aanknopingspunten voor
ondersteuning bij het combineren van deze rollen en taken, zo laat deze kennissynthese
zien. Er is in kaart gebracht onder welke omstandigheden werkenden meer mogelijkheden
hebben om in en naast het werk te zorgen en te leren. Wat maakt dat werk op gespannen
voet met ontwikkelmogelijkheden en zorgverantwoordelijkheden staat? En onder welke
omstandigheden is het juist goed mogelijk om alle drie de activiteiten op een gezonde en
duurzame manier te combineren? In lijn met de andere kennissynthesen in de scp-serie ‘De
veranderende wereld van werk’ richten we ons dus op de situatie van werkenden en de
dynamiek op de werkvloer. Maar wat maakt werk nu precies ‘goed’ als we het over de
ruimte om te zorgen en leren hebben?
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Om deze vragen te beantwoorden brengt deze kennissynthese op basis van een uit-
gebreide literatuurstudie en een kwalitatief onderzoek gebaseerd op interviews met
experts in kaart wat er bekend is over de samenhang tussen de kwaliteit van werk enerzijds
en de ruimte om te zorgen en leren anderzijds. Door de veelheid aan bronnen en de
zorgvuldigheid van de aanpak kan niet alleen inzicht worden gegeven in wat ertoe doet,
maar ook in de achterliggende mechanismen: het hoe. In aanvulling hierop doordenken we
ook hoe maatschappelijke ontwikkelingen als de vergrijzing, technologisering en flexibili-
sering de kansen en risico’s op dit terrein zouden kunnen beïnvloeden. Hier staan we ook
stil bij de mogelijke gevolgen van de coronacrisis.

Doelen van de kennissynthese
Het doel van deze kennissynthese is het in kaart brengen en wegen van de wetenschap-
pelijke kennis op dit terrein. Indien de (politieke) keuze wordt gemaakt dat het wenselijk is
dat mensen breed participeren en men dit vanuit het werk wil ondersteunen, kan deze
kennis aanknopingspunten bieden voor beleid dat dit faciliteert. Wanneer er inzicht is in
hoe kenmerken van het werk van invloed zijn op de ruimte van werkenden om daarnaast
zorgtaken te vervullen, en zich te kunnen blijven ontwikkelen, kan het beleid hier namelijk
op inspelen. Dit kan ons leren welke hulpbronnen kunnen worden ingezet, welke barrières
kunnen worden geslecht en in hoeverre daarbij gerichte aanpakken voor verschillende
groepen werkenden nodig zijn.
Ondanks dat we de nadruk leggen op de invloed die betaald werk op het zorgen en leren
heeft, erkennen we ook dat de invloed andersom kan lopen. Zorgtaken en formeel en
informeel leren kunnen het werk eveneens verrijken en in de weg staan (bv. Kluwer 2018).
Dit betekent ook dat andere domeinen, zoals de aanwezigheid van een ondersteunende
partner of een opleiding die oog heeft voor de aansluiting met werk, van invloed zijn op de
mate waarin werkenden in staat zijn deze rollen en taken te combineren.

7.2 Hoofdconclusies van de kennissynthese

Veel werkenden zorgen en leren
De meest recente gegevens, over 2017 en 2018, laten zien dat twee derde van de
werkenden naast hun betaalde baan zorgverantwoordelijkheden hebben of in de twee jaar
daarvoor een cursus hebben gevolgd (Josten 2020). Opgeteld heeft 22% van de werkenden
naast het werk twee of meer verplichtingen (kinderen, mantelzorg of scholing). De combi-
natie kinderen en scholing komt hierbinnen het meest voor: 12% van de werkenden geeft
aan jonge kinderen te hebben en scholing te hebben gevolgd. Er lijken geen grote verschui-
vingen door de tijd te zijn. Wel zien we dat het aantal gezinnen waarin beide ouders
betaald werk hebben aanzienlijk is toegenomen: van 65% in 2003 naar 79% in 2019.
De beschikbare informatie over de ervaring die werkenden hebben waar het het grensvlak
tussen betaald werk, zorg en scholing betreft, bleek vrij eenzijdig te zijn. Zo wordt er eigen-
lijk voornamelijk naar problemen gekeken (in plaats van naar de positieve kanten van com-
bineren) en bleek er meer bekend te zijn over zorgtaken dan over leren. De informatie die
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er is suggereert dat ongeveer een op de vijf werkenden het lastig vindt betaald werk en
zorg te combineren. De combinatie van werk en mantelzorg lijkt zwaarder te zijn dan de
combinatie van werk met de zorg voor kinderen. Waarschijnlijk komt dit doordat mantel-
zorg vaak mentaal zwaarder is dan de zorg voor kinderen. Er zijn ook indicaties dat
werkenden die aan scholing willen doen, dit niet doen omdat werkdruk, een leiding-
gevende en/of zorgtaken een barrière vormen.
Omdat de overheid mensen wil faciliteren bij het zorgen en leren, zijn er verschillende vor-
men van ondersteuning beschikbaar. Zo hebben werkenden recht op ouderschaps- en
zorgverlof en zijn er regelingen die scholing stimuleren, zoals de recente ‘nl leert door’-
regeling die mensen toegang geeft tot loopbaanadvies. De toegang tot verlofregelingen is
wettelijk vastgelegd en in de praktijk echter beperkter voor mensen met een tijdelijk
contract en zelfstandigen. Daarnaast suggereren de deelnamecijfers van de ‘nl leert door’-
regeling dat met name hogeropgeleiden hier gebruik van maken.

Barrières en hulpbronnen bij het combineren van betaald werk met zorgtaken
De ruimte om voor anderen te zorgen hangt af van een breed scala aan werkkenmerken.
Het beeld dat in de literatuur en bij experts naar voren komt, laat zien dat werkenden die
meer zeggenschap hebben over waar en wanneer ze werken en meer tijd aan zorgtaken
kunnen besteden een betere balans tussen werk en privé ervaren. Zeggenschap over werk-
tijden geeft hun meer ruimte om werk om zorgtaken heen te plooien. Voor werkenden met
onregelmatige tijden is het daarbij ook belangrijk dat roosters voorspelbaar zijn zodat het
bijvoorbeeld makkelijk is om opvang voor kinderen te regelen. Tegelijkertijd heeft zeggen-
schap ook een keerzijde. Bij een deel van de werkenden leidt dit tot vagere grenzen tussen
het werk- en thuisdomein, omdat het minder duidelijk is wanneer werk ophoudt en het
privéleven begint. De druk die dit met zich meebrengt lijkt zich met name bij hoger-
opgeleide werkenden te concentreren.
Ook het contact met leidinggevenden en collega’s doet ertoe. Zij kunnen praktische en
emotionele steun geven, bijvoorbeeld door tijdelijk iemands takenpakket te verkleinen of
taken over te nemen. Ook voorbeeldgedrag is belangrijk: op het moment dat een leiding-
gevende open is over de eigen zorgverantwoordelijkheden, is het bijvoorbeeld makkelijker
voor werkenden om knelpunten bespreekbaar te maken. Sociale steun lijkt echter onder
druk te komen staan op het moment dat er sprake is van korte contracten of andere vor-
men van werkonzekerheid. Ook sociale normen kunnen de drempel om gebruik te maken
van formele regelingen (zoals verlofregelingen) verhogen op het moment dat dit wordt
afgekeurd en gevolgen heeft voor iemands loopbaan. En in organisaties waarbij van men-
sen wordt verwacht dat ze altijd beschikbaar zijn om werk op te pakken, ervaren
werkenden minder ruimte om voor anderen te zorgen.
De aard van werk kan eveneens doorwerken op de thuissituatie van mensen. Positieve
werkervaringen vergroten het welzijn van werkenden en betekenen dat zij meer energie in
zorgtaken kunnen steken. Werkdruk heeft het omgekeerde effect. Er zijn wel tekenen dat
werkdruk minder schadelijk is voor werkenden die meer hulpbronnen zoals sociale steun
hebben.
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Hoewel het zeker zo is dat mensen die meer tijd aan werk besteden, minder ruimte voor
zorgtaken hebben (zeker als het om structureel overwerk gaat), is het ook niet zo dat ieder
werkuur direct ten koste gaat van de zorg voor kinderen en mantelzorg. Dit heeft verschil-
lende redenen, maar komt onder andere doordat werkenden (en met name vrouwen) de
tijd met kinderen sterk beschermen, ouders en mantelzorgers niet de volledige week voor
kinderen en zieke naasten klaar hoeven te staan en zorgende werkenden ook op andere
activiteiten kunnen ‘bezuinigen’, zoals vrije tijd.

Barrières en hulpbronnen met betrekking tot de ruimte om te leren
Een groot deel van de leeractiviteiten van werknemers vindt plaats op de werkplek. Door
andere werkwijzen of het uitvoeren van aanvullende taken of een andere functie doen
werknemers al werkende nieuwe kennis en vaardigheden op. Werk dat door werkenden als
uitdagend, interessant en afwisselend wordt ervaren, bevordert dit zogenoemde informeel
leren. Organisaties kunnen hier voorwaarden voor scheppen door taakverbreding en door
taakverrijking, waarin werknemers meer verantwoordelijkheid voor de uitvoering van hun
taken krijgen. Werknemers worden daardoor breder inzetbaar binnen de organisatie, maar
maken zich ook vaardigheden eigen die de overstap naar een andere baan kunnen ver-
gemakkelijken.
Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij de mogelijkheden om informeel te leren,
maar ook bij formele scholing. Een deel van de cursussen en workshops die werkenden
volgen wordt door de werkgever betaald of georganiseerd. Werkenden zien vaker af van
het volgen van scholing wanneer ze deze volledig in hun eigen tijd moeten doen, omdat ze
na hun werk te moe zijn, of geen tijd vrij kunnen maken vanwege bijvoorbeeld gezins-
verplichtingen. De prikkel om aan scholing te doen is daarom groter als dit onder werktijd
plaats kan vinden.
Ook de achtergrondkenmerken van collega’s doen ertoe: mensen die in organisaties en
teams werken met meer diversiteit, komen zo in aanraking met meer zienswijzen, kennis
en vaardigheden en kunnen hiervan leren.

Sociale verschillen
De literatuur en interviews suggereren dat verschillende groepen werkenden andere din-
gen kunnen, willen én mogen waar het zorgtaken en scholing betreft. De aandacht gaat
hierbij met name uit naar verschillen naar sekse, opleidingsniveau en leeftijd. Er is veel
minder bekend over andere achtergrondkenmerken zoals etniciteit en gezondheid.
Beroepsstatus en opleiding. Ten eerste bleek dat met name werkenden met hogere
opleidingsniveaus en een hoge beroepsstatus toegang hebben tot (verschillende vormen
van) ondersteuning op het gebied van zorg en scholing. Dit suggereert dat ondersteuning
vanuit het werk in zekere zin een ‘luxegoed’ is. Dit heeft onder andere te maken met de
werkomstandigheden en met de onderhandelingspositie van werkenden. Hoger opgeleid
werk is bijvoorbeeld minder aan specifieke tijden en plekken gebonden, waardoor hoger-
opgeleiden vaak makkelijker onverwachts een middag vrij kunnen nemen. Bovendien
bevinden zij zich vaker in een positie om gunstigere arbeidsvoorwaarden te vragen. Tegelij-

1 2 6 c o n c l u s i e s  e n  h a n d e l i n g s p e r s p e c t i e v e n



kertijd kwamen in de deelstudie over zorg ook duidelijke nadelen van een hoge beroeps-
status naar voren. Werknemers met een hoge beroepsstatus ervaren de meeste werkdruk
en stress, waardoor hun werk relatief vaak op gespannen voet staat met de zorgtaken die
zij verrichten. Waar het scholing betreft, worden hogeropgeleiden door werkgevers vaker
in staat gesteld om zich verder te ontwikkelen, zowel waar het gaat om tijd die zij aan cur-
sussen en opleidingen mogen besteden als waar het de financiële bijdrage aan scholing
betreft.
Mannen en vrouwen. Ten tweede suggereren onze bevindingen dat mannen en vrouwen ver-
schillende dingen willen, kunnen en mogen waar het de combinatie van arbeid met zorg
betreft. Vrouwen worden in vergelijking met mannen door leidinggevenden en collega’s
minder aangekeken op het gebruik van regelingen als verlof, en leidinggevenden en
collega’s hebben meer oog voor hun verantwoordelijkheden buiten het werk. Dit verschil
wordt toegeschreven aan sociale normen: van vrouwelijke werkenden wordt verwacht dat
zij zorgtaken hebben en daarom wordt dit gefaciliteerd en zorgen vrouwen er ook zelf voor
dat ze werk hebben dat meer ruimte biedt, vooral door in deeltijd te gaan werken. In het
onderzoek naar een leven lang ontwikkelen is bijna niet naar man-vrouwverschillen
gekeken.
Contracttype. Ten derde bevinden werkenden met een vast contract zich over het algemeen
in een gunstigere positie dan werkenden met een tijdelijk contract, met name waar het
leren betreft. Onzekerheid brengt stress met zich mee, in tijdelijke banen kunnen minder
duurzame relaties met leidinggevenden en collega’s worden opgebouwd en lijken werk-
gevers minder in werknemers te investeren. De zzp’ers vormen een aparte groep. Ook zij
hebben minder duurzame arbeidsrelaties dan vaste werknemers, maar zij hebben wel een
grote mate van zeggenschap en voor sommige zzp’ers is het werk door verschillende klus-
sen zeer afwisselend en dus leerzaam. Overigens laat het onder platformwerkers zien dat
de flexibiliteit voor degenen die rond moeten komen van het werk vooral een papieren
werkelijkheid is. De onzekerheid over het werk en lage inkomsten betekenen dat zij veel
moeten werken en altijd beschikbaar moeten zijn, wat het privéleven in de weg staat (zie
ook Rözer et al. 2021).

Nieuwe mogelijkheden en nieuwe knelpunten
De samenleving staat niet stil en het is dus goed denkbaar dat er de komende tien jaar
nieuwe kansen én bedreigingen opkomen die de ruimte om naast het werk te zorgen en te
leren zullen beïnvloeden. Deels lopen deze effecten via de kwaliteit van werk – bijvoor-
beeld doordat ze de werkdruk vergroten – maar deels gaat het ook om directe effecten.
Om deze kansen en bedreigingen in kaart te brengen is naar een drietal ontwikkelingen op
en buiten de arbeidsmarkt gekeken: vergrijzing, technologisering, en flexibilisering. Wat
betekent het voor de ruimte om te zorgen en leren als deze doorzetten? Daarnaast staan
we apart stil bij de implicaties van de coronacrisis.
Vergrijzing. Door de vergrijzing neemt het aantal mensen dat zorg nodig heeft toe en in het
verlengde daarvan ook het aantal werkende mantelzorgers. Bij gelijkblijvend beleid en
sociale normen kan dit betekenen dat van bepaalde groepen – zoals vrouwen en ouderen –

1 2 7 c o n c l u s i e s  e n  h a n d e l i n g s p e r s p e c t i e v e n



wordt verwacht dat zij vaker werk en mantelzorg combineren en dat zij dit ook vaker zullen
doen. Dezelfde vergrijzing zou de onderhandelingsmacht van werkenden kunnen vergro-
ten. De tekorten aan personeel die dit tot gevolg zou hebben, zouden werkgevers en plat-
formen nopen gunstigere arbeidsvoorwaarden aan te bieden om op die manier mensen
aan te trekken en te behouden. Dit kan zich vertalen in meer ondersteuning op het gebied
van zorgtaken en leren, bijvoorbeeld door het aanbieden van aanvullend verlof of bijscho-
ling. Deze kans staat of valt wel met aangrenzende ontwikkelingen: op het moment dat
technologische ontwikkelingen of de economische gevolgen van de coronacrisis de werk-
gelegenheid terugbrengen, is het veel minder plausibel dat de positie van werkenden ver-
sterkt wordt.
Technologisering. Technologische ontwikkelingen hebben plaats-/tijdonafhankelijk werken
meer mogelijk gemaakt. Dit geeft werkenden meer ruimte om hun werk om zorgtaken of
scholing heen te plooien. Ook leren kan met nieuwe technologische toepassingen makke-
lijker op afstand. Een van de experts noemde als voorbeeld dat scheepsmonteurs makkelij-
ker door een collega aan land gecoacht kunnen worden. Ook dit verlaagt de drempel om te
leren. Daarnaast kunnen technologische hulpmiddelen het ook makkelijker maken om er
– op afstand – voor naasten te zijn. Een keerzijde van deze medaille is dat activiteiten meer
door elkaar lopen en dat dit belastend kan zijn voor werkenden. Door goede afspraken
over beschikbaarheid te maken is dat mogelijk deels op te vangen.
Flexibilisering. Indien de flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt doorzet, zal ook dit
vermoedelijk doorwerken in de ruimte die werkenden hebben om te zorgen en leren. Al
jaren stijgt het aandeel mensen dat als zzp’er of op een tijdelijk of uitzendcontract hun geld
verdient en Nederland gaat in deze trend binnen de eu onbetwist aan kop. Dit grijpt op ver-
schillende manieren in op de ruimte om te zorgen en leren. Voor degenen die zelf kunnen
bepalen wanneer ze kunnen werken, maakt een flexibele arbeidsrelatie het mogelijk om
werktaken af te stemmen op eventuele zorgtaken en onderwijsactiviteiten. Ook motiveert
een tijdelijk contract werkenden om aan bij- en herscholing te doen. Flexibilisering brengt
echter ook knelpunten met zich mee. Degenen die het zich financieel niet kunnen permit-
teren werk af te slaan, werken vaak lange uren op ongunstige momenten (zie ook Rözer
et al. 2021). En lossere arbeidsrelaties blijken ten koste te gaan van de steun van collega’s
en werkgevers. Onduidelijk is nog of de toenemende aandacht voor de keerzijde van flexi-
bilisering (die door de coronacrisis uitvergroot zijn) sociale partners zal aanzetten om de
flexibiliseringstrend om te buigen, of dat een nieuwe economische crisis de flexibilisering
enkel versterkt.
De implicaties van de coronacrisis. De wereld staat niet stil gedurende een onderzoeksproces,
en gedurende dit onderzoeksproces werd de wereld overvallen door het coronavirus. Het is
lastig te zeggen wat de effecten van de coronacrisis zullen zijn en hoe ‘blijvend’ deze zijn.
Om zicht te krijgen op de gevolgen is door seo (2021) een economische stresstest uit-
gevoerd, waarin de belangrijkste conclusies in het licht van de coronacrisis opnieuw zijn
bekeken. Uit deze analyse kwamen vooral bedreigingen voor de ruimte om te zorgen en
leren naar voren. Zo lijkt de onderhandelingspositie van werkenden door de oplopende
werkloosheid verzwakt te worden. Dit betekent dat er ook minder te onderhandelen zal

1 2 8 c o n c l u s i e s  e n  h a n d e l i n g s p e r s p e c t i e v e n



zijn waar het gunstige arbeidsvoorwaarden voor zorgverantwoordelijkheden en zelf-
ontplooiing betreft. Met name werkenden in de sectoren die zwaar getroffen zijn door de
crisis zullen hierdoor geraakt worden. Onzeker is ook of werkgevers in deze sectoren het
wegvallen van werk benutten om hun personeel te laten scholen, of dat zij juist besparen
op de kosten van scholing. Daarnaast laat onderzoek naar eerdere crises zien dat werk-
gevers in economisch ongunstige tijden vaak de zeggenschap van werkenden verminderen
en minder informele steun bieden (Been 2015; seo 2021). Dit zijn allebei strategieën om het
bedrijf overeind te houden, maar ze verslechteren de kwaliteit van werk voor werknemers.
Dit zou ook de ruimte om te zorgen en leren inperken. Voor degenen die door de crisis
(meer) zijn gaan thuiswerken, zijn de gevolgen naar verwachting zowel positief als negatief.
Het informele leren op het werk kan toenemen als het thuiswerken samengaat met meer
autonomie, zeggenschap en nieuwe taken. Meer zeggenschap kan eveneens de ruimte om
te zorgen vergroten, evenals het wegvallen van reistijd. Hier staat tegenover dat het werk
thuis ook eentoniger kan zijn door het gebrek aan direct sociaal contact. En dat online wer-
ken het uitwisselen van steun tussen collega’s en leidinggevenden en werkenden moeilij-
ker maakt.
Ten slotte, hoewel er veel redenen tot zorg zijn, kan de huidige crisis ook een window of
opportunity zijn. De plotselinge crisis vraagt veel van werkenden en laat zien hoe belangrijk
het is dat werkenden zich blijven ontwikkelen en wendbaar zijn (tk 2020/2021). Ook zijn
zorgverantwoordelijkheden zichtbaarder geworden voor leidinggevenden en collega’s.
Video-overleggen geven letterlijk inzage in de thuissituatie en in de periode waarin opvang
en onderwijs gesloten waren, konden zorgtaken niet meer beperkt worden tot de vrije
uren. Het is ook denkbaar dat de acceptatie van thuiswerken door de crisis een vlucht
neemt en ook als iedereen weer naar het werk kan het aandeel werkenden dat thuiswerkt
op een hoger niveau blijft steken. Tegelijkertijd heeft de crisis zichtbaar gemaakt hoe groot
de weerstand bij een deel van de werkgevers en werknemers is. Het beperkte thuiswerken
heeft het kabinet zelfs doen beslissen de scholen en de opvang te sluiten om ouders zo te
‘dwingen’ thuis te blijven (nos 2020).

Toenemende verschillen?
De kansen en risico’s van de besproken ontwikkelingen zijn niet gelijk verdeeld over alle
werkenden. Technologisering lijkt bijvoorbeeld vooral het werk en de positie van mensen
met een sterke positie op de arbeidsmarkt te verbeteren en het werk van laagopgeleiden
over te nemen of te verschralen (zie ook Maslowski et al. 2021). Lageropgeleiden hebben
ook veel vaker dan hogeropgeleiden een flexibel contract of werken als zzp’er, evenals
jongeren en mensen met een migratieachtergrond. Daarnaast lijken groepen die op de
arbeidsmarkt een kwetsbare positie hebben het hardst geraakt te worden door de corona-
crisis (De Klerk et al. 2021; Muns et al. 2020; seo 2021). Deze groepen zullen vermoedelijk
eerder de risico’s ervaren dan de kansen die de ontwikkelingen met zich meebrengen. Dit is
met name problematisch waar het leren betreft omdat lageropgeleiden ook nu al minder
(formeel en informeel) leren, terwijl het juist voor deze groep belangrijk is weerbaar en
wendbaar te blijven op de arbeidsmarkt (zie ook Commissie Regulering van Werk 2020).
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Waar het zorgtaken betreft zijn er redenen te verwachten dat zonder bijsturing de verdeling
van arbeid tussen mannen en vrouwen schever zal worden. Doordat vrouwen zich nog
altijd verantwoordelijker voelen voor zorgtaken en hier ook vaker verantwoordelijk voor
worden gehouden (Van den Brakel et al. 2020), zullen de als gevolg van de vergrijzing toe-
nemende mantelzorgtaken vermoedelijk met name op hun schouders terechtkomen en
zullen vrouwen ook de meeste moeite hebben met het stellen van grenzen tussen werk en
privé, als deze grenzen meer zullen vervagen.

7.3 Reflecties

Overeenkomsten en verschillen tussen de zorg voor kinderen, mantelzorg en leren
Vaak worden de zorg voor kinderen, mantelzorg en leren in aparte adviezen en onder-
zoeken besproken en onderzocht. Het is vrij zeldzaam om de participatie in deze activitei-
ten in samenhang te bestuderen. Door dit samen te nemen, kwamen in deze studie zowel
parallellen als verschillen naar voren.
Een belangrijk verschil is dat er bij zorgtaken, meer dan bij leren, sprake is van conflicten
waar het de beschikbare tijd, energie en aandacht van werkenden betreft. Werkenden die
meer tijd besteden aan werk, houden minder tijd over om aan de zorg voor kinderen en
mantelzorg te besteden. En hoewel er vaak gemultitaskt wordt, betekent multitasken wel
dat de aandacht verdeeld wordt en kan dit ten koste van de productiviteit op het werk en
de kwaliteit van zorg gaan (Roeters en Vlasblom 2018; Roeters en Van Houdt 2019).
Werkenden die meer tijd aan werk besteden kunnen daarentegen onder werktijd leren
door het werk of door scholing die onder werktijd gevolgd wordt. Dit betekent overigens
niet dat alle werkenden onder werktijd nieuwe vaardigheden en kennis opdoen of in staat
zijn om scholing te volgen. Maar in tegenstelling tot de zorgtaken, zijn werken en leren niet
wederzijds uitsluitend.
In het verlengde hiervan is er bij zorgen, meer dan bij leren, sprake van een belangentegen-
stelling tussen werkgever en werknemer. Als een werknemer onder werktijd een hulp-
behoevende ouder helpt, gaat dat ten koste van de werktijd. Dat ligt anders bij leren. Het
up-to-date houden van kennis en vaardigheden is iets waar zowel de werknemer als werk-
gever van profiteert. Dit betekent dat er veel minder sprake is van ‘gunnen’. Ook hier is een
nuancering op zijn plaats. Allereerst kunnen ook werkgevers profiteren van een betere
werk-privébalans van hun werknemers. Bijvoorbeeld doordat dit voor meer werktevreden-
heid zorgt en ziekteverzuim beperkt (Kelly en Moen 2020). Ten tweede liggen de belangen
van werkgevers en werknemers minder op één lijn als het om scholing met het oog op
ander werk gaat. Dit kwam ook terug in de beperkte scholing van tijdelijke werknemers. Op
het moment dat de werknemer op het punt staat weg te gaan, is het rendement van inves-
teringen in scholing laag voor de werkgever. Dit verschil pleit ervoor dat er in onderzoek en
beleid een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen bij- en herscholing.

Een belangrijke overeenkomst tussen zorgen en leren is dat een groot deel van de werk-
kenmerken die relevant bleken voor zorgen, dat ook waren voor leren. Met name sociale
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relaties en de aard van werk deden er bij beide activiteiten toe. Ook voor mantelzorg en de
zorg voor kinderen gold dat de werkkenmerken die de twee vormen van zorg hielpen en
hinderden grotendeels hetzelfde waren.

Ook zagen we een aantal verschillen tussen mantelzorg en de zorg voor kinderen. Aller-
eerst was er veel meer kennis beschikbaar over de hulpmiddelen en barrières voor ouders
dan voor mantelzorgers. Ook leken ouders meer behoefte te hebben aan structurele
ondersteuning, terwijl het voor mantelzorgers belangrijker lijkt dat ze snel op onverwachte
situaties kunnen en mogen reageren. Daarnaast lijkt het risico op overbelasting bij de com-
binatie werk en de zorg voor kinderen kleiner te zijn dan bij de combinatie werk en mantel-
zorg. Dit heeft ermee te maken dat de zorg voor kinderen vaak als positief wordt ervaren,
terwijl er bij mantelzorg ook veel zorgen komen kijken en dit daardoor emotioneel belas-
tender is. Waarschijnlijk wordt het krijgen van kinderen door werkenden ook meer als een
eigen keuze gezien, terwijl een deel van de mantelzorgers hulp biedt omdat er niemand
anders beschikbaar is (De Boer et al. 2020b). Ook speelt de afstand hier vermoedelijk een
rol: mensen zien hun kinderen meestal thuis terwijl mantelzorg in veel gevallen ergens
anders moet worden gegeven.

De kwaliteit van werk en de ruimte om te zorgen en leren
De vraag of ‘goed werk’ mensen de ruimte moet bieden om zich ook naast hun werk te
ontwikkelen en zorg te dragen voor anderen, is een normatieve vraag. Het antwoord kan
niet op basis van onderzoek worden geformuleerd, maar vraagt om een afweging van
waarden en mensbeelden. Zorg en scholing kunnen als privézaken worden gezien waar
werkenden zelf al dan niet voor kiezen en die werkenden daarom zelf zouden moeten
regelen. Maar de verantwoordelijkheid kan ook (deels) buiten de werkende zelf worden
gelegd. Deze kan bij de werkgever worden gelegd, vanuit de gedachte dat er bij ‘goed
werkgeverschap’ oog is voor de belangen en het welzijn van de werknemer (Platform Toe-
komst van Arbeid 2019), of bij de overheid omdat zorgen en leren ook een maatschappelijk
nut hebben (Commissie Regulering van Werk 2020).
Een vraag die wel op basis van wetenschappelijke inzichten is te beantwoorden, is hoe
‘goed werk’ eruit zou kunnen zien, als we van goed werk verwachten dat het ruimte biedt
om te zorgen en leren. We hebben immers laten zien hoe de dagelijkse dynamiek op de
werkvloer, de cultuur en de vormgeving van werk werkenden kunnen helpen én hinderen.
De inzichten uit de literatuur en interviews suggereren dat werk met veel zeggenschap
(maar ook grenzen), ondersteunende collega’s en leidinggevenden, een ‘familie- en leer-
vriendelijke’ cultuur, redelijke werkuren en werkeisen, en werk dat uitdagend maar niet te
veeleisend is, werkenden faciliteert bij het zorgen en leren. Dit beeld van ‘goed werk’ komt
deels overeen met de beelden die in andere adviezen en onderzoeken bestaan. De Com-
missie Regulering van Werk benadrukt het belang van duurzame arbeidsrelaties, waar-
binnen werkgevers in werknemers investeren en werkenden wendbaar blijven. De wrr
(2020) benadrukt onder andere het belang van zeggenschap over de eigen werkuren en
sociale relaties. Door onze empirische insteek legt onze analyse vooral de breedte van de

1 3 1 c o n c l u s i e s  e n  h a n d e l i n g s p e r s p e c t i e v e n



relevante barrières en hulpbronnen en de achterliggende mechanismen bloot. Dit leidt tot
drie aanvullende inzichten met betrekking tot de kwaliteit van werk.
Goed werk is meer dan goede formele afspraken. Nieuwe wet- en regelgeving en cao’s met dui-
delijke afspraken over de ruimte om te zorgen en leren zijn belangrijk. De wrr en de Com-
missie Regulering van Werk adviseren niet voor niets om het arbeidsmarktbeleid meer
toekomstbestendig te maken. En in cao’s staat veel meer dan enkel afspraken over geld.
Tegelijkertijd lieten we zien dat dergelijke formele regels zich niet automatisch vertalen in
een betere werksituatie voor werkenden zelf. Dit komt doordat hun dagelijkse werkelijk-
heid, en dus ook de dagelijkse kwaliteit van werk, voor een heel belangrijk deel bepaald
worden door de dynamiek op de werkvloer. Het gaat daarbij om een combinatie van infor-
mele afspraken (bv. mag iemand eerder naar huis gaan als dat nodig is), sociale normen
(bv. wordt het geaccepteerd als iemand heel graag een cursus wil volgen), en interactiepa-
tronen (vragen mensen om steun en wordt steun gegeven?). Sociale en culturele processen
spelen dus een belangrijke rol. Dit impliceert dat verbeteringen in de kwaliteit van werk
niet alleen om nieuwe formele regels vragen, maar ook om nieuwe informele ‘afspraken’.
Goed werk is meer dan een afvinklijst. Daarnaast bleek dat goed werk meer is dan een afvink-
lijst. Hulpbronnen en barrières grijpen op elkaar in en kunnen elkaar versterken en afzwak-
ken. Werkeisen, zoals werkdruk en onregelmatige werktijden, lijken bijvoorbeeld minder
schadelijk te zijn op het moment dat mensen invloed hebben op hun rooster of werkzaam-
heden. De wisselwerking tussen werkkenmerken betekent ook dat banen die in heel veel
opzichten goed zijn, ook nadelige kanten kunnen hebben. De literatuur en interviews sug-
gereerden bijvoorbeeld dat banen die uitdagend zijn, veel ontplooiingsmogelijkheden bie-
den en werkenden veel zeggenschap geven, ook een keerzijde hebben doordat dit type
werk ook veeleisend is en daardoor weinig tijd en energie overlaat voor zorgtaken of het
volgen van een cursus.
Bij goed werk staan werkuren niet op gespannen voet met de ruimte om te zorgen en leren. De domi-
nantie van deeltijdwerk in Nederland drukt een duidelijk stempel op het maatschappelijk
debat rondom de kwaliteit van werk en de ruimte om te zorgen. Vrijwel iedereen lijkt aan
te nemen dat alleen deeltijdwerk werkenden in staat stelt om te zorgen. Richting de toe-
komst zou dit betekenen dat er een impasse ontstaat waarbij mensen meer moeten wer-
ken, zorgen én leren, maar dat dit niet allemaal kan omdat het aantal uren in de week
gelijk blijft. Een brede benadering van de kwaliteit van werk biedt echter een uitweg uit
deze impasse. Het onderzoek laat namelijk zien dat de ruimte om te kunnen zorgen door
heel veel meer wordt verklaard dan enkel door het aantal werkuren. Dit suggereert dat het
– onder de juiste omstandigheden – mogelijk is om voltijd te werken en toch voldoende
ruimte te hebben om er voor anderen te zijn. Bijvoorbeeld omdat uren flexibel kunnen
worden ingedeeld, leidinggevende en collega’s meedenken en ondersteunen, en er duide-
lijke grenzen tussen werk en privé worden getrokken. Dit is een interessante conclusies
met het oog op de toekomst. In een toekomst waarin veel werkenden toegang hebben tot
kwaliteitsvol werk – in de brede zin – zou het daarom mogelijk moeten zijn dat werkenden
meer werken, zorgen én leren.
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Werken, zorgen en leren in Nederland
In deze kennissynthese hebben we zoveel mogelijk kennis bij elkaar gebracht en daarbij is
ook dankbaar gebruikgemaakt van internationaal onderzoek. Tegelijkertijd is de situatie in
Nederland in veel opzichten anders. Daarom doordenken we in deze paragraaf kort de
implicaties van specifieke kenmerken van de Nederlandse arbeidsmarkt en cultuur.
De flexibele arbeidsmarkt. In vergelijking met andere landen zijn er in Nederland relatief veel
werkenden met een tijdelijk contract en werkenden die als zelfstandige werken
(oecd 2018a). Dit is het gevolg van een combinatie van regelgeving en wederzijdse ver-
wachtingen van werkenden en werkgevers. Er wordt vaak voor gewaarschuwd dat dit de
innovatiekracht van Nederland vermindert doordat werkenden met flexcontracten minder
goed in staat zijn zich te blijven ontwikkelen (Commissie Regulering van Werk 2020). Dit
rapport onderschrijft dit, maar laat ook zien dat de ruimte om te zorgen wordt ingeperkt
op het moment dat duurzame arbeidsrelaties verdwijnen. Dit laatste wordt in het maat-
schappelijk debat minder vaak onderkend, hoewel wel vaak wordt opgemerkt dat mensen
met een tijdelijk contract geneigd zijn het krijgen van kinderen uit te stellen (cbs 2020b).
De dominantie van deeltijdwerk. Door de oogharen heen bekeken lijken studies die in Neder-
land zijn uitgevoerd minder sterke verbanden tussen de werkkenmerken en ruimte om te
zorgen te vinden, dan studies in andere landen. Een aannemelijke verklaring hiervoor ligt in
de dominantie van het deeltijdwerk in Nederland. Doordat er in Nederland relatief veel in
deeltijd wordt gewerkt, met name door vrouwen, staan werk en zorg hierdoor vermoe-
delijk minder op gespannen voet met elkaar dan in andere landen. Werkenden die zelf in
deeltijd werken hebben door hun vrije dag(en) relatief veel regelruimte waar het de zorg
voor anderen betreft. En degenen met een deeltijdwerkende partner profiteren hiervan
doordat de partner meer zorgtaken oppakt. Door deze buffer zijn Nederlandse werkenden
mogelijk minder afhankelijk van hun werk en werkgever dan in landen waarin vaker voltijd
wordt gewerkt.
Gebrek aan leercultuur. Anders dan in bijvoorbeeld de meeste Scandinavische landen, waar
veel aan scholing wordt gedaan, kent ons land van oudsher geen uitgebreid systeem van
volwasseneneducatie. Ook is er in Nederland, anders dan in de Scandinavische landen, een
minder sterke traditie onder brede lagen van de bevolking om zich te blijven scholen. Scho-
ling heeft een sterk functioneel karakter. Het wordt vooral ingezet voor bijscholing, en
vooral gekoppeld aan werk en minder aan persoonlijke ontwikkeling. Als gevolg hiervan
spelen werkgevers een relatief belangrijke rol in het scholen van hun werknemers. Tot nu
toe heeft dit redelijk goed gefunctioneerd en zijn de kennis en vaardigheden van werk-
nemers up-to-date gehouden via sectorale voorzieningen, zoals de Opleidings- en Ontwik-
kelingsfondsen (O&O-fondsen). Tegelijkertijd hindert dit de sectoroverstijgende scholing
van werkenden, en lijken werkenden zich minder dan in sommige andere landen zelf ver-
antwoordelijk te voelen voor hun eigen (professionele) ontwikkeling.
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7.4 Handelingsperspectieven voor een zorg- en leervriendelijke arbeidsmarkt

Dit rapport laat zien dat veel mensen naast of in hun werk zorgen en leren en dat dat vaak
goed gaat. Tegelijkertijd kunnen deze activiteiten moeilijk verenigbaar zijn. Dergelijke knel-
punten kunnen onder invloed van toekomstige ontwikkelingen als de vergrijzing, techno-
logisering en flexibilisering versterkt en breder verspreid raken. Als er in de toekomst een
groter beroep op werkenden wordt gedaan en zij vaker en meer moeten gaan zorgen en
leren, kan dat grote druk met zich meebrengen. Om mensen niet te overvragen kan het dus
nodig zijn om beleid in te voeren dat er bijvoorbeeld op is gericht meer geld uit te trekken
voor professionele zorg of het ontlasten van mantelzorgers. In dit rapport richten wij ons
echter op werkkenmerken en hoe deze kenmerken het combineren van werk, leren en zor-
gen ook kunnen vereenvoudigen.

De keuze om werkenden meer en beter te faciliteren bij het combineren van betaald werk
met zorg en scholing is een politieke keuze. Zoals we ook in paragraaf 7.3 aanstipten, staat
niet op voorhand vast dat werkgevers, sociale partners en de overheid acties moeten
ondernemen om werkenden hierbij meer te ondersteunen. Echter, omdat er momenteel
wel degelijk draagvlak lijkt te bestaan voor een dergelijke brede ondersteuning (Commissie
Regulering van Werk 2020; Platform Toekomst van Arbeid 2020; wrr 2020), werken we ter
afsluiting van deze kennissynthesen een aantal manieren uit waarop hier invulling aan kan
worden gegeven. We beginnen met een reflectie op de verantwoordelijkheidsvraag. Ver-
volgens doordenken we wat verschillende partijen – op basis van onze bevindingen – zou-
den kunnen doen. Omdat deze publicatie zich richt op de kwaliteit van werk en we zo dicht
mogelijk bij de wetenschappelijke inzichten willen blijven, sorteren we hierbij voor op
aanknopingspunten in het werk. Hiermee bouwen we ook voort op bestaande adviezen
zoals die van de Commissie Regulering van Werk (2020) en de wrr (2020), die de nadruk
legden op mogelijke aanpassingen in de bredere institutionele structuren in Nederland.

7.4.1 Een gedeelde verantwoordelijkheid
De Amerikaanse sociologe Allison Pugh beschrijft de dagelijkse worsteling van Amerikanen
met het combineren van arbeid en zorg met de metafoor van tuimelgras (tumbleweed):
planten zonder wortels die daardoor geen weerstand kunnen bieden en door de wind wor-
den meegenomen. Volgens Pugh zijn ook veel Amerikanen overgeleverd aan de grillen van
de economie en arbeidsmarkt. Dit komt onder andere doordat de eigen verantwoordelijk-
heid van werkenden in de Verenigde Staten extreem groot is en zij weinig tot geen onder-
steuning vanuit werkgevers en de overheid (kunnen) verwachten. In Nederland is er van
een dergelijk ‘Wilde Westen’ geen sprake. Toch zijn er indicaties dat werkenden de balans
tussen werk en privé en hun eigen loopbaanontwikkeling vooral als de eigen verantwoor-
delijkheid zien en relatief weinig ondersteuning van de overheid en werkgevers verwachten
(Dekker et al. 2018). Plantenga (2010) beargumenteert bijvoorbeeld dat veel vrouwen in
deeltijd werken omdat de samenleving nog onvoldoende is afgestemd op huishoudens
waarin beide partners een voltijdbaan hebben. Het probleem wordt zo dus zelf opgelost
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(ten koste van het inkomen van de vrouw) en niet op het bord van de overheid of werk-
gever gelegd. Toch zijn er enkele goede argumenten te geven waarom er een belangrijke
rol voor overheid en werkgevers is weggelegd als het gaat om de ondersteuning van het
combineren van werken, zorgen en leren.
Allereerst kan beredeneerd worden dat er een rol voor de overheid is weggelegd doordat
de deelname van werkenden aan zorgtaken en scholing een collectief belang dient. De
waarde van betaald werk ligt in het inkomen en de bijdrage aan de economie en samen-
leving, maar ook mensen die zorgen en leren dragen bij aan de samenleving. Mantel-
zorgers houden de zorgkosten beheersbaar, de zorg voor kinderen is een investering in
latere generaties en door te blijven leren kan Nederland blijven innoveren en zich aanpas-
sen aan veranderende omstandigheden (Platform Toekomst van Arbeid 2019). Dit pleit
ervoor dat het ondersteunen van werkenden met zorgtaken en het leven lang ontwikkelen
een publieke taak is, die de overheid zou moeten faciliteren (Commissie Regulering van
Werk 2020; Pugh 2015; wrr 2020).
Ten tweede spelen werkgevers een sleutelrol doordat zij een belangrijk stempel drukken
op de dagelijkse realiteit van werkenden. Deze kennissynthese liet zien dat de dynamiek op
de werkvloer en de interacties tussen werkenden en werkgevers zeer bepalend zijn voor de
mogelijkheden die werkenden hebben om te zorgen en leren. Het wettelijk verlof kan nog
zo ruim zijn, op het moment dat de organisatiecultuur gebruik ervan afremt, zullen weinig
werkenden hier gebruik van maken. De daadwerkelijke ruimte moet daardoor (ook) door
werkgevers worden gecreëerd. Er kan daarom beargumenteerd worden dat de grote rol
van de werkgever ook een zekere verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Werkgevers
zitten, meer dan de overheid, dicht bij de knoppen waaraan gedraaid kan worden om de
ruimte om te zorgen en leren te vergroten.

Overheid en werkgevers bieden momenteel al verschillende vormen van ondersteuning.
De overheid heeft bijvoorbeeld recent het partnerverlof uitgebracht en met de regeling ‘nl
leert door’ krijgen werkenden financiële ondersteuning. Daarnaast voelen werkgevers zich
over het algemeen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun medewerkers en hun
werk-privébalans (Van Echtelt en De Voogd-Hamelink 2017). Tegelijkertijd zijn er nog stap-
pen te zetten. Het gebruik van arbeid-/zorgregelingen is laag en het verantwoordelijkheids-
gevoel van werkgevers vertaalt zich lang niet altijd in concrete maatregelen (Van Echtelt
2019; ser 2016). In het vervolg van deze paragraaf werken we daarom uit hoe de overheid
en werkgevers nadere invulling kunnen geven aan het ondersteunen van werkenden, waar
het de ruimte om te zorgen en leren betreft.

7.4.2 Handelingsopties gericht op structurele en culturele veranderingen

Twee pijlers
Onze studie laat zien dat er niet één knop is om aan te draaien. De ruimte om te zorgen en
leren hangt zowel af van de structurele mogelijkheden van mensen, als van de cultuur waar
ze onderdeel van uitmaken. Eventuele interventies zouden hier ook rekening mee moeten
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houden en zowel structurele als culturele veranderingen teweeg moeten brengen (Kossek
et al. 2010). Structurele veranderingen zijn veranderingen in (zeggenschap over) werktijden
en de aard van werk en kunnen bijvoorbeeld bewerkstelligd worden met nieuwe wet-
geving of hrm-beleid. Culturele veranderingen zijn veranderingen in de denkbeelden en
waarden van werkenden, leidinggevenden en werkgevers. Deze kunnen bijvoorbeeld tot
stand komen op het moment dat er meer oog en aandacht is voor het belang van een
leven lang ontwikkelen en de zorgverantwoordelijkheden van werkenden.
Structurele en culturele veranderingen zijn onderling nauw verbonden. Nieuwe formele
regelingen kunnen een cultuuromslag teweegbrengen, maar deze kennissynthese laat ook
zien dat formele regelingen weinig doen op het moment dat sociale steun en acceptatie
achterblijven. Dit betekent dat interventies zich op beide typen veranderingen moeten
richten. Omdat deze publicatie laat zien dat werkenden vanuit de overheid en organisatie
ondersteund kunnen worden en ze ook zelf een actieve rol spelen, benoemt onderstaand
schema (tabel 7.1) voor elk van de drie partijen ten minste één manier waarop structurele
en culturele verandering kan worden ingezet. Dit is geen complete lijst, en hoewel de
ideeën volgen uit de kennissynthesen, zijn ze lang niet allemaal geïmplementeerd of geë-
valueerd. Ze dienen vooral ter inspiratie.

Tabel 7.1
Overzicht van mogelijke handelingsopties

structurele ondersteuning ondersteuning gericht op de cultuur 
 
overheid 1 het toegankelijker en

aantrekkelijker maken van
bestaande overheidsregelingen

2 integrale doelen en visies

5 beleid geënt op de maatschappelijke
waarde van zorgen en leren

werkgever 3 brede ondersteuning 6 trainingen
werkenden 4 actieve beïnvloeding en eigen regie 7 dialoog

Voorbeelden van handelingsopties op het gebied van structurele ondersteuning

1 Het toegankelijker en aantrekkelijker maken van bestaande regelingen vanuit de
overheid

Het faciliteren van een goede werk-privébalans en een leven lang ontwikkelen staan beide
al langere tijd op de beleidsagenda en hier zijn al verschillende interventies voor ontwik-
keld. Denk aan bestaande verlofregelingen (zoals zorgverlof en de recente uitbreiding van
het verlof voor partners) en de ‘nl leert door’-campagne. Tegelijkertijd is het gebruik van
bestaande regelingen die daarop gericht zijn beperkt (zie hoofdstuk 3) en zou de overheid
actiever kunnen inzetten op het stimuleren van gebruik van regelingen. Dit kan door rege-
lingen toegankelijker en aantrekkelijker te maken. De overheid kan dit op verschillende
manieren doen.

1 3 6 c o n c l u s i e s  e n  h a n d e l i n g s p e r s p e c t i e v e n



Allereerst kan de overheid werkenden actief wijzen op hun rechten en bestaande regelin-
gen die ze hebben. Dit kan bijvoorbeeld vanuit de gemeente en het consultatiebureau.
Hierbij kunnen ze werkenden uitleggen wat er op het werk mogelijk is, maar ook
informatie geven over voorzieningen vanuit de overheid zoals verlof en respijtzorg. Ten
tweede kunnen de rechten van zelfstandigen en werknemers gelijk worden getrokken. Zo
bepleitte de Commissie Regulering van Werk dat zzp’ers en mensen met een tijdelijk con-
tract door de overheid ondersteund moeten worden omdat zij geen of beperkte onder-
steuning vanuit werkgevers krijgen. De commissie geeft aan dat alle werkenden, ongeacht
de contractvorm, bij geboorte over een gelijk persoonlijk ontwikkelbudget dienen te kun-
nen beschikken, waarvan zij gedurende de rest van hun loopbaan gebruik kunnen maken.
Hun betoog richt zich met name op het verzekeren van arbeidsongeschiktheid en het
‘leven lang ontwikkelen’ en minder op de ruimte om te zorgen. Hiervoor gelden echter
soortgelijke principes. Zorg- en partnerverlof zijn bijvoorbeeld niet toegankelijk voor
zzp’ers. Dit zou de overheid gelijk kunnen trekken. Ten derde is het zaak ervoor te waken
dat regelingen breed aantrekkelijk zijn en niet door slechts een selectieve groep worden
gebruikt. Momenteel nemen met name vrouwen verlof rondom zorgtaken op, terwijl
vrouwen al meer zorgen. Ook zijn er indicaties dat de ‘nl leert door’-regeling overwegend
gebruikt wordt door hogeropgeleiden (Regioplan 2020), terwijl juist lageropgeleiden hard
door de crisis worden geraakt (Muns et al. 2020). De kennis uit deze publicatie kan gebruikt
worden om de barrières die bij deze groepen spelen (zoals sociale normen en een gebrek
aan ondersteuning vanuit werk) inzichtelijk te maken en weg te nemen.

Op het gebied van verlofregelingen zijn er een aantal specifiekere handelingsopties
mogelijk. Zo zou een hogere vergoeding betekenen dat verlof nemen voor een grotere
groep financieel haalbaar wordt, met name voor mannen die doorgaans hoofdverant-
woordelijke zijn voor het gezinsinkomen. Ook kan het systeem van verlofregelingen ver-
simpeld worden, waardoor werkenden makkelijker wegwijs kunnen worden in het systeem
en hun verlof eenvoudig kunnen regelen. Het nieuwe geboorteverlof voor partners valt nu
bijvoorbeeld uiteen in twee delen, waarbij het eerste deel via de werkgever en het tweede
deel via het uwv moet worden geregeld. Om het gebruik van verlof te stimuleren is het
eveneens denkbaar de regelingen zoveel mogelijk publiek te financieren. Dit doet een aan-
zienlijke aanslag op de schatkist, maar betekent wel dat werkgevers minder reden hebben
om het gebruik van regelingen af te remmen.

Met betrekking tot leren benadrukken zowel Paul de Beer als Maria Peeters in de inter-
views het onderbenutte potentieel van informeel leren. Zij stellen dat leren minder zou
moeten worden geassocieerd met het volgen van een cursus en een terugkeer naar de
schoolbanken, en dat er meer oog zou moeten zijn voor de kennis en vaardigheden die
men al doende kan ontwikkelen. Mogelijk zou doordacht kunnen worden hoe de resulta-
ten van informele leerprocessen meer inzichtelijk kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld
door het (verder) ontwikkelen van een classificatiesysteem van verworven vaardigheden,
waardoor ook deze vorm van leren werkenden wendbaarder kan maken op de arbeids-
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markt. De overheid ontplooit op dit terrein al verschillende initiatieven. Iets soortgelijks
zou ook mogelijk zijn voor mantelzorg. Onderzoek naar mantelzorg suggereert dat dege-
nen die de zorg geven hierdoor ook kennis en vaardigheden opdoen. Het is niet ondenk-
baar ook hier een bepaalde certificering aan te koppelen. Ook lijkt het raadzaam na te gaan
in hoeverre bestaande regelingen aansluiten bij de behoeften van flexwerkers. Uit het
onderzoek bleek dat zij de urgentie van een leven lang ontwikkelen relatief goed voor ogen
hebben, maar vanuit het werk ook relatief weinig ondersteuning krijgen. Hoe toegankelijk
en aantrekkelijk zijn bestaande regelingen voor hen? Wat is het beste moment om hen te
ondersteunen? En hoe kan hierin samen worden opgetrokken met werkgevers en plat-
formen?

Kader 7.2 Arbeidstijdverkorting
Een manier waarop naast werk meer ruimte voor andere zaken kan worden gecreëerd, is door een
collectieve arbeidstijdenverkorting door te voeren. Dat kan in de vorm van kortere werkweken of
kortere werkdagen. Bijvoorbeeld door werkdagen van zes uur in te voeren of de formele duur van
een voltijdcontract terug te brengen van 40 naar 35 uur per week. Hier is in verschillende landen
mee geëxperimenteerd (zie hoofdstuk 4), maar helaas kunnen we op basis van de gevonden lite-
ratuur niets zeggen over de effectiviteit. Wel suggereert een beschrijvend onderzoek en opperen
meerdere journalistieke stukken dat dit positief kan uitpakken voor de werk-privébalans van
werkenden (zie bijvoorbeeld het recente pleidooi van Van Ostaijen (2020)). Kortere dagen en
weken laten meer tijd over voor andere activiteiten. Tegelijkertijd is dit moeilijk verenigbaar met
de ambitie van de overheid om de arbeidsparticipatie te stimuleren, en daarnaast hebben Neder-
landse werkenden al het recht om in deeltijd te werken.

2 Integrale en brede doelen en visies
De overheid doet vanuit verschillende hoeken een beroep op werkenden. Werkenden wor-
den gevraagd (meer) te werken, voor hun kinderen en naasten te zorgen en zich te blijven
ontwikkelen. Al deze (verschillende) doelen komen samen bij de burger, maar dit betekent
ook dat burgers meerdere richtingen op worden getrokken en dat overvraging op de loer
ligt. Deze kennissynthese laat zien hoe verschillende beleidsdoelstellingen samenkomen bij
werkenden en die soms in de knel brengen. De overheid zou een meer integraal perspectief
kunnen ontwikkelen op het grensvlak van werken, zorgen en leren, en de knelpunten die
daar kunnen ontstaan, en duurzame oplossingen kunnen ontwikkelen.
Een dergelijk integraal perspectief kan bovendien helpen om oog te hebben voor waar
beleid bestaande ongelijkheden (onbedoeld) bestendigt, vergroot, of tegengaat. Zo geven
de bevindingen in dit rapport aanleiding voor actieve bestrijding van zwangerschaps-
discriminatie én voor het tegengaan van ontmoediging van het gebruik van verlof door
mannen.
Een brede blik kan ook nieuwe oplossingen naar voren brengen. Succesvolle vormen van
ondersteuning in een domein kunnen bijvoorbeeld ook worden toegepast op een ander
domein. Zou leerverlof bijvoorbeeld net zo wenselijk zijn als zorgverlof? En zou deeltijd-

1 3 8 c o n c l u s i e s  e n  h a n d e l i n g s p e r s p e c t i e v e n



werk niet veel meer gestimuleerd kunnen worden in de transitiefase van werk naar pen-
sioen?

3 Een breed palet aan mogelijkheden en ondersteuning vanuit de werkgever
Deze kennissynthese laat zien dat werkenden verschillende barrières in hun werkomstan-
digheden ervaren om meer aan scholing deel te nemen of om zorgtaken op zich te nemen.
Dit pleit voor het ontwikkelen van een breed scala aan ondersteuningsmogelijkheden. Het
vraagt daarnaast om hrm-beleid dat de kwaliteit van werk niet ziet als een afvinklijst met
arbeidsomstandigheden, maar dat naar het totaalplaatje kijkt (Bakker en Demerouti 2007,
zie ook § 7.3). Het is hierbij belangrijk dat de ondersteuningsmogelijkheden geen papieren
werkelijkheid zijn, maar ook worden uitgedragen in de communicatie tussen leiding-
gevenden, collega’s en werkenden en in het gedrag dat op de werkvloer wordt vertoond.
Een bijkomend voordeel van brede ondersteuning is dat het plausibeler is dat dit recht
doet aan de diversiteit in werkenden. Als werkenden toegang hebben tot verschillende
hulpbronnen, vergroot dat de kans dat werkenden met verschillende behoeften, vaardig-
heden en persoonlijkheden ondersteund worden.

4 Actieve beïnvloeding en eigen regie
De literatuur en interviews laten zien dat werkenden geen passieve ontvangers zijn van
ondersteuning, maar dat ze hier zelf een actieve rol in spelen. Ze kunnen hun behoeften
kenbaar maken, onderhandelen over gunstige arbeidsvoorwaarden en actief meedenken.
Maria Peeters en Peet Ferwerda stellen bijvoorbeeld dat werkenden zelf de regie moeten
nemen om wendbaar te kunnen zijn en hun werk interessant te houden. Bijvoorbeeld door
na te denken over hun kansen en ambities en de manieren waarop ze zichzelf kunnen blij-
ven ontwikkelen. Ook het navigeren tussen werk en privé vraagt om eigen regie en
vaardigheden (Ollier-Malaterre et al. 2019). Mensen moeten bijvoorbeeld afstand van werk
kunnen nemen en zichzelf verhouden tot normen over wat ze als werkende, ouder of
mantelzorger zouden moeten doen. Dit vraagt om bewustzijn en gerichte actie, zoals dui-
delijke grenzen tussen werk en privé trekken en het nemen van voldoende tijd voor herstel
(Danner-Vlaardingerbroek et al. 2013; Sonnentag et al. 2008).
Niet iedereen beschikt van nature over de vaardigheden en hulpbronnen die nodig zijn
voor de pro-actieve houding die voor zowel leren als zorgen van belang zijn. Deels zijn deze
echter aan te leren. Dit vraagt wel om bewustzijn van het probleem, toegang tot
ondersteuningsmogelijkheden als cursussen en ook aandacht in het voorbereidend onder-
wijs.
Daarnaast kunnen werkenden ook in de rol van collega en leidinggevende anderen onder-
steunen, grenzen bewaken en aangeven waar hun eigen behoeftes liggen. Een recente
campagne van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport doet bijvoorbeeld een
oproep aan werkende mantelzorgers om hun zorgen met anderen (op het werk) te delen.
Werkenden kunnen ook de regie nemen door actief mee te praten over hun eigen arbeids-
omstandigheden. Dit kan in het directe contact met de leidinggevenden en opdracht-
gevers, op organisatieniveau (bijvoorbeeld via een ondernemingsraad) of op sector- of
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landelijk niveau (via vakbonden en andere belangenorganisaties) (Gallie en Zhou 2013; wrr
2020). Onderzoek van Lyness en collega’s (2012) laat bijvoorbeeld zien dat in landen met
een sterkere vakbond, werkenden meer zeggenschap hebben in hun werk.

Voorbeelden van handelingsopties op het gebied van culturele veranderingen
Nieuwe regelingen kunnen relatief makkelijk worden ingevoerd door overheden en werk-
gevers, maar sociale normen zijn vaak lastiger te veranderen. Toch kwam er in de literatuur
en interviews een aantal opties naar voren.

5 Beleid geënt op de maatschappelijke waarde van zorgen en leren
Beleid gericht op zorg en scholing creëert niet alleen kansen, maar draagt ook een bood-
schap uit. Door beleid op te stellen dat meer ruimte creëert om te zorgen en leren, commu-
niceert de overheid dat zij dit waardevolle activiteiten vindt. Met de recente uitbreiding van
het partnerverlof geeft de overheid het signaal af dat ook mannen een verantwoordelijk-
heid hebben voor de zorg van baby’s en met de invoering van de regeling ‘nl leert door’
geeft zij aan dat mensen zich zouden moeten blijven ontwikkelen (zie hoofdstuk 3).
Recente adviezen zoals die van de Commissie Regulering van Werk (2020), wrr (2020) en
Platform Toekomst van Arbeid (2020) laten zien dat het niet alleen de overheid is die
waarde hecht aan deze activiteiten, maar dat bijvoorbeeld ook werkgevers- en werk-
nemersorganisaties, uitvoeringsinstanties en onderwijsinstellingen hier waarde aan hech-
ten.
Door de structurele ondersteuning te optimaliseren en uit te breiden en in te zetten op
bekendheid met regelingen, wordt de kans vergroot dat er nieuwe gesprekken op de werk-
vloer ontstaan. De ‘nl leert door’-regeling kan aanleiding zijn om met een leidinggevende
het gesprek aan te gaan over ontwikkelingsrichtingen. En het maatschappelijke debat over
‘het recht om onbereikbaar te zijn’ (nrc 2017; Partij van de Arbeid 2021) kan werkgevers en
werkenden bewust maken van de vervagende grenzen tussen werk en privé en zo een
(kleine) cultuuromslag teweegbrengen. De overheid kan haar doelstellingen ook direct op
het veranderen van normen richten. Zo heeft zij samen met de vakbeweging het project
‘Leerambassadeurs’ opgezet, waarbij werkenden via directe collega’s gestimuleerd worden
om zich te ontwikkelen (szw 2018; cnv Overheid 2019). De overheid is ook een grote werk-
gever en kan via die weg voorbeeldgedrag tonen. Bijvoorbeeld door de secundaire arbeids-
voorwaarden uit te breiden of zorgvuldig om te gaan met tijdelijke krachten.
Sociale normen liggen niet alleen in de doelen van beleid verankerd, maar ook in het ont-
werp. Filosofen Gheaus en Robeyns (2011) wijzen bijvoorbeeld op het belang van de zoge-
noemde defaultoptie (de standaardoptie): wat gebeurt er als iemand géén actie onder-
neemt? Zij stellen dat de overheid pas écht het signaal afgeeft dat zorgen wenselijk is op
het moment dat er automatisch ruimte om te zorgen wordt gecreëerd. In de beleidskeuze
dat vrouwen automatisch verlof krijgen als ze zwanger zijn, maar hun partners verlof zelf
moeten aanvragen ligt volgens hen de normatieve aanname dat het vanzelfsprekend is dat
vrouwen (maar niet mannen) de zorg voor hun pasgeboren kind op zich nemen. Een echte
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culturele verandering zou daarom pas ontstaan op het moment dat voor mannen het-
zelfde geldt.

6 Trainingen
Een aantal van de Amerikaanse studies in onze literatuurstudie lieten zien dat organisaties
gerichte trainingsprogramma’s kunnen implementeren die een bewezen impact hebben op
de organisatiecultuur (Kelly en Moen 2020; Moen et al. 2013). Een voorbeeld hiervan is de
zogenaamde star-interventie (Support, Train, Achieve, Results) die organisaties meer
zorgvriendelijk zou maken door de ondersteuning vanuit leidinggevenden en de zeggen-
schap van werkenden te vergroten. In de voorbereidingsfase worden onder andere de kos-
ten en baten van het programma inzichtelijk gemaakt en krijgen leidinggevenden een trai-
ning in het ondersteunen van werknemers. In de ‘verander’-fase, die hierop volgt, worden
verdere trainingen gegeven waarin ook de werknemers betrokken worden. Deze richten
zich onder andere op taalgebruik (en de normen die daarachter liggen) en het zichtbaar
maken van verwachtingen en behoeften. Een kanttekening hierbij is dat deze studies zijn
uitgevoerd in de Verenigde Staten en onder een beroepsgroep met een relatief hoge
beroepsstatus. Tegelijkertijd biedt het een waardevol startpunt en zou bijvoorbeeld met
pilots nagegaan kunnen worden of dergelijke interventies ook in Nederland en in andere
sectoren het verschil kunnen maken. In onze studie zijn we geen soortgelijke trainingen op
het gebied van leren tegengekomen.

7 Dialoog
Sociale normen en verwachtingen blijven vaak impliciet en worden (op het werk en thuis)
zelden uitgesproken (Wiesmann 2010). Dit staat culturele veranderingen in de weg en
wordt deels in stand gehouden doordat werkenden niet over hun persoonlijke situatie,
wensen en behoeften communiceren. Een manier om hier verandering in te brengen is
door functioneringsgesprekken breder in te steken en niet alleen het functioneren op het
werk, maar ook eventuele knelpunten met andere verplichtingen te bespreken. Een voor-
waarde hiervoor is wel dat mensen hier niet op worden afgerekend. Dit vraagt dus om
simultane investeringen in een open organisatiecultuur.

7.5 Tot slot

In een samenleving waarin van mensen wordt gevraagd te (blijven) werken, zorgen en
leren is het cruciaal te doordenken hoe een dergelijke brede participatie duurzaam kan
worden gefaciliteerd. Onder ongunstige omstandigheden kunnen mensen overvraagd wor-
den en de coronacrisis heeft inzichtelijk gemaakt hoe werken, zorgen en leren elkaar in de
weg kunnen staan. Brede participatie kan de samenleving en de mensen die daar onder-
deel van uitmaken ten goede komen en verrijkend zijn. Kwaliteitsvol werk is hiervoor een
randvoorwaarde omdat dit mensen kan ondersteunen en ontlasten. Deze kennissynthese
heeft laten zien op welke manier er in werk ruimte om te zorgen en leren kan worden
gecreëerd en biedt zo handvatten aan overheid, werkgevers en werknemers.
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Summary

Life’s a Juggle: the All-Round Worker

Resources for, and hindrances to, workers who are caring for loved ones and others – and
taking training

S.1 Background

Workers who are caring for loved ones and taking training
Work, caring for loved ones, and taking training are not separate domains, even though
they are sometimes regarded that way. For many workers, these three activities converge
at one or more points in their careers. Working people are part of a household, a family
circle, a group of friends, and a neighborhood, so they take on caregiving tasks, such as
looking after babies and doing the shopping for a sick neighbor. Many workers continue to
pursue self-development during their careers, whether through further training, retraining,
or learning on the job. The lives of working people thus include more domains, roles, and
tasks than just those around work. Because these domains, roles, and tasks overlap, work-
ing conditions affect what’s possible when it comes to taking on other roles and tasks
alongside, and within, the paid work itself. Someone who regularly has to work overtime
may feel they can’t be there for their children. Someone with an unsupportive boss may
find it difficult to bring up the fact that their mother has fallen ill and needs care. And
someone who always has to do the same job and has no opportunities to take additional
courses can feel as though they’re in a rut.

There’s an ever-more pressing need to combine paid work, caregiving, and lifelong
learning
Without any changes on the policy front, the aging of the population will mean that more
and more informal care will have to be provided. In addition, technological developments
and the openness of the Dutch economy are expected to lead to a dynamic labor market in
which employees will need to keep picking up new skills and knowledge. And as the retire-
ment age goes up in accordance as the population ages, people's careers will span a wider
age range, and are more likely to involve caregiving and learning at several points over the
years. As these developments converge, work, caregiving and taking training can be at
odds with each other, because they all demand time, energy, and attention. However, given
the right conditions, these activities and roles can also merge with, and enrich, one other.
Someone who is pursuing personal development can be more productive at work. And
someone who combines paid work with caring for others can derive joy and satisfaction
from both, and can cope better with demanding responsibilities in caring for others if the
paid work they’re doing offers some distraction. As we look to the future, then, it’s impor-
tant to ask how we can ensure that people can combine these roles and tasks in a sustain-
able fashion.
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S.2 Goal and purpose of the study

Main objective
The aim of the present knowledge synthesis is to identify which job characteristics reduce
the scope for combining caregiving and learning, and which ones increase it. On the basis
of an extensive study of the literature and on qualitative research, we look at the current
state of knowledge about the resources, and the barriers, that matter to working people.
We also look ahead, mapping out possible risks and opportunities. Although voluntary
work is also a form of unpaid work, and though many people do this alongside their paid
work, we have chosen not to include it here. The same goes for leisure activities.
This research is part of a broader project entitled ‘The Changing World of Work’. In addition
to the present knowledge synthesis, the full series consists of two other knowledge syn-
theses that address robotization (Maslowski et al 2021) and platformization (Rözer et al
2021). Moreover, the findings are linked to each other and expanded upon in an overarch-
ing concluding review (Roeters et al, forthcoming).

Focusing on the quality of work
The workplace, and the context informing it, determine in part the scope that workers have
for caregiving and learning, but they’re not the only thing that matters. Working people
may also be supported, or hampered, by their partners or by the government, for example.
Still, work does play a key role as individual workers balance their paid work with caring for
others and taking training. Those in paid employment have to coordinate activities such as
doctor’s appointments, study days at school, and training with their work responsibilities.
This means that employers, but also platforms and clients, have a certain gatekeeping role
to play. Previous research on parental leave shows how this is so. Formal government
arrangements matter, and increase the likelihood that new parents will spend time with
their children. However, when taking leave is frowned on or the workload is too high,
parents will not use the formal options available to them (Perry-Jenkins and Gerstel 2020).
The conditions in the work context are thus not only of direct importance – they also deter-
mine in part how other influences, such as those of national policy, affect individual work-
ers.
In discussions about combining roles and tasks, the emphasis is often implicitly or explic-
itly on the role that time plays. Are working people able to free up time for other commit-
ments? However, work is about more than just the time people spend on the job. Their
daily interactions with managers and colleagues, the organizational culture, the formal
arrangements, and the control that workers have in this arena, all determine what scope
workers have for caregiving and learning. It’s for this reason that it is important to further
explore what workers need in order to combine paid work with caregiving and lifelong
learning. Instead of focusing in on a number of job characteristics, we examine which char-
acteristics and preconditions are relevant, and to whom and under what circumstances.
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Research questions
This knowledge synthesis answers three research questions.
1 How many people combine work, caregiving and taking training? How do they experience the bal-

ance among these domains? And what forms of support do they make use of?
2 What is the current state of knowledge regarding the relationship between job characteristics on the

one hand and the scope for caregiving and learning on the other?
a In what ways can job characteristics increase or constrain the scope for caregiving and learn-

ing?
b What differences emerge between and among social groups?

3 What risks and opportunities regarding the scope for caregiving and learning might arise in the
future? And to what extent can we expect these to differ across social groups?

We will begin by setting out how many working people combine caregiving and learning,
and looking at how they experience this. We will then look at how paid work can facilitate
– or hinder – the ability of workers to engage in caregiving and continuous learning. Finally,
we will look ahead and identify possible opportunities for, and risks to, the quality of work.
For this last question, we will reflect on three much-discussed developments in the labor
market: aging, technologization, and flexibilization.

S.3 Approach

This knowledge synthesis is based on two empirical building blocks: a literature review and
a qualitative study based on in-depth interviews. Part of the literature review was done
systematically. On the basis of predetermined search terms and criteria, a list of studies
was drawn up that offers insights into the links between job characteristics on the one
hand and caregiving and taking training on the other. These studies were supplemented
with targeted searches to avoid blind spots and to supplement with more-recent findings
the publications that we found.
In addition to the literature review, in-depth interviews were held with experts to test the
insights garnered from the literature and to determine their value for the Dutch context.
They are research scholars – but they’re also policy makers, representatives of interest
groups, and people who deal in their day-to-day practice with the themes treated in this
report. Eight experts had specific knowledge about the domains of caregiving and taking
training. We also asked 23 experts in other fields for their views on caregiving and learning.

S.4 The intersections among working, caregiving, and learning

Last year, two-thirds of working people had caregiving responsibilities and/or took training
courses in addition to the paid work they did. Although we have no data on this, it is con-
ceivable that these figures would be much higher if we were to take in a longer period or an
individual’s entire career. The data on workers’ experiences suggest that paid work, care-
giving responsibilities, and workers’ personal development do not have to be mutually
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exclusive, and that a large proportion of workers do not experience any difficulties com-
bining roles and activities. At the same time, there are indications that some workers find it
difficult to combine work and caregiving (especially informal care) and that work pressure
and obligations related to caregiving deter people from pursuing their self-development.
Workers have access to different forms of support when it comes to caring for others and
taking training. For example, employees are entitled to parental and family leave, and
there are arrangements in place to encourage them to take training. Take-up rates suggest
that formal opportunities and the good intentions of employers do not always translate
into the broad use of these support options. A substantial part of the working population
does not make use of them.

S.4.1 Caregiving
The scope that working people have to care for others depends on a wide range of charac-
teristics featured in their jobs. First of all, the number of working hours matters, although
the role it plays is less important than is often assumed. It’s true that people who work
more hours spend less time on caregiving tasks and have a poorer work-life balance. How-
ever, because people prioritize their caregiving tasks,, because children also go to school,
and because the intensity of informal care is in many cases limited, it is certainly not the
case that every hour, or additional hour, that is worked directly reduces the scope for care-
giving, as in some zero-sum game. Doing overtime systematically does seem to be prob-
lematic, because the amount of time, but also how much energy, it requires is difficult to
reconcile with workers’ private lives. What type of work schedule is involved also matters.
Working non-standard hours can make it difficult to be there for loved ones and to organ-
ize care for children in particular. For this group, control and predictability are crucial
because they make day-to-day planning easier.
Control is a resource for a wider group that enables them to balance work and caregiving.
This includes control over the number of hours, when they are worked, and having the
possibility to work from home. Although there is a lot of evidence for the positive effects of
control, several studies and a number of experts also point to disadvantages. In particular,
having control can make it difficult to set the boundaries between one’s work and one’s
private life. The erosion of boundaries can make people – in particular more-highly educa-
ted workers – feel as though they constantly have to be navigating between their work and
their personal lives, and that they are always “on call”.
Other experiences during working hours that have an impact on personal life include work
pressure and the enjoyment people derive from their jobs. When it comes to work pres-
sure, there are some preliminary indications that it is less harmful when people have more
resources at their disposal to manage it. This may involve control, but support from col-
leagues and managers can also play a role.
The social aspects of work determine in several ways the extent to which workers can, or are
allowed to, care for their loved ones. Support can take various forms: emotional, practical,
and general. The amount of support people get is closely related to organizational culture.
Informal rules and norms in the organization affect mutual expectations and also touch on
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the question of whether organizations, and the people in them, feel any responsibility in
the first place to support caregiving tasks. Culture also plays a role in the level of recourse
to formal arrangements such as leave. When that recourse is not accepted, many workers
become discouraged and do not make use of the rights they have.

S.4.2 Learning
Some of the barriers to formal and informal learning, and some of the resources that sup-
port it, are the same as some of those that hamper or support caregiving tasks. As with the
scope for caregiving, both the nature of the work and the social relationships in the work-
place play a key role here. Challenging and meaningful work allows people to learn on the
job, but it also motivates them to take additional training. A certain amount of work pres-
sure can make the work more interesting, but there is a tipping point beyond which the
stress and the time pressure involved inhibit learning because there is no room for reflec-
tion. Managers and colleagues can encourage workers to participate in courses and keep
learning, but workers can also be discouraged by managers and colleagues – for instance
because little importance is attached to staff development in an organization, or because
there is no practical support in terms of time or money. Moreover, people who work in
more-diverse organizations and teams are exposed to a greater range of views, knowledge
and skills, and they can learn from these.

S.4.3 Differences between and among groups
Different groups of workers are able to, want to, and are allowed to do different things
when it comes to caregiving tasks and learning. There are three social differences that
stand out. First, for both caregiving and learning, workers with a higher level of education
and those in the higher professions are, in many ways, in the most favorable position. In
order to attract and retain these groups, employers invest relatively heavily in them, and
that includes providing them with more opportunities for caregiving and learning. The
large degree of control they have is also useful outside their work. The literature on com-
bining work and care also points to a downside. The workload in these professions can be
very high, and this, combined with the large degree of control they have, can make it diffi-
cult to leave work obligations at work.
Substantial differences between men and women also emerged from the analysis of care-
giving, but not from that of learning. It seems easier for female workers to care for loved
ones in addition to working, for several reasons. For example, they often work shorter days
and weeks, their use of schemes such as leave is looked at less harshly, and managers and
colleagues are more aware of their responsibilities outside work. It seems more difficult for
men to make room for caregiving tasks. This difference is linked to a broader social norm
whereby women are still expected to prioritize care, while men are expected to prioritize
work.
Finally, the scope for caring and learning was also found to be related to the type of
employment relationship involved. Across the board, workers with permanent contracts
appear to be in a more favorable starting position than those with temporary or flexible
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contracts, because the lasting relationships at work mean an investment is being made in
them and that they can count on more support from colleagues and managers. Temporary
employees receive less support, in part because employers do not invest in training them
since the payoff will be low. Those who are self-employed seem to experience some of
these disadvantages: the uncertainty that goes with being self-employed can take up a lot
of time and energy that thus cannot be spent on caregiving and learning (see also the
knowledge synthesis on platformization, Rözer et al 2021). At the same time, self-
employed people have a great deal of flexibility, and under the right conditions they can
use that to balance work and private life and take on interesting and challenging assign-
ments.

S.4.4 The Dutch context
The contexts in which people engage in work, caregiving and learning can also influence
the possibilities they have and the hindrances they face. This means that it is sometimes
difficult to determine the extent to which insights taken from American research, for
instance, can be applied to the situation in the Netherlands. As a general matter, studies
conducted in the Netherlands seem to find weaker correlations than do those done in
other countries between work characteristics on the one hand and the scope for caregiving
on the other. One possible explanation is the prevalence of part-time work in the Nether-
lands. Workers who work part-time have a relatively large amount of leeway when it
comes to caring for others, simply because they work fewer hours. And those with a part-
ner who works part-time benefit because the partner takes on more caregiving responsi-
bilities. Because of this buffer, Dutch workers may be less dependent on the employer than
in countries where full-time work is more common. The popularity of part-time work is not
an isolated phenomenon but a manifestation of broader social norms regarding working
men and women. As we have seen, this also explains why men's ability to engage in care-
giving is so much more limited.
Finally, what infrastructure is available is also important for opportunities to learn, whether
formally or informally. This infrastructure offers opportunities for further training, but
retraining is a different matter. A second course of study, for example, is expensive. In the
Netherlands, it is thus complicated for an employee to make the switch to working in
another sector. And employers are reluctant to hire workers from another sector, especially
if it involves a completely different job. This creates an impasse: people have to earn a
diploma to make the switch, but neither the old nor the new employer is prepared to
invest in that. This calls for extra attention now that jobs are disappearing because of the
current coronavirus crisis, even as other sectors are experiencing major staff shortages.

S.5 Future opportunities – and obstacles

S.5.1 An aging population
In principle, if the labor market becomes tighter because large groups of older people exit
it, the bargaining power of workers will go up. Employers will then be more inclined to
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accommodate employees’ felt need to have more scope for caregiving and learning. In
addition, the payoff from training grows as people continue to work to an older age. The
fact that the population is aging also means that the demand for informal help is increas-
ing. It is expected that both older people and women in particular will increasingly have to
combine their work with informal caregiving. This may also mean that the so-called sand-
wich generation will grow. That’s the group who care for their own children and provide
informal care. It remains to be seen whether this will make it harder to free up time for
retraining and further training.

S.5.2 Technologization
Technologization offers several opportunities for combining work with caregiving and
learning. When it comes to caregiving tasks, technology can allow workers to put in flexible
hours and to work from home. The possibilities for caring for someone remotely and with
the help of robots may also increase. One downside of being able to work and care for
loved ones anytime, anywhere is that boundaries become blurred. Technological innova-
tions encourage employers and employees alike to invest more in training, and they also
make the workplace more enriching. However, it is also possible that the less-challenging
and more-repetitive tasks in particular are the one still left to be done, thus making the
work less instructive (see also Maslowski et al 2021; Rözer et al 2021). Technologization is
expected to benefit those with a higher education in particular. Their strong position on the
labor market gives them more negotiating power and thus a grasp of how technology is
used.

S.5.3 Flexibilization
If flexibilization of the labor market continues, a larger proportion of the working popula-
tion will be self-employed or in flexible employment by 2030. In theory, those who are self-
employed have a great deal of control over their working hours, and this offers them
opportunities to balance their work with caregiving and taking training. In practice, how-
ever, the need for income can limit that scope: self-employed workers who have no other
sources of income or who have to use their income to support a family are under pressure
to take on as much work as they can. Another concern is the looser relationships with
workers, colleagues and supervisors that temporary workers or those working through
agencies have to contend with. There are some indications that these relationships trans-
late into less support for working people as they try to combine their work with caregiving
and/or taking training.

S.5.4 The coronavirus crisis
Just over a year after the start of the corona crisis, it is impossible to draw up a final bal-
ance sheet on the impact it is having on the quality of work and thus on the scope for care-
giving and learning. However, it is clear that, as in previous recessions, young people, the
less well educated, and people with a migrant background are being hit the hardest
(De Klerk et al 2021). It is possible that they will claim less time to combine their work with
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caregiving or taking training. For some of them, greater job insecurity may serve as an
incentive to pursue retraining and further training. It is also conceivable that the experi-
ence gained by working from home will mean that workers and employers will be inclined
to stick with this practice even after the coronavirus crisis is over.

S.6 Policy implications

The insights from the literature and the expert interviews we conducted offer a number of
starting points on the basis of which the scope that employees have for caregiving and
learning could be broadened. It is important to note in advance here that the choice of
whether this scope should be broadened is a political one. Internationally, but also within
the Netherlands, there are different views on where individual responsibility on the part of
workers ends and where the responsibilities of employers and governments begin.
If interventions are developed at the intersections among working, caregiving, and learn-
ing, it will be advisable to focus on a combination of structural and cultural changes. Struc-
tural changes can be brought about by optimizing existing arrangements and supplement-
ing them wherever they are found wanting. This could include making leave arrangements
more attractive, and formalizing support for training courses. However, the effectiveness
of such long-term changes is expected to be limited if it is not accompanied by a commit-
ment to bringing about cultural change. When recourse to old and new forms of formal
support is not accepted – whether by society, the employer, colleagues, or workers them-
selves – take-up will lag behind, and the actual scope for caregiving and learning will
broaden only to a very limited extent.
As we have seen from this knowledge synthesis, what individual workers can and are per-
mitted to do with regard to caregiving tasks and learning, whether formally or informally,
depends on their own behavior and on what resources are available to them, as well as on
what support their employer gives them. In addition, none of this is taking place in a vac-
uum: the larger social context, with its formal institutions and its informal rules of the
game, is also a factor in this dynamic. It follows from this observation that a joint reflec-
tion, based on a shared responsibility, is required to facilitate sustainable and broad partic-
ipation in such activities as paid work, caregiving, and lifelong self-development.
Combining the various avenues to be pursued (structural and cultural changes) with the
key players (government, employees, and workers) will point to a number of possible steps
such as reviewing existing policies, facilitating and following training courses to bring
about changes in organizational culture, and self-organization on the part of employees.

S.7 In conclusion...

This knowledge synthesis has shown that many workers combine paid work with caregiv-
ing or learning, and that this often works out well. But it also makes clear that there are
workers who experience substantial barriers at work that prevent them from caring for
loved ones and others, and from learning as much as they would like to or need to. The
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labor market is facing the major challenge of advancing the sustainable employability of
workers by offering a broad range of support options. Creative solutions are required for
the near future. These will involve agreements between and among workers, employers,
and employees to create the right conditions under which people can, if they wish, work,
care for loved ones and others, and keep learning.
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