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Pleidooi voor de 30-urenwerkweek
Jeroen Lievens en Ilse Devooght

Vandaag de dag is de eis voor collectieve arbeidsduurvermindering naar de achtergrond verdwe-
nen. Het beleid is erop gericht iedereen meer en langer te laten werken. Terwijl heel wat mensen 
nu al op hun limiet zitten. Iedereen voltijds aan het werk blijft het mantra. Dit heeft echter heel 
wat negatieve gevolgen voor ons welzijn, voor gendergelijkheid en voor het klimaat. Het is tijd 
dat we de norm voor voltijds werken aanpassen aan de hedendaagse en toekomstige uitdagin-
gen. Het is tijd dat we serieus nadenken over de 30-urenwerkweek.

Combinatie betaalde en onbetaalde arbeid onder druk

In 1930 voorspelde John Maynard Keynes dat ‘over 100 jaar de Westerse mens nog 
slechts 15 uur per week zal moeten werken. Door de technologische vooruitgang zou 
een steeds grotere productiviteit per uur mogelijk zijn, en dus zouden mensen min-
der hoeven te werken om hun materiële behoeften te bevredigen. Dan staat de mens 
voor het eerst in zijn bestaan voor een echt en blijvend probleem: hoe om te gaan met 
dat bevrijd zijn van economische zorgen, hoe invulling te geven aan de vrije tijd die 
de wetenschap en samengestelde rente hem hebben bezorgd, hoe verstandig en pret-
tig en goed te leven.’ 

Gezinnen trekken aan de alarmbel!

Bijna 100 jaar later klinkt die voorspelling als een utopie voor de vele vrouwen en man-
nen die dagelijks botsen op de moeilijke combinatie van betaalde en onbetaalde arbeid 
(zoals kindzorg, vrijwilligerswerk, mantelzorg, ..). Velen hebben het gevoel zichzelf te 
verliezen in de dagelijkse ratrace.

‘Eat-work-sleep-repeat’, pent een Femmavrijwilligster neer in haar dagboek. ‘Drukke 
‘vlieg’dag… Amper tijd om te ademen, van de ene opdracht / activiteit / klus naar de 
andere… ’s Avonds val ik vol creatieve plannen uitgeput in slaap op de zetel. Om 
20 uur!’, schrijft een andere vrouw. 

Gelijkaardige verzuchtingen hoorde Femma bij 
de 2.700 respondenten van een onlinebevraging. 
Slechts de helft (51,5 %) van hen bleek tevreden 
over de combinatie van betaalde en onbetaalde 
arbeid. 62 procent van hen vinden een fulltime 
job moeilijk te combineren met het gezinsleven.

Ook in de media lezen we geregeld getuigenissen van vrouwen en mannen die op een 
muur botsen. De noodkreet van Ilse Ceulemans was het meest in het oog springend. 
Haar verhaal in Charlie Magazine riep bij velen een gevoel van erkenning op. Het werd 
maar liefst 125.000 keer gelezen en 20.000 keer gedeeld!

‘Eat-work-sleep-repeat’, pent een 
Femmavrijwilligster neer in haar dagboek. 
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dat de tijdsdrukervaring van Vlamingen gestegen is tussen 1999 en 2013. Vooral ouders 
met jonge kinderen (jonger dan 7 jaar) geven aan veel tijdsdruk te ervaren. De leef-
tijdscategorie 25 tot 54 jaar, die vaak verschillende ambities combineert (een carrière 
uitbouwen, een gezin starten, een huis inrichten of verbouwen, etc.) ervaart niet alleen 
de meeste tijdsdruk in vergelijking met de andere leeftijdscategorieën, maar is ook de 
enige groep waarin de subjectieve tijdsdruk toeneemt tussen 2004 en 2013. 

Combinatie betaalde en onbetaalde arbeid is een maatschappelijke uitdaging

Hoewel velen de nood aan een betere combinatie (h)erkennen, wordt het thema nog 
te zeer op een individueel niveau benaderd. Enerzijds in de analyse, door steeds indi-
viduen tegenover elkaar te zetten: de moeder die het moeilijk heeft om te combineren 
versus de succesvolle zakenvrouw met drie kinderen die beweert dat de combinatie 
voor haar geen probleem is. En anderzijds in het zoeken naar oplossingen: ‘je moet keu-
zes maken’, ‘je moet beter plannen’, ‘zit samen met je partner aan de keukentafel om 
de taken beter te verdelen’, zijn enkele van de dooddoeners die het debat beheersen. 

Nochtans is de combinatie van betaalde en onbetaalde arbeid vandaag de dag een maat-
schappelijke uitdaging en is zij het gevolg van enkele maatschappelijke evoluties: de 
overgang van het kostwinnersmodel naar een tweeverdienersmodel en de sterke toe-
name van het aantal alleenstaande ouders. 

Van kostwinnersmodel naar tweeverdienersmodel

Ten tijde van het kostwinnersmodel, met het hoogtepunt in de jaren 50 en 60, waren de 
taken duidelijk verdeeld. De man ging uit werken en de vrouw bleef thuis om de huis-
houdelijke- en zorgtaken op zich te nemen. Ieder zijn/haar specialisatie. De toegenomen 
scholingsgraad van vrouwen, een verhoogde vraag naar vrouwelijke arbeidsdeelname 
ter versterking van de economie en de tweede feministische golf maakten dat vrouwen 
steeds actiever werden op de arbeidsmarkt. Elke nieuwe generatie jonge vrouwen is 
actiever op de arbeidsmarkt dan de vorige. Bij jonge generaties is de seksekloof inzake 
werkzaamheid het kleinst.

Die transitie van het mannelijke kostwinnersmodel naar het tweeverdienersmodel zet 
de traditionele takenverdeling onder druk en maakt het voor gezinnen moelijker om 
het dagelijks leven te organiseren. Het klopt dat 
we op individueel niveau minder uren betaald 
werken dan in de jaren 50. Maar het tweeverdie-
nersmodel maakt dat we op gezinsniveau net meer 
uren besteden aan betaalde arbeid dan ten tijde 
van het kostwinnersmodel. De norm ligt vandaag 
op 38u x 2 = 76 uur. Niet moeilijk dat onbetaalde 
arbeid onder druk komt te staan en dat mensen 
deze moeilijk te combineren vinden. 

Op individueel niveau werken we minder 
uren betaald dan in de jaren 50. Maar 

het tweeverdienersmodel maakt dat 
we op gezinsniveau meer uren besteden 

aan betaalde arbeid dan ten tijde 
van het kostwinnersmodel. De norm 

ligt vandaag op 38u x 2 = 76 uur.



22 Oikos 78, 3/2016

PO
LITIEK

Eenoudergezinnen

Samen met de toenemende arbeidsmarktparticipatie van vrouwen kende Vlaanderen 
de afgelopen decennia ook een stijgend aantal eenoudergezinnen. Van alle Vlaamse 
gezinnen met kinderen is één op de vijf een eenoudergezin (221.872 gezinnen). Voor 
eenoudergezinnen is de combinatie van betaalde en onbetaalde arbeid een extra moei-
lijke evenwichtsoefening. Binnen eenoudergezinnen kunnen de taken logischerwijs al 
niet verdeeld worden over twee personen. Maar deze gezinnen kunnen ook moeilijker 
gebruik maken van gezinsondersteunende voorzieningen zoals kinderopvang, buiten-
schoolse opvang en ouderschapsverloven.

Scheve takenverdeling tussen man en vrouw

Op maatschappelijk niveau zien we bovendien dat de combinatie van betaalde en onbe-
taalde arbeid zich verschillend manifesteert bij mannen en vrouwen. Mannen spenderen 
gemiddeld 6 uur meer van hun tijd aan betaalde arbeid dan vrouwen. Terwijl vrouwen 
gemiddeld per week 9,5 uur meer spenderen aan huishoudelijke taken en kinderzorg 
dan mannen. Bovendien hebben mannen ongeveer 6u meer vrije tijd per week dan 
vrouwen. Bij vrouwen is die vrije tijd ook van mindere kwaliteit omdat hij ‘besmet’ is 
door een voortdurende onderbreking door andere taken.

De betrokkenheid van mannen bij het huishouden en de opvoeding van de kinderen 
is sinds de jaren 60 toegenomen. Maar niet in die mate dat er sprake is van een trend-
breuk. Van een gedeelde verantwoordelijkheid is nog geen sprake. Het aantal uren dat 
mannen gemiddeld besteden aan huishoudelijk werk is verdubbeld tussen 1966 en 2013, 
terwijl kinderzorg en opvoeding slechts een beetje toegenomen zijn. Dat weerspiegelt 
zich ook in de opname van zorgverloven (ouderschapsverlof, vaderschapsverlof,…). 
Mannen hebben daar de laatste decennia een inhaalbeweging gemaakt, maar opnieuw 
is die onvoldoende. Vandaag nemen mannen bijvoorbeeld 30 procent van het ouder-
schapsverlof voor hun rekening. 

Die zorgkloof zorgt ook voor een kloof op de arbeidsmarkt. De tewerkstellingsgraad 
van vrouwen ligt nog steeds lager dan die van mannen (62,2 % tov 71,7 %). Vrouwen 
maken moeilijker promotie dan mannen en verdienen gemiddeld 21 procent minder 
dan mannen. De beruchte loonkloof. Het meest frappant is echter dat vrouwen in veel 
grotere mate (41,2 %) deeltijds werken dan mannen (8,7 %). 

Deeltijds werk als strategie

Deeltijds werken lijkt een van de meest populaire strategieën van vrouwen om betaalde 
en onbetaalde arbeid te combineren. Iets meer dan 60 procent van de 25-49-jarige deel-
tijds werkende vrouwen vermeldt als reden de combinatie met zorgtaken of andere 
persoonlijke en familiale verplichtingen tegenover 30-35 procent van de 25-49-jarige 
deeltijds werkende mannen. Hoe meer kinderen een vrouw heeft, hoe hoger de kans 
op deeltijds werk. Van de samenwonende vrouwen zonder kinderen werkt 25,5 pro-
cent deeltijds. Vrouwen met partner en 1 kind zorgen al voor een sterke stijging tot 
39,6,7 procent, met 2 kinderen tot 50,1 procent, en met 3 of meer kinderen tot 55,8 pro-
cent. Van de alleenstaande ouders werkt 44,1 procent deeltijds.



23

PO
LI
TI
EKHoewel deeltijds werken voor heel wat vrouwen de opstap naar de arbeidsmarkt bete-

kende, is een deeltijdse job vandaag niet ideaal. Wie deeltijds werkt, verdient minder, 
bouwt minder pensioen op, krijgt minder opleidingskansen, maakt minder kans op 
carrière en ervaart minder autonomie, minder controle en een lagere arbeidskwaliteit 
dan wie voltijds werkt.

Nood aan een nieuw combinatiemodel

Femma schuift het evenwichtig en kwaliteitsvol combinatiemodel naar voren als ant-
woord op de moeilijke combinatie van betaalde en onbetaalde arbeid. Het veronderstelt 
dat beide partners gemiddeld evenveel betaalde arbeid en onbetaalde arbeid op zich 
nemen. Een beleid dat uitgaat van een evenwichtig en kwaliteitsvol combinatiemodel 
draagt bij aan de uitbouw van een volwaardige deelname van vrouwen en mannen aan 
de samenleving en garandeert de beste sociale bescherming voor iedereen. 

De realisatie van dit model vraagt ingrepen op verschillende domeinen: terminolo-
gie en meetinstrumenten, arbeidsduur, arbeidsorganisatie, zorgverloven, kinderzorg, 
mantelzorg en de beeldvorming van mannen en vrouwen. Specifiek lichten we hier ons 
voorstel tot arbeidsduurvermindering toe. 

Tijd voor collectieve arbeidsduurvermindering!

Hoewel we nog ver verwijderd zijn van de 15 uren die Keynes voorspelde, kunnen we 
niet ontkennen dat we in de twintigste eeuw lange tijd op het goede spoor zaten. Eind 
negentiende eeuw waren werkweken van 60-70 uur in de fabrieken de standaard. Voor 
mannen, vrouwen én kinderen! Begin twintigste eeuw werd de werkdag verkort tot 
ongeveer 10-uur en werkte men 6 op 7 dagen. De volgende stap was de internationale 
strijd voor de 8-urendag, met het motto 8 uren werken, 8 uren slapen en 8 uren ont-
spanning. Die werd in België ingevoerd in 1921. 
In de jaren 50 en 70 daalde de arbeidsduur verder 
tot de veertigurenweek de norm werd. 

Vanaf de jaren 80 zijn we vooral gaan inzetten op 
individuele arbeidsduurvermindering, met uit-
zondering van de invoering van de 38-urenweek 
in 2003. De nadruk op individuele arbeidsduur-
vermindering zien we goed weerspiegeld in het 
succes van tijdskrediet, thematische verloven en 
bovenal de deeltijdse arbeid. 

En daar zit nu net het probleem. Door meer in te 
zetten op individuele arbeidsduurvermindering 
in plaats van collectieve arbeidsduurverminde-
ring zien we nu dat vrouwen gemiddeld een lagere 
arbeidsduur kennen dan mannen. De invloed van traditionele rolpatronen en de loon-
kloof zorgen dat zij vaker gebruik maken van verlofstelsels, vaker deeltijds werken of 
helemaal niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Dit is met de huidige norm van voltijds 
werken nefast voor hun carrière, loon, pensioen en financiële zelfstandigheid. Bovendien 

Vanaf de jaren 80 zijn we vooral 
gaan inzetten op individuele 

arbeidsduurvermindering: dat zien 
we weerspiegeld in het succes van 

tijdskrediet, thematische verloven en 
bovenal de deeltijdse arbeid, die een 

van de meest populaire strategieën 
van vrouwen is om betaalde en 

onbetaalde arbeid te combineren. 
En daar zit nu net het probleem.
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zien we dat de individuele systemen van arbeidsduurvermindering, zoals ouderschaps-
verlof of tijdskrediet, de facto onbruikbaar zijn voor gezinnen met lage inkomens of 
alleenstaande ouders. De uitkeringen liggen namelijk veel te laag. 

De stelsels van individuele arbeidsduurvermindering zijn niet voor iedereen even toe-
gankelijk en creëren ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en tussen wie financieel 
sterk staat en wie financieel zwakker staat. Deze ongelijkheid, gekoppeld aan het feit 
dat onbetaalde arbeid sterk onder druk staat, zorgt ervoor dat we opnieuw moeten 
inzetten op collectieve arbeidsduurvermindering. Vanuit Femma stellen we concreet 
de 30-uren als norm voor het nieuwe voltijdse werken. 

30-uren voor minder combinatiestress en meer gendergelijkheid

Zoals we reeds aanhaalden, zijn we de laatste decennia op gezinsniveau meer tijd gaan 
spenderen aan betaalde arbeid. Hierdoor komt de onbetaalde arbeid, die enorm waar-
devol is voor de samenleving, onder druk te staan. Met de 30-urenwerkweek als nieuwe 
norm voor het voltijds werk maken we expliciet meer tijd vrij voor onbetaalde arbeid, 
zoals kindzorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Op die manier geven we vrouwen en 
mannen meer tijd om de verschillende rollen en functies die zij opnemen beter op elkaar 
af te stemmen. 

Met de 30-urenwerkweek zorgen we ook voor 
herverdeling van (arbeids)tijd tussen mannen en 
vrouwen. De 30-urenwerkweek betekent op vlak 
van gendergelijkheid een belangrijke stap vooruit. 
De 38-urenwerkweek is een relict uit het kostwin-
nersmodel. Vandaag de dag zien we dat vooral 
vrouwen, doordat zij nog steeds hoofdverantwoor-
delijke zijn voor zorg en huishoudelijke taken, heel 
moeilijk kunnen voldoen aan die norm. Dat weer-
spiegelt zich in het grote aantal deeltijdswerkers 
onder vrouwen en de populariteit van heel wat 
zorgsystemen. Wie vandaag geen voltijdse uren 
klopt, wordt daarvoor afgestraft in loon, pensioen-
rechten en mogelijkheden om carrière te maken. 
We stappen af van het idee dat iedereen de norm 

van een 38-urenwerkweek moet nastreven. We geven huishoudens meer ademruimte 
om betaalde en onbetaalde arbeid beter te combineren. Vooral vrouwen zullen hiervan 
de vruchten plukken, omdat zij nu het meest combinatiestress kennen. We veranderen 
de normen en verwachtingen over wat ‘normaal’ is en geven mannen en vrouwen de 
kans om betaalde en onbetaalde arbeid meer gelijk te delen. Zo verkleinen we ook de 
loon- en pensioenkloof tussen vrouwen en mannen. 

30-uren voor meer gezinstijd

Het Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning meldt dat ‘wat kinderen wel eens 
dwars zit, is dat de arbeidstijd soms overloopt in en vreet aan de gezinstijd. Rechtstreeks, 
omdat ouders pas laat thuis zijn of omdat ze ook thuis nog voor het werk bezig zijn. En 
onrechtstreeks, omdat ouders moe zijn van het werk of omdat ze door de lange werkuren 

De 30-urenwerkweek betekent op vlak 
van gendergelijkheid een belangrijke 
stap vooruit. Vandaag de dag zien we 
dat vooral vrouwen, doordat zij nog 
steeds hoofdverantwoordelijke zijn 
voor zorg en huishoudelijke taken, 
heel moeilijk kunnen voldoen aan de 
38-urennorm van het kostwinnersmodel. 
Wie vandaag geen voltijdse uren 
klopt, wordt daarvoor afgestraft.
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kinderen. Vooral de kinderen van (quasi-)voltijdse tweeverdieners signaleren deze ‘spil-
lover’ van het werk van de ouders in de gezinstijd. Ze stellen de arbeidssituatie van hun 
ouders zelf zelden in vraag: ‘Je kan er niet veel aan doen’. Maar ze vinden het jammer 
dat de drukbezette ouder dan soms ‘niet meedoet’. Als een van de ouders vaak afwe-
zig is, laat thuiskomt en maaltijden mist of thuis nog veel met het werk bezig is, wordt 
dit als een gemis ervaren – ook als de andere ouder heel vaak thuis is.’ Met 30 uur als 
nieuwe voltijdse geven we kinderen meer tijd met hun ouders. 

30-uren voor herverdeling van arbeid

Arbeidsduurvermindering is ook een manier om werk te herverdelen. Enerzijds is er 
een grote groep werkzoekenden, anderzijds een grote groep overwerkte mensen met 
een job. Beide groepen – zij die te weinig hebben en zij die te veel hebben – ervaren een 
negatieve impact op hun gezondheid. Een 30-urige werkweek kan voor beiden deel 
zijn van de oplossing. Voor diegenen die overwerkt zijn, is het een kans om hun tijd 
anders te besteden en te kiezen voor een rustiger werktempo. De verschillende rollen 
die ze bekleden, kunnen ze beter op elkaar afstemmen. De tijd en de jobs die vrijkomen, 
bieden dan weer een opportuniteit voor wie werkloos is. Het hebben van een job kan 
hun welzijn opkrikken, niet alleen wegens het inkomen, maar ook omdat een job soci-
ale contacten, status en een gevoel van eigenwaarde met zich meebrengt. ‘Een collectieve 
arbeidsduurverkorting leidt tot een meer ontspannen arbeidsbestel’, zegt professor 
emeritus in de innovatie-economie Alfred Kleinknecht. ‘Je krijgt een lagere werkloos-
heid en dat verandert de machtsverhoudingen tussen arbeid en kapitaal. Het kapitaal 
wil immers niets liever dan een ruime arbeids-
markt waarin mensen elkaar beconcurreren om 
schaarse banen. Een collectieve arbeidsduurver-
mindering gaat hier tegenin.’

Wel moeten we opmerken dat er geen een-op-een-
relatie tussen arbeidsduurvermindering en creatie 
van werkgelegenheid bestaat. Zo zijn sommige 
jobs, vooral bediendenjobs en kenniswerk, niet 
zomaar op te delen in uren. Minder uren werken 
kan dan betekenen dat je hetzelfde werk in min-
der uren moet presteren of dat je die taak niet 
meer doet. Daarnaast is het profiel van diegenen 
die werk zoeken niet noodzakelijk afgestemd op 
het werk dat vrijkomt. 

Geen een-op-eenrelatie tussen arbeidsduurvermindering en werkgelegenheid, bete-
kent niet dat werk helemaal niet herverdeeld kan worden. Een studie van de Internationale 
Arbeidsorganisatie vond dat arbeidsduurvermindering ten tijde van de economische cri-
sis een effectieve maatregel was om veel jobs in Europa te behouden. Vervolgens is er het 
experiment met arbeidsduurvermindering in Frankrijk. In 1999 voerde de linkse rege-
ring Jospin de 35-urige werkweek in. Volgens een rapport van de Assemblée Générale 
creëerde men zo minstens 350.000 jobs. Per procentpunt bbp-groei werden er nooit zoveel 
jobs gecreëerd in Frankrijk als in de nasleep van de arbeidsduurvermindering. Bedrijven 
die een arbeidsduurvermindering van 10 procent hadden doorgevoerd, rapporteerden 

‘Een collectieve arbeidsduurverkorting 
leidt tot een meer ontspannen 

arbeidsbestel’, zegt professor emeritus in 
de Innovatie-economie Alfred Kleinknecht. 
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6 procent extra werkgelegenheid. Het experiment van arbeidsduurvermindering was 
echter geen geïsoleerde maatregel, maar ging gepaard met flankerende maatregelen: 
nadruk op sociaal overleg, bijdragekortingen voor participerende bedrijven, de moge-
lijkheid om – mits een akkoord met de vakbonden – de arbeidstijd flexibeler in te zetten, 
en een loonbevriezing van meer dan een jaar. Resultaat: de arbeidskost steeg niet, ondanks 
het feit dat de kortere werkweek werd ingevoerd met loonbehoud.

30-uren voor een meer ontspannen loopbaan

Er moet niet enkel een herverdeling tussen mensen plaatsvinden, maar ook tussen 
levensfasen. Onze samenleving legt een patroon op waarin mensen na een lange peri-
ode van opleiding in een drukke levensfase terechtkomen, waarin ze zowel de carrière 

als het gezin moeten uitbouwen. Met als gevolg 
dat ze gedurende een relatief korte periode hard 
werken, zichzelf voorbij hollen, uitgeblust raken 
en vroegtijdig met pensioen gaan. De gemiddelde 
effectieve uittredingsleeftijd ligt op net geen 60 
jaar, terwijl de wettelijke pensioenleeftijd 67 jaar 
is. Deze citroenloopbaan weerspiegelt zich ook in 
stijgend ziekteverzuim en burn-out. 

De loopbaan zal meer verspreid en minder intens 
zijn, zodat men langer kan en wil werken en zo ook 
op latere leeftijd kan profiteren van de positieve 
aspecten die een job met zich kan meebrengen: een 
gevoel van identiteit, een doelstelling, sociale con-
tacten, actief bezig zijn … Positieve aspecten die 
bij pensionering dreigen weg te vallen. 

30-uren voor actief burgerschap en gemeenschapsgevoel

Maar professionele arbeid alleen biedt geen garantie op geluk. Ons welzijn hangt van 
veel factoren af. Eén daarvan is de kwaliteit van onze sociale contacten. Een 30-urige 
werkweek geeft mensen meer tijd om kwaliteitsvolle relaties met familie, de kinderen, 
vrienden en buren te onderhouden. Bovendien geeft het mensen ook meer kans om 
actieve burgers te zijn, om lokaal een rol op te nemen in organisaties, om deel te nemen 
aan lokale activiteiten, om aan vrijwilligerswerk te doen. Zo versterken we ons sociaal 
kapitaal en het gemeenschapsgevoel.

30-uren als antwoord op de ecologische crisis

Met de 30-urenwerkweek kunnen we ook een stap zetten naar een duurzame toekomst. 
Ons streven naar materiële welvaart heeft nefaste gevolgen voor het milieu. Bovendien 
gaat het ook over rechtvaardigheid. Moest elke aardbewoner leven zoals wij, zouden we 
4,5 planeten nodig hebben. We moeten niet meer materiële welvaart creëren, maar die 
wel herverdelen. Dat houdt in dat wij in het Westen onze voetafdruk drastisch moeten 
verlagen door bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen met 90 procent te vermin-
deren. Arbeidsduurvermindering kan daarbij een rol spelen. 

Onze samenleving legt een patroon op 
waarin mensen na een lange periode 
van opleiding in een drukke levensfase 
terechtkomen, waarin ze zowel de 
carrière als het gezin moeten uitbouwen. 
Met als gevolg dat ze gedurende een 
relatief korte periode hard werken, 
zichzelf voorbij hollen, uitgeblust raken 
en vroegtijdig met pensioen gaan. Deze 
citroenloopbaan weerspiegelt zich ook 
in stijgend ziekteverzuim en burn-out.
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bruik en de uitstoot van broeikasgassen doet dalen. Wanneer de productiviteitsgroei 
toeneemt, bij een vast aantal werkuren, stijgt de output en de consumptie en bijgevolg 
de ecologische impact. Met technologische veranderingen proberen we de negatieve 
milieueffecten van de output en de consumptie te minderen (denk maar aan groene 
energie). Tot op heden zijn we daar onvoldoende in geslaagd. Dus moeten we ook het 
aantal loonarbeidsuren terugschroeven door productiviteitsgroei niet om te zetten in 
meer materiële welvaart maar wel in tijd. Zo verkleinen we de toename van output en 
consumptie en dus de negatieve milieueffecten. 

Naast dit zogenaamde schaaleffect, speelt er ook een compositie-effect. Wanneer we 
lange uren loonarbeiden en steeds het gevoel hebben dat we tijd tekort komen, weer-
spiegelt zich dat in ons koopgedrag. We zoeken naar middelen en diensten waarvan we 
denken dat ze ons tijd besparen: kant-en-klare maaltijden, verpakte groenten, een hele 
resem elektrische apparaten,… Aan vele van die producten hangt een stevig milieu- en 
energieprijskaartje. Huishoudens die minder uren professioneel werken, hebben meer 
tijd om anders te gaan leven. Ze hebben minder nood aan zaken die we ‘voor ons gemak’ 
kopen maar die een enorme impact hebben op onze leefomgeving.

Wie denkt dat ons voorstel voor de 30-urenwerkweek slechts een theoretische denkoe-
fening is, gaat voorbij aan de maatschappelijke realiteit. Zo zijn er reeds verschillende 
experimenten met de 30-urenwerkweek of andere vormen van collectieve arbeidsduur-
vermindering aan de gang.

Experimenteren met de 30-urenwerkweek

Bedrijfsniveau

In Zweden is men volop aan het experimenteren met de 30-urenwerkweek. Zowel in 
de private als in de publieke sector. We lijsten enkele initiatieven op. 

Een van de pioniers is het Toyota Service Center in Göteborg. De werknemers van deze 
Toyotagarage schakelden reeds in 2002 over op de 30-urenwerkweek. Met loonbehoud. 
Dat heeft tot nu toe enkel maar voordelen opgeleverd, voor werknemer en werkgever. 
De werknemers zijn gezonder, minder gestresseerd en maken amper nog fouten. De 
arbeidsduurvermindering ging gepaard met langere openingsuren, het invoeren van 
twee 6-uren-shifts en bijkomende aanwervingen. Voor de werkgever betekende dit dat 
hij meer klanten kon bedienen, zijn infrastructuur efficiënter werd ingezet en er minder 
ziekteverzuim was. Het resulteerde in een bedrijfswinst van 25 procent.

Ook Brath in Stockholm, een bedrijf gespecialiseerd in zoekmachineoptimalisatie, 
voerde de 30-urige werkweek in. Op de website vertelt de eigenaar Maria Brath waarom: 

‘We vinden het belangrijk om goede werknemers aan te trekken en te behouden. 
De 6-urige werkdag biedt hen tijd voor hun familie, om te koken, hun kinderen 
op tijd van de crèche te halen, of om iets anders te doen dat ze graag doen.’ 

Brath zag de productiviteit stijgen en de invoering van de 6-urige werkdag zorgde ook 
voor welkome publiciteit.. 
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‘We zijn goed gekend en dat is deels te danken aan onze 6-urige werkdag. We 
doen meer in zes uur dan vergelijkbare bedrijven in acht uur doen. We zijn 
uitgerust en minder gestresseerd’. 

App-ontwikkelaar Filimundus uit Stockholm omarmde in 2014 eveneens de 6-urige 
werkdag. Met gelukkige werknemers, minder personeelsverloop en een hogere pro-
ductiviteit tot gevolg. ‘De 8-urige werkdag is niet zo efficiënt als menigeen denkt’, zegt 
eigenaar Linus Feldt.

In de publieke zorgsector loopt een wetenschappelijk experiment met de 30-uren-
werkweek in het Svartedalen ouderentehuis in Göteborg. De verplegers werken sinds 
februari 2015 30 uur (met loonbehoud). Voor het experiment zijn 14 voltijdse krachten 
aangeworven. Onderzoekers gaan niet alleen na welke effecten minder werken heeft 
op de verplegers, maar ook op de ouderen. De resultaten worden vergeleken met het 
rusthuis Solängen, waar eenzelfde beroepsgroep 40 uur per week werkt. Een eerste 
tussentijds rapport is veelbelovend: minder zieken, betere werkroosters en minder 
overuren, een betere work-life balance, en de kwaliteit van de zorgverlening is ver-
hoogd. De 6-urige werkdag zag ten slotte ook het licht in het Sahlgrenska University 
Hospital (afdeling orthopedische chirurgie) in Göteborg en in twee ziekenhuisafdelin-
gen in Umea, Noord-Zweden.

Experimenten op grote schaal

Op grotere schaal is er de laatste jaren ook geëxperimenteerd met collectieve arbeids-
duurvermindering. Er is het bekende voorbeeld van de 35-urenwerkweek in Frankrijk 
(cf. hierboven), maar ook dichter bij huis zijn er interessante voorbeelden. Sinds 2000 
krijgen de 45-plussers in de Vlaamse non-profitsector 12 bijkomende verlofdagen, 24 als 
ze 50 jaar zijn, en 36 als ze 55 jaar zijn. Hun loon blijft hetzelfde. De deeltijds werkenden 
(minstens halftijds) krijgen een gelijkaardig voordeel in verhouding tot hun arbeidstijd. 

Het systeem werkt én is budgettair neutraal. In vergelijking met de andere sectoren 
stromen er veel minder oudere werknemers uit. Een voorbeeld: als we de 55-59-jari-
gen in 2014 vergelijken met hun aantal in 2009 (toen ze behoorden tot de 50-54-jarigen), 
dan stroomde in de non-profit 7,3 procent van die groep uit, tegenover 19 procent in 
de andere sectoren. De uitstroom in de non-profit is dus iets minder dan een derde van 
de uitstroom in andere sectoren. 

De sector ontvangt een betoelaging om ter vervanging van die extra verlofdagen jongere 
werknemers in dienst te nemen. De inkomsten worden verworven uit de werkgevers-
bijdrage voor en de werknemersbijdrage van de voltijds betaalde werknemer die in 
dienst blijft, de werkgeversbijdrage voor en werknemersbijdrage van de jongere die in 
vervanging komt, de minderuitgave voor de werknemer die anders in brugpensioen 
(stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag) zou gaan, de minderuitgave aan werkloos-
heidsuitgaven voor de nieuw in dienst genomen werknemer, de meerinkomsten via 
de belastingen, en het verhogen van de koopkracht en overeenkomstige uitgaven met 
bijkomende inkomsten via de btw. Inkomsten en uitgaven houden elkaar in evenwicht.
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Het debat rond de 30-urenwerkweek zwelt aan. Zowel internationaal als nationaal. 

In Duitsland trokken in 2013 honderd wetenschappers, politici, vakbondsverantwoor-
delijken, en vertegenwoordigers van kerken en milieuorganisaties in een open brief 
met de titel ’30-Stunden-Woche fordern!’ aan de alarmbel: 

‘De strijd tegen de massale werkloosheid moet onze hoogste prioriteit zijn. En 
als we willen dat de beschikbare arbeid rechtvaardig verdeeld wordt, dan is een 
collectieve arbeidstijdverkorting nodig. Met loonbehoud. En het best in alle 
EU-staten, vermits de werkloosheid in vele EU-staten dramatisch is.’ 

Een jaar later pleitte de grootste Duitse vakbond, IG Metall voor de invoering van een 
30-urige werkweek. De vakbond hield een onderzoek, onder meer van een half miljoen 
werknemers, van wie een derde niet-leden. Daaruit bleek er een grote behoefte aan een 
kortere werkweek te zijn om werk en familie beter met elkaar te kunnen combineren. 
En ten slotte pleitte de Duitse minister van Familiezaken Manuela Schwesig in diezelfde 
periode voor een 32-urige werkweek voor ouders met jonge kinderen. 

Ook in Nederland leeft het thema. Het vrouwennetwerk Women Inc hield op 6 maart 
2015 een ‘superbrainstorm’ over een nieuwe verdeling van zorg en werk, met beleids-
makers, werkgevers, mannen én vrouwen. Van de bijna 50 aanbevelingen stond de 
32-urige werkweek als nieuwe voltijdse in de top 3. In een werktijdenonderzoek van de 
vakbond FV Metaal zeggen de meeste werknemers dat ze korter willen werken of een 
vierdaagse werkweek wensen. In de cao Metaal & Techniek die in oktober 2015 werd 
afgesloten, krijgen de werknemers de mogelijkheid om hun tijd zo in te delen dat ze 
vaker een vierdaagse werkweek krijgen, met behoud van een voltijds dienstverband. 
Regeringspartij PVDA liet in diezelfde maand weten dat een vierdaagse werkweek de 
nieuwe standaard moet worden. De partij wil dat werkgevers en werknemers afspra-
ken moeten maken over een fatsoenlijk loon voor een 36-urige vierdaagse werkweek. 
Oppositiepartij GroenLinks gaat al jaren voor een 32-urige werkweek, georganiseerd 
in vier dagen. 

Ook in ons land krijgt arbeidstijdverkorting opnieuw aandacht. PVDA gaat resoluut 
voor een 30-urige werkweek voor iedereen, met loonbehoud. Sp.a-voorzitter John 
Crombez wil dat een nieuwe sociale zekerheid volle rechten geeft aan een 30-urige werk-
week. Groen voert een intern debat over arbeidstijdverkorting, Ecolo trekt de kaart van 
een vierdaagse werkweek. Bij de PS is een forse collectieve arbeidsduurvermindering 
een van hun ideeën in hun vernieuwingsoperatie Le chantier des idées.

30-urenwerkweek een utopie?

Wie in het huidige economische en politieke klimaat voor collectieve arbeidsduurver-
mindering durft te pleiten, wordt nogal snel weggezet als naïef en niet realistisch. Ten 
onrechte, volgens Femma. Vooreerst verwachten we niet dat de 30- urenwerkweek een 
wondermiddel is. Het is maar een van de maatregelen die we moeten nemen om het 
kwaliteitsvol en evenwichtig combinatiemodel te realiseren. Bovendien zijn er in onze 
geschiedenis talloze voorbeelden van zogezegde ‘naïeve en niet realistische ideeën’ die 
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toch werkelijkheid werden. Denk bijvoorbeeld maar aan de afschaffing van slavernij en 
kinderarbeid of het stemrecht voor vrouwen. Volgens ons begint verandering bij het 
durven dromen van hoe het anders en beter kan. Daar is niets naïefs aan.

Bio
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