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Samenvatting (Summary' in Dutch)

Dit proefschrift behandelt de relatie tussen de arbeidsduur en de economic. At niim een ecuw
analyseren economcn de invloed van de jaarlijkse arbeidsduur op werkgelegcnheid. werkloosheid en
andere indicatorcn van economische bedrij vigheid. In net algemecn kan worden gcsteld dat de toon
van net economendebat over arbeidsduurverkorting voor het merendeel sccptisch is. N icttemin is de
jaarlijkse arbeidsduur sinds 1870 geleidelijk aan met / o n 5Ü proccnt gedaald. Met ändert* woorden,
in de ogen van onze overgrootouders werken voltijd werkncmcrs tcgenwoordig nog slcchts in
deeltijd.
Een dergelijke forsc daling van de jaarlijkse arbeidsduur heeft /ich in alle ontwikkcldc landen
voorgedaan. maar de timing was wel verschillcnd. Zo waren Amerika en Irankrijk de eerste landen
waar de 40-urige werkweek werd ingesteld, en volgde Nederland bijvoorbeeld pas gedurende de
jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. In de jaren tachtig en negentig, is de jaarlijkse
arbeidsduur met name op het Europese vasteland nog verder gedaald.
In hoofdstuk 1 van het proefschrifl wordt deze ontwikkeling nader geschetst. Tevens worden in
dat hoofdstuk enige empirische verbanden gelegd tussen de jaarlijkse arbeidsduur cn andere
economische variabelen. In een cross-sectie van OESO-landen is er een duidelijke negatieve
samenhang tussen de arbeidsduur en de arbeidsproductiviteit. Evenzo is de arbeidsduur negatief
gecorreleerd met het ledental van vakbonden. Er blijkt echter geen duidelijk verband te zijn tussen de
arbeidsduur en het werkloosheidspercentage. Tenslotte hebben landen met een kortere arbeidsduur
in het algemeen een lager bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking.
Het mogeduidelijk zijn dat deze empirische bevindingen niets zeggen over de eventuele causaliteit
tussen de verschillende variabelen. Is de jaarlijkse arbeidsduur bijvoorbeeld kort omdat de
arbeidsproductiviteit hoog is, of ligt de causaliteit andersom? Leidt een kortere arbeidsduur tot een
verandering van de werkgelegenheid of de werkloosheid, ofbeTnvloedt de werkloosheid de feitelijkc
arbeidsduur? Het doel van het proefschrift is dan ook om een beter inzicht te krijgen in dergelijke
verbanden tussen de arbeidsduur enerzijds, en enkele andere economische variabelen anderzijds. De
nadruk ligt daarbij vooral op de werkgelegenheid, de Ionen en de werkloosheid.
Het boek bestaat in essentie uit twee delen. In het eerste deel, wordt de invloed van de jaarlijkse
arbeidsduur op de werkgelegenheid geanalyseerd. Daarbij staat in hoofdstuk 2 de werkgelegenheid
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in personen voorop, wordt overwerk nader geanalyseerd in hoofdstuk 3, terwijl in hoofdstuk 4
ploegenarbeid wordt behandeld. In hoofdstuk 5 wordt vervolgens geanalyseerd wat de invloed is van
de arbeidsduurop loonvorming en werkloosheid. In het tweede deel, vanaf hoofdstuk 6, wordt de
causaliteit vervolgens omgedraaid en wordt bekeken wat de determinanten zijn van de jaarlijkse
arbeidsduur. Hoofdstuk 7 bevat een empirische analyse van de uurlonen en de jaarlijkse arbeidsduur
voor de Nederlandse marktsector.
Een andere indeling kan worden gemaakt op basis van het niveau van de analyse. In de
hoofdstukken 2 tot en met 4 wordt de vraag naar arbeid bekeken zonder rekening te houden met
loonvorming en aanbod van arbeid. Het gaat hier dus telkens om een partieie analyse. In de
hoofdstukken 5 en 6 wordt echter gebruik gemaakt van evenwichtsanalyse op de arbeidsmarkt. Het
empirische slothoofdstuk sluit hierbij aan.
Deze structuur van het proefschrift komt in grote lijn ook overeen met de ontwikkelingen in de
literatuur. In de jaren zeventig en tachtig had men met name aandacht voor de invloed van de
arbeidsduur op de vraag naar arbeid. Vanaf medio jaren tachtig verschoof de aandacht geleidelijk
aan naar de invloed op de loonvorming. Recentelijk zijn enkele papers versehenen die ook de
determinanten van de arbeidsduur meenemen in de analyse.
Een belangrijk verschil met de bestaande literatuur is dat het proefschrift expliciet aandacht
besteedt aan de invloed van de arbeidsduur op de productiviteit van kapitaal. Naarmate de
arbeidsduur van het personeel afneemt, zal in het algemeen ook de kapitaalgoederenvoorraad minder
lang worden benut. Kortom, de bedrijfstijd daalt. Dit thema wordt in hoofdstuk 2 uitgebreid
geanalyseerd. Rekening houdend met de invloed van de arbeidsduur op de kapitaaldiensten en de
bedrijfstijd, wordt het effect van arbeidsduurverkorting op de werkgelegenheid in personen kleiner,
aangezien de productiviteit en de winstgevendheid dalen. Niettemin blijkt uit de analyse dat het effect
a (hangt van de oorspronkclijk arbeidsduur. Boven een bepaalde kritische grens neemt de
werkgelegenheid in personen toe, maar daalt de arbeidsduur onder die grens, dan leidt
arbeidsduurverkorting zelfs tot een vermindering van de werkgelegenheid. Het model uit dit
hoofdstuk wordt in alle volgende hoofdstukken van het proefschrift gebruikt.
In het model van hoofdstuk 2 wordt geabstraheerd van overwerk. In de praktijk wordt
daarentegen wel degelijk overwerk waargenomen. Modellen van de vraag naar arbeid die rekening
houden met overwerk, leiden in het algemeen tot de conclusie dat verkorting van de normale
arbeidsduur in een situatie met overwerk zelfs zal leiden tot een längere feitelijke arbeidsduur en
minder werkgelegenheid. Bezien we echter de lange termijn ontwikkelingen van de feitelijke
wekelijkse arbeidsduur. inclusief overwerk. dan blijkt deze de normale arbeidsduur vrijwel
proportioned te volgen. Een belangrijke vraag in hoofdstuk 3 is dan ook hoe we de modeilen in
ovcreenstemming kunnen brengen met de feiten. Een deel van antwoord is wellicht gelegen in
meettouten: er zijn aanwijzingen dat het waargenomen overwerk de feitelijke arbeidsduur overschaL
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Als dit het geval is, zou de feitelijke arbeidsduur gemiddeld genomen best overeen kunnen komen
met de normale arbeidsduur. zodat de voorspellingen van de eerder genocmde modellcn niet lunger
relevant zijn. Een tweede en vermoedelijk belangrijker element is dat overwerk wellicht wordt
verklaard door factoren die normaliter niet in de analyse worden meegenomen. In hoofdstuk 3 ga ik
met name in op de rol van onzekerheid over de vraag naar eindprodiicten en onzekerheid over
ziekteverzuim. Het blijkt inderdaad dat beide factoren de gemiddeldc arbeidsduur verhogen.
Kortom. het waargenomen overwerk zou een gevolg kunnen zijn van wisselend /iekteverzuim en een
schommelende vraag.
Hoofdstuk 3 wordt afgesloten met een körte empirische analyse voor dc Ncderlandse industrie.
Daaruit blijkt inderdaad dat overwerk met name wordt bemvlocd door zicktcvcr/uim en de
bezettingsgraad. De normale arbeidsduur heeft daarentegen geen enkel cllect. /odut de feitelijke
arbeidsduur proportioneel is met de normale arbeidsduur. In lijn met dit resultaat. besteed ik in de
rest van het proefschrift geen aandacht aan het onderscheid lussen de normale en de feitelijke
arbeidsduur.
Hoofdstuk 4 behandelt een andere dimensie van de vraag naar arbeid. namelijk plocgcnarbeid.
Ofschoon de jaarlijkse arbeidsduur van wcrknemcrs sinds de jarcn vij f\ig beh(H>rlijk is gcdaald./ijn
er aanwijzingen dat de bedrijfstijd nagenoeggelijk is gebleven. In dit hoofdstuk analysccr ik dan (X)k
welke prikkels bedrijven hebben om ploegendiensten in te voeren. Inderdaad blijkt een kortere
arbeidsduur een van de factoren te zijn die ertoe kan leiden de bedrijfstijd los te koppelen van de
arbeidsduur.
Een belangrijke determinant van de effectiviteit van arbeidsduurverkorting is de invloed op de
Ionen. In hoofdstuk 5 wordt een vakbondsmodel geintroduceerd om dit te analyseren. I let model
voorspelt een U-vormig verband tussen de uurlonen en de arbeidsduur, terwijl de jaarlijkse bcloning
lijkt te dalen. Met andere woorden, arbeidsduurverkorting leidt tot matiging van de jaarlonen, terwijl
het effect op de uurlonen afhankelijk is van de arbeidsduur: bij lange arbeidsduren zijn vakbonden
zelfs bereid de uurlonen te matigen, maar bij een relatief korte arbeidsduur zullen dc uurlonen stijgen,
zij het minder dan proportioneel. Dit alles leidt ereveneenstoedat ereen U-vorming verband bestaat
tussen de arbeidsduur en werkloosheid. De effectiviteit van arbeidsduurverkorting hangt dus af van
de oorspronkelijke lengte van de werkweek. Bij te lange arbeidsduren helpt arbeidsduurverkorting
wel degelijk.
In dat kader is het van belang te begrijpen hoe de jaarlijkse arbeidsduur wordt bepaald. Dat
probleem wordt in hoofdstuk 6 behandeld. Er zijn vele modelten dienaangaande, met arbeidsaanrxxi
modelten als een veel gebruikte mogelijkheid en bedrijven die de arbeidsduur bepalen als ander
uiterste. Hoofdstuk 6 zet de alternatieven op een rij en gaat vervolgens met name in op de invloed
van vakbonden. Inderdaad blijkt dat vakbonden een prikkel hebben om een kortere arbeidsduurte
bedingen als de werkloosheid hoog is. Daarnaast blijken meer institutionele factoren, zoals
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onderhandelingsmacht en volgorde van de onderhandelingsagenda, een belangrijke invloed te hebben
op de uitkomst.
Ondanks het feit dat er zo'n grote variSteit is aan modellen ter verklaring van de arbeidsduur,
kunnen de modellen uit hoofdstuk 6 ook gebruikt worden om te onderzoeken wat de invloed is van
producti viteitsgroei op de arbeidsduur en de Ionen. De algemene voorspelling is dat een toenemende
productiviteit leidt tot een kortere arbeidsduur en hogere Ionen, zelfs als het individuele
arbeidsaanbod licht stijgend verloopt.
In hoofdstuk 7 wordt tenslotte een simultaan model voor Ionen en jaarlijkse arbeidsduur geschat.
De data hebben betrekking op de Nederlandse marktsector. Gebruik makend van zogenaamde
coYntcgratie analyse vind ik geen significant lange termijn effect van de arbeidsduur op de uurlonen.
Op kortere termijn blijven de jaarlonen echter constant. Dit betekent dat arbeidsduurverkorting in
Nederland heeft geleid tot loonmatiging. zij het met enige vertraging. Uurlonen hebben op hun beurt
echter op lange termijn een vrij fors significant negatief effect op de jaarlijkse arbeidsduur. Dit kan
niet uitsluitend worden toegeschreven aan arbeidsaanbodeffecten, hetgeen erop wijst dat vakbonden
en bedrijven inderdaad invloed uitoefenen op de jaarlijkse arbeidsduur. Daar staat tegenover dat
werkloosheid geen invloed heeft op de jaarlijkse arbeidsduur. Al met al impliceert dit dat de daling
van de jaarlijkse arbeidsduur in de jaren zeventig en tacblig niel direct bet gevoJg was van de roep
om arbeidsduurverkorting, maar het gevolg van productiviteitsgroei.
In hoofdstuk 8 betfindig ik het proefschrift met enkele conclusies, die in deze samenvatting zijn
verwerkt. AI met al ontstaat een beeld dat arbeidsduurverkorting noch noodzakelijkerwijs goed noch
noodzakclijkerwijs siecht is, het hangt van de omstandigheden af.

