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Minder maatschappelijke 
participatie bij onzeker werk

D e Nederlandse arbeidsmarkt is door de global-
isering en technologische ontwikkeling dyna-
mischer geworden. De eisen die werkgevers 
stellen aan werknemers nemen toe (Fouarge en 

Künn, 2018) en de arbeidsrelatie is een stuk minder vast 
dan voorheen (WRR, 2017). Zo heeft Nederland inmid-
dels een van de meest flexibele arbeidsmarkten van Euro-
pa. Voor flexibel werkenden, maar eveneens voor mensen 
met een vast arbeidscontract, kan het werken op de huidige 
arbeidsmarkt gepaard gaan met de nodige onzekerheid, 
hoewel er wat dit betreft tussen de diverse landen verschil-
len bestaan (Gallie et al., 2017). Mensen kunnen zich in het 
bijzonder zorgen maken over het behoud van hun huidige 
baan (baanonzekerheid) en over het onvermogen om bij 
eventueel baanverlies weer snel (al dan niet vergelijkbaar) 
werk te vinden (werkonzekerheid). 

In het algemeen bepalen zowel de institutionele con-
dities (bijvoorbeeld ontslagbescherming) als de arbeids-
marktsituatie en persoonlijke factoren of mensen zich meer 
of minder onzeker voelen op de arbeidsmarkt (Chung en 
Van Oorschot, 2011). Onzekerheid is negatief verbonden 
met relatie- en gezinsvorming (CBS, 2017), en ook met 
het eigen zelfbeeld (Selenko et al., 2017) en het welzijn van 
mensen (Scherer, 2009). 

Daarnaast heeft onzekerheid op het werk economische 
effecten; zo zijn er aanwijzingen dat dit negatief correleert 
met extra inspanningen door werknemers en met het inno-
vatievermogen van bedrijven (Koster en Fleischmann, 
2017; Kleinknecht et al., 2014). 

Veelal wordt er bovendien aangenomen dat onzeker-
heid op het werk kan samenhangen met maatschappelijk 
onbehagen en met het zich geleidelijk terugtrekken uit de 
samenleving (SCP, 2014). Deze aanname komt voort uit 
de theoretische benadering van relatieve deprivatie ( Jaho-
da, 1982). In hun beroemde studie uit de jaren dertig over 

de arbeiderswijk Marienthal bij Wenen, waar een groot deel 
van de bevolking na het sluiten van de textielfabriek werk-
loos was geworden, liet Jahoda, zien dat werklozen niet 
minder tijd gingen besteden aan maatschappelijke partic-
ipatie in plaats van meer ( Jahoda et al., 1975). 

In het politieke domein kan relatieve deprivatie zich 
uiten in processen van politieke frustratie en niet meer 
opkomen bij verkiezingen. Zo laat Gallego (2007) zien dat 
mensen zonder werk, maar ook personen met een flexibel 
arbeidscontract, minder vaak aan verkiezingen deelnemen 
(zie ook Marx en Nguyen, 2016). 

Op basis van de theorie van de relatieve deprivatie 
valt te verwachten dat, in vergelijking met de meer baan- 
en werkzekere werknemers, onzekere werknemers eerder 
gefrustreerd raken over hun eigen situatie en bovendien 
meer tijd kwijt zullen zijn om hun positie op de arbeids-
markt te verbeteren. In beide gevallen neemt de maatschap-
pelijke participatie buiten de werkplek af. Maar is dit inder-
daad het geval?

Data
Om dit te onderzoeken maken we gebruik van data uit de 
European Working Conditions Survey van de Europese Unie. 
Het betreft hier representatieve peilingen onder werkenden 
in 27 Europese landen. We gebruiken de laatst beschikbare 
gegevens, uit 2015 (Eurofound, 2015). De Europese popu-
latie bestaat hierbij uit 29.096 werknemers, waarbij we de 
zelfstandige ondernemers buiten beschouwing laten. 

We onderscheiden drie vormen van maatschappelijke 
participatie: deelname aan vrijwilligerswerk, politieke par-
ticipatie en vakbondsactiviteiten, en sociaal-culturele par-
ticipatie (vrijetijdsbesteding). Dit type van uitingsvormen 
wordt ook in andere studies vaak gebruikt om de sociaal-
maatschappelijke participatie in beeld te brengen (SCP, 
2017). Deelname aan vrijwilligerswerk wordt bepaald via 
de vraag naar de mate van vrijwilligersparticipatie (1 = 
nooit; 5 = elke dag). Hetzelfde geldt voor het verrichten 
van politieke en/of vakbondsactiviteiten en voor het par-
ticiperen in sport- en/of culturele activiteiten buitenshuis. 

Baanonzekerheid wordt gedefinieerd door de inschat-
ting om werk te verliezen in de komende zes maanden, en 
werkonzekerheid via de vraag of het na een (vrijwillig of 
gedwongen) ontslag weer gemakkelijk zou zijn om werk te 
vinden met een vergelijkbaar salaris (1 = sterk mee eens; 5 
= sterk mee oneens). 

Resultaten 
Omdat werknemersgegevens afkomstig zijn uit verschillen-
de landen, gebruiken we zogenaamde multilevel analyses. 
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Kan onzekerheid op het werk ervoor zorgen dat mensen zich 
geleidelijk terugtrekken uit de samenleving? Een verkenning op 
basis van data uit landen binnen de Europese Unie.

IN HET KORT
 ●Mensen die werk- en baanonzekerheid ervaren doen minder 
 vrijwilligerswerk, culturele activiteiten en sporten minder. 
 ● Politieke en vakbondsactiviteiten hangen daarentegen juist 
positief samen met het ervaren van werk- en baanonzekerheid.
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Beschrijvende resultaten van ervaren baan- en werk-
onzekerheid in Europa laten zien dat een aantal Zuid- 
Europese landen hierbij hoog scoren, zoals Griekenland, 
Portugal en Italië. Daarentegen scoren met name Noord-
Europese landen relatief lager. Nederland scoort wat betreft 
zowel de ervaren baan- als de werkonzekerheid rond het 
Europese gemiddelde. 

Het schattingsmodel laat zien dat de meeste verschil-
len in ervaren onzekerheid worden verklaard door de ver-
schillen tussen mensen; ‘slechts’ 4,5 (vrijwilligerswerk), 1,7 
(politieke participatie) en 11 procent (sociaal-culturele 
participatie) van de gevonden verschillen worden verklaard 
door de verschillen tussen de landen. Tabel 1 geeft de resul-
taten voor de verschillen tussen mensen, gecontroleerd 
voor ‘landeffecten’.

Het blijkt dat onzekerheid op het werk op een andere 
manier samenhangt met de drie uitingsvormen van maat-
schappelijke participatie. Er is namelijk een negatief ver-
band tussen ervaren werkonzekerheid en het verrichten van 
vrijwilligerswerk, en ook een negatief verband tussen geper-
cipieerde baanonzekerheid en het verrichten van sport en/
of culturele activiteiten. Ook zien we dat het hebben van 
een flexibel arbeidscontract negatief correleert met zowel 
politieke als sociaal-culturele participatie. Dit betekent een 
ondersteuning voor de these van relatieve deprivatie. 

Tegelijkertijd heeft baan- en werkonzekerheid juist ook 
een positief verband met politieke en/of vakbondsactivitei-
ten. Onzekerheid lijkt in het politieke domein dus vertaald 
te worden in een voice-strategie, waarbij onzekere werkne-
mers hun onvrede omzetten in een verhoogde politieke 
participatie. Het hebben van een flexibel arbeidscontract 
vertoont echter een negatief verband met politieke partici-
patie. Een interpretatie is dat flexwerkers zich onvoldoende 
identificeren met een grotere collectiviteit, en zich daarom 
afwenden van politieke en/of vakbondsactiviteiten. Tot 
slot participeren hogeropgeleiden in het algemeen meer 
dan lageropgeleiden, en neemt participatie met het stijgen 
van de leeftijd toe – terwijl sport- en culturele activiteiten 
dan juist afnemen. Dit zijn bekende effecten. Een andere 
bevinding is dat er verschillen bestaan naar geslacht, part-
time dienstverband en de ervaren gezondheidssituatie. Zo 
nemen vrouwen bijvoorbeeld minder deel aan activiteiten 
op politiek, vakbonds- en sociaal-cultureel gebied, wat kan 
duiden op een grotere taakbelasting binnen het huishou-
den. Definitieve uitspraken over causaliteit zijn hier echter 
niet aan de orde en de omvang van coëfficiënten is klein.

Conclusie
Uit de resultaten komt naar voren dat onzekerheid op 
het werk een verband heeft met maatschappelijke partici-
patie. Het ervaren van werk- of baanonzekerheid is nega-
tief verbonden met het doen van vrijwilligerswerk en met 
sport- en culturele activiteiten buitenshuis. Daarentegen is 
de kans dat men participeert in politieke en/of vakbonds-
activiteiten groter voor baan- en werkonzekere werkne-
mers. Als men echter een flexibel arbeidscontract heeft, 
blijkt de kans juist af te nemen dat men deelneemt aan poli-
tieke of vakbondsactiviteiten. 

In een tijd waarin beleidsmakers zich zorgen maken 
over de sociaal-culturele scheidslijnen en het ontstaan van 

maatschappelijk onbehagen (Commissie-Remkes, 2018), 
zou een toekomstig beleid zich kunnen richten op het tegen-
gaan van feitelijke of gepercipieerde onzekerheden op de 
werkplek om zo de maatschappelijke participatie en daarmee 
de sociale cohesie binnen een samenleving te beïnvloeden. 
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Analyseresultaten: effect op maatschappelijke 
participatie in 27 Europese landen

TABEL 1

Vrijwilligerswerk

Politieke 
en/of vakbonds

activiteiten
Sport 

en/of cultuur
Vrouw −0,00 −0,04*** −0,09***
Leeftijd 0,06*** 0,01*** −0,11***
Opleidingsniveau 0,11*** 0,03*** 0,20***
Flexibel 
dienstverband 0,00 −0,01** −0,01**
Parttime 
dienstverband 0,03*** −0,01*** 0,00
Goede gezondheid −0,00 −0,01*** 0,15***
Baanonzekerheid 0,00 0,01*** −0,05***
Werkonzekerheid −0,02*** 0,01*** 0,00

Noot: Effecten zijn gecorrigeerd voor landspecifieke verschillen met een multilevelanalyse  
**/*** Significant op respectievelijk vijf- en eenprocentsniveau


