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‘Meerderheid volwassenen ziet werken als 

maatschappelijke plicht’ 

Centraal Bureau voor de Statistiek brengt 

rapport over het Nederlandse arbeidsethos uit 

 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

heeft eind juni een rapport uitgebracht over 

het Nederlandse arbeidsethos. Daaruit blijkt 

dat de meerderheid van de volwassenen 

werken als een maatschappelijke plicht ziet. 

Ook hebben 65-plussers, laagopgeleiden en 

mannen een hoger arbeidsethos dan jongeren, 

hoger opgeleiden  en vrouwen. 

 

Door: Bart van der Spek & Jos Tjon Tam Pau 

Datum: 15 september 2015. 

 

De onderzoekers Judit Arends en Linda 

Moonen legden in het verslag ‘Arbeidsethos in 

Nederland: staat werk centraal in ons leven?’ 

zes stellingen voor aan bijna 3700 personen 

boven de 18 jaar. De stellingen waren:  

 Eigenlijk moet iedereen kunnen kiezen 

of hij wil werken of niet.  

 Werken moet altijd op de eerste plaats 

komen, ook als het minder vrije tijd 

betekent.  

 Als iemand van het leven wil genieten, 

moet hij bereid zijn er hard voor te 

werken. 

 Werken is een plicht die je hebt 

tegenover de maatschappij.  

 Doen waar je zin in hebt kun je pas als 

je je plicht hebt gedaan.  

 Er zijn nog belangrijkere dingen in het 

leven dan werken.  

De ondervraagden konden kiezen uit helemaal 

eens, mee eens, neutraal, oneens en helemaal 

mee oneens. 

 

Arends en Moonen stellen op basis van de 

resultaten dat het arbeidsethos van de 

volwassen Nederlandse bevolking gemiddeld 

genomen ‘redelijk sterk’ is. Bijna twee op de 

drie volwassenen heeft een score hoger dan 

drie, het middelpunt van de schaal. Uit het 

verslag blijkt dat hoofdzakelijk leeftijd, 

opleiding en geslacht samen hangen met het 

arbeidsethos. Volgens de onderzoekers 

hebben ouderen, laagopgeleiden en mannen 

over het algemeen een sterker arbeidsethos 

dan jongeren, hoger opgeleiden en vrouwen.  

 

‘65-plussers hebben een sterkere 

arbeidsethos dan jongeren tot 35 jaar’ 

 

De onderzoekers concluderen dat 65-plussers 

het sterkste arbeidsethos hebben in de 

categorie leeftijd. Bij jongeren tussen de 25 en 

35 jaar is het van de onderzochte 

leeftijdscategorieën het zwakst (52 procent). 

Vooral bij mensen van 45 jaar of ouder heeft 

werken weer een wat centralere plaats. 

Verschillen tussen leeftijdsgroepen in 

geslacht, opleiding en herkomst zijn daarbij 

veel minder van belang. 

 

Wat ook uit de resultaten blijkt: hoe hoger het 

opleidingsniveau, hoe zwakker het 

arbeidsethos. Hoogopgeleiden scoren 56 

procent in het onderzoek. Laagopgeleiden 

hebben daarentegen met 72 procent het 

hoogste arbeidsethos. De verschillen tussen 

de opleidingsniveaus is wel kleiner in 

vergelijking met eerder onderzoek. 

 

De laatste belangrijke conclusie uit het 

onderzoek: mannen hebben gemiddeld een 

iets sterker arbeidsethos dan vrouwen. Dit 

verschil verandert niet na correctie voor 

andere persoonskenmerken, zoals 

opleidingsniveau en leeftijd. Heren scoren 65 

procent tegenover 61 procent voor de dames. 
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