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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in 
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotoko-
pieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond 
van artikel 16B Auteurswet 1912 jº het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals 
gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 
1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen 
aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het 
overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en 
andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de 
uitgever te wenden.
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 Woord vooraf

We besteden een groot deel van ons leven aan werk. Logisch, daar 
verdienen we ons brood mee, maar terwijl de ene baan interessant 
en uitdagend is, kan ander werk oersaai, frustrerend en zelfs 
ziekmakend zijn. Wat maakt werk leuk en spannend? Word je 
er gelukkiger van als je stopt met werken? Is het verstandig om 
mensen prestatieloon te betalen als je wilt dat ze harder werken? 
Hoe kan je hun bevlogenheid vergroten (en waarom zou je dat 
eigenlijk doen)? Wie is de beste persoon voor een bepaalde baan 
en hoe vind je die? Zijn bepaalde leiders effectiever dan andere? 
Waarom werken we eigenlijk zoals we werken?

Dit boek is een biograf ie van het moderne werken. Dat mo-
derne werken begon ruim honderdvijftig jaar geleden, na de 
tweede industriële revolutie van rond 1850. In die tijd begon men 
systematisch na te denken over de beste manier om het werk in 
te richten. De keuzes die toen werden gemaakt en de ideeën en 
waarden die deze keuzes bepaalden, zijn nog steeds van invloed 
op de manier waarop we nu werken. Als je wilt begrijpen waarom 
we werken zoals we werken, is het dus zinvol om terug te kijken 
naar de periode toen het moderne werken nog jong was.

Natuurlijk zijn onze ideeën over werk en de plaats daarvan 
in ons leven regelmatig veranderd. De covid-19-pandemie die 
ons leven in 2020 en de periode daarna op z’n kop zette (met 
meer thuiswerken voor de ‘niet-essentiële’ beroepen, vooral 
online contacten met collega’s, en veel meer op afstand werken 
via de computer), leidde er bijvoorbeeld toe dat veel mensen en 
bedrijven zijn gaan nadenken over de beste manier om het werk in 
te richten. Is het noodzakelijk om vijf dagen per week op kantoor 
aanwezig te zijn? Hoe centraal moet werk staan in onze levens? 
Wat voor soort leiderschap hebben we in de toekomst nodig? Kan 
het niet een tandje minder allemaal, ook met het oog op de f iles, 
het milieu, de hoge werkdruk en de kwaliteit van leven? Dat zijn 
redelijke en verstandige vragen, maar na een lange periode in 
lockdown te hebben verkeerd klonk halverwege 2021 bij velen 



10  

toch vooral de roep om een terugkeer naar het oude normaal. 
Dat we vlak vóór de uitbraak van het coronavirus zuchtten 
onder een veel te hoge werkdruk is allang vergeten. Ik verwacht 
daarom dat onze maatschappij qua werk al snel weer zal lijken 
op de situatie van vóór de pandemie (al zal er misschien vaker 
vanuit huis worden gewerkt), en dat we post-corona gewoon weer 
zullen vertrouwen op de principes en kennis van de afgelopen 
decennia – ook al zijn die niet altijd even effectief, zoals verderop 
in dit boek zal blijken.

In dit boek beschrijf ik de belangrijkste arbeidspsycholo-
gische ontwikkelingen van de afgelopen anderhalve eeuw, de 
personen die hierin een hoofdrol speelden, en de belangrijkste 
lessen die we daaruit kunnen trekken. Dat kan gemakkelijk een 
taaie en zwaar wetenschappelijke tekst opleveren. Nu vind ik 
‘zwaar wetenschappelijk’ (oftewel ‘gedegen’ en ‘onderbouwd’) 
geen probleem; elk hoofdstuk bevat dus een lijst met bronnen. 
Wel heb ik het verhaal toegankelijk gehouden door veel (vaak 
Nederlandse) voorbeelden te presenteren. Om de leesbaarheid 
verder te vergroten zijn niet-Nederlandstalige citaten vrij vertaald 
in het Nederlands.

Ten slotte draag ik dit boek op aan Emily, Jan, Jordy, Moham-
med, Nurcan, Ron, Vincent en alle anderen die er iedere werkdag 
– vaak met succes – weer het beste van proberen te maken.

Hilversum, september 2021
Toon Taris
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1 Waarom we werken

31 december, oudejaarsavond. De lampjes in de kerstboom 
flonkeren tussen het dennengroen. Wijn, bier en zelfgebakken 
appelflappen staan op tafel en de visite roert zich steeds luider. 
Vanuit je ooghoek zie je op de televisie de trekking van de loterij. 
Je hebt die ochtend in de supermarkt een lot aangeschaft. Terwijl 
een van je gasten enthousiast vertelt over het nieuwste boek van 
Ronald Giphart waarover ze deze week in de Volkskrant een lovende 
recensie las, vergelijk je tersluiks je lotnummer met dat waarop de 
jackpot is gevallen.
En nog eens.
En nog eens.
Je adem stokt, in je borstkas ontbrandt een hevig vuur. En terwijl 
de aanwezigen elkaar ongerust aankijken (heeft er iemand een 
EHBO-diploma?) realiseer je je dat je zojuist schat-hemeltje-rijk 
bent geworden.

De kans dat je zoveel geld wint dat je erin kan zwemmen als een 
dolfijn of het in de lucht kan gooien zodat het op je kop klettert, 
is klein. Toch beschikken mensen soms over een geldbedrag dat 
hen in staat stelt te stoppen met werken. Ze erven bijvoorbeeld 
een f link bedrag van een kinderloze oudoom (een klassieker) 
of (veel realistischer) ze verkopen het succesvolle bedrijf dat ze 
de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Wat zou jij doen in zo’n 
situatie? Stop je met werken? Of ga je door?

Die vragen lijken misschien vooral iets voor feesten en 
partijen, maar Zweedse wetenschappers stelden ze ook aan 
mensen die tussen 1994 en 2005 een serieuze som geld in de 
loterij hadden gewonnen.1 12 procent van hen was gestopt met 
werken; dat waren vooral ouderen en diegenen die een écht 
grote prijs hadden gewonnen. Een kwart (vooral mensen die 
waren uitgekeken op hun werk of hun collega’s) had tijdelijk 
onbetaald verlof genomen of was minder gaan werken. En een 
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ruime meerderheid van de winnaars (meer dan 60 procent) was 
gewoon blijven doorwerken. Nu hadden de deelnemers in dit 
onderzoek geen extreem grote bedragen gewonnen; gemiddeld 
ging het om ‘slechts’ tweehonderdduizend euro en maximaal 
om acht ton. Met dergelijke bedragen kan je het in het dure 
Zweden niet lang uitzingen. De winnaars in een vergelijkbare 
Amerikaanse studie uit 2004 namen echter bruto gemiddeld 
3,6 en maximaal maar liefst 31,8 miljoen dollar mee naar huis. 

Toch waren de resultaten bijna hetzelfde als die van het Zweedse 
onderzoek: 14 procent stopte volledig met werken, terwijl 63 pro-
cent voltijds bij dezelfde werkgever bleef werken.2 Ook in het 
Amerikaanse onderzoek gaven diegenen die het meeste hadden 
gewonnen het vaakst hun baan op. Dat gebeurde echter minder 
naarmate mensen hun werk een belangrijker onderdeel van hun 
leven vonden. Een 64-jarige buschauffeur, winnaar van twintig 
miljoen dollar, zei dat het winnen van de loterij ‘een extraatje 
was dat op mijn weg kwam. Het heeft mijn werkgewoonten en 
doelen in het leven niet beïnvloed en gaat dat ook niet doen.’ De 
man was nog elke dag achter het stuur van zijn bus te vinden. 
Werk is voor veel mensen blijkbaar méér dan alleen een middel 
om het geld te verdienen waarmee ze zichzelf en hun gezin 
onderhouden.

Werken is meer dan geld verdienen

De beruchte New Yorkse beurskrach van 1929 leidde tot een 
wereldwijde economische depressie. Ook de inwoners van het 
Oostenrijkse dorpje Gramatneusiedl, een kilometer of tien onder 
Wenen, krijgen ermee te maken als de in het dorp gelegen textiel-
fabriek met de naam Marienthal op 12 februari 1930 haar deuren 
moet sluiten. Veel inwoners werken in de fabriek; van de ene op 
de andere dag staan ze op straat. Op het enorme fabrieksterrein 
wordt het stil. Op de lege binnenplaatsen hoor je soms het geklop 
van hamers als er een oude muur wordt gesloopt. Dat is het laatste 
wat de fabriek aan werk te bieden heeft.3


