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Deze debatopdracht is gemaakt door Seneca Burgerschap en de DebatUnie. Deze stelling 
past bij het boek ‘Werk’ voor het vak maatschappijkunde.

2) Bedenk nu zelf een tussenstap bij de volgende redeneringen.

  Stelling: ‘Werknemers mogen niet meer  
  dan 4 dagen per week werken.’

Stel je voor dat je als werknemer een dag minder hoeft te werken, 
welke gevolgen heeft dat? Je krijgt natuurlijk minder betaald. 
Maar aan de andere kant heb je ook meer vrije tijd en kun je zelf 
bepalen wat je wilt. Er zitten dus verschillende kanten aan voor 
werknemers. Maar wat zou het betekenen voor de samenleving? 
Daarover gaat deze debatopdracht.

Mensen in gezinnen kijken meer naar elkaar om, want ze zien elkaar 
vaker. Of is dat juist niet het geval en komen er juist meer ruzies? Het 
is niet zo makkelijk om te zeggen wat de gevolgen zijn. Vaak moet je 
een tussenstap maken. Een voorbeeld.

1) Maak nu de volgende redeneringen af.

Mensen hebben 
een extra dag vrij

mensen kunnen 
vaker naar een 

terras

in de horeca 
wordt meer 

verdiend

Mensen hoeven 
minder vaak naar 

hun werk

mensen reizen 
minder vaak 
met de auto

Mannen werken  
nu meer dan 

vrouwen

straks zijn de 
verschillen 

kleiner

Mensen hebben 
een extra dag vrij

mensen gaan 
vaker ’s avonds 

naar het 
café want de 
volgende dag 

zijn ze vrij

Mensen werken 
minder

de armoede 
in Nederland 

neemt toe

Mensen werken 
minder

sommige 
kinderopvang- 
locaties gaan  

dicht

Mensen werken 
minder

de 
gezondheid 
van mensen 

neemt af
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3) Bedenk bij de volgende redeneringen zelf hoe het zou kunnen  
 zijn. 

4) Kies van vraag 1 en van vraag 2 allebei een redenering uit en leg  
 die verder uit. 

Meer weten over debat? Ga naar www.debatunie.nl
Meer weten over maatschappijkunde? Ga naar www.maatschappij-kunde.nl

‘Werknemers mogen 
niet meer dan 4 dagen  

per week werken.’

ik ben voor, want...

helemaal 
mee eens! ik vind het 

helemaal niets!

Minder 
bezoekers bij 
restaurants

Bedrijven 
verhuizen naar 

ander land

Er zijn meer 
werknemers 

nodig

Mensen werken 
minder
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