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Een van de ergste dingen aan een economische
recessie is dat zo’n fenomeen het politiek debat
volledig gaat beheersen. Het gaat tijdens reces-
sies meer dan ooit over cijfers van het Plan-
bureau, over de noodzaak van loonmatiging, het
terugbrengen van het financieringstekort,
het reduceren van de collectieve uitgaven, inko-
mensplaatjes en cijfers achter de komma. In de
komende kabinetsperiode schieten we dan ook
nog eens in een heel clichématige rolverdeling.
cda, vvd en d66 zullen spreken over economi-
sche noodzakelijkheden die nopen tot een ferm
beleid; de linkse oppositie zal moord en brand
schreeuwen over de sociale wantoestanden
die daarvan het gevolg zijn. Voor zover er nog
wordt gesproken over normen en waarden
gaat het over de eerlijke verdeling van pijn en
ellende. ‘Tussen sterke en zwakke schouders’
in het vocabularium van de oppositie of ‘tussen
ons en de generaties die later de staatsschuld
moeten afbetalen’ in de retoriek van de
regeringspartners.

Mag ik er bij deze voor pleiten om niet in die
valkuil te trappen? Veel burgers zullen de ko-
mende jaren weinig te besteden hebben. Er is bij
velen geen geld voor de opera, de film of het voet-
balstadion. Een politiek debat over dingen waar
ook niet-economisch geschoolde burgers over
mee kunnen praten is dus net wat wij kunnen
gebruiken. Laten we het normen en waarden-
debat van vorig jaar gewoon voortzetten. En nu
eens niet over het gezin als hoeksteen, over aso-
ciaal gedrag in de publieke ruimte of over de nor-
men en waarden van onze allochtone medebur-
gers. Nee, we nemen een moreel thema dat te
maken heeft met de recessie en de economie.
Laten we tijdens de recessie eens in normen en
waarden-termen gaan praten over arbeidsethos
en ziekteverzuim.

‘In de nasleep van de bouwfraude-enquête
werd een topambtenaar van gemeentewerken in
Hoorn met ziekteverlof gestuurd, vanwege mo-
gelijke corruptie’, las ik vorige week in de Volks-
krant. Mij treft zoiets als volstrekt bizar. Met
ziekteverlof? Hoezo met ziekteverlof? Je gaat
toch niet met ziekteverlof als je mogelijk corrupt
bent geweest? Dan word je geschorst of ontsla-
gen. Welke baas heeft dat voorgesteld? Welke
ambtenaar laat dat gebeuren? En welke bedrijfs-
arts werkt daar aan mee? De ambtenaar uit
Hoorn is vast de enige niet. Het komt in Neder-
land vrij vaak voor dat arbeidsconflicten worden
opgelost met behulp van een medische uitweg.
Werknemers vluchten in mistige ziekten, werk-
gevers vinden ziekteverlof een mooie oplossing
voor moeilijke situaties en artsen zijn te vaak ge-
neigd om met werkgevers en werknemers ‘mee
te denken’. Volstrekt ten onrechte, want deze
praktijk corrumpeert ons systeem van sociale ze-
kerheid en bezorgt echte zieken en invaliden een
slechte naam.

In navolging van de stadsetiquettes die in ver-
schillende gemeenten zijn opgesteld gaan we
tijdens de recessie werken aan een werkplek-
etiquette rond arbeidsethos en ziekteverzuim.
Met als credo ‘ziek is ziek’, dat wil zeggen:
grieperig, zwak, misselijk, of anderszins behept
met een door dokters aan te tonen kwaal.
Hypochondrie is helemaal geen zonde, maar als
de dokter vaststelt dat je niets mankeert, hoor je
opgelucht en blij naar je werk te vertrekken.
Goddank, je bent weer ontsnapt aan vreselijk
leed. Wie maakt een eerste opzet voor een werk-
plekethiek voor werkgevers, werknemers en be-
drijfsartsen?
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