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hervormingen in de verzorgingsstaat door pola-
risering en maatschappelijke onrust in de kiem
wordt gesmoord. 

Hoewel de huidige kabinetsplannen herinne-
ringen oproepen aan de bezuinigingsoperaties
aan het begin van de jaren tachtig en negentig,
lijkt de situatie alleen bij oppervlakkige beschou-
wing hetzelfde. Neem de toestand in het ramp-
jaar 1982 (Hemerijck/Visser, 2002). Het no-non-
sense kabinet-Lubbers kwam toen aan de macht
na een lange periode van economisch stagnatie.
Het begrotingstekort van 6,2 destijds zou de
grens van het Stabiliteits- en Groeipact nu ruim-
schoots overtreffen. Om de Nederlandse groeicij-
fers weer uit de Europese achterhoede te halen,
pleiten de meeste gezaghebbende Nederlandse
economen dan ook voor een voorzichtig anticy-
clisch beleid, waarbij het financieringstekort wat
hen betreft mag oplopen tot 3 procent. Het Stabi-
liteitspact rechtvaardigt voor Nederland geen
ombuigingsoperatie van ruim zeventien miljard.

Niet alleen zijn de economische fundamen-
ten nu veel beter dan aan het begin van de jaren
tachtig, ook in de arbeidsverhoudingen kan men
bogen op een lange periode van onderlinge
samenwerking in de jaren tachtig en negentig
(Visser/Hemerijck, 1997). Met het huidige pak-
ket aan bezuinigingen is de kans op een meerja-

De vette jaren van de paarse coalities zijn voorbij.
In een tijdbestek van minder dan vijf jaar is
Nederland van een van de best presterende econ-
omieën in de wereld teruggevallen naar de Euro-
pese achterhoede. De neergang die in 2001 begon
lijkt zich tot 2004 onverminderd door te zetten.
De bedrijfswinsten en ¬investeringen hollen
achteruit, de werkgelegenheid daalt, de werk-
loosheid loopt fors op, en de pensioenen zitten
in zwaar weer. Nu de Nederlandse economie op-
nieuw in een recessie verkeert en het financie-
ringstekort snel oploopt, ligt de verzorgings-
staat, net als aan het begin van de jaren tachtig en
negentig, onder vuur. Binnen het ombuigings-
programma van het kabinet-Balkenende ii

wordt het meest gekort op de sociale zekerheid
en de zorg. Hierdoor komt de bezuinigingslast
vrij eenzijdig op de schouders van de meest
kwetsbare burgers te liggen. Het gevaar van de
gekozen noodremweg van forse bezuinigingen
is dat economisch herstel op de korte termijn
wordt ondergraven. Belangrijker nog is dat het
ontstaan van een maatschappelijk draagvlak dat
benodigd zal zijn voor weldegelijk noodzakelijke
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Zaken en Werkgelegenheid) ligt een weinig
eigentijdse opvatting besloten over de verzor-
gingsstaat. Deze zou vooral ‘schild voor de zwak-
ken’ zijn. Deze opvatting spoort niet met recente
inzichten over de verzorgingsstaat als een nut-
tige en noodzakelijke aanvulling op, en produc-
tieve factor in, een kennisintensieve samenle-
ving en economie ¬ een inzicht dat sinds het
Nederlands voorzitterschap van de eu in de eer-
ste helft van 1997 gemeengoed is geworden in
Europa. 

De belangrijke discussie over de toekomst
van de verzorgingsstaat aan het begin van de
21ste eeuw moet niet worden gevoerd aan de
hand van onvruchtbare ideologische metaforen
als ‘permanente crisis’, ‘institutionele inertie’,
‘onbetaalbaarheid’ of ‘politieke onwil’. Hervor-
ming is moeilijk, maar het gebeurt. Hervormin-
gen bestaan uit hard bevochten veranderingen.
Ingrijpen in de sociale zekerheid brengt grote
politieke risico’s met zich mee: denk aan de open
zenuw van de wao. Internationale concurrentie,
de vergrijzing en ontgroening van de bevolking,
de instabiliteit van arbeidsmarkten en gezinnen,
en de groeiende kosten van de gezondheidszorg,
maken hervormingen onontkoombaar. De tra-
giek van beleid is wel dat pijnlijke maatregelen
niet worden genomen in ‘goede tijden’ maar pas
als de nood aan de man is. Ik pleit voor een flinke
dosis sociaal pragmatisme in dit (te) belangrijke
debat.

Deze bijdrage staat in het teken van de ‘her-
vormingsontvankelijkheid’ van de verzorgings-
staat ¬ en verzorgingsstaat wordt dan breed op-
gevat als al het beleid dat van invloed is op de le-
venskansen van burgers.. Het betoog is als volgt
opgebouwd. Ik analyseer om te beginnen een
tweetal uitdagingen: 1. de exogene druk van
internationale concurrentie en Europese econo-
mische eenwording. 2. de endogene uitdaging
van veranderingen in arbeidsmarktpatronen, ge-
zinsleven en samenlevingsvormen, en de gewij-
zigde demografische opbouw in de samenleving.
Deze beide uitdagingen worden vervolgens be-
trokken op belangwekkende structuurverande-
ringen in de moderne arbeidsmarkt en op de Eu-

rig akkoord over loonmatiging tussen kabinet,
vakbeweging en werkgevers, klein. Ook het fe-
nomeen van bovenmaatse beloningen aan de top
van het Nederlandse bedrijfsleven is niet be-
paald bevorderlijk voor een constructief overleg-
klimaat. 

met de rug naar de toekomst

Het is niettemin terecht dat de hervorming van
de verzorgingsstaat een van de belangrijkste
speerpunten is in het beleidsprogramma van het
tweede kabinet Balkenende. Maar de beleidskeu-
zes die in het kader van de ‘cultuuromslag’ in het
openbaar bestuur worden gedaan, worden in ze-
kere zin met de rug naar de toekomst gemaakt.
Beleidsmakers hebben geen scherp omlijnde en
mobiliserende voorstellingen van de nieuwe so-
ciale risico’s die gepaard gaan met economische
internationalisering en toegenomen maatschap-
pelijke differentiatie. In een tweetal opzichten.
Gelet op de sterke verwevenheid tussen natio-
naal en Europees beleid, heeft de Raad van State
er in de eerste plaats op gewezen dat het kabinet
onvoldoende oog heeft voor de Europese context
en randvoorwaarden waarbinnen het voorgeno-
men beleid moet worden gerealiseerd. Het gaat
hierbij niet alleen om het macro-economische
kader van de emu en de interne markt, maar ook
om verschillende coördinatieprocessen op de
terreinen van werkgelegenheid, sociale inslui-
ting, en pensioenen op het niveau van de Euro-
pese Unie. 

In de tweede plaats gaat het beleidspro-
gramma 2004-2007 van Balkenende ii niet of
nauwelijks in op de consequenties van de ingrij-
pende veranderingen in gezins- en arbeids-
marktpatronen en de daaruit voortvloeiende
nieuwe sociale risico’s. De nu voorgestelde fis-
cale levensloopfaciliteit is niet toereikend om de
noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen in de kin-
deropvang en de ouderenzorg te bewerkstelligen
in een economie waarin mannen en vrouwen
volwaardig participeren in de arbeidsmarkt. Ook
in de toelichting op de Miljoenennota van pre-
mier Balkenende en minister De Geus (Sociale
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waarmee de kapitalistische economieën zich aan
nationale controle hebben ontworsteld. Scharpf
benadrukt dat vooral ook het proces van Euro-
pese integratie de ruimte voor wettelijk toelaat-
bare en economisch haalbare beleidskeuzen op
het gebied van nationaal sociaal beleid heeft in-
geperkt (Scharpf, 1999). Met de totstandkoming
van de Interne Markt zijn nationale economi-
sche grenzen goeddeels verdwenen en de intro-
ductie van de Europese Monetaire Unie heeft het
instrumentarium van nationale wisselkoers- en
renteaanpassing uit handen genomen. Op grond
van het Stabiliteits- en Groeipact, tenslotte,
wordt nationaal fiscaal beleid aan banden gelegd.
Volgens Scharpf bestaat er een reëel gevaar dat
concurrentie tussen bedrijven ontaardt in be-
leidsconcurrentie, dat wil zeggen oneigenlijke
belastingconcurrentie en arbeidskostenconcur-
rentie tussen de lidstaten, met negatieve gevol-
gen voor met name lidstaten met hoge stan-
daarden van arbeidsmarktregulering en sociale
bescherming. 

Ik plaats een drietal kanttekeningen bij deze
argumentatie van Scharpf: door de Europeanise-
ring van macro-economisch beleid is er een ne-
gatieve spillover ofwel zijn er overloopeffecten
voor nationaal beleid op het gebied van de ar-
beidsmarkt, arbeidsverhoudingen en de sociale
zekerheid. Is het in de eerste plaats niet zo dat de
Europeanisering van monetair beleid transactie-
kostenverlagende macro-economisch stabiliteit
in de eenheidmarkt met zich mee brengt? Moe-
ten de smalle marges voor nationaal monetair en
budgettair beleid niet veel meer gezien worden
als een beneficial constraint (een term van Wolf-
gang Streeck, 1997), die stevig verankerde rand-
voorwaarden vastleggen die nationale beleids-
makers stimuleren zich te concentreren op de
modernisering van de arbeidsverhoudingen, ar-
beidsregulering, en de sociale zekerheid aan de
aanbodkant van de arbeidsmarkt. Hoe een con-
sistent en onafhankelijk monetair beleid juist
een bevrijding betekend heeft van macro-econo-
mische (inter)nationale politieke dilemma’s
toont, mijns inziens, de terugkeer van sociale
pacten in Europa in de jaren negentig onder de

ropese bijdrage aan hervormingsprocessen in
zeer verschillende nationale systemen van ar-
beidsmarktregulering en sociale zekerheid. Ten-
slotte komen meer normatieve vraagstukken
rondom de herijking van de verzorgingsstaat
van de 21ste eeuw aan de orde.     

de spagaat van de europese

verzorgingsstaat 

In de afgelopen kwart eeuw onderging het soci-
aal-economisch beleid een metamorfose waarbij
verschillende beleidsonderdelen die invloed heb-
ben op de ‘levenskansen’ van burgers ingrijpend
zijn veranderd. In de wetenschappelijke litera-
tuur worden inhoudelijke en institutionele ver-
anderingen in het beleid veelal in verband ge-
bracht met de verheviging van de internationale
concurrentie en de voortschrijdende Europese
economische eenwording in het recente verle-
den. Ook worden deze in verband gebracht met
differentiatie in arbeidsmarktpatronen, techno-
logische innovatie, veranderingen in gezinsleven
en samenlevingsvormen. Het is van belang om
stil te staan bij deze beide vormen van externe en
interne druk op de Europese verzorgingsstaat,
die ook wel geduid wordt in termen van een pijn-
lijke spagaat tussen internationalisering en post-
industrialisering (van der Meer et al, 2003). 

De externe druk van economische
internationalisering

De Duitse politicoloog-bestuurskundige Fritz W.
Scharpf is van mening dat met name het ras
voortschrijdende proces van economische inter-
nationalisering ¬ de toename van grensover-
stijgende concurrentie op de markten van geld,
goederen en diensten ¬ de beleidsruimte van
nationale overheden en sociale partners voor ar-
beidsmarktbeleid aanzienlijk heeft beperkt
(Scharpf, 2000; 2002a). Met de liberalisering van
kapitaalmarkten in de tweede helft van de jaren
tachtig heeft het regime van ‘ingebed libera-
lisme’ plaats gemaakt voor de integratie van
internationale product- en kapitaalmarkten,
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In Duitsland, Frankrijk en Italië worden de af-
spraken waaraan de lidstaten zich verbonden in
het Stabiliteitspact nu dan ook minder stringent
nageleefd dan medio jaren negentig was afge-
sproken. Het is heel begrijpelijk (en tot op zekere
hoogte zelfs verstandig) dat overheden bij con-
juncturele tegenwind naar anticyclische fiscale
en budgettaire middelen grijpen. Procyclische
structurele hervormingen van de arbeidsmarkt
en de sociale zekerheid in een neergaande con-
junctuur verstikken de markt en leiden tot maat-
schappelijke onrust. Zoals Jules Theeuwes (2002)
terecht opmerkt is arbeidsmarktbeleid en sociale
zekerheidsbeleid structuurbeleid en geen con-
junctuurbeleid. Met name de sociale zekerheid
(zoals werkloosheidsuitkeringen) is in niet on-
belangrijke mate bedoeld om als automatische
anticyclische conjunctuurstabilisatoren te wer-
ken. Bovendien, is het op moment van het uit-
breken van een recessie altijd te laat om te gaan
sleutelen aan de arbeidsmarktregulering en aan
zorgarrangementen. 

De interne uitdaging van postindustrialisering 

Waar Fritz Scharpf de problematiek van het her-
vormingsvermogen van de verzorgingsstaat be-
nadert vanuit beperkingen (constraints) die wor-
den opgelegd door economische internationali-
sering en de verregaande Europeanisering van
economisch beleid, benadrukt de Deense poli-
tiek-econoom en socioloog Gosta Esping-Ander-
sen (1999) juist de mogelijkheden (possibilities).
Het gaat dan om mogelijkheden die desalniette-
min nuttig, noodzakelijk, politiek haalbaar en
normatief te rechtvaardigen zijn in een tijdge-
wricht van vergrijzing en ontgroening en veran-
derde arbeidsmarkt-, gezins- en samenlevings-
patronen. 

De omschakeling van industrie naar dienst-
verlening is gepaard gegaan met een grote uit-
stoot van laagproductieve arbeid met als gevolg
een groeiende kloof tussen ‘insiders’, die af en
aan werk hebben en ‘outsiders’ die meer dan
voorheen afhankelijk zijn van de voorzieningen
van de verzorgingsstaat. Technologische innova-

schaduw van emu heel duidelijk aan ¬ bij het
Akkoord van Wassenaar in 1982 was dit de kop-
peling van de gulden aan de D-mark. 

In een omgeving van vrij kapitaalverkeer zijn
harde munten, lage inflatie, en budgettaire disci-
pline gemakkelijke achtergrondvoorwaarden
voor een stabiele economie. Daarmee is, in de
tweede plaats, niet gezegd dat het kader van emu

en Stabiliteitspact ook een optimaal groeibevor-
derend macro-economisch regime is. Er zitten
wel degelijk twee (hopelijk tijdelijke) weeffouten
in de architectuur van de emu die juist onder een
minder gunstig economisch getij zichtbaar wor-
den. De Europese Monetaire Unie en het Stabili-
teitspact zijn tot stand gekomen in een situatie
van sterke economische groei in de Europese lid-
staten gedurende de jaren ’90. Binnen het kader
van het Groei- en Stabiliteitspact is toen gekozen
voor een zeer beperkte bandbreedte voor natio-
naal fiscaal beleid van 3 procent voor het over-
heidstekort. Hiernaast richt de Europese Cen-
trale Bank (ecb) zijn rentebeleid op de Europese
gemiddelden in de conjunctuurontwikkeling.
Dit brengt wel degelijk ‘spillover’-problemen
met zich mee voor landen die afwijken van Euro-
pese gemiddelden in groei en inflatie. In landen
met bovengemiddelde groei en inflatie leidt dit
tot oververhitting. In lage-inflatie/lage-groei lan-
den kan sprake zijn van een verheviging van de
recessie. Dit omdat de reële rente in lage-groei
landen te laag is om de economie te stimuleren
en in hoge-groei landen te hoog om de inflatie te
matigen. Het is tekenend dat de meeste landen
die het goed deden in de jaren negentig, zoals
Ierland, Nederland, Portugal, en Finland met in-
flatieproblemen te kampen hebben gekregen,
terwijl het lagerente-beleid van de ecb nog
steeds te weinig deed en te laat kwam om de
Duitse economie ¬ de motor van de Europese
economie ¬ uit het slop te halen. Dergelijke
spillover-problemen worden niet opgelost door
de te beperkte tekortregels van het Stabiliteits-
pact, die lage groei bestraffen, zonder dat er iets
gedaan wordt aan de disciplinering van overver-
hitting zoals in Nederland onder Paars ii

(Scharpf, 2002b). 
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is dat het gezins- en arbeidsmarktfalen voorna-
melijk jongeren en jonge families treft. Met an-
dere woorden, sociale risico’s hebben zich ver-
plaatst van ouderen naar jongeren. Deze proble-
matiek vraagt om een kwalitatieve paradigma-
verandering in de verzorgingsstaat. Esping-An-
dersen, Gallie, Hemerijck en Myles ontvouwen
een beleidsstrategie gebaseerd op vier prioritei-
ten: 

1. Combineren van zorg en arbeid

Conventioneel sociaal beleid legt zich meer toe
op inkomensoverdrachten dan op sociale dienst-
verlening en is meer gericht op ouderen dan op
jongere huishoudens. De nieuwe sociale risico’s
veronderstellen eerder een groeiende behoefte
aan dienstverlening voor gezinnen (kinderop-
vang en verzorging voor ouderen) dan aan inko-
menscompensatie; niet omdat de inkomensposi-
tie van ouderen tegenwoordig relatief goed en
zeker is, maar omdat vergrijzing (longevity) eisen
stelt aan professionele zorg die gezinnen niet
(langer) kunnen opbrengen. En het beste ant-
woord tegen kinderarmoede is dat moeders wer-
ken; dit gaat samen met een grotere behoefte aan
kinderopvang. En de beste strategie om de houd-
baarheid op de langere termijn van pensioenen
te garanderen is het verhogen van de arbeidspar-
ticipatie. Vrouwen vormen in de meeste Euro-
pese landen nog altijd een arbeidsreservoir. Als
leidend uitgangspunt voor beleid moet dienst-
verlening aan gezinnen dan ook de hoogste prio-
riteit krijgen. Dit betekent immers een win-win-
strategie: het welzijn van gezinnen wordt ver-
sterkt, de kosten van de vergrijzing worden ge-
drukt, en het productieve en financiële (belas-
ting)draagvlak raakt verstevigd. 

2. Ouderen later laten pensioneren

Flexibele pensionering en het introduceren van
prikkels om uittreden uit te stellen (tot een leef-
tijd van 65 jaar) zou een enorme ontlasting bete-
kenen van de pensioendruk. Twee trends recht-
vaardigen een aanpassing in het denken over uit-

tie en veranderingen in de organisatie van arbeid
hebben bijgedragen aan de flexibilisering van ar-
beidspatronen. Vooral de samenstelling van het
arbeidsaanbod is ingrijpend veranderd. Sinds de
jaren zeventig zijn vrouwen massaal toegetre-
den tot de arbeidsmarkt. Het conventionele huis-
houdtype met een mannelijke kostwinner is een
anachronisme geworden en het anderhalf-ver-
dienende huishouden de nieuwe norm. Ten-
slotte, alle verzorgingsstaten worstelen met de
gevolgen van vergrijzing en ontgroening. Gezin-
nen worden kleiner en mensen worden steeds
ouder, houden eerder op met werken, en doen
als gevolg hiervan een steeds groter beroep op
pensioenvoorzieningen en de gezondheidszorg.
Mensen gaan ook steeds vaker en langer alleen-
staand (ook met kinderen) door het leven. Deze
endogene veranderingen laten de verzorgings-
staat niet ongemoeid. 

Postindustrialisering brengt nieuwe sociale
risico’s met zich mee. Esping-Andersen is van
mening dat de cruciale uitdaging hem zit in het
herdefiniëren van de prioriteiten van sociaal
overleg en arbeidsmarktbeleid in het licht van de
nieuwe sociale risico’s en behoeften. De belang-
rijkste reden waarom vigerende stelsels van soci-
ale zorg overvraagd worden komt voort uit het
gegeven dat arbeidsmarkten en gezinshuishou-
dens, als traditionele sferen van zorg en welzijn,
zijn verzwakt. Op de arbeidsmarkt is er sprake
van een toename van ongelijkheid en kwetsbaar-
heid als gevolg van een dalende vraag naar laag-
geschoolde arbeid. De toegenomen instabiliteit
van het traditionele gezin verhoogt het risico van
kinderarmoede. De toename van arbeidspartici-
patie van vrouwen betekent minder zorg in ge-
zinnen. Het boek Why We Need a New Welfare
State, dat Esping-Andersen samen met Duncan
Gallie, Anton Hemerijck en John Myles schreef
in opdracht van het Belgisch voorzitterschap van
de Europese Unie in de tweede helft van 2001, is
niet pessimistisch (Esping-Andersen et al, 2002).
De centrale vraag is: hoe ziet de verzorgingsstaat
er uit die beleidsmatig adequaat is toegerust op
de nieuwe uitdagingen van de postindustriële
economie? De belangrijkste diagnose in het boek
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zou een gecombineerde strategie logischerwijs
ook vrije tijd moeten flexibiliseren gedurende de
loopbaan van mensen. Men kan denken aan ac-
tuarieel-neutrale ‘verlof ’ rechten, die mensen het
recht geven om gebruik te maken van gespaarde
tijd gedurende hun actieve loopbaan. 

de arbeidsmarkt in vieren

Internationalisering en postindustrialisering
gaan gepaard met belangrijke verschuivingen in
de structuur van de werkgelegenheid. Om ons
hiervan een beeld te vormen is het goed onder-
scheid aan te brengen tussen de ‘open’ of interna-
tionaal concurrerende sectoren van de economie
en de ‘gesloten’ of nationaal beschermde secto-
ren (Scharpf, 1997, Hemerijck, 2000). De open of
internationaal concurrerende sectoren behelzen
van oudsher de landbouw, mijnbouw, chemie,
metaal, textiel en voeding. De voortschrijdende
integratie van wereldmarkten heeft echter ook
steeds meer betrekking op transport, luchtvaart,
telecommunicatie, de media en financiële en za-
kelijke dienstverlening en verzekeringen. Denk
aan de privatisering van de spoorwegen en de
telecommunicatie. Ook de bouw en de elektrici-
teitsvoorziening, en in de toekomst mogelijk het
water, staan in toenemende mate bloot aan
(internationale) concurrentie, hoewel dit in Eu-
ropa minder het gevolg is van de toegenomen
handel met de Verenigde Staten en Zuidoost-
Azië, maar vooral het resultaat is van de voltooi-
ing van de interne markt. De open sectoren in
het hooggeschoolde segment zijn van strategisch
belang. Ze genereren een hoge toegevoegde
waarde, bepalen de vraag naar hoogwaardige
diensten in onder meer de beschermde sector, en
leveren een belangrijke bijdrage aan het finan-
ciële draagvlak van de verzorgingsstaat. Echter,
goeddeels als gevolg van economische internati-
onalisering, is in de periode 1970-1985 overal in
de oeso-landen werkgelegenheid in de traditio-
nele industrie en landbouw verloren gegaan. In
landen met relatief hoge (bruto-)loonkosten en
belastingen, is de overgebleven industrie, met
name de automobielindustrie, steeds meer ge-

treding en pensionering: a) de gezondheidstoe-
stand van elk ouderencohort is beter dan de vo-
rige; tegenwoordig kan een man van 65 nog re-
kenen op 10 gezonde jaren. En, b) de kloof tussen
ouderdom en onderwijs wordt ras minder zodat
ouderen in de komende decennia zich veel beter
kunnen aanpassen met behulp van herscholing
en ‘lang leren’ dan nu het geval is. Zo gezien is
een gefaseerd beëindigen van het fiscaal subsi-
diëren van de VUT- en prepensioenregelingen,
zoals De Geus voorstelt, niet per se een slechte
gedachte.  

3. Investeren in kinderen

De lage vruchtbaarheid in met name Zuid Europa
is het gevolg van jeugdwerkloosheid, uitgestelde
gezinsvorming, en moeilijkheden van moeders
om zorg en werk te combineren. Maar het pro-
bleem staat ook voor onwil om de volledige
kosten van kinderen op zich te nemen. Als Eu-
ropa concurrerend wil zijn in de nieuwe econo-
mie (knowledge based society), is het urgent om te
investeren in de cognitieve capaciteiten van jon-
geren. Maar dit is niet genoeg. Armoede, onze-
kerheid, gebrek aan kansen in kinderrijke gezin-
nen zijn belangrijke struikelblokken voor de
ontwikkeling van kinderen en hun toekomstige
productieve capaciteiten. Beleid moet erop ge-
richt zijn dat de bronnen van kinderen goed ge-
noeg zijn voor het maximaliseren van hun leer-
vermogen.

4. Flexibeler overgangen tussen werk, vrije tijd,
en zorg

Europa heeft een gigantische toename gezien in
vrije tijd voor burgers, maar het merendeel hier-
van is geconcentreerd in de oude dag. Flexibele
pensionering verruimt de individuele keuzevrij-
heid met het oog op uittreden, maar uitgestelde
pensionering veronderstelt minder vrije tijd. In
het licht van de groeiende vraag naar life long
learning, groeiende spanning bij het harmonise-
ren van werk en gezin, en ook gegeven het gro-
tere risico van onderbrekingen in de loopbaan,
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ook omdat met de ondertekening van het Ver-
drag van Maastricht de lidstaten van de Europese
Unie zich hebben gecommitteerd aan een strin-
gent budgettair beleid, staat werkgelegenheid in
de publieke sector in Europa onder druk. In de
Verenigde Staten, waar, in tegenstelling tot Eu-
ropa, onderwijs en gezondheidszorg in belang-
rijke mate privaat worden gefinancierd, heeft de
grotere vraag naar hoge-kwaliteit dienstverle-
ning zich juist wel vertaald in een toename van
werkgelegenheid voor leraren, artsen en verple-
gend personeel. De grootste groei in de be-
schermde sectoren in het hooggeschoolde seg-
ment zit hem in de vraag naar specialistische
kennisintensieve diensten in de organisatie-ad-
viesbranch, het toerisme en de entertainmentin-
dustrie. 

Onder condities van geringe economische
groei en ontluikende vormen van belastingcon-
currentie staan publieke investeringen onder
druk. Dit leidt tot de sombere conclusie dat we
voor banengroei in de beschermde sector aange-
wezen zijn op de uitbreiding van het laagge-
schoolde segment. De private economie is domi-
nant in het lager geschoolde segment van de de-
tailhandel, hotels en restaurants, distributie,
huishoudelijke dienstverlening en de thuiszorg.

dwongen om de productiviteit te verhogen door
te kapitaalintensief te produceren en laagpro-
ductieve arbeid af te stoten. Ook in de zakelijke
dienstverlening worden laaggeschoolde arbeids-
krachten in toenemende mate vervangen door
automatisering, tele-bankieren, en uitbesteding
van minder complexe administratieve taken
naar lage kosten landen. 

Nu veel sectoren die eerst alleen op nationaal
niveau opereerden in toenemende mate interna-
tionaal actief zijn geworden, is de gesloten of be-
schermde sector de facto gereduceerd tot lokaal
geconsumeerde diensten van groothandel en de-
tailhandel, restaurants en hotels en de hetero-
gene sector van maatschappelijke, sociale en per-
soonlijke dienstverlening. Het is belangrijk om
hier onderscheid te maken tussen private en pu-
blieke segmenten. Bijna alle overheidsdiensten
¬ waaronder de arbeidsintensieve onderdelen
van het openbaar bestuur, onderwijs, de gezond-
heidzorg, rechtshandhaving en de sociale zeker-
heid ¬ vallen binnen de grenzen van het do-
mein van de maatschappelijke dienstverlening.
Omdat de publieke sector sinds het begin van de
jaren tachtig te kampen heeft met sterk toegeno-
men uitgaven in de sociale zekerheid als gevolg
van oplopende werkloosheid en inactiviteit, en

Figuur 1   Structuurverandering arbeidsmarkt

OPEN BESCHERMDE Interveniërende 

SECTOREN SECTOREN beleidsvariabelen

Hooggeschoold Werk a. Beperkte groei a. Stagnatie in de a. Europees macro-
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b. Groei mogelijkheden b. Kansen in   b. Structuur publieke 

in zakelijke diensten privaat segment sector;

c. Staande publieke

verplichtingen

d. Kennisintensivering

Laaggeschoold Werk Werkgelegenheid Opties voor Architectuur 

verdwijnt op termijn laaggeschoold werk? nationale verzorgingsstaat
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steun voor jonge gezinnen en door schooluitval.
Latere scholing maakt dat niet meer goed. Welis-
waar is in heel Europa het percentage bedrijven
dat scholing aanbiedt en het percentage werkne-
mers dat scholing krijgt toegenomen, maar de
meeste scholing gaat naar jongere werknemers
die al (veel) scholing hebben genoten (Esping-
Andersen et al, 2002). Met een flinke investe-
ringsimpuls in human capital kan in theorie zo-
wel de economische efficiëntie worden verbe-
terd als het gat tussen hoog- en laaggeschoolden
worden verkleind. Maar de praktijk is weerbar-
stig: zij die scholing het meeste nodig hebben
(ouderen; laagopgeleiden) krijgen er het minste
van. Hierdoor neemt voor deze groep de kans op
(langdurige) werkloosheid en armoede toe.

De notie van de ‘kennissamenleving’ past
fraai bij allerhande politieke denkbeelden van
links tot rechts, van d66 tot de ‘Derde Weg’ van
Tony Blair. Behalve in Finland en Ierland, valt de
brede politieke consensus over scholing uiteen
zodra het aankomt op praktische problemen van
financiering, implementatie en de rolverdeling
tussen overheid en bedrijfsleven. Er bestaat ook
geen zekerheid dat een groter aanbod van hoog-
opgeleide werknemers wel zijn eigen vraag cre-
eert. Voorzover investeringen in ‘human capital’
leiden tot hogere productiviteit kan voor de-
zelfde output met minder arbeidskrachten wor-
den volstaan. En als veel mensen hogere kwalifi-
caties verwerven, kan dat weer tot gevolg hebben
dat werkgevers simpelweg hun selectiecriteria
aanscherpen. Tenslotte komt de human capital
impuls voor de huidige cohorten laaggeschool-
den altijd te laat. Het duurt jaren, zo niet een ge-
neratie, voordat investeringen in het onderwijs
hun vruchten afwerpen.

Hoe belangrijk de kenniseconomie ook is
voor het behoud van hoogwaardige werkgele-
genheid en de concurrentiepositie in de open
sectoren, in termen van werkgelegenheidsgroei
moeten van de ‘lerende samenleving’ geen won-
deren worden verwacht. Als werkgelegenheid als
top-doelstelling van beleid wordt gehandhaafd,
dan moet het scholingsoffensief worden aange-
vuld met beleid gericht op de groei van de vraag

Maar de kansen voor de expansie van werkgele-
genheid in het lage dienstensegment worden in
sterke mate bepaald door het type arbeidsmarkt
en verzorgingsstaat waar we het over hebben.
Het gaat hierbij om het niveau van publieke en
private uitgaven voor sociale bescherming, de
wijze van financiering, de hoogte van uitkerin-
gen en het minimumloon. Ook speelt het niveau
van arbeidsdeelname van mannen en vrouwen,
en de daarmee verbonden gerichtheid op inko-
mensoverdrachten of sociale dienstverlening
een rol, evenals de mate en vorm van arbeids-
marktregulering. Deze institutionele factoren,
die het resultaat zijn van eerder gemaakte keu-
zen bij de ontwikkeling van de verzorgingsstaat,
kunnen belangrijke barrières opleveren voor de
kansen van laaggeschoolde groepen. Zij bepalen
bovendien de speelruimte voor beleid in de ver-
schillende landen.

De matrix in figuur 1 levert de volgende pro-
bleemdiagnose op (zie figuur 1). Onder de druk
van economische internationalisering heeft een-
voudig werk weinig toekomst in de open secto-
ren (Dreze en Sneessens 1997; Ehrenberg 1994;
Wood, 1994). In de beschermde sectoren, voor-
zover die publiek worden gefinancierd, is sprake
van stagnatie. Dat is voor een deel toe te schrij-
ven aan het stringent macro-economische kader
van de emu en het Stabiliteitspact (Iversen,
1999). Groeikansen aan de onderkant worden
mede bepaald door de gegeven structuur van de
verzorgingsstaat (Scharpf en Schmidt, 2000). Dat
noemen we de ‘interveniërende beleids-
variabelen’. 

Uit bovenstaande probleemdiagnose kunnen we
twee beleidsopties afleiden. Van groot belang
zijn 1. intensieve scholing voor laagopgeleiden,
en 2. het bevorderen van de vraag naar eenvou-
dige banen. Ieders favoriete oplossing is natuur-
lijk scholing. In de open postindustriële econo-
mie zijn cognitieve vaardigheden en competen-
ties belangrijker geworden. Hiermee dreigt
achterstand voor een groeiende groep kinderen
en laagopgeleide werknemers, onder meer door
het gebrek aan kinderdagverblijven, te weinig
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een aanvullende verdieping van Europees coör-
dinatie- en leervermogen worden ondersteund.
Vandaag de dag zijn lidstaten van de eu schat-
plichtig aan een breed scala van Europese regel-
geving. Dat wordt ingebed in de institutionele
architectuur van de interne markt en de emu,
maar ook in toenemende mate geschraagd door
de sociale dialoog in de Europese arbeidsverhou-
dingen en het gebruik van ‘soft law’ en methoden
van open coördinatie op de terreinen van werk-
gelegenheid, pensioenen, en sociale cohesie. 

Aanhoudende structurele werkloosheid in de
slagschaduw van het emu-toelatingsexamen
bracht in de jaren negentig een groot aantal soci-
aal-democratische regeringen tot een heroriën-
tatie. Het passieve stelsel van sociale zekerheid
moest plaatsmaken voor een stimulerend en ac-
tiverend arbeidsmarktbeleid. In een Europa met
geïntegreerde markten is deugdelijke sociale be-
scherming en een gezonde arbeidsmarkt geen
zaak meer van nationale overheden alleen;
grensoverschrijdende belangen vergen onder-
linge beleidscoördinatie. Maar specifieke natio-
nale politieke gevoeligheden (pensioenhervor-
mingen) en institutionele verschillen tussen na-
tionale verzorgingsstaten (in ontwerp, financie-
ring en uitvoering) zorgen tegelijkertijd voor
weerstand tegen rechtstreekse eu-bemoeienis
langs de traditionele communautaire weg. De re-
geringsleiders stonden dan ook voor een di-
lemma: gemeenschappelijke Europese oplossin-
gen waren wenselijk, maar onhaalbaar vanwege
nationale gevoeligheden en de heterogeniteit
van sociale stelsels. De uitweg uit dit dilemma
werd gevonden in nieuwe methoden voor coör-
dinatie van nationale hervormingstrajecten op
basis van brede gemeenschappelijke doelstellin-
gen: de zogeheten ‘open methode van coördina-
tie’ (omc). Vergelijkbare problemen als hoge
structurele werkloosheid, vergrijzing en de pen-
sioenproblematiek werden zo aangepakt met tai-
lor-made nationale oplossingen (wrr, 2003). In
potentie is omc een veelbelovende vorm van Eu-
ropees bestuur. Het stimuleert sociaal pragma-
tisme bij het oplossen van gemeenschappelijke
problemen met behoud van respect voor natio-

naar laaggeschoolde arbeid in de sociale sector
en de persoonlijke dienstverlening. 

de bijdrage van sociaal europa

Hoe krijgen we nu dit probleem van ingrijpende
veranderingen in de structuur van de arbeids-
markt op de Europese agenda? Kunnen de grote
institutionele verschillen tussen de nationale
verzorgingsstaten, evenals de divergerende na-
tionale tradities en internationale belangen,
ondergeschikt gemaakt worden aan nationale en
Europese beleidscoördinatie om aldus oneven-
wichtigheden en externe schokken te kunnen
voorkomen en tegen te gaan? 

Ondanks de toegenomen internationalise-
ring en Europese economische integratie zal het
sociaal-economisch beleid van de semi-soeve-
reine verzorgingsstaat in de nabije toekomst ge-
kenmerkt blijven door een hoge mate van natio-
nale institutionele pluriformiteit. Processen van
aanpassing blijven nationaal van karakter, ook
omdat de democratische legitimering van her-
vormingen een kwestie van nationale politiek
blijft. De nationale staat en zijn burgers zijn nog
steeds afhankelijk van de binnenlandse produc-
tie en van ‘nationale’ investeringen voor banen,
inkomen en openbare financiën. En nationale re-
geringen blijven politiek en electoraal verant-
woordelijk voor het lot en de prestaties van hun
economieën. De verschillen in de niveaus van so-
ciale bescherming, in de financieringsvormen,
in de wijzen van besturen, en in de stelsels van
arbeidsverhoudingen zijn zo groot dat pan-Euro-
pese oplossingen bijna zijn uitgesloten. 

Hoewel de nieuwe uitdagingen formidabel en
de verschillen tussen de uiteenlopende stelsels
soms onoverkomelijk schijnen, mag de eigen-
standige bijdrage van de Europese Unie aan het
aanpassingsvermogen van nationale verzor-
gingsstaten niet worden onderschat (Ferrera et
al, 2000). Dat wil ik hier nog eens beklemtonen.
De reële afkalving van nationaal interventiever-
mogen hoeft niet alleen creatief te worden ge-
compenseerd door de activering van binnen-
lands aanpassingsvermogen, maar kan ook door
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ropa geen vat kunnen krijgen op deze drie hecht
verankerde normatieve, cognitieve, en bestuur-
lijke oriëntaties. Het is zeer vraag of het huidige
neo-conservatisme in Europa slaagt, waar het
neo-liberalisme in het verleden heeft gefaald.   

Recente ontwikkelingen in de internationale
economie hebben ontegenzeggelijk de soeverei-
niteit en effectiviteit van nationaal macro-econo-
misch ¬ monetair en fiscaal ¬ beleid in belang-
rijke mate ondergraven. De Europese verzor-
gingsstaat lijkt te worden gemangeld tussen de
economische en politieke druk van internatio-
nale beleidsconcurrentie aan de ene kant, en ver-
grijzing en ontgroening aan de andere kant. De
grootste uitdaging is om gelijkheid en werkgele-
genheid met elkaar in overeenstemming te krij-
gen. Hoogontwikkelde verzorgingsstaten zijn
meer dan voorheen afhankelijk van een hoge
graad van werkgelegenheid om het financiële
draagvlak optimaal te stutten. Tegelijkertijd be-
hoort het aandeel van burgers dat afhankelijk is
van de sociale zekerheid zoveel mogelijk te wor-
den geminimaliseerd. Hierbij past geen onge-
richt bezuinigingsbeleid dat de (re-)integratie
van kwetsbare groepen structureel ontmoedigt,
groepen die we juist in de toekomst hard nodig
hebben om de pensioenen veilig te stellen. 

Sociaal pragmatisme kan niet zonder norma-
tieve fundering. Hervormingen hebben alleen
dan kans van slagen als zij in overeenstemming
kunnen worden gebracht met breed levende nor-
men van sociale rechtvaardigheid en gelijkheid
en grotere efficiëntie. Iedere revisie van de status
quo moet als rechtvaardig kunnen worden be-
schouwd. Volgens Esping-Andersen, Gallie, He-
merijck en Myles is een Rawlsiaanse opvatting
van rechtvaardigheid (naar de politiek filosoof
John Rawls) het meest consistent met de domi-
nante waarden en sociale prioriteiten in de Euro-
pese Unie. De nieuwe sociale orde zal waar-
schijnlijk meer onzekerheid en ongelijkheid
produceren. Dit is in principe alleen problema-
tisch als die de vorm aannemen van lange ter-
mijn uitsluiting. De auteurs van het boek Why
We Need a New Welfare State stellen voor om het
gelijkheidsideaal te ‘dynamiseren’ en wel in ter-

nale diversiteit op terreinen waar de bevoegdhe-
den van de eu beperkt zijn. Open coördinatie be-
tekent dienstbaar zijn aan de convergentie van
doelen, prestaties en beleidsoriëntaties, maar
niet (direct) aan de inhoud van nationale actie-
plannen. In het kader van de Europese werkgele-
genheidsstrategie observeren we sinds 1997 ho-
gere werkgelegenheidsambities, met veel meer
aandacht voor activerende benaderingen, een
sterke focus op het verhogen van de arbeidsparti-
cipatie, een betere afstemming tussen arbeid en
zorgtaken in jonge gezinnen, met een her-
waardering van het belang van maatschappelijke
dienstverlening. Ook processen van institutio-
nele herijking vallen op, waaronder een betere
horizontale afstemming tussen voorheen ge-
scheiden terreinen van arbeidsmarktbeleid en
sociale bescherming en een betere verticale coör-
dinatie tussen de verschillende lagen van poli-
tiek en bestuur. 

de fundering van sociaal pragmatisme

Gedurende de afgelopen twee decennia zijn her-
vormingen in de verzorgingsstaat een ‘ongoing
concern’ geworden. Dat zal niet gauw verande-
ren. Opeenvolgende recessies, processen van
vergrijzing en de verdere Europese economische
eenwording hebben belangrijke impulsen gege-
ven aan aanpassingen in nationaal en Europees
sociaal-economisch beleid. In alle landen van de
Europese Unie zijn regelingen in de sociale ze-
kerheid versoberd, heeft het arbeidsmarktbeleid
een metamorfose ondergaan in de richting van
activering, en zijn er belangrijke institutionele
veranderingen doorgevoerd. Vooralsnog is hier-
bij het doemscenario van de afbraak van het zo-
geheten Europese sociale model niet uitgeko-
men. Nog steeds vigeert in de lidstaten van de
Europese Unie een perspectief op de verzor-
gingsstaat met een sterke normatieve preferen-
tie van solidariteit met de meest kwetsbaren; een
cognitieve oriëntatie op sociale zorg als een pro-
ductieve factor, en een institutionele stijl van
onderhandelend bestuur en sociaal overleg. Het
neoliberalisme van de jaren tachtig heeft in Eu-
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gevangen blijven in condities van onder-privile-
giering. Armoedeonderzoek laat de hardnekkig-
heid van het grootst mogelijke Rawlsiaanse on-
recht zien: ernstig benadeelde individuen en
groepen die gevangen zijn in hun omstandighe-
den door perverse regelgeving in zowel de ar-
beidsmarkt als de sociale zekerheid. Een basis-
voorziening is en blijft daarom noodzakelijk.

Samengevat: het blijvende nut en noodzaak
van de verzorgingsstaat aan het begin van de
21ste eeuw is gelegen in de nieuwe druk van
internationalisering en postindustrialisering.
De permanent hervormende verzorgingsstaat
moet praktisch invulling geven aan de nieuwe
normatieve conditie van dynamische gelijkheid.
In plaats van met de rug naar de toekomst te
staan, moeten beleidsmakers scherp omlijnde en
mobiliserende voorstellingen van de nieuwe so-
ciale risico’s die gepaard gaan met economische
internationalisering en toegenomen maatschap-
pelijke differentiatie ontwikkelen. Dat betekent
zich richten op activering en (re-)integratie van
met name laagopgeleiden, meer oog te hebben
voor het belang van maatschappelijke dienstver-
lening in de kinderopvang en de zorg, open staan
voor de stimulerende werking van flexibiliteit,
en vooral ook alert blijven op de vele institutio-
nele barrières in de kansenstructuur van natio-
naal en Europees sociaal-economisch beleid. 

Uiteindelijk zal het samenspel tussen natio-
nale verzorgingsstaten en Europees beleidsni-
veau bepalen of er sprake zal kunnen blijven van
een sociaal pragmatisch Europa. 

men van levenskansen. Ongelijkheid nu is in
sommige opzichten niet per se onverenigbaar
met de basisgedachte van lange termijn recht-
vaardigheid. In de huidige context van economi-
sche internationalisering en maatschappelijke
postindustrialisering zouden de minima moralia
van de verzorgingsstaat aan het begin van de
21ste eeuw niet alleen een minimale inkomens-
garantie en een ‘gezondheids(bevordering)’ ga-
rantie moeten bieden, maar tevens een ‘mense-
lijk kapitaal garantie’. Dit houdt een verschui-
ving in van een statische notie van gelijkheid,
waarin materiële bronnen (inkomen) en com-
pensatiemiddelen centraal staan, naar een meer
dynamische notie, gebaseerd op capaciteiten,
kansen en ‘empowerment’. Een tweede implica-
tie is dat het beleid zich verder moet ontwikke-
len in de richting van ‘flexicurity’ (de combinatie
van een flexibele arbeidsmarkt met sociale ze-
kerheid voor flexwerkers, Visser/Hemerijck,
1997). De normatieve rechtvaardiging van flexi-
biliteit en zekerheid kan als volgt worden bear-
gumenteerd: moreel gezien is het niet meer dan
rechtvaardig de bescherming van de zoge-
naamde ‘insiders’ te verminderen en meer flexi-
biliteit en een grotere spreiding van inkomen
toe te staan als dit leidt tot meer kansen op werk
voor degenen die het slechtst af zijn, de ‘outsi-
ders’. Ook de zekerheidsgarantie kan in norma-
tieve termen worden vervat: de Rawlsiaanse be-
nadering beoogt uiteindelijk elk individu deel te
laten zijn van de samenleving. Voor de grote
meerderheid van burgers kan een gegarandeerde
‘tweede kans’ (in bijvoorbeeld het onderwijs) ge-
noeg zijn. Het blijft tenslotte van vitaal belang
om sociale uitsluiting tegen te gaan voor hen die
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