
samen. De vraag is echter of daarmee niet te
makkelijk de verwachte toekomst in alom be-
kende zwart-wit-tinten wordt geschilderd. Twee
voorbeelden kunnen deze mogelijk misplaatste
zekerheid illustreren.
1. Een standaardargument dat ook Jacobs cum

suis kopiëren, is dat ten gevolge van de geza-
menlijke krachten van mondialisering en
technologisering de vraag naar laagge-
schoolde arbeid verder zal inzakken ten gun-
ste van die naar hooggeschoold werk. Dat is
natuurlijk denkbaar. Het is echter ook moge-
lijk dat het omgekeerde zich zal voordoen om-
dat demografische ontwikkelingen de vraag
naar laaggeschoold werk in de sfeer van bij-
voorbeeld zorg stimuleren, terwijl diezelfde
vergrijzing het aanbod van laaggeschoolde ar-
beid harder treft dan dat van hooggeschoolde
krachten.

2. De vox populi is ervan overtuigd dat economi-
sche integratie in Europa en de wereld een race
to the bottom in gang heeft gezet omdat overhe-
den noodgedwongen moeten concurreren om
de gunsten van het kapitaal. Ook Jacobs cum
suis voeren als bewijs hiervoor het stan-
daardvoorbeeld van dalende winstbelastingen
aan. Binnen de Europese Unie is op basis van
decennialange ervaringen hiervan echter
vooralsnog weinig gebleken. Sterker nog: in
de eu is eerder sprake van een race to the top,
waarbij achterblijvende landen stap voor stap
toewerken naar het niveau van de winstbe-
lastingen in de rijkere koploperlanden.

Deze voorbeelden illustreren dat het te gemakke-
lijk is de communis opinio simpelweg voor lief te

Bas Jacobs, Frank Kalshoven en Paul Tang houden
een pleidooi voor een noodzakelijke koerswijzi-
ging, die wordt afgedwongen door vier onstuit-
bare ontwikkelingen in Nederland en omstre-
ken: vergrijzing, ‘technologisering’, mondialise-
ring en individualisering. Deze ontwikkelingen
gaan gepaard met fundamentele verstoringen
van de traditionele afweging tussen doelmatig-
heid en rechtvaardigheid. Het gevolg is dat
ouderwets links zichzelf dreigt te overleven. Red-
ding kan alleen worden gevonden door de na-
druk te leggen op een mobiliserende overheid
die vooral specifiek beleid inzet. De titel van hun
bijdrage ¬ ‘Noodzakelijk links’ ¬ maakt direct
duidelijk dat in de ogen van Jacobs cum suis deze
logica dwingend is. In analogie met een bekend
adagium van Koninklijke Olie / Shell: TINA ¬
‘There Is No Alternative’. In deze korte reactie is
ruimte voor een paar reflecties naar aanleiding
van drie hoofdargumenten: (1) zijn de vier ont-
wikkelingen inderdaad onafwendbaar?; (2) is de
koerswijziging naar specifiek beleid met recht
het noodzakelijke gevolg daarvan?; en (3) als de
agenda van Jacobs cum suis wordt omarmd, wat
dan is daarvan de consequentie voor de sociaal-
democratie? Uiteraard wordt hiermee niet volle-
dig recht gedaan aan de rijkdom aan detail in de
analyse van Jacobs cum suis, maar dát is in ieder
geval onvermijdelijk.

In de sfeer van de ‘grote’ ontwikkelingen vat-
ten Jacobs cum suis bekwaam de communis opinio
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deelbelang dat met behulp van doelgroepspe-
cifiek beleid moet worden gekoesterd. Het
voorland is een samenleving waarin ‘rent-see-
king’-gedrag nog verder aan betekenis wint.

keep it simple, stupid

Misschien is het tijd om een stokoud links idee
af te stoffen: het basisinkomen. Kies in plaats van
voor een ondoordringbare en exploderende jun-
gle van doelgroepspecifiek beleid voor het KISS-
principe: ‘Keep It Simple, Stupid’. Alle specifieke af-
trek-, subsidie- en uitkeringregelingen worden
geschrapt. Een groot deel van het budget dat
daarmee vrijkomt, wordt omgezet in een gene-
rieke basisinkomenregeling. De denivellerende
werking daarvan kan worden gecorrigeerd met
behulp van een progressief belastingstelsel. Op
deze manier wordt de beweging in de richting
van toenemende bureaucratisering gefnuikt,
wordt ‘rent-seeking’-gedrag sterk bemoeilijkt, en
worden geld en energie vrijgemaakt voor de
noodzakelijke investeringen in de kennisecono-
mie. Daarnaast bestaat grote behoefte aan de ver-
andering van allerlei spelregels die het nationale
en internationale verkeer reguleren: de misluk-
king van de wto-onderhandelingen in Cançun
blokkeren de verdere vrijmaking van internatio-
nale handel; de huidige discussie over ‘corporate
governance’ kent een eenzijdige nadruk op de rol
van de aandeelhouder; het mededingingsbeleid
is veel te vaak tandeloos; de verwerking van ne-
gatieve externaliteiten in kosten en prijzen is
nog altijd schaamteloos imperfect, et cetera. In
navolging van het pleidooi van Jacobs cum suis is
op deze en andere terreinen in de sfeer van ka-
derstellende regelgeving volop ruimte voor een
experimenterende en lerende overheid.

Het betoog van Jacobs cum suis ademt de geest
van Francis Fukuyama, die kort na de val van de
Berlijnse Muur het einde der ideologieën aan-
kondigde. In het licht van onstuitbare en onver-
mijdelijke ontwikkelingen in de grote buitenwe-
reld rest de nationale overheid weinig anders
dan flexibele aanpassing. Als het schip niet uit
zichzelf keert, zorgt straks de wal daar wel voor.

nemen. Het valt te prefereren om uiteenlopende
scenario’s naast elkaar te leggen, en vervolgens
de vinger aan de pols te houden door de feitelijke
ontwikkelingen op de voet te volgen. Dat vraagt
om een flexibele overheid die pro-actieve pogin-
gen doet om de ontwikkelingen deels te beïn-
vloeden. Hierbij kan bijvoorbeeld worden ge-
dacht aan het scheppen van voorwaarden voor
het ontstaan van markten waarop de grote la-
tente vraag naar laaggeschoolde dienstverlening
kan worden bediend.

De conclusie die Jacobs cum suis verbinden
aan de standaarddiagnose van onvermijdelijke
ontwikkelingen, is dat de tijd van gerommel in
de marge voorbij is. Het wegwerken van zoge-
naamde ‘X-inefficiënties’ biedt te weinig soelaas.
Natuurlijk: integratie van immigranten en af-
schaffing van de hypotheekrente-aftrek kunnen
geen kwaad, maar om het hoofd te bieden aan de
stortvloed van veranderingen is veel meer nodig.
Het onvermijdelijk alternatief is naar hun me-
ning gebaseerd op specifiek beleid door een mo-
biliserende overheid. Door intelligent te experi-
menteren met doelgroepspecifiek beleid moet
de overheid via de empowerment van de burger
creatieve en productieve individualisering een
kans geven. Voorbeelden hiervan zijn differenti-
atie in het onderwijs en de sociale zekerheid,
waarbij de overheid gebruik moet maken van de
beschikbare doelgroepspecifieke informatie. Ja-
cobs cum suis gaan echter voorbij aan een paar
mogelijke gevaren die aan deze koerswijziging
kleven. In deze korte bespreking moet met twee
voorbeelden worden volstaan.
1. Met specifiek beleid is de kans groot dat de

bureaucratisering van de samenleving een
extra stimulans krijgt. Daarmee wordt het
paard achter de wagen gespannen. Het gevaar
is enorm dat de huidige complexe regelgeving
wordt vervangen door een oerwoud van doel-
groepspecifieke regelgevinkjes. Op verdere
overbureaucratisering zit niemand te wach-
ten.

2. Doelgroepspecifieke bureaucratieën zijn een
ideaal doelwit voor belangengroepen. Elke
groep in de samenleving vecht voor het eigen
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kere zin is het pleidooi voor ‘noodzakelijk links’
daarmee een argument voor overbodig links. Na-
tuurlijk: accentverschillen blijven bestaan, maar
feitelijk viert uniformiteit hoogtij. Het is denk-
baar dat deze ontwikkeling onvermijdelijk is,
maar zeker is dat niet. Misschien is er juist be-
hoefte aan de formulering van een doordacht al-
ternatief, aan radicale hervormingen die juist
haaks staan op de huidige tijdgeest. Dan heeft de
burger ten minste weer wat om te kiezen, met
alle mogelijkheden van dien voor een pro-actieve
rol van een experimenterende overheid. De bij-
drage van Jacobs cum suis biedt een prachtige
kapstok voor een diepgaand debat daarover.

Het resultaat is een mondialisering van de poli-
tiek waarbij alle grote partijen vergelijkbare
voorstellen lanceren. Alleen de fijnproever is in
staat verschillen te ontdekken in de maatschap-
pijvisie van conservatieven, liberalen en sociaal-
democraten. In alle gevallen moet de overheid
zich discreet terugtrekken om meer ruimte te
maken voor de creativiteit en productiviteit van
de individualiserende en mondialiserende bur-
ger of dito bedrijf. Individuen moeten worden
geprikkeld (de vvd), moeten participeren (het
cda) of moeten kunnen profiteren van empower-
ment (de PvdA). Het jargon is verschillend, maar
het resultaat is hetzelfde: een verdere samenbal-
ling rechts van het traditionele midden. In ze-
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