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De hervorming van de verzorgingsstaat verdient
een centrale plaats in het korte- en lange-termijn-
programma van de sociaal-democratie. De op-
bouw en uitbreiding van die verzorgingsstaat in
de naoorlogse periode, waaraan sociaal-democra-
ten intensief hebben meegewerkt, was een groot
succes ¬ gemeten aan de bijdrage die ze geleverd
heeft aan de bestaanszekerheid, de welvaart en de
ontwikkelingskansen van de bevolking. 

Maar dat succes wordt niet automatisch ge-
prolongeerd. Een sterk ontwikkelde publieke
sector blijkt zijn schaduwzijden te hebben, in de
vorm van hoge kosten, bureaucratisering, mis-
bruik; soms ook van blijvende afhankelijkheid
van overheidssteun. Bovendien is de afbakening
tussen ‘publiek’ en ‘privaat’ niet voor eens en
voor altijd gegeven. Maatschappelijke ontwikke-
lingen, zoals een toegenomen welvaart en een
beter opgeleide bevolking, maken het mogelijk
om de verantwoordelijkheid van de overheid op
bepaalde terreinen te verminderen. Maar omge-
keerd ontstaan ook nieuwe sociale problemen of
steken oude problemen weer de kop op ¬ wat
juist tot uitbreiding van de publieke sector aan-
leiding kan geven.

Hervorming van de verzorgingsstaat is dus
noodzakelijk. De PvdA heeft aan die hervorming
de afgelopen jaren zeker haar bijdrage geleverd.

Ze liep voorop bij een meer verplichtende aan-
pak van de werkloosheidsproblematiek (‘werk
boven inkomen’) en bij de invoering van de zg.
persoonsgebonden budgetten in de gezond-
heidszorg. Toch heeft ze zich, over het geheel ge-
nomen, in het debat over de verzorgingsstaat
veel te veel in het defensief laten drukken. Ze liet
na om de eigen uitgangspunten te overdenken;
verwaarloosde het contact met het ‘veld’ en met
de eigen achterban in de betreffende sectoren; en
verloor zich (zoals in het onderwijs) in een tech-
nocratische beleidspraktijk. Aldus verzwakt gaf
ze in tweeërlei opzicht politiek terrein prijs:
> door zich onvoldoende te verzetten tegen de

opmars van conservatief-liberale opvattingen
over de verhouding tussen staat en maat-
schappij. Daarin fungeert de verzorgingsstaat
als de grote boosdoener. De problemen die
zich in en rond de publieke sector voordoen,
worden altijd aan die sector zelf toegeschre-
ven, terwijl andere, externe oorzaken (zoals
de economische conjunctuur; de opkomst van
de kenniseconomie, een bedrijfsleven dat z’n
minder productieve werknemers in de sociale
zekerheid ‘loost’) stelselmatig buiten be-
schouwing blijven;

> door in verregaande mate het economisch
denkkader over te nemen, dat onder beleids-
adviseurs en beleidsmakers in zwang is ge-
raakt. Er is niets tegen het gebruik van de eco-
nomische wetenschap bij het (her)inrichten
van de publieke sector. Maar het is wel be-
zwaarlijk wanneer economische categorieën
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de menings- en besluitvorming gaan beheer-
sen; wanneer het alleen nog maar over
kosten(beheersing) en efficiency- en produc-
tiviteitsverhoging gaat ¬ en er over de in-
houd en kwaliteit van de betreffende voorzie-
ningen nauwelijks meer gesproken wordt.
Het gevolg is dat de publieke sector nog maar

zelden de verdediging krijgt die zij verdient; en
die ze in het huidige klimaat meer dan ooit nodig
heeft. Een uitgebreide, doelmatig georgani-
seerde publieke sector, zo heeft de sociaal-demo-
cratie altijd geredeneerd,  vervult een opbou-
wende, productieve rol in de samenleving. Ze
vormt niet alleen de neerslag van de solidariteit
die mensen onderling weten op te brengen,
maar bevestigt en stimuleert ook solidariteit. Ze
bevordert, door middel van collectieve regels en
voorzieningen, gelijke kansen en individuele
ontplooiing. Ze is niet alleen afhankelijk van een
goed functionerende economie, maar vormt om-
gekeerd ook één van de fundamenten waarop
een moderne sociale markteconomie gebouwd
is. Dat geldt nog steeds.

De hier bekritiseerde tendens in het debat over
de publieke sector bespreek ik in het navolgende
uitvoeriger aan de hand van het artikel van Bas
Jacobs, Frank Kalshoven en Paul Tang in Socia-
lisme & Democratie (10/11, 2003), getiteld ‘Noodza-
kelijk links’. Het is een artikel  dat, anders dan
tegenwoordig gebruikelijk, de ‘externe’ maat-
schappelijke ontwikkeling centraal stelt en daar-
uit een aantal belangrijke dilemma’s voor de so-
ciaal-democratie destilleert ¬ waarbij de au-
teurs de grote greep gelukkig niet schuwen. 

Maar het geeft ook goed weer wat mij in het
debat over de verzorgingsstaat in de afgelopen
periode niet is bevallen. Op een drietal punten
verschil ik met Jacobs c.s. fundamenteel van me-
ning:
> hun analyses zijn te abstract; ze vermengen

objectieve trends te veel met politieke opvat-
tingen; en miskennen een aantal maatschap-
pelijke ontwikkelingen dat de behoefte aan
publieke regelingen en voorzieningen eerder
groter dan kleiner maakt;

> ze gaan vrijwel geheel voorbij aan het beleid
van de afgelopen periode ¬ en vergeten aldus
om uit de ervaringen van ‘paars’ (de succes-
sen, de beperkingen, de blinde vlekken) de
nodige lessen voor de toekomst te trekken;

> ze zetten met hun voorstellen voor ‘differenti-
atie’ en ‘specifiek beleid’ de brede verzorgings-
staat op het spel, ten gunste van een stelsel
‘voor zwakkeren en pechvogels’; en geven
blijk van een overmatig vertrouwen in markt-
werking en ‘afrekenen op resultaat’ als instru-
menten om de efficiency en de kwaliteit van
de publieke dienstverlening te verhogen.   
In dit artikel zet ik daar mijn eigen analyses,

uitgangspunten en voorstellen tegenover. Het
werd geschreven met het rapport van de com-
missie-De Boer (‘De kaasstolp aan diggelen’) in
het achterhoofd. In haar analyse van de dramati-
sche verkiezingsnederlaag van de PvdA in mei
2002 constateerde de commissie dat de PvdA op
een aantal belangrijke beleidsterreinen onvol-
doende programmatisch ‘profiel’ heeft; en dat ze
een duidelijke keuze zal moeten maken uit de
uiteenlopende, soms ronduit tegenstrijdige op-
vattingen die in de partij leven. Zoals uit het na-
volgende zal blijken, vormt de hervorming van
de verzorgingsstaat daarop geen uitzondering.

sociale problemen

Jacobs c.s. onderscheiden vier maatschappelijke
trends die volgens hen voor de toekomst van de
publieke sector, en voor de opvattingen van links
op dit terrein, van doorslaggevende betekenis
zijn: vergrijzing, de technologische ontwikke-
ling, toenemende internationale mobiliteit en
een grotere heterogeniteit van de samenleving. 

Die trends doen volgens hen enerzijds de on-
gelijkheid toenemen (met een verhoogde druk
op de publieke sector als gevolg), maar beperken
anderzijds de mogelijkheden van de publieke
sector om die ongelijkheid effectief te bestrijden.
Alleen door een vergaande verhoging van de
efficiency van de publieke diensverlening (meer
waar voor hetzelfde belastinggeld) valt, zo con-
cluderen de auteurs, aan dit dwingende dilemma
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te ontsnappen ¬ en kan een afbraak van de ver-
zorgingsstaat voorkomen worden. Meer speci-
fiek beleid, dat onderscheidt maakt tussen meer
en minder hulpbehoevenden, is daarvoor nood-
zakelijk. Daartoe dienen linkse partijen ‘een
groot aantal politieke taboes te slechten: markt-
werking of prestatieprikkels voor publieke doe-
len, meer eigen risico’s in sociale zekerheid en
gezondheidszorg en eigen bijdragen in het
onderwijs’. 

Dat de genoemde trends van invloed zijn op
de publieke sector, staat vast. Maar hoe dwingend
zijn ze eigenlijk? Hoe relevant? En hoe verhouden
ze zich tot de voorstellen die Jacobs c.s. doen? Bij
de vergrijzing ligt het nog het simpelst. Ze leidt
inderdaad tot oplopende pensioenlasten en stij-
gende uitgaven in de gezondheidszorg ¬ hoewel
de herverdeling van ‘jong’ naar ‘oud’ geen trend,
maar een zaak van politieke besluitvorming is.
De beschrijving van de toenemende internatio-
nale mobiliteit (‘mondialisering’) roept al meer
vragen op. Nationale staten komen volgens de au-
teurs, in de strijd om het aantrekken van kapitaal,
steeds meer in een concurrentieverhouding tot
elkaar te staan. Een fiscale ‘race to the bottom’ is
het gevolg. De winstbelasting zal verder dalen,
terwijl ook de tarieven in de inkomstenbelasting,
‘vanwege het vrije verkeer van personen’, steeds
meer onder druk komen te staan.

Nu zijn in Europa de tarieven van de winst- en
van de inkomstenbelasting de afgelopen periode
inderdaad gedaald. Maar van een ‘race to the bot-
tom’ kan zeker niet worden gesproken. Boven-
dien: wat is de achtergrond van die ontwikke-
ling? Het is moeilijk vast te stellen waar de ‘objec-
tieve’ noodzaak van belastingverlaging, vanwege
de beleidsconcurrentie, eindigt; en waar poli-
tieke opvattingen over de wenselijkheid van be-
lastingverlaging beginnen. Dat geldt ook voor de
auteurs. Later in hun artikel voeren ze  namelijk
ook andere redenen aan om de winstbelasting te
verlagen. Belastingen kunnen maar beter niet te
zwaar op de factor kapitaal drukken omdat ze
‘sterke gedragsreacties’ uitlokken (zoals lagere
investeringen) en tot ‘afwenteling’ (op lonen en
prijzen) leiden. Maar dat gold toch altijd al? Met

mondialisering heeft het in ieder geval weinig te
maken.

Ook de toegenomen heterogenisering van de
samenleving wordt door de auteurs nogal sub-
jectief geïnterpreteerd. Ze wijzen er terecht op
dat de variëteit op de arbeidsmarkt is toegeno-
men; dat het standaardgezin, met de man als
kostwinner, niet meer bestaat (althans niet als
standaard); en dat de grenzen tussen school,
werk en pensioen vloeiender zijn geworden. Dat
vraagt om meer maatwerk en meer keuzevrij-
heid, bijvoorbeeld in de sociale zekerheid. Maar
moet de organisatie van die sociale zekerheid
dan ook maar meteen verregaand, via spaarrege-
lingen, geïndividualiseerd worden? Moet de
wao op de helling (met uiteenlopende uitkerin-
gen voor uiteenlopende ziektes!) omdat de oor-
zaken van arbeidsongeschiktheid uiteen zijn
gaan lopen? En meer in het algemeen: waarom
zou een toenemende heterogeniteit de overheid
tot het voeren van specifiek(er) beleid dwingen?

De behandeling door de auteurs van de vierde
trend, de technologische ontwikkeling, brengt
een heel ander probleem aan het licht. Bij nader
inzien blijkt het hen namelijk niet om die trend
zelf, maar om de toenemende (inkomens)onge-
lijkheid tussen hoog- en laaggeschoolden te doen
te zijn. Of de techniek daarvoor verantwoorde-
lijk is (omdat ze ongeschoolde arbeid schaarser
maakt), is, schrijven ze zelf, nog maar de vraag.
‘Zo zijn er grote verschillen in uitkomsten bij ge-
lijke technologische ontwikkeling.’ En ze conclu-
deren: ‘Kan over de oorzaken dus verschil van
mening bestaan, de trend van toenemende onge-
lijkheid is even duidelijk als zorgwekkend.’ 

De bezorgdheid over die ontwikkeling delen
we, ook al levert het onderzoek op dit terrein
geen eenduidige resultaten op.1 Maar intussen is
de aandacht wel verschoven van een ‘dwingende’
algemene trend naar een specifiek maatschappe-
lijk probleem, namelijk de verslechterde positie
van laaggeschoolden; een probleem dat vervol-
gens tot z’n inkomenseffecten (op de betrokke-
nen, op de overheid) herleid wordt. Dat lijkt ons
een veel te beperkte benadering. In hetzelfde
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nummer van s&d kiest de socioloog Hemerijck
een bredere invalshoek. Hij brengt de vermin-
derde vraag naar laaggeschoold werk in verband
met andere maatschappelijke problemen, zoals
fragiele gezinsvormen; een lage arbeidspartici-
patie onder (laaggeschoolde) vrouwen, met
duurzame afhankelijkheid van uitkeringen en
armoede als gevolg; en mede in de hand gewerkt
door onvoldoende mogelijkheden (o.a. betaal-
bare kinderopvang) om arbeid en zorg te combi-
neren. 

Hemerijck concludeert dat de verzorgings-
staat op dergelijke nieuwe sociale risico’s moet
worden afgestemd en doet daarvoor een aantal
suggesties: scholing voor de betreffende groe-
pen, waaronder zeer veel immigranten; het sti-
muleren van de vraag naar laaggeschoolde arbeid
in de sociale sector en de persoonlijke dienstver-
lening (o.a. via gerichte subsidiëring); en verho-
ging van de publieke dienstverlening aan (jonge)
gezinnen. 2

Keren we, tenslotte, terug naar de technologi-
sche ontwikkeling, en naar de impuls die deze
geeft aan de opkomst van een nieuw type econo-
mie, waarin de inzet en verwerking van kennis
een centrale rol speelt. Die ‘kenniseconomie’
heeft niet alleen gevolgen voor de laaggeschool-
den. In combinatie met de internationalisering
van de economie enerzijds, de flexibilisering van
de arbeids- en kapitaalmarkt anderzijds, beïn-
vloedt ze ook de positie van  grote delen van de
middengroepen. Hun arbeidszekerheid is lang
niet meer zo groot als in de naoorlogse periode;
de eisen die aan hen als werknemer worden ge-
steld (inzet, sociale vaardigheden, voortdurende
‘upgrading’ van hun kwalificaties) nemen toe; de
werkbelasting stijgt.

Een en ander hoeft voor veel betrokkenen
allerminst dramatisch uit te pakken. Dat de
middenklasse ‘(ver)proletariseert’, zoals Van der
Zwan polemisch heeft opgemerkt3, is te veel ge-
zegd. Maar de genoemde ontwikkeling wijst wel
op de blijvende betekenis van een goed functio-
nerende publieke sector voor deze groepen. Eén
van de grote uitdagingen voor de toekomst ligt

in de vormgeving van een toegankelijk, kwalita-
tief hoogwaardig onderwijsstelsel, dat burgers
(alle burgers) adequaat voorbereidt op de kennis-
economie die zich begint af te tekenen; en van
een systeem van sociale zekerheid dat, bij toene-
mende flexibiliteit in de arbeidsverhoudingen
en arbeidsvoorwaarden, datgene blijft verstrek-
ken waarvoor het bedoeld is, namelijk collectief
gegarandeerde inkomenszekerheid, gerelateerd
aan het arbeidsinkomen.  

Een verregaande individualisering en privati-
sering van de (financiering van) de publieke sec-
tor, valt, vanuit die gezichtshoek bezien, niet aan
te bevelen. Dat is echter precies de richting die
Jacobs c.s. in willen slaan. De eigenlijke motive-
ring voor hun voorstellen vinden we niet in hun
trendanalyse, maar in het laatste gedeelte van
hun artikel, waar ze opmerken dat ‘een belang-
rijke doelstelling van sociaal-economische poli-
tiek, het emanciperen van individuen, voor het
overgrote deel gerealiseerd (is). Nederland be-
staat voor het overgrote deel uit een midden-
klasse. Voor deze mensen geldt dat zij niet meer
worden belemmerd door sociaal-economische
obstakels.’ Inkomensherverdeling is in die om-
standigheden ook niet echt meer nodig. Iemands
positie op de maatschappelijke ladder is immers
steeds meer toe te schrijven aan ‘eigen inzet en
verdienste’.  

Dat is een veel te rooskleurige voorstelling
van zaken (en bovendien in strijd met wat ze zelf
over de kloof tussen hoog- en laaggeschoolden
schrijven). Maar op basis daarvan stellen ze wel

De publieke sector krijgt nog
maar zelden de verdediging die
zij verdient. Zij vervult een
productieve rol in de samenleving.
Ze bevestigt en stimuleert
solidariteit
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een serie maatregelen voor die er niet om liegt:
forse eigen bijdragen, individuele spaarregelin-
gen (‘Indien mensen werkloos worden of meer
tijd nodig hebben voor zorg, studie of verlof, ma-
ken ze eerst hun eigen spaarpot op’), afschaffing
van fiscale aftrekposten, waaronder de gehele
hypotheekrenteaftrek. Tellen we alles bij elkaar
op, dan rijst de vraag: blijft er voor het ge-
middelde Nederlandse gezin nog wel iets om te
eten over? Voor zover de economie al niet aan de
bestaanszekerheid en het welvaartspeil van de
middenklassen knaagt, doet, als het aan de drie
economen ligt, de overheid het wel. 

hervorming, welke richting?

Tot zover een poging om, aan de hand van het ar-
tikel van Jacobs c.s. (en daar soms dwars tegenin)
enkele trends en problemen in kaart te brengen
die op de verzorgingsstaat afkomen. De vraag die
daarop volgt luidt: hoe is die verzorgingsstaat er
op dit moment zelf aan toe?

Om te beginnen moet dan worden vastge-
steld dat we al zo’n twintig jaar aan hervormin-
gen achter de rug hebben. Onder druk van het
oplopen van het financieringstekort en van de
staatsschuld enerzijds, een sterke toename van
de werkloosheid anderzijds, is door achtereen-
volgende kabinetten een beleid gevoerd met als
belangrijke kenmerken: forse bezuinigingen op
de overheidsuitgaven; stimulering van econo-
mie en werkgelegenheid (door lastenverlichting,
flexibilisering van de arbeidsmarkt en loonmati-
ging); en een activerend arbeidsmarktbeleid, dat
uitkeringsgerechtigden tot werken prikkelt en
laaggeschoolde arbeid subsidieert. Dit gedeelte
van het overheidsbeleid, waaraan Jacobs c.s.
merkwaardig genoeg geen enkele aandacht be-
steden, is een succes geweest ¬ en heeft menig
wetenschappelijk en politiek toerist naar de
Nederlandse ‘polder’ af doen reizen.

Zeker, de economische conjunctuur zorgde
ervoor dat het beleid de wind in de rug kreeg,
maar kan het succes maar voor een deel verkla-
ren. De werkloosheid daalde sterk, ook langdurig
werklozen; en de groei van de arbeidsparticipatie

steeg spectaculair. Daarnaast werden financie-
ringstekort en staatsschuld aanzienlijk vermin-
derd. En wat in het buitenland vooral verbazing
en bewondering wekte: de sociale schade (geme-
ten aan de hoogte van de minimum-uitkeringen,
de juridische bescherming van werknemers,
etc.) bleef bij dat alles, ondanks de vaak pijnlijke
bezuinigingen, beperkt. Nederland toonde, als
voorloper van de ‘Derde Weg’,  het ongelijk aan
van neoliberale economen, die menen dat werk-
gelegenheid en een hoog niveau van sociale be-
scherming, participatie en gelijkheid onverenig-
baar zijn. En het ongelijk van traditionele socia-
listen, die graag alles bij het oude laten.4

Tot zover het goede nieuws. Want er is ook
veel slecht nieuws te melden. De bezuinigingen
hebben hier en daar danig huisgehouden. De
overheidsfinanciën blijken, bij  teruglopende
conjunctuur, kwetsbaarder dan verwacht, wat
vragen oproept over de  aanzienlijke lastenver-
lichting die werd doorgevoerd. Ook is de omslag
naar een activerende verzorgingsstaat nog niet
voltooid; is er op de effectiviteit van afzonder-
lijke arbeidsmarkt-maatregelen, inclusief de
Melkert-banen, het nodige aan te merken; en
vormt het functioneren van sommige sociale
diensten ronduit een aanfluiting. Kijken we naar
de ‘harde’, infrastructurele delen van de publieke
sector en naar het beleid op het gebied van
onderwijs en zorg, dan  ontwaren we een grote
kloof tussen beleidsvorming en beleidsuitvoe-
ring ¬ waarvan menige privatisering (van de
spoorwegen tot de thuiszorg) een pijnlijke
illustratie vormt.  

Minstens zo belangrijk is iets anders, name-
lijk dat onvoldoende beleidsresultaten lang niet
altijd het gevolg zijn van overheidsfalen. Som-
mige maatschappelijke problemen blijken taaier
dan verwacht, hoe goed dat  beleid ook wordt uitge-
voerd. Soms dienen nieuwe problemen zich al
aan voordat de oude zijn opgelost. 

Maken we de balans op, op het snijvlak van het
gevoerde beleid en van de in de vorige paragraaf
geschetste maatschappelijke ontwikkelingen,
dan levert dat voor de hervorming van de verzor-
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gingsstaat in de komende periode een gemengd
beeld op. Op het ene terrein is heroriëntatie
dringend geboden (de presterende verzorgings-
staat). Op het andere terrein moet de al ingezette
hervorming, met nieuwe accenten, krachtig wor-
den voortgezet (de activerende verzorgings-
staat). En tenslotte, hoe moeilijk het voor som-
mige vernieuwers (waaronder Jacobs c.s.) ook te
accepteren is: er zijn ook terreinen waarop radi-
cale verandering helemaal niet nodig of wense-
lijk is en een verdediging van de bestaande ar-
rangementen op haar plaats is (de beschermende
verzorgingsstaat). Ik behandel ze in omgekeerde
volgorde.

a) De beschermende verzorgingsstaat
Iedereen, zo heet het tegenwoordig, kan het
beste voor zichzelf zorgen ¬ en zeker als een
sterk gestegen welvaart hem/haar daartoe in
staat stelt. ‘Eigen verantwoordelijkheid eerst.’

De populariteit van dit soort ideeën zou bijna
doen vergeten dat de verzorgingsstaat nog altijd
een essentiële rol in het leven van de meerder-
heid van de bevolking speelt; burgers toegang
verschaft tot voorzieningen die voor hun wel-
vaartspeil, hun welbevinden en hun ontwikke-
lingskansen van grote betekenis zijn ¬ en die
hen vervolgens in staat stellen om, inderdaad,
voor zichzelf te zorgen en hun leven naar eigen
voorkeur in te richten. Het gaat dan vooral om:
bescherming tegen inkomensderving; een be-
hoorlijk, stabiel pensioen; goede, betaalbare
huisvesting; onderwijs dat mensen weerbaar op
de arbeidsmarkt maakt en hen in staat stelt zich
te ontplooien; een stelsel van adequate, toegan-
kelijke gezondheidszorg (inclusief een betaal-
bare verzekering tegen ziektekosten). 

Zeker, de welvaart is in de afgelopen decennia
sterk gestegen ¬ en daarmee de mogelijkheid
voor de burger om individueel meer risico te
lopen en om collectieve regelingen individueel
aan te vullen. De behoefte aan zo’n meer indivi-
duele vormgeving is ook aanwezig (zowel als het
gaat om collectieve arbeidsovereenkomsten als
om publieke voorzieningen). Maar onderzoek
toont wel aan dat die behoefte minder groot is

dan menig (sociaal-liberaal) hervormer van de
verzorgingsstaat meent5; en dat publieke voor-
zieningen als zo even opgesomd op grote steun
onder de bevolking kunnen rekenen. Bovendien
is de welvaart, zoals we in de vorige paragraaf
aangaven, voor veel Nederlanders verre van zor-
geloos en onbedreigd.

Daar komt nog iets anders bij. Auteurs als Ja-
cobs c.s. pleiten ervoor om de verzorgingsstaat
aan te passen aan het individualiseringsproces.
Maar ligt een ander standpunt niet veel meer
voor de hand? Namelijk dat aan deze krachtige,
in veel opzichten positief te waarderen trend
tegenwicht moet worden geboden, wil ze niet
doorschieten; dat we, om in economen-termen
te spreken, anti- in plaats van procyclisch te werk
moeten gaan. Goed functionerende publieke
voorzieningen dragen bij aan handhaving van
maatschappelijke samenhang in een geïndividu-
aliseerde samenleving. Om een voorbeeld te noe-
men, ontleend aan de Vlaamse sociaal-democraat
Steve Stevaert: efficiënt en zeer toegankelijk
openbaar vervoer vervult zo’n bindende functie
en helpt bepaalde bevolkingsgroepen, zoals be-
jaarden met een laag inkomen, om uit hun maat-
schappelijk isolement te komen.6

Dit alles zou tot voorzichtigheid moeten
stemmen inzake plannen om (de financiering
van) de betreffende voorzieningen op ruime
schaal tot een ‘eigen verantwoordelijkheid’ van
burgers te maken. Wat Jacobs c.s. bovendien ver-
weten kan worden is dat ze de energie die nodig
is om de verzorgingsstaat te hervormen verkeerd
aanwenden. De problemen van de publieke sec-
tor draaien niet alleen om de verhouding tussen
prijs, efficiency en kwaliteit (waarover straks),
maar ook om vragen als: hoe in een welvarende,
geïndividualiseerde, sterk op eigen gewin draai-
ende samenleving misbruik van de betreffende
voorzieningen te voorkomen? Hoe in en rond de
verzorgingsstaat een cultuur te bevorderen
waarin een zinvol en zuinig gebruik van voorzie-
ningen centraal staat? De de-collectivisering die
de drie economen voorstellen, is geen oplossing
voor die problemen, maar een vlucht. 
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b) De activerende verzorgingsstaat
De werkloosheid is in Nederland in de jaren ne-
gentig sterk gedaald. Inmiddels is er, vanwege de
omslag in de economische conjunctuur, weer
van een stijging sprake.

De werkloosheid resp. het grote aantal inac-
tieven (niet alleen in Nederland) heeft echter ook
een structurele kant. Een hoogproductieve, sterk
op de inzet en verwerking van kennis gerichte
economie heeft maar in beperkte mate behoefte
aan laaggeschoolden en anderszins ‘laag-produc-
tieven’ ¬ wat voor een deel het hoge aantal ar-
beidsongeschikten en moeilijk tot niet ‘be-
middelbare’ bijstandsontvangers verklaart.7 Be-
trokkenen zijn al gauw te duur voor vast werk en
moeten het doen met losse deeltijdbaantjes of
zwart werk. De jonge moeders onder hen raken,
zoals Hemerijck uiteenzet, al gauw het contact
met de formele arbeidsmarkt kwijt. Wie denkt
dat deze groep uitsluitend door middel van een
hard sanctiebeleid (‘wie niet werkt zal niet eten’)
weer naar de arbeidsmarkt denkt te kunnen ha-
len, vergist zich.  

Eén van de grootste opgave van het sociaal be-
leid in de naaste toekomst zal zijn om werkloos-
heidsbestrijding en armoedebestrijding te com-
bineren (omdat het eerste geen vervanging voor
het tweede blijkt te zijn). De beleidsimplicaties
van die constatering zijn onder meer: minimum-
uitkeringen op een behoorlijk niveau; intensive-
ring van de subsidiëring van laaggeschoold
werk, zoals de Melkert-banen (door Jacobs c.s.
achteloos in een bijzin tot één van de beleid-
srampen van de jaren negentig uitgeroepen ¬
naast o.a. de  Betuwelijn); steun aan jonge, laag-
geschoolde gezinnen (o.a. in de vorm van gratis
kinderopvang). Ook zal het begrip ‘(arbeids)par-
ticipatie’ voor bepaalde groepen, die niet of nau-
welijks toegang tot de reguliere arbeidsmarkt
kunnen krijgen, verruimd moeten worden.

De arbeidsparticipatie van ouderen vertoont,
hoewel het om een heel andere groep gaat (nl.
werkenden, en vaak allerminst ongeschoold)
raakvlakken met de hier aangeduide productivi-
teitsproblematiek. Een abrupte afbraak van rege-
lingen, fiscaal en anderszins, voor de opbouw

van pensioen en pre-pensioen, zoals het kabinet
voorstelt en  ook door Jacobs c.s. wordt gesugge-
reerd, richt schade aan in een zorgvuldig (en met
mede-verantwoordelijkheid van de sociale part-
nerts) opgebouwd pensioenstelsel. Bovendien
gaat een dergelijk beleid er  geheel aan voorbij
dat de oorsprong van vervroegd uittreden voor
een aanzienlijk deel in de organisatie van het
werk in bedrijven ligt; in de behoefte aan hoog-
productief (vaak: jong) personeel. 

Een cultuuromslag in de bedrijven, gestimu-
leerd door CAO-afspraken en een weloverwogen
overheidsbeleid, zal de trend moeten ombuigen.
Dat illustreert hoezeer een goed functionerende
verzorgingsstaat afhankelijk is van zijn maat-
schappelijke omgeving.   

c) De presterende verzorgingsstaat
Twintig jaar bezuinigen is niet ongemerkt aan
de publieke sector voorbijgegaan. Het sociaal mi-
nimum bevindt zich, voor wie daarop duurzaam
is aangewezen, op een te laag niveau; in som-
mige sectoren, zoals het onderwijs, is ¬ vaak let-
terlijk ¬ sprake van achterstallig onderhoud; op
maatschappelijk uiterst relevante activiteiten als
de jeugdhulpverlening is sterk gekort. En over de
nieuwe reeks bezuinigingen hebben we het dan
nog niets eens gehad. 

Wel werden bepaalde beleidsterreinen rela-
tief ontzien en ontstond er in aan het eind van de
jaren negentig, vanwege de gunstige economi-
sche conjunctuur, ruimte om voor sectoren als
de gezondheidszorg extra geld vrij te maken.
Maar meer geld leidt, zo is inmiddels gebleken,
niet automatisch tot uitbreiding van de capa-
citeit en tot verhoging van de kwaliteit van de be-
treffende voorzieningen. ‘Meer geld voor de pu-
blieke sector’, ‘bestrijding van de publieke ar-
moede’: ze hebben als politieke leuzen, vanwege
hun veel te algemene karakter, sterk aan relevan-
tie en geloofwaardigheid verloren. De vraag
moet luiden: om welke voorzieningen gaat het
precies? En: hoe te bereiken dat meer geld (of be-
ter nog: hetzelfde geld) tot meer en betere dienst-
verlening leidt? Jacobs c.s. leggen daar terecht na-
druk op.
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Op dat terrein is ook veel winst te boeken. De
ene instelling blijkt veel effectiever en/of vin-
dingrijker met de beschikbare middelen om te
springen dan de andere. ‘Benchmarking’, waarbij
succesvolle innovaties als voorbeeld voor de hele
sector gaan gelden, is, zoals de drie economen
aangeven, een goede manier om de prestaties
van de publieke sector te verbeteren. Daar staat
tegenover dat ze veel te veel tegen twee dubieuze
erfenissen van ‘paars’ aan blijven leunen:
> de vereenzelviging van efficiencyverbetering met

marktwerking. Linkse partijen, schrijven Ja-
cobs c.s., hebben ‘vaak last van ‘anti-marktsen-
timenten’’. In werkelijkheid heeft, links, al-
thans de PvdA, zich in de jaren negentig juist
te veel laten meeslepen door een naïef geloof
in ‘de markt’ als instrument om de publieke
sector te hervormen. De ervaringen op dit ter-
rein, in het bijzonder met de liberalisering en
privatisering van ‘harde’ infrastructurele de-
len van die publieke sector (spoorwegen, elek-
triciteitsproductie) zijn niet gunstig. Dat
dwingt tot extra voorzichtigheid bij het ge-
bruik van het marktmechanisme in het (leer-
plichtig) onderwijs en de (basis)gezondheids-
zorg, die zich op zichzelf al slecht lenen voor
een door het winstmotief geleide werkwijze
¬ ook als aan alle voorwaarden die de drie
economen aan marktwerking stellen (mede-
dingingsbeleid, effectieve regulering), vol-
daan wordt8;      

> een sterk bedrijfsmatige kijk op controle en aanstu-
ring van de publieke sector (‘afrekenen op resul-
taat’). Verhoging van de efficiency van de pu-
blieke dienstverlening wordt daarbij herleid
tot het opstellen van gekwantificeerde nor-
men, die in ‘prestatiecontracten’ worden vast-
gelegd. Deze benadering wil bij wijze van cul-
tuurschok nog wel eens een positief effect
hebben, maar daar staan grote nadelen tegen-
over. Ze leidt al gauw tot bureaucratisering
(prestatie-boekhouding); werkt verabsolute-
ring van de gestelde doelen (het aantal medi-
sche verrichtingen, het aantal boetes per jaar)
in de hand; en stimuleert oneigenlijke selec-
tie (geen zwakke leerlingen aannemen als je

op schoolsucces wordt ‘afgerekend’). 
Bovendien staat een bedrijfsmatige visie op

de publieke sector, al dan niet gecombineerd met
marktwerking, al gauw op gespannen voet met
de kwaliteit van de dienstverlening. De verpleeg-
kundige in de thuiszorg, die bij de verzorging
van cliënten aan zeer strakke tijdschema’s ge-
bonden wordt, is daarvan een beroemd voor-
beeld. Diezelfde thuiszorg leert ook hoe negatief
marktwerking en bedrijfsmatig denken kunnen
uitpakken voor de samenhang van zorgvoorzie-
ningen en de samenwerking tussen professio-
nals op lokaal niveau.9 Daar staan overigens (be-
perkte) voordelen van het persoonsgebonden
budget tegenover.  

Is er een andere benadering voorhanden? Die be-
gint zich, mede als reactie op de een-dimensio-
naliteit van de marktwerkings- en bedrijfkun-
dige aanpak, inderdaad af te tekenen. Centraal
daarin staat de versterking van de positie en de
kwaliteit van de professionals; van degenen (art-
sen, verpleegkundigen, leraren, maatschappelijk
werkers) waarmee de dienstverlening in de pu-
blieke sector staat of valt. Ze impliceert een af-
scheid van het wantrouwen waarmee die profes-
sionals onder het huidige beleidsregime worden
benaderd. Centralistische, gekwantificeerde
prestatiecontracten; marktwerking en ‘vraagstu-
ring’ om de betrokken dienstverleners mores te
leren: ze scheppen bepaald niet een klimaat
waarin kwaliteit en innovatie gedijen, en waarin
één van de grootste problemen van de publieke
sector van dit moment, namelijk een tekort aan
geschoolde arbeidskrachten, snel zal worden op-
gelost.

Dat laatste zou een praktisch uitgangspunt
voor de hervorming van de verzorgingsstaat
kunnen zijn. Hoe het werken in de publieke sec-
tor weer aantrekkelijk te maken; hoe instellin-
gen, in het belang van de kwaliteit van het daar
verrichte werk, beter toe te rusten en de oplei-
ding te verbeteren? En in het verlengde daarvan:
wat verandert er in de omgeving van de betrok-
ken voorzieningen? En met welke inhoudelijke,
met het onderwijs of met de zorg zelf verbonden
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uitgangspunten worden die veranderingen tege-
moet getreden? In deze benadering krijgen de
professionals geen blanco cheques uitgereikt. Er
worden hoge eisen aan betrokkenen gesteld: aan
hun opleidingsniveau; aan hun individuele en
collectieve verantwoordelijkheid; aan hun ver-
mogen tot innovatie en hun bereidheid om ver-
antwoording af te leggen.

Zo’n professional-gerichte aanpak helpt de
kloof tussen beleid en uitvoering verminderen;
en ook zin en onzin in allerlei beleidsmodes te
onderscheiden. Neem bijvoorbeeld de roep om
decentralisatie. Op terreinen waar vergaande en
gedetailleerde centrale regelgeving overheerst, is
decentralisatie van bevoegdheden en meer
ruimte voor de betrokken instellingen een must.
Toch blijven samenhang en coördinatie in de be-
treffende sector (bijvoorbeeld: gemeentelijke co-
ördinatie op onderwijsgebied) geboden; en
vraagt het verspreiden van innovaties (benchmar-
king), evenals de mobiliteit en kwalificatieniveau
van de professionals, om een beleid dat de indivi-
duele instelling verre ontstijgt. ‘Ruimte voor de
instellingen’ is een veel te beperkte boodschap,
die bovendien in de praktijk al gauw neerkomt
op: ruimte voor de instellingsbesturen; 

Een ander voorbeeld is de bepleite zeggen-
schap van de gebruikers (‘de burger de baas’). De
betrokkenheid van burgers bij publieke voorzie-
ningen (individueel of in georganiseerd ver-
band) is van groot belang, evenals een  verant-
woordingsethos aan de kant van de professio-
nals. Ze kunnen op verschillende manieren, door
regelgeving en in de opleiding, gestimuleerd
worden. Gebruikers moeten echter niet op de
plaats van de professionals gaan zitten; geen zeg-
genschapsrechten krijgen die we bijvoorbeeld in
het bedrijfsleven nooit aan consumenten of
werknemers zouden toekennen. Keuzevrijheid
is belangrijk: je eigen school en je eigen dokter
kiezen; het persoonsgebonden budget in be-
paalde delen van de zorg). Maar patiënten en ou-
dere leerlingen zijn geen shoppende klanten; de
publieke sector is geen supermarkt.      

Met andere woorden: we hebben het koning
klant-denken niet nodig om burgers nauwer bij

de vormgeving van voorzieningen te betrekken
en om de verantwoordelijkheid en de bereidheid
tot verantwoording van professionals te stimule-
ren. Zoals we hen ook niet tot in het absurde hoe-
ven ‘af te rekenen op resultaat’ om, van over-
heidswege, de toegankelijkheid en kwaliteit van
de voorzieningen effectief te bewaken. 10

sociaal-democratische uitgangspunten

Het belangrijkste probleem waarmee de huidige
sociaal-democratie worstelt, is niet zozeer gele-
gen in het ontbreken van creatieve beleidsvoor-
stellen op specifieke beleidsterreinen (hoewel
het daar ook wel aan schort) of in onzekerheid en
onduidelijkheid over de eigen algemene begin-
selen (hoewel ook die beter geformuleerd kun-
nen worden). Wat er vooral aan schort ligt daar
tussenin, namelijk een gebrek aan helderheid
over de uitgangspunten van de sociaal-democra-
tie op een aantal belangrijke beleidsterreinen,
zoals de hervorming van de verzorgingsstaat.
Zulke uitgangspunten maken haar herkenbaar;
helpen verbinding te leggen tussen verschil-
lende beleidssectoren; en geven houvast bij de
politieke afwegingen van alledag.

Ik heb er op het gebied van de verzorgings-
staat, bij wijze van samenvatting en toespitsing
van het voorafgaande, vijf geformuleerd. 

1. De brede verzorgingsstaat
De sociaal-democratie verdedigt de brede verzor-
gingsstaat: publieke voorzieningen die niet al-
leen ‘voor zwakkeren en pechvogels’, maar ook
voor de middengroepen toegankelijk zijn. Daar-
mee appelleert ze aan de belangen, maar ook aan
de solidariteit van die middengroepen  (steun
aan de onderkant van de samenleving; beper-
king van de inkomensverschillen, e.d.). Ze ‘pro-
duceert’ als het ware solidariteit. 

Die brede verzorgingsstaat is echter kwets-
baar. Ze veronderstelt: a) een hoog niveau van
doelmatigheid en kwaliteit ¬ willen de kosten
beheersbaar blijven; b) een duidelijk besef van
rechten en plichten en een scherp kostenbewust-
zijn bij alle partijen; nadruk op eigen verant-
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woordelijkheid; en c) een gevarieerd aanbod aan
voorzieningen, dat recht doet aan de uiteenlo-
pende behoeften en de eigen voorkeuren van
burgers.

Op al die terreinen valt klein en groot onder-
houd te verrichten. Veel (sociaal-)liberale hervor-
mers slaan echter een heel andere weg in. Ze wil-
len de middengroepen hoge eigen bijdragen in
rekening brengen en de toegang tot bepaalde
voorzieningen beperken (wat een vlucht naar
private voorzieningen in gang zet); of op grote
schaal particuliere koopkracht, al dan niet gekop-
peld aan marktwerking, tot de publieke sector
toelaten (met als gevolg: ongelijkheid en slui-
pende ‘privatisering’ van de dienstverlening). 

Aldus wordt de deur open gezet naar een
smalle, ‘selectieve’ verzorgingsstaat, die de be-
trokken groepen stigmatiseert; de beter betaal-
den weinig te bieden heeft; en in de praktijk, zo-
als de Verenigde Staten laten zien, kwalitatief te-
kort schiet. ‘A service that is reserved for the poor
is a poor service.’ (Robert E.Goodin) 

2. Participatie stimuleren
In de jaren negentig zijn de fundamenten gelegd
voor een activerende verzorgingsstaat. Deze
helpt werkgelegenheid scheppen zonder, zoals
neoliberale economen voorschrijven, lonen en
uitkeringen drastisch te verlagen en de sociale
bescherming van werknemers te beperken; prik-
kelt uitkeringsgerechtigden en spreekt hen op
hun plichten aan, zonder hen (wat betreft scho-
ling, begeleiding, inkomensniveau) aan hun lot
over te laten.

Op de successen die met dit beleid (in Neder-
land, in Scandinavië) zijn geboekt, moet worden
voortgebouwd. Daarbij verdient vooral de kwets-
bare positie van laaggeschoolden in een hoog-
productieve, kennisgeleide economie, aandacht.
In het bijzonder gaat het om: scholing; aanvul-
lende voorzieningen, bijvoorbeeld op het gebied
van kinderopvang; subsidiëring van laagge-
schoolde arbeid en werkgelegenheidsprojecten
(Melkert-banen); een ruimer participatiebegrip
voor groepen die geen toegang kunnen krijgen
tot de reguliere arbeidsmarkt; adequate inko-

menssteun voor degenen die langdurig op een
minimum-uitkering of op los, slecht betaald
werk aangewezen zijn.

De combinatie van werkloosheidsbestrijding
en armoedebestrijding vormt één van de belang-
rijkste opgaven van het sociaal beleid in de
naaste toekomst. Het eerste blijkt het tweede
niet te kunnen vervangen.  

3. Het primaat van de kwaliteit
Kwaliteitsverbetering moet de spil zijn waarom-
heen de hervorming van de verzorgingsstaat
draait. Een hoge kwaliteit van de publieke dienst-
verlening:
> is essentieel voor de handhaving van een

brede verzorgingsstaat en voorkomt dat wel-
varende burgers hun toevlucht nemen tot pri-
vate voorzieningen;

> vormt een toetssteen waaraan efficiencyver-
hoging en marktwerking in de publieke sec-
tor gemeten moeten worden ¬ om te voorko-
men dat de gebruikers aan het kortste eind
trekken (dure en versnipperde voorzienin-
gen; papieren productiviteitswinsten); 

> helpt het maatschappelijk draagvlak voor een
relatief hoge belastingdruk in stand houden.

Onderdeel van deze kwaliteitsbevordering
vormt een cultuur waarin een zinvol en zuinig
gebruik van de voorzieningen krachtig wordt
aangemoedigd. Eigen bijdragen en andere finan-
ciële prikkels passen daarin. Als dragende filoso-
fie voor de hervorming van de verzorgingsstaat
schieten ze verregaand tekort.

4. Terug naar de professionals
Hervorming van de verzorgingsstaat is niet mo-
gelijk zonder degenen die in het onderwijs, de
gezondheidszorg en de sociale hulpverlening het
eigenlijke werk doen. Hoe dat werk (bijvoor-
beeld voor leraren en verpleegkundigen) weer
aantrekkelijk te maken? Hoe het aanzien van de
betreffende beroepen te vergroten? Hoe een cul-
tuur te creëren waarin creativiteit en verant-
woordelijkheid tot hun recht komen?    

Deze terugkeer van de professionals wil aller-
minst zeggen dat hen een vrijbrief wordt ver-
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strekt. Controle en ondersteuning (van over-
heidswege, door de gebruikers, door een actieve
civil society) is noodzakelijk; een stimulerend
overheidsbeleid geboden. Aan de opleiding van
betrokkenen moeten veel hogere eisen worden
gesteld. Maar door de professionals (weer) cen-
traal te stellen wordt een halt toegeroepen aan
simplistische opvattingen over wie de betref-
fende voorzieningen moet ‘aansturen’  (het de-
partement, de burgers, de verzekeraars, de
schoolbesturen, etc.) ¬ waarbij de werkenden in
de publieke sector meestal uitsluitend lijdend
voorwerp zijn.   

Ook de inhoud van de betreffende voorzienin-
gen, jarenlang onzichtbaar achter procedures en
sturingsconcepten, zou op deze manier eindelijk
weer eens aan de orde kunnen komen. Wat is
goed onderwijs ¬ en aan welke doelstellingen
moet het beantwoorden? Welk soort gezond-
heidszorg staat ons voor ogen? Waar liggen de
grenzen van de (gedwongen) hulpverlening?

5. Sterkste schouders, zwaarste lasten 
Een relatief hoge belastingdruk voor burgers en
bedrijven is de prijs die we voor een omvang-
rijke, kwalitatief sterke en doelmatig ingerichte
publieke sector  moeten betalen. Daarvoor is

meer economische ruimte dan veel economen
ons willen doen geloven ¬ en is ook, als de soci-
aal-democratie daartoe de moed opbrengt, een
maatschappelijk draagvlak te verwerven.

Bij de belastingheffing blijft het beginsel van
de ’sterkste schouders’ die ‘de zwaarste lasten’
dragen voorop staan. Heffing naar draagkracht
en progressieve tarieven vormen één van de fun-
damenten van het maatschappelijk contract, dat
onder druk komt te staan wanneer winstge-
vende bedrijven en burgers met een hoog inko-
men zich daaraan (kunnen) onttrekken.  Een
progressief belastingstelsel is bovendien nauw
verbonden met de brede verzorgingsstaat. Het
helpt voorkomen dat het extra ‘profijt’ dat bur-
gers van bepaalde publieke voorzieningen heb-
ben, langs andere weg, namelijk met behulp van
allerlei specifieke heffingen, inkomensprijzen
en dergelijke, wordt verrekend ¬ met alle nade-
len (bureaucratisering, ‘armoedeval’) van dien.

Voor zover de nationale staat, vanwege de toe-
genomen mobiliteit van kapitaal en arbeid, on-
voldoende in staat is om een dergelijk belasting-
stelsel overeind te houden, moet beleid op bo-
vennationaal (in het bijzonder: Europees) niveau
die ruimte weer terugveroveren.    
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