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kelijkheidsgehalte zouden mogen worden ge-
toetst. Dat hebben JKT niet gedaan, zoals in ver-
schillende reacties in S&D terecht naar voren is
gebracht. Ook de voorstellen, die zij doen, zijn
nauwelijks links en ontberen de wilde frisheid
van limoenen. Wie wil geen efficiëntere over-
heid? Ik deel de opvatting van JKT dat links zich
voluit moet inzetten voor een goed geoliede pu-
blieke sector. Links heeft dat thema ten onrechte
aan rechts overgelaten. Ontsnappen aan de Wet
van Baumol blijkt evenwel lastig voor een over-
heid, die in een moeras van opeenvolgende reor-
ganisaties, geforceerde marktwerking, deregule-
ring, bedrijfsmatig prestatie-denken, en een
overdaad aan specifiek beleid terecht is gekomen. 

bestuurlijke nieuwlichterij

Wat valt van deze operaties te leren? Ik vrees dat
veel een kwestie van bestuurlijke nieuwlichterij
is geweest. Waarom is de Belastingdienst een pu-
blieke dienst van doorgaans hoge kwaliteit, ter-
wijl zovele andere publieke organisaties die zijn
verzelfstandigd, uitbesteed of geprivatiseerd een
grote bron van ergernis vormen (NS, kabelbe-
drijven, energieleveranciers)? Het optimisme
van JKT, dat meer experimenten tot betere uit-
komsten leiden deel ik niet. Integendeel: de pu-
blieke sector is momenteel ‘projecten-ziek’. De
trend om binnen de overheid steeds vaker op ad-
hoc projectbasis te werk te gaan (of te decentrali-
seren) heeft een geweldige projectenindustrie in
het leven geroepen. Hetzelfde wiel wordt tiental-

Jacobs, Kalshoven en Tang (JKT) presenteren in
de herfst-uitgave van Socialisme en Democratie
(‘Noodzakelijk Links’, S&D, 10/11, 2003) een
‘nieuwe economische agenda van links’. Ik ver-
welkom hun bijdrage. Het momentum voor ‘her-
vorming’ van de Nederlandse economie ligt mo-
menteel bij rechts. Balkenende-II zet er de sok-
ken in: behoudens de AOW wordt de gehele ver-
zorgingsstaat op de schop genomen. En waar
Wouter Bos vorig jaar een dijk van een verkie-
zingsresultaat neerzette, heeft hij nog geen
nieuwe richting bepaald. Het is wachten op het
offensief van de grootste progressieve partij van
Nederland. Tot op heden lijkt de PvdA liever ne-
derig dan leidend in de oppositie. 

Tot op heden heeft Bos slechts een poging ge-
waagd ‘de verstikkende deken van het gelijk-
heidsdenken’ van zich af te schudden. Wat dan
wél de koers van de nieuwe PvdA wordt, is on-
duidelijk. Biedt het agenderende trio hier uit-
komst? Nee. Hun bijdrage is eerder een bevesti-
ging dan een ontkenning van de bewering ter
rechterzijde, dat er geen alternatief is voor
Balkenende II. De ‘nieuwe agenda’ is namelijk
nieuw, noch links, noch noodzakelijk. 

De analyse van de vier trends door het trio
wijkt nauwelijks af van wat al jaren het ge-
middelde bureau van een departementale beleid-
sambtenaar passeert. Gangbare analyses, die door
linkse economen toch op zijn minst op hun wer-
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len malen uitgevonden. Verankering van be-
haalde resultaten in de reguliere werkwijze van
de overheid is meer uitzondering dan regel. 

Meer evaluaties dan? De meute organisatie-
adviseurs en beleidsonderzoekers die sinds jaar
en dag hun tenten rondom de overheid hebben
opgeslagen, brachten vooral een lawine aan pa-
pier voort. Depolitisisering, proceduralisering
van beleid en georganiseerde onverantwoorde-
lijkheid waren het gevolg. Er is altijd een lopend
onderzoek om achter weg te duiken. Bovendien
gaat het om een tamelijk kostbare aangelegen-
heid, terwijl kritische noties vaak onder de pet
blijven. Van mij mag de bijl worden gezet in deze
incestueuze relatie tussen beleidsmakers en
onderzoekers. Het bespaarde geld kan onmiddel-
lijk worden toegevoegd aan de eerste geldstroom
richting universiteiten met het vriendelijke ver-
zoek kritische wetenschappers op te leiden die
zich ook nog onderzoeksmatig bekommeren om
Nederland, naast hun felbegeerde ranking op
een internationale citaten-index. Een universi-
taire concurrent van het CPB is welkom.

De overheid doet er beter aan de lopende
VBTB-operatie (Van Beleidsbegroting tot Beleids-
verantwoording) te radicaliseren. Wat nu helaas
een financiële operatie blijft, zou de grondtoon
van de moderne publieke organisatie moeten
worden: het organiseren en vastleggen van in-
terne en externe verantwoording over de maat-
schappelijke opdracht die een publiek lichaam
heeft en de maatschappelijke prestaties die zij
levert. Dat lijkt logisch, maar is het in de praktijk
niet. Zie de ondoorzichtige verdeling van verant-
woordelijkheden in de gezondheidszorg. Balke-
nende’s parool, ‘het nemen van eigen verant-
woordelijkheid’, zou de rode draad moeten zijn
in de organisatie van de gehele publieke sector.

meer eigen risiso? 

Een ander voorstel van JKT, een (groter) eigen ri-
sico in de sociale zekerheid, is al zo oud als de
weg naar Rome. Bijvoorbeeld de WAO verzekert
van oudsher slechts een deel van het inkomens-
verlies bij arbeidsongeschiktheid. Dat geldt voor

álle regelingen. Men zou eerder de vraag moeten
stellen én beantwoorden waarom de gestage uit-
bouw van dit eigen risico sinds 1987 kennelijk zo
weinig heeft bijgedragen aan beheersing van de
WAO-uitgaven in de jaren ’90. 

Het pleidooi voor meer differentiatie gaat ge-
heel voorbij aan het karakter van de WAO als in-
komensschadeverzekering, en – belangrijker –
geeft geen enkel antwoord op de vraag op welke
wijze kwetsbare werknemers, ongeacht de aard
van hun handicap, hun resterende vermogens te
gelde kunnen maken. Hier verschillen JKT he-
laas weinig van minister De Geus. Beperking van
rechten en peuteren aan de al schrale polisvoor-
waarden voor nieuwe WAO-ers is zijn leidende
motto. Wat er met bestaande WAO-ers moet ge-
beuren is geen voorwerp van zorg. Dat zou mijns
inziens juist omgekeerd moeten zijn. Waar de
nieuwe Wet Poortwachter (een linkse wet van de
rechtse staatssecretaris Hoogervorst) ook in het
tweede jaar voor een dalende instroom in de
WAO zorgt, moet links de zoveelste verbouwing
van het WAO-regime inruilen voor een offensief
om de 980.000 bestaande WAO-ers aan werk te
helpen. Zo’n 250.000 arbeidsgehandicapten
doen dat al. Dat aantal zou fors opgevoerd moe-
ten worden. En zullen we het UWV, dolgedraaid
door paarse reorganisatiewoede, even de tijd
gunnen een fantastische uitvoeringsorganisatie
zonder gouden kranen te worden?

meer eigen bijdragen?

Of eigen bijdragen in zorg en onderwijs de effi-
ciënte aanwending van publieke middelen dich-
terbij brengen is nog maar de vraag. Hier had het
trio het zichzelf iets moeilijker mogen maken.
Van eigen bijdragen in de zorg is bekend dat – in-
dien substantieel – twee effecten optreden: de
vraag naar zowel noodzakelijke als niet-noodza-
kelijke zorg neemt af. Naast de dreiging van
grote administratieve inefficiënties is deze voor-
ziene uitkomst weinig aantrekkelijk en zelfs in-
effectief: waar noodzakelijke hulp wordt uitge-
steld lopen de betreffende burgers het risico van
veel grotere gezondheidsschade bij niet-tijdig in-
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grijpen. Bovendien is te late zorg vrijwel altijd
(veel) duurder. In het pleidooi voor eigen betalin-
gen voor topmasters in het hoger onderwijs ont-
wijken JKT het werkelijke probleem. GroenLinks
is al jaren voor invoering van een stelsel van aca-
demicibelasting in het hoger onderwijs – en al-
leen daar – , vanwege de sterke relatie tussen het
behalen van een hoger-onderwijsdiploma en de
hoogte van het te verwerven arbeidsinkomen.
Universiteiten zijn in het leven geroepen om
toponderwijs voor velen te verzorgen (dat is he-
laas momenteel niet het geval). Topmasters voor
wizzkids? Universiteiten hebben wat mij betreft
zelfs de plicht er iets bijzonders van te maken.
Tot zover niets aan de hand. 

De discussie gaat over de vraag of bij top-
masters hogere, zo niet dekkende collegegelden,
horen. Ik zou niet weten waarom voor dergelijke
masters een apart financieringsregime zou
moeten gelden met hogere kosten voor de stu-
dent. Het reële gevaar is dat indien universitei-
ten hiervoor de ruimte krijgen, zij langzaam af-
drijven van hun primaire taak: het verzorgen
van goed publiek onderwijs voor velen. Dat ge-
vaar is reëel: een nieuw aan te boren geldstroom
is erg aanlokkelijk voor universitaire bestuur-
ders om oude en nieuwe bezuinigingen op de
eerste geldstroom te compenseren. Zullen we
dat eerst oplossen? Bovendien: gaat het links
erom slechts dán toponderwijs te organiseren
indien er een hogere eigen bijdrage tegenover
staat? By the way: waarom problematiseren JKT

niet het gegeven dat de huidige eigen bijdrage,
die alle studenten geacht worden op te hoesten
via allerlei kleine baantjes, het rendement van
hun studie op de tocht zet en van studenten ‘zes-
min-consumenten’ maakt? 
Volgens JKT is meer specifiek overheidsbeleid
gewenst. Daar hebben we ruimschoots ervaring
mee. De afgelopen 20 jaar is de politieke meer-
derheid keer op keer op zoek geweest, mede on-
der druk van bezuinigingen, naar steeds specifie-
kere categorieën van beleid (bijvoorbeeld de
zoektocht naar ‘échte’ minima) en alsmaar ‘ge-
richtere’ inzet van schaarse middelen. Behalve
een navrante stijging van de armoedeval heeft

deze koers Nederland weinig gebracht. Sterker
nog: we verzuipen in specifiek beleid, met name
op het terrein van de arbeidsmarkt- en inko-
menspolitiek. Als de Nederlandse regeldrift er-
gens totaal ontspoord is, dan wel hier.

Ik pleit daarentegen voor eenvoud en een zo
generiek mogelijk beleid. Die keuze maakt ont-
bureaucratisering en deregulering mogelijk. Het
veronderstelt ook een overheid die bereid is
structureel voldoende financiering ter beschik-
king te stellen voor grote publieke systemen als
zorg, onderwijs en inkomensherverdeling. Pas
dán kunnen uitvoerders enerzijds ruimte krij-
gen en anderzijds scherp worden gecontroleerd
op hun maatschappelijke prestaties.

mijn progressieve agenda

Progressieve politiek gaat in essentie over eman-
cipatie, zelfontplooiing, vrijheid voor velen. In
tegenstelling tot het liberalisme dat slecht de
vrijheid van de enkeling, het individu, beoogt.
Vrijheid mag geen schaars goed worden. Het is
de maatschappelijke taak van de publieke sector
naar dit streven te handelen, voor zoveel moge-
lijk burgers in goede en slechte tijden. Dat levert
de volgende progresieve agenda op:
> Arbeid voor allen, arbeid op maat: een basisin-

komen voor werkenden. Via een ruim opge-
zette earned income tax credit bewerkstelligt de
overheid dat het arbeidsaanbod wordt gestimu-
leerd, de latente vraag naar betaalde arbeid ma-
nifest wordt, de armoedeval wordt aangepakt,
het combineren van betaald werk en zorg
wordt bevorderd, en ondernemerschap en flex-
werk (bijvoorbeeld in de culturele sector) fis-
caal worden ondersteund met minder beroep
op WW of bijstand tot gevolg. Gecombineerd
met een stevige vergroening van de belastin-
gen (inclusief de kilometerheffing), de aanpak
van de hypotheekrenteaftrek (eigen huis in box
III), vereenvoudiging (één kindertoeslag-
systeem, fiscalisering zorgpremies), individua-
lisering (einde kostwinnersmodel) en verzwa-
ring van belasting op vermogen (progressief ta-
rief box III, reëel rendement) wordt een forse
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daling van de lastendruk voor de lagere inko-
mens bewerkstelligd.
Bijzondere aandacht is nodig voor laag- en on-
geschoolde arbeidskrachten, jongeren en ar-
beidsgehandicapten. Nodig is een ‘trendmatig’
arbeidsmarktbeleid, waarin publieke arbeids-
pools een hoofdrol vervullen. Bij werkloosheid
volgt geen uitkering, maar plaatsing in een
pool, die zowel op de markt als in de publieke
sector op detacheringsbasis hand- en spandien-
sten levert. Deze pools nemen het werkgever-
srisico over en voorkomen dat in tijden van
laagconjunctuur als gevolg van verdringing op
de arbeidsmarkt de werkloosheid zich concen-
treert bij kwetsbare groepen. In werkelijkheid
is het omgekeerde gebeurd: waar Paars in
goede tijden het arbeidsmarktbeleid heeft uit-
gebouwd, sloopt Balkenende II hier in slechte
tijden. Door de bezuinigingen op de Melkert-
banen en de loonkostensubsidies worden grote
groepen (met name migranten, 3x snellere stij-
ging van werkloosheid) in de huidige laagcon-
junctuur veroordeeld tot een marginaal be-
staan in een uitkering.

> Onderwijseconomie: de kenniseconomie is er
al, maar we handelen er niet naar. We hebben
maatschappelijk en economisch baat bij een
breed toegankelijk, gevarieerd onderwijs-
systeem met een ruim stelsel van noodingan-
gen. Dat vraagt naast toepassing van het pro-
fijtbeginsel aan de top vooral een brede in-
vestering aan de basis. Hier heeft Nederland
een grote achterstand in te halen. Zonder ama-
teurvoetbal is er geen succes in de Champions
League. Het behalen van startkwalificaties
moet via flexibele routes op latere leeftijd
maximaal worden bevorderd (levenlang leren). 

> Levensloop: het Mao-pakje waardoor elke mo-
derne mens achtereenvolgens studeert, werkt
en met (vervroegd) pensioen gaat, maakt plaats
voor een publiek verlofsysteem (cappucinomo-
del) dat werkelijke diversiteit in de levensloop
mogelijk maakt. VUT- en prepensioen worden
daarin ondergebracht voor de nieuwe genera-
ties.Wezenlijke keuzes in de levensloop moe-
ten niet voorbehouden zijn aan hogere inko-

mensgroepen (familie Heinsbroek). Onze
samenleving schrijft menselijk kapitaal te
vroeg af. Via een publiek levensloopstelsel met
gelijke rechten voor allen doen we daar iets aan
en neemt het arbeidsaanbod toe.

> Sociale zekerheid: Niet eindeloos sleutelen aan
polisvoorwaarden, maar het voorkomen van be-
roep op WW en WAO moet voor links de lei-
draad zijn. Flexibilisering en ontbureaucratise-
ring zijn hard nodig: bij beroep op een uitke-
ring moet via snelle verstrekking van persoons-
gebonden budgetten ‘reïntegratie in eigen be-
heer’ vorm krijgen. Ook hier komen snelle
noodingangen in het onderwijs van pas. Toe-
gang tot kinderopvang kan eveneens worden
verkregen via een persoongebonden budget.

> Vergrijzing: Balkenende II ziet snelle aflossing
van de staatsschuld als dé oplossing van het fi-
nancieringsvraagstuk van de vergrijzing. Evi-
dente onrechtvaardigheden laat zij links liggen.
Waarom betalen rijke bejaarden niet werkelijk
naar draagkracht mee aan de kosten van de ver-
zorgingsstaat (zie fiscale voorstellen)? Een brede
agenda voor bevordering van de deelname aan
betaalde arbeid (zie boven) is het linkse ant-
woord op de vergrijzing. Fixatie op snelle staats-
schuldaflossing moet plaats maken voor een
werkelijk trendmatig begrotingsbeleid.

> Migratie: Dé les van 30 jaar migratie is dat on-
verschilligheid duur wordt betaald. Niet beper-
king van rechten (de agenda van Balkenende),
maar verzwaring van plichten is de boodschap
van links. Nieuwkomers worden verplicht een
startkwalificatie te halen. 

> De overheid: Niet het afschuiven van (finan-
ciële) verantwoordelijkheid, maar het krachtig
herbevestigen van de publieke zaak zou links
niet misstaan. Een nieuw sociaal contract: in
ruil voor een efficiënte overheid, die goede,
herkenbare en breed toegankelijke publieke
systemen tegen oude en nieuwe risico’s organi-
seert en zichtbaar verantwoordelijkheid
neemt, wordt het draagvlak onder burgers voor
belastingheffing naar draagkracht bevorderd. 

Ik wacht op Wouter Bos.
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