
Het kan socialer, beter

agnes jongerius en jan schrauwen

Het kabinetsbeleid zoals neergelegd in het regeerakkoord is volgens de FNV

‘asociaal’.

Maar wat is nu eigenlijk sociaal in de optiek van de FNV? Voor de beantwoor-

ding van die vraag gaan Agnes Jongerius en Jan Schrauwen in op honderd jaar

sociaal denken, de sociale kwestie en de twee tradities die binnen het FNV nog

steeds herkenbaar zijn, de sociaal-democratische beweging en de sociale stro-

ming in het katholicisme. Het sociale denken van het FNV stelt het begrip soli-

dariteit centraal. Voor de FNV krijgt solidariteit een praktische vertaling in de

slogan ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’. De kwalificatie ‘soci-

aal’ verdienen beleidsmaatregelen die dit evenwicht tussen ‘schouders’ en ‘las-

ten’ in de gaten houden. Beleidsmaatregelen zoals de bezuiningsmaatregelen

van het kabinet, waarbij de sterkste schouders en de zwaarste lasten uit hun

verband getrokken worden, verdienen de kwalificatie ‘asociaal’. Gegeven de ar-

moede en de buitenproportionele verrijking wordt het hoog tijd het thema  van

de rechtvaardige inkomensverdeling en de toenemende inkomensongelijkheid

in Nederland weer op te pakken. Voor de FNV is de organisatiebasis van solida-

riteit het individu, en niet, zoal het CDA wil, het huishouden. Ook zal een debat

over de uitvoeringspraktijk nodig zijn; zal die primair via markt of de overheid

moeten geschieden?. Tenslotte geven Jongerius en Schrauwen aan dat een  de-

bat ‘op zich’ over de rechtvaardiging van de inkomensverdeling nodig is.

Arbeidsparticipatie is uiterst belangrijk maar mag het debat over de armoede-

bestrijding niet overschaduwen. 

‘Werken aan een samenleving die zo ingericht is, dat voor iedereen 

de kwaliteit van het bestaan is gegarandeerd’

‘Het kan socialer, beter’. Onder deze titel voerde de FNV afgelopen zomer en na-

jaar campagne tegen plannen uit het regeerakkoord van het kabinet Balkenende

II. Campagne tegen een veel te omvangrijk bezuinigingspakket, de onaanvaardba-

re inkomenseffecten van de plannen en een eenzijdige en krampachtige visie op

het begrotingsbeleid. De enorme fixatie op het terugdringen van het begrotings-

tekort beperkt niet alleen de mogelijkheden voor noodzakelijke investeringen in

de samenleving, het leidt ook tot te ingrijpende bezuinigingen en brengt daarmee

grote schade aan de verzorgingsstaat en de werkgelegenheid. In het regeerak-

koord wordt het beginsel van het recht voor iedereen op economische zelfstandig-

heid overboord gezet. Maar ons hoofdbezwaar is toch dat het principe ‘de sterkste

schouders dragen de zwaarste lasten’, geheel uit het oog verloren was.
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‘Meedogenloos’, noemden wij de plannen uit het regeerakkoord. ‘Meedogenloos’

en ‘asociaal’. 

Op 26 juni, bij de start van onze campagne, deelden wij ijsjes uit aan het publiek

en politici op het Plein in Den Haag. De gevolgen van de kabinetsplannen werden

geschetst aan de hand van de familie Balk. De leden van deze familie, met de voor-

namen van ministers uit het kabinet-Balkenende II, kregen ieder voor zich te ma-

ken met een of meer van de aangekondigde verslechteringen. Sommige politici

stoorden zich aan de actiekrant met de titel ‘Familie Balk in de Ellende’. ‘Flauwe

vakbondshumor’ luidde het commentaar. Het verwijt dat het voorgestelde beleid

‘asociaal’ is, werd echter veel zwaarder genomen. Zeker door de politici van CDA-

huize. Meer dan bij VVD’ers roept de kwalificatie ‘asociaal’ bij hen irritatie op.

Aan de kwalificatie ‘asociaal’ hangt de geur van een scheldwoord: wie ‘asociaal’ is,

deugt immers niet. Aan de heftigheid van de reacties zou ook de conclusie ver-

bonden kunnen worden dat men zich aangesproken voelde omdat het verwijt een

kern van waarheid bevat. 

In dit artikel zoeken we een antwoord op de vraag wat de FNV bedoelt als ze zegt

dat het ‘socialer’ kan. Wat is voor de FNV nu eigenlijk ‘sociaal’ of ‘asociaal’? In

meest brede zin heeft het woord ‘sociaal’ betrekking op alles wat met het mense-

lijk samenleven verband houdt. In het vervolg van dit artikel gebruiken we het

woord ‘sociaal’ meer in de specifieke zin die het heeft in samenstellingen als ‘de

sociale en economische verhoudingen’, de ‘sociale wetgeving’, de ‘sociale zeker-

heid’. Het begrip ‘sociaal’ wordt daarin toegespitst op de maatschappelijke ver-

houdingen rond arbeid, inkomen en zorg. ‘Sociaal’ en ‘solidariteit’ zijn grote be-

grippen, gevormd in een lange traditie van ruim honderd jaar sociaal denken.

Wat leert ons deze lange traditie over het begrippenpaar sociaal en solidariteit?

Hoe vullen wij het begrippenpaar nu in?

Honderd jaar sociaal denken

Een belangrijke katalysator voor het ontstaan van het sociale denken was de

Parlementaire Enquête van 1887. In dit parlementaire onderzoek wilde men zicht

krijgen op de naleving van wat beschouwd wordt als de eerste wet op sociaal ge-

bied, de Wet op de Kinderarbeid uit 1874. Deskundigen werden door de commissie

geraadpleegd over ‘den toestand op fabrieken en werkplaatsen.’ Voor het eerst

kwamen er bij dit onderzoek ook arbeiders als getuigen aan het woord. Ook hun

verhaal werd hiermee officieel vastgelegd. De verslagen riepen een storm van ver-

ontwaardiging op, maar ook van woede en ongeloof. Het beeld van een tevreden

Nederland, waar geen wantoestanden heersten, waar geen kinderen in fabrieken

te werk werden gesteld en waar de arbeider nederig en voldaan met de pet in de

hand zijn plaats wist, lag in duigen. De discussie over de ‘sociale kwestie’ kreeg

hierdoor een belangrijke impuls.
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Op 15 mei 1891 vaardigde paus Leo XIII de encycliek Rerum Novarum uit. Deze ency-

cliek is voor de geschiedenis van de rooms-katholieke vakorganisatie een belang-

rijke stimulans geworden om het lot in eigen hand te nemen. Een paar maanden

later vond in Amsterdam het eerste Christelijk Sociaal Congres plaats. Beide ge-

beurtenissen bevorderden het christelijk-sociale denken, boden een veranderings-

perspectief en vormden de legitimatie van de organisatie van gelovige arbeiders

in eigen vakbonden. Een deel van de bewuste arbeiders kon zich al snel niet meer

vinden in een gematigde opstelling en voelde zich meer aangetrokken door de in-

ternationale socialistische beweging. Zij voelden zich meer thuis bij de Sociaal-

Democratische Bond van Ferdinand Domela Nieuwenhuis, opgericht in 1881. De

SDB stimuleerde de oprichting en de landelijke aaneensluiting van vakverenigin-

gen. Maar de manier waarop de socialisten hun maatschappijkritiek formuleer-

den, de strijdbaarheid en het soms openlijke atheïsme van de socialistische bewe-

ging spraken de gelovige arbeiders niet aan. Zo kwam een proces van verzuiling

op gang, dat zijn stempel zou drukken op de inrichting van de Nederlandse socia-

le beweging en daarbinnen op de vakbeweging. 

NKV en NVV doorbraken dit proces pas vele decennia later en gingen in de jaren

zeventig van de vorige eeuw samen in de FNV. Binnen het katholieke volksdeel

hadden zich nieuwe opvattingen ontwikkeld over de verhouding tussen kerk en

wereld. In het licht hiervan was men de eigen katholieke organisatie voor een

daadwerkelijke doorwerking van het katholieke gedachtegoed in het maatschap-

pelijk leven eerder als een obstakel gaan ervaren dan als een nuttig instrument.

NKV en NVV vonden dat de veranderde maatschappelijke verhoudingen  de be-

schermende functie van eigen vakbonden overbodig maakten. Maar in het den-

ken van de FNV zijn beide tradities nog steeds herkenbaar. In onze Grondslag uit

1997 formuleren wij dit als volgt: “Zij wortelt in twee tradities: de sociaal-demo-

cratische beweging en de sociale stroming in het katholicisme. Deze zijn uiteinde-

lijk bij elkaar gekomen in de FNV, een algemene, open en pluriforme organisatie.”

De Grondslag geeft aan dat de FNV als maatschappelijke beweging deel uitmaakt

van de langdurige en veelbewogen strijd voor de verbetering van de levensomstan-

digheden van werknemers. 

Solidariteit centraal in sociaal denken bij de FNV

Het sociale denken van de FNV stelt het begrip ‘solidariteit’ centraal. Dat is een

klassiek begrip in de vakbondsgeschiedenis, dat we ook bij de voorlopers van de

FNV tegenkomen. Het woord ‘solidariteit’ is gebaseerd op het Latijnse bijvoeglijk

naamwoord solidus (stevig, vast) en het Neolatijnse juridische begrip solidaritas, dat

zoiets betekent als ‘wederkerige verantwoordelijkheid’. De huidige betekenis

heeft het woord pas in de negentiende eeuw gekregen: onderlinge saamhorigheid

van mensen en de morele verplichting om samen te bouwen aan een betere sa-
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menleving. Solidariteit werd een strijdkreet en een kernwaarde van de arbeiders-

beweging, van linkse politieke partijen en van de christelijk-sociale beweging.

Solidariteit is onderdeel van het politieke bewustzijn van de onderdrukten, maar

ook van het morele bewustzijn van degenen die zelf niet onderdrukt worden

maar solidair zijn met de armen en de misdeelden.

Het begrip solidariteit heeft niet alleen een lange geschiedenis; het heeft ook nog

actualiteitswaarde. In het vorig jaar verschenen boek Bezield. De inspiratiebronnen

van de FNV wordt een hoofdstuk gewijd aan dit kernbegrip. Hierin wordt ingegaan

op de vormgeving van de solidariteit en worden de actuele betekenissen op een rij

gezet. Deze laten zich als volgt omschrijven: 

1. Solidariteit als welbegrepen eigenbelang. Solidariteit is een noodzaak, om-

dat alleen collectief optreden het persoonlijk belang van werknemers veilig

kan stellen (smalle opvatting).

2. Solidariteit als notie die zich ook uitstrekt tot andere groepen, in het bijzon-

der mensen aan de onderkant van de samenleving in de eigen samenleving en

elders in de wereld (brede opvatting).

3. Solidariteit als maatschappijkritische notie en maatschappij-ideaal, die ver-

bonden wordt met de strijd voor een recht-vaardiger samenleving, met een

eerlijke verdeling van inkomen, vermogen en zeggenschap.

Deze drie betekenissen sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar aan. Ze krijgen

vorm in een actieve samenwerking van de markt, de overheid en alle organisaties

in het maatschappelijke middenveld. 

Het is ook op deze manier dat het begrip solidariteit onderdeel is van de al eerder

genoemde Grondslag van de FNV. Daar wordt gezegd: “Solidariteit: het is ons ide-

aal dat mensen voor elkaar opkomen als het nodig is en elkaar in bescherming ne-

men. (...) Mensen moeten in solidariteit werken aan een samenleving - nationaal

en internationaal - die zo ingericht is, dat voor iedereen de kwaliteit van het be-

staan is gegarandeerd. Ook voor mensen in een zwakke en kwetsbare positie.”

In een actuele notitie zet de FNV solidariteit neer als de bewust gekozen verbin-

ding met het lot van anderen (zowel sterkeren als zwakkeren), vanuit het bewust-

zijn dat mensen niet op eilandjes leven, maar bij elkaar horen, samen sterker zijn

dan individueel en vanuit de overtuiging dat het maatschappelijk handelen geba-

seerd moet zijn op rechtvaardigheid. Vanuit solidariteit kijk je verder dan het wel-

begrepen eigenbelang. Solidariteit is erop gericht dat iedereen dezelfde rechten

heeft en krijgt: een maatschappelijke twee- (of meer) deling is onaanvaardbaar.

Solidariteit als basis voor een rechtvaardige 

inkomensverdeling

Voor de FNV krijgt ‘solidariteit’ een praktische vertaling in de slogan ‘de sterkste
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schouders dragen de zwaarste lasten’. Dat is niet alleen een slogan voor pamflet-

ten en spandoeken, maar ook een slogan die in de kern een soort thermometer

aanreikt voor de beoordeling van sociaal en asociaal beleid. Kort door de bocht ge-

formuleerd hanteren wij de kwalificatie ‘sociaal’ voor beleidsmaatregelen die dit

evenwicht tussen ‘schouders’ en ‘lasten’ in de gaten houden. Beleidsmaatregelen

waarbij de sterkste schouders en de zwaarste lasten uit hun verband getrokken

worden, verdienen de kwalificatie ‘asociaal’. Met deze verdere inkleuring gaan wij

in het bestek van dit artikel verder op één thema van het sociale denken: het the-

ma van de rechtvaardige inkomensverdeling.

In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw werd duidelijk dat de wel-

vaartstaat topzwaar was geworden. De cijfers bewezen dat dit gegeven de econo-

mische ontwikkelingen blokkeerde en de dat overheidsfinanciën overbelast wer-

den. Sindsdien werden en worden pogingen ondernomen om het sociale stelsel te

saneren. Het afstoten van bepaalde overheidstaken naar het vrije bedrijfsleven

was een van de gekozen saneringsvoorstellen; ‘terugtredende overheid’ en ‘priva-

tisering’ waren de bijbehorende leuzen. Een terugtredende overheid schuift het

balletje door naar de vrije markt. Maar een terugtredende overheid onttrekt zich

meer en meer aan haar taak als uitvoerder en financier van de georganiseerde

maatschappelijke solidariteit, die voorheen vorm kreeg via sociale wetten en so-

ciale instituties. En op de vrije markt zegeviert normaal het recht van de sterkste.

Het hoeft dus geen bevreemding te wekken dat juist over de inrichting van het so-

ciale stelsel de debatten een hoog ‘dit is asociaal-karakter’ hebben gekregen. Juist

het sociale stelsel zelf is immers inzet van debat en voorwerp van verbouwing ge-

worden.

De ‘Armoedemonitoren’ van het SCP hebben aangetoond dat armoede bestaat in

Nederland. Meer dan 650 duizend huishoudens moeten rondkomen van een inko-

men op minimumniveau. Het gaat vaak om mensen met gezondheidsklachten,

gezinnen met kinderen en huishoudens die het al lang met een minimuminko-

men moeten doen. De jaarrapporten over armoede en sociale uitsluiting van

Sociale Zaken schetsen een beeld van wat rondkomen van een minimuminkomen

voor groepen in de praktijk betekent. Armoede sluit groepen mensen uit van vol-

waardige deelname aan de samenleving. 

Buitenproportionele verrijking bestaat ook. Het feit dat managers in de top van

het bedrijfsleven zichzelf en elkaar forse salarisverhogingen toekennen wordt te-

recht door velen als een maatschappelijk ongewenst fenomeen beschouwd. De in-

komensongelijkheid is in de afgelopen jaren toegenomen. Vanaf 1985 tot begin ja-

ren negentig heeft de koopkracht van de tien procent hoogste inkomensgroepen

zich veel gunstiger ontwikkeld dan die van de tien procent laagste inkomensgroe-

pen. Vooral aan de onderkant van het inkomensgebouw drukt het overheidsbeleid

een zware stempel. De overheid bepaalt niet alleen de hoogte van de bruto-inko-

mens, maar ook de wijzigingen in de belasting- en premiesfeer. Bovendien speelt

ze een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de huren en de prijs van de ziekte-
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kostenverzekeringen. Door de bezuinigingen in de sociale zekerheid, de ontkoppe-

ling van lonen en uitkeringen en de belastingherziening uit 1990 heeft de over-

heid een grote bijdrage geleverd aan de gegroeide inkomensongelijkheid. 

De herinvoering van de koppeling en wijzigingen in het belastingstelsel hebben

deze inkomensongelijkheid niet voldoende gecompenseerd. De toegenomen wel-

vaart is aan mensen voorbij gegaan die het om allerlei redenen niet lukt om een

eigen inkomen te verdienen. Zij moeten genoegen nemen met een lage uitkering.

De te grote bezuinigingen van het kabinet Balkenende II leiden tot een lagere eco-

nomische ontwikkeling en het oplopen van de werkloosheid. Bovendien blijken

de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen eenzijdig neer te slaan bij de laagste in-

komens. Een opeenstapeling van maatregelen komt bij deze groep terecht. De

voorgestelde maatregelen zullen dan ook grote negatieve gevolgen hebben voor de

samenhang in onze samenleving. De tweedeling wordt verder versterkt. Dit is

waar de FNV op doelt als wij de maatregelen uit het huidige regeerakkoord ‘asoci-

aal’ noemen,

Van een kabinet dat oog heeft voor de samenhang in onze samenleving hadden

wij een aanpak van de opgelopen inkomensverschillen verwacht. De belastingen

hoeven niet eenvoudiger, maar moeten nu maar eens rechtvaardiger worden.

Daarom kwam de FNV al eerder met voorstellen voor meer progressie in het belas-

tingstelsel: door hogere tarieven voor de hogere inkomens of door aftrekposten al-

leen nog aftrekbaar te maken tegen één tarief. Dat laatste om te voorkomen dat

mensen met een hoog inkomen meer voordeel hebben van aftrekposten dan men-

sen met een laag inkomen. We stelden voor om een ‘kleptocratentax’ in te voeren

van 75 procent bij een inkomen van toen een miljoen gulden. En honderd procent

bij een inkomen van drie miljoen gulden. We wilden bovendien progressieve tarie-

ven invoeren in de vermogensbelasting en op lokale heffingen. Kortom, er moet

meer draagkracht komen in het inkomensbeleid, in het belastingstelsel en in de

samenleving. Dat is wat de FNV ‘sociaal’ noemt.

Naar een nieuw debat over rechtvaardige 

inkomensverdeling?

Een kwart eeuw geleden stond het onderwerp inkomenspolitiek hoog op de pu-

blieke agenda. Het onderwerp leidde tot felle discussies in vergaderzalen, de me-

dia en de politieke arena. Het leidde ook tot heftige stakingsacties, die jaren na-

galmden binnen bedrijven. Een uitwerking van het beloningsbeleid op basis van

de nieuwe FNV-grondslag vinden we in de nota Goed belonen werkt beter. Daarin ver-

staat de FNV onder een rechtvaardige inkomensverdeling allereerst dat gelijk loon

voor gelijkwaardige arbeid wordt betaald, dat deeltijdwerk en voltijdwerk naar

evenredigheid worden beloond, en dat het individu (en niet het gezin) maatstaf is

wat betreft beloning. Verschillen in zwaarte van taken en verantwoordelijkheden

zijn de belangrijkste rechtvaardiging voor loonverschillen. Daarnaast betekent
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een rechtvaardige inkomensverdeling dat een ieder arbeid van voldoende omvang

kan verrichten om economisch zelfstandig te zijn en dat de gemiddelde welvaarts-

ontwikkeling van werkenden en van uitkeringsgerechtigden gelijk oplopen. De

FNV pleit ook voor een motiverend beloningsbeleid dat aansluit bij de mate van

inzetbaarheid, kwalificaties en ervaring van de individuele werknemer. 

In zijn bijdrage Inkomens en burgers aan Christen-Democratische Verkenningen be-

schreef Gerrit de Jong hoe de discussie over de inkomensverdeling in de CDA-frac-

tie uitmondde in de notitie Gericht en Rechtvaardig. In de fractie heerste toen het be-

sef dat niet iedereen met een minimuminkomen in armoede leeft en men kwam

op het idee de lasten voor huur, zorg, kinderopvang en studiekosten te maxime-

ren. Door de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet Balkenende II is ook bin-

nen het CDA de discussie over het inkomensbeleid weer opgelaaid. Dat leidde tot

het instellen van een CDA Commissie Inkomensbeleid en tot de publicatie van het

rapport Heffen naar draagkracht, op weg naar een solidair inkomensbeleid. Daarin intro-

duceert het CDA toeslagen voor wonen, zorg en kinderen.

Het CDA en de FNV staan als het om sociaal denken en de inzet voor solidariteit

gaat – althans ten dele – in dezelfde traditie. De FNV waardeert het dat het CDA

het debat over het inkomensbeleid mee wil oppakken en agendeert daarbij op

voorhand de volgende drie punten.

- In de rapporten van het CDA gaat men uit van compensatie op het niveau van

de gezinnen. De FNV heeft niets tegen gezinnen, maar vindt wel dat mensen

zelf hun leefvorm moeten kunnen kiezen. Daarom geldt voor de FNV steeds

het individu als maatstaf voor het organiseren van solidariteit. De FNV kiest

er voor dat mensen met een uitkering een zelfstandig recht krijgen op arbeid,

maar ook op inkomen, ongeacht hun woonvorm, geslacht en etniciteit. 

- De FNV noemde het regeerakkoord niet voor niets meedogenloos en asociaal.

Daarin wordt het recht voor iedereen op economische zelfstandigheid over-

boord gezet en het principe ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’

geheel uit het oog verloren. Het helpt niet als de FNV en het CDA het eens

worden over de principes van sociaal denken en de inzet voor solidariteit. Het

verschil zit natuurlijk vooral in de uitwerking in de praktijk en dat kan lei-

den tot een discussie in twee kampen (zoals Gerrit de Jong ook al beschreef

over de situatie in de CDA-fractie). Aan de ene kant degenen die uitgaan van

een overheid die regelend optreedt op solidaire basis en voor een aanvaardba-

re prijs. Aan de andere kant de aanhangers van de prikkeltheorie, die de bur-

gers op de eigen verantwoordelijkheid aanspreken en met op kostprijzen ge-

baseerde prijzen confronteren.

- Is er ook debat mogelijk over de ethische rechtvaardiging van de inkomens-

verdeling op zich? De CDA’ers binnen het kabinet zetten de inkomensverde-

ling steeds alleen neer als afgeleide van de arbeidsparticipatie. Natuurlijk is

ook voor de FNV de arbeidsparticipatie uiterst belangrijk maar het debat over
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de armoedeval mag het debat over de armoedebestrijding niet overschadu-

wen. De FNV vindt dat er eigen ethische gronden zijn voor een rechtvaardige

inkomensverdeling. De FNV vindt dat mensen die een beroep doen op een in-

komensregeling burgers zijn, rechten hebben en respect verdienen, niet om-

dat ze op weg zijn naar de arbeidsmarkt, maar omdat ze op dat moment zijn

wie en wat ze zijn. 

Er zijn oplossingen genoeg voor de bestrijding van armoede, van verrijking, van

de partnerafhankelijkheid en van de armoedeval. Het wordt hoog tijd het debat

over de inkomensongelijkheid in Nederland weer op te pakken.
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Drs. Jan Schrauwen is beleidsmedewerker bij het FNV-secretariaat Vakbeweging,
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Sociale Alliantie.
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