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Bij de vorming van het tweede kabinet-Balkenende kondigde de naamgever van 

dit kabinet aan dat hij twee volle periodes van 4 jaar aan het bewind zou willen 

blijven. Natuurlijk bevat een dergelijke uitspraak een zekere dosis van wishful thin

king, iets wat voorstelbaar is na de 87 dagen van Balkenende 1. Maar de uitspraak 

straalt ook een grote dosis zelfVertrouwen uit: na 8 jaar paars, nu 8 jaar centrum

rechts. 

In zijn boek Anders en beter (2002) legt Jan Peter Balkenende uit dat, na de dreun 

uit 1994, het CDA de jaren in de oppositie nuttig heeft gebruikt om het gedachte

goed van het CDA te herijken. Hij betrekt de stelling dat het CDA nieuw elan heeft 

gekregen. "Het CDA is een partij die zich niet laat leiden door de waan van de dag 

of de dagkoers van het kiezersonderzoek, maar die vanuit uitgangspunten en 

idealen een heldere visie heeft op hoe het beter en anders zou moeten en kunnen 

in onze samenleving.'" 

Voor een vakbondsbestuurder is het natuurlijk een must om kennis te nemen van 

belangrijke politieke documenten. Het regeerakkoord met de titel "Meedoen, 

meer werk en minder regels" is van kaft tot kaft verplichte kost, inclusief de fi

nanciële bijlagen en de CPB-berekeningen. Wij moeten immers weten wat het vol

gende kabinet van plan is op de voor ons belangrijke terreinen van arbeid, zorg en 

inkomen. Maar als een partijleider zo nadrukkelijk claimt dat zijn partij een ande

re en betere aanpak heeft dan die van de paarse kabinetten, dan is het ook goed 

om kennis te nemen van de achterliggende heldere visie waarop deze aanpak ge

stoeld is. Om het mij en andere geïnteresseerden makkelijker te maken is er bij 

het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA een drietal rapporten verschenen 

over de veranderingen op de arbeidsmarkt. 

Het betreft "Investeren in solidariteit", een rapport uit 2002. Het rapport handelt 

over de gevolgen die de demografische ontwikkelingen (ontgroening en vergrij-

cov I ZOMER 2003 



zing) en de oprukkende kenniseconomie hebben voor de arbeidsmarkt. Het twee

de rapport Modern LiJe Course is een in 2002 geactualiseerde Engelstalige versie van 

De druk van de ketel, het rapport uit 2001 van het Wetenschappelijk Instituut over 

de noodzaak van een levensloopbeleid. Het derde rapport Sociaal en zeker uit 2003 

vormt het sluitstuk van het drieluik. Het behandelt de visie op het stelsel van so

ciale zekerheid en beoordeelt de huidige stand van zaken in dit stelsel in het licht 

van deze visie. Tezamen bieden de rapporten de visie op de samenhang tussen so

ciale zekerheid, arbeidsmarkt en levensloop. Drie rapporten dus, die natuurlijk 

elk voor zich gelezen kunnen worden. Maar die wanneer je ze alledrie doorneemt, 

wellicht meer zicht kunnen bieden op de andere aanpak van het CDA bij deze 

voor werknemers en vakbonden belangrijke onderwerpen. Met grote interesse be

gon ik met lezen. 

Het rapport Investeren in solidariteit draagt de ondertitel De gevolgen van de vergrijzing 

en de kenniseconomie: een agenderende verkenning. Het startpunt van de verkenning 

vormt de demografische ontwikkeling. Hoewel de werkloosheid op dit moment 

sterk oploopt, zullen wij in de komende jaren met structurele problemen gecon

fronteerd worden. De vergrijzing van de beroepsbevolking zal leiden tot een krap

te op de arbeidsmarkt. En doordat de ken nis economie meer en meer een feit 

wordt, hebben de werknemers van de toekomst een steeds hoger scholingsniveau 

nodig. Een tekort aan hoger opgeleiden is hiervan het gevolg, terwijl voor lager 

opgeleiden een overschot en dus werkloosheid dreigt. De krapte op de arbeids

markt onder hoger opgeleiden kan met name voor de collectieve sector tot grote 

kostenstijgingen leiden: men moet voor de groep werknemers immers in de con

currentieslag met de marktsector. Als de lonen in de collectieve sector door deze 

concurrentieslag sterk zullen stijgen, heeft dat grote gevolgen voor de betaaIbaar

heid. En dat juist op het moment dat de kosten voor de pensioenen en de gezond

heidszorg toch al zullen oplopen wegens de vergrijzing. Het rapport pleit dan ook 

voor een mix aan beleidsrichtingen, die overigens voor een groot deel zo uit vak

bondsnotities zouden kunnen zijn overgeschreven. Zo wordt gepleit voor het op

hogen van de deelname aan betaalde arbeid door zuiniger om te gaan met de fac

tor arbeid en dus door meer in werknemers te investeren. Te investeren in de 

ontwikkeling van hun capaciteiten door het echt vormgeven van het parool 'le

venslang leren'. Maar ook hen de kans te bieden hun arbeid meer te spreiden over 

hun leven: door levensloopregelingen kunnen zij de keuze maken voor een meer 

ontspannen arbeids- en leefpatroon, minder uitvallen naar bijvoorbeeld de WAO, 

en zo gedurende hun leven langer aan betaald werk deelnemen. Tot zo ver kan ik 

deze andere aanpak nog heel goed volgen. 

Moeilijker wordt het bij het lezen van het onderdeel dat gaat over de gevolgen 

voor de overheidsfinanciën. Het rapport betrekt de stelling dat de toenemende in

I<omensongelijkheid tussen de schaarse hoger opgeleiden en de overtollige lager 

opgeleiden noodzakelijkerwijs zal leiden tot een onhoudbare druk op de publieke 
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dienstverlening van de overheid. De huidige solidaire financiering (uit belastin

gen en premies) van onderwijs en gezondheidszorg is volgens het rapport bij het 

stijgen van de kosten niet overeind te houden. De stijging van de kosten van de pu

blieke sector zullen, zo gaat de redenering, leiden tot een wens tot compensatie in 

de lonen, waardoor de loonkosten te hard oplopen en onze concurrentiepositie 

ten opzichte van het buitenland onnodig wordt geschaad. Slecht voor de econo

mie en de werkgelegenheid dus. De alternatieve route van het bevorderen van 

loonmatiging via het geven van lastenverlichting door de overheid kan ook niet 

eindeloos doorgaan, zonder de vitale functies van de publieke dienstverlening 

echt aan te tasten. En dus pleit het rapport voor een andere opzet van deze publie

ke dienstverlening. Het herhaalt het eerdere pleidooi voor privatisering van een 

deel van deze publieke dienstverleners: mensen zelflaten betalen voor de woon

kosten die nu worden gefinancierd uit de AWBZ, door nominalisering van de ziek

tekostenpremie, privatisering van de kosten van de zorg, en private financiering 

van een deel van de kosten van het onderwijs. Men spreekt dan over de introduc

tie van vraagsturing en dynamisering van de collectieve sector door de organisa

ties hun eigen verantwoordelijkheid en beleidsruimte te geven. Dat klinkt reuze 

modern en bijdetijds. Maar het rapport geeft geen antwoord op de vraag waarom 

dynamisering en organisatieverandering van de publieke dienstverleners ook niet 

binnen het publieke domein kunnen plaatsvinden. De collectieve sector is toch 

niet per definitie bureaucratisch en inert? Voor de betrokken werknemers kan 

toch ook binnen het publieke domein een open werkklimaat geschapen worden 

met ruimte voor eigen inbreng? De hoge uitval naar de WAO is toch geen niet-te

vermijden gegeven voor het overheidspersoneel? Waarom ook moet de organisa

tieverandering gepaard gaan met privatisering van de kosten? Een privatisering 

van de kosten die er dan toe leidt dat niet meer de sterkste schouders de zwaarste 

lasten dragen, maar dat iedereen ongeacht zijn/haar inkomen hetzelfde betaalt. 

En datje vervolgens een zeer ingewikkeld systeem van lastenmaximering nodig 

hebt om de echt lage inkomens te compenseren. Inkomensafhankelijke financie

ring is zo'n gekke gedachte nog niet. 

De bovengenoemde gedachten rond een levenslooprege

ling zijn uitvoerig uitgewerkt in het rapport Modern Life 

Course Support Systems. Christan-democratic perspectives on 

changes in the life course and their consequences jiJr demogra

phy, labour markets and generational relations. Het beschrijft 

hoe in de meeste westerse samenlevingen het leven van 

mensen niet meer uit drie fasen (opgroeien, ouderschap 

en oude dag), maar uit zeker vijf fasen bestaat: tussen de 

eerder genoemde drie fasen zitten behoorlijk lange kin

derloze perioden. Juist in die kinderloze perioden is de financiële positie van deze 

huishoudens goed, terwijl in de fase van het ouderschap de koopkracht afneemt 
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en de leefdruk toeneemt. Een dubbele belasting dus in twee betekenissen van het 

woord. Deze dubbele belasting leidt tot onvoldoende participatie van vrouwen op 

de arbeidsmarkt. 

Ook de arbeidscapaciteiten van oudere werknemers worden vaak niet volledig be

nut: zij vallen of uit bij reorganisaties of arbeidsongeschiktheid, dan wel kiezen 

zelfvoor het eerder stoppen met werken. Ook voor deze groep is de overgang van 

werk naar pensioen geen geleidelijke, maar vaak een zeer abrupte. Het rapport 

schetst daarnaast ook andere overgangsfases voor werknemers op de arbeids

markt: die tussen school en werk, die tussen parttime- en flexwerk en vast volle

dig werk, en die tussen uitkering en werk. Met als doelstelling te streven naar een 

optimale arbeidsparticipatie' wordt de levensloopverzekering geïntroduceerd als 

een bijdrage voor het oplossen van alle bovengenoemde overgangsproblemen en 

de in onbalans geraakte spreiding van betaald werk gedurende een mensenleven. 

En daarmee wordt de levensloopverzekering wel van een zeer zware hypotheek 

voorzien: bijna alle problemen op de arbeidsmarkt moeten met behulp van een le

vensloopverzekering worden opgelost. Ga daar maar eens aan staan. Zeker als 

daarnaast ook nog geprobeerd wordt om in de levensloopbenadering de christen

democratische filosofie van de gespreide verantwoordelijkheid vorm te geven. De 

overheid heeft naast de opdracht het schild voor de zwakkeren in de samenleving 

te zijn ook de taak de burgers hun eigen initiatieven te laten ontplooien. Dit leidt 

in het geval van de levensloop benadering tot een pleidooi voor een zogenaamd 

drie-pijler-model: basisvoorzieningen van de zijde van de overheid, daar bovenop 

arrangementen uit de afspraken tussen werkgevers en vakbonden met tenslotte 

individuele spaarpolissen. Met deze mix aan op te lossen problemen en dit cluster 

aan oplossingsrichtingen is de levensloopbenadering nog niet een-twee-drie tot 

een praktische politieke uitwerking te vertalen. Het rapport bepleit daarom te

recht als eerste de nadruk te leggen op de positie van jonge ouders (lees: jonge 

moeders). Natuurlijk kan de uitbreiding van betaalbare kinderopvang helpen de 

participatie van jonge ouders in betaald werk te vergroten. Op dat punt kan de 

Nederlandse overheid nog wel iets leren van de Europese collega's. En de oplos

sing die in andere landen gekozen wordt om jonge moeders langer betaald thuis 

voor de kinderen te laten zorgen is geen oplossing, omdat arbeid- en zorgtaken 

daar niet minder scheef door worden verdeeld tussen mannen en vrouwen, en 
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jonge vrouwen voor langere tijd de aansluiting op de ar

beidsmarkt verliezen. Misschien dan toch maar zo 

doen: met (fiscale) steun van de overheid een begin ma

ken met een levensloopverzekering. 

In het derde en laatste rapport van het drieluik: Sociaal 

en zeker. Over een nieuwe halans in de sociale zekerheid tussen 

solidariteit en eigen verantwoordelijkheid in het licht van de 

arheidsmarkt, komt de levensloopverzekering maar zeer 
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bescheiden aan de orde. Dit rapport stelt wel wederom de filosofie van de verde

ling van de verantwoordelijkheden aan de orde. De stelling wordt betrokken en 

onderbouwd dat de door de christen-democraten gewenste verdeling van de verant

woordelijkheid tussen overheid. werkgevers, werknemers en individuele burgers 

leidt tot een stelsel van sociale zekerheid dat tot inschakeling leidt van hen die 

kunnen werken, tot bescherming leidt van hen die niet meer kunnen of hoeven te 

werken, en dat op de langere termijn ook nog te betalen is. Het rapport behandelt 

in volgorde de stelsels voor de oude dag, de werkloosheid, ziekte en arbeidsonge

schiktheid en het vangnet van de bijstand. Daarmee vertoont dit rapport, meer 

dan de andere rapporten hier een daar ook trekjes van de "Kleine gids voor sociale 

zekerheid". Wel worden elk van de regelingen en stelsels tegen de eigen maatlat ge

legd. De regelingen voor de oudedag kunnen wel blijven wat ze nu zijn: de over

heid zorgt voor de AOW en de sociale partners zorgen voor de pensioenregelingen. 

In de WW kunnen toefjes van een levensloopverzekering worden geïntroduceerd. 

De WAO moet hervormd worden langs de lijnen van het SER-advies over het rap

port-Donner. En in de bijstand moet het uitkeringsniveau zo worden vastgesteld 

dat het gemeentelijk minimabeleid niet meer aanvullend nodig is voor de eigen 

bestaanszekerheid. Een minder visionair en meer concreet en praktisch uitgewerkt 

slot van het drieluik:ja zeker. Maar daarmee ook minder spannend? Nee, niet voor 

een geïnteresseerd vakbondsbestuurder als ondergetekende. Juist door concrete en 

praktische uitwerking van de christen-democratische andere aanpak is het zo mooi 

vergelijkbaar met het eerder genoemde document "Meedoen, meer werk en min

der regels". En valt zo helder op dat de zware ingrepen in de verschillende onder

delen van ons sociale stelsel in ieder geval niet gestoeld zijn op de aanbevelingen 

van dit rapport. Mag u raden welk rapport ik bovenop de stapel leg bij het eerstvol

gende overleg met]an Peter Balkenende en Aart]an de Geus? 

Agnes jongerius is CAO-coördinator Vakcentrale FNV 
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1. 

2. 

Noten 

Jan Peter Balkenende, Anders en beter; Pleidooi voor een andere aanpak in de 

politiek vanuit een Christen-Democratische visie op de samenleving, overheid en 

politiek (2002) pagina 11. 

In het rapport Investeren in solidariteit wordt nog eens benadrukt,dat het 

streven niet gericht is op maximale arbeidsparticipatie, maar op optima

le arbeidsparticipatie. Want zo wordt gesteld: de maximale arbeidsparti

cipatie leidt wel tot positieve effecten op macro-niveau, op micro-niveau 

draagt een hogere arbeidsparticipatie niet altijd bij aan het welbevinden. 

Optimale arbeidsparticipatie op micro-niveau betekent dat de belemme

ringen om te participeren zoveel mogelijk moeten worden weggenomen, 

om elk persoon in staat te stellen eigen afwegingen te maken. Een levens

loopbenadering moet dit keuzeproces faciliteren. 
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