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WAO-ERS EN OVERHEID: 

DE SPLINTER EN DE BALK 

P. v.\~ J.F.I.l I \\î'i 

Op macroniveau zijn we het er volstrekt 

over eens: alleen al vanuit economische 

motieven moet naar een maximale arbeids

participatie worclen gestreefd. Ook uit socia

le overwegingen is het echter gewenst dat cr 

voor iedereen (zoveel mogelijk) passend 

werk is. Vanuit deze adagia wordt er vooral 

de laatste jaren het nodige getimmerd, ge

sloopt en verbouwd in en rond ons stelsel 

van sociale zekerheid. Miljarden worden uit

gegeven aan koersverleggingen, (her)structu

rering en wet- en regelgeving. Telkens weer 

wordt ons verzekerd: 'En nu gaat het luk

ken'. 

Toch zijn nog steeds grote groepen mensen 

onvrijwillig uitgesloten van het arbeidspro

ces. Dat plaatst duidelijke vraagtekens bij de 

effectiviteit van de maatregelen. Het kan 

immers geen maatschappelijk doel op zich 

zijn, om de met opstelling en uitvoering 

belaste organisaties en instellingen in stand 

te houden. 

Iedere ondernemer met gezond verstand 

constateert in een dergelijke situatie dat het 

gevoerde beleid heeft: geülald. Allereerst zal 

hij op zoek gaan naar wat er fout ging, alvo-

dat de kansrijken, de havcs, zeeën van tijd 

mogen nemen en weer nemen, op zoek naar 

de finale oplossing, terwijl die tijd evenzeer 

eigendom is van de kansarmen, de /W\'C-lwtS. 

Voor zo'n /ww-not vormen die nieuwe proce

dm·es, formulieren, documenten, regels, 

papier vel-volgens weer onoverzichtelijk 

obstakels. Dossiers lijken belangrijker dan 

mensen van vlees en bloed. De letter boven 

de intentie; exegese boven gevoel. 

Wanneer je hierbij in aanmerking neemt 

dat veel van deze werkzoekenden prangende 

redenen hebben tot haast, bijvoorbeeld van

wege leeftijd of psychische en financiële 

redenen. Het is eerder onf~ltsoenlijk dan 

wonderlijk om zulke mensen te laten wach

ten. Bovendien is het volgens de wetten van 
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de logica én de dogma's van de marketing 

vrijwel onmogelijk om zonder gedegen ken

nis van de beoogde klanten het juiste pro

duct op de markt te brengen en een realisti

sche verkoopprognose te maken. Dit maakt 

het ook nog eens ronduit dom. 

rens een nieuwe strategie uit te stippelen. Op macroniveau maken werkgevers zich 

Zo niet onze overheid, noch de politiek. uiteraard zorgen om de krappe arbeids-

'Nieuwe ronden, nieuwe kansen' zullen ze markt. Op microniveau probeert ieder voor 

wel denken en altijd kost dit tijd. Kostbare zich de sterkste kandidaat te strikken, dik-

levenstijd van mensen die thuis zitten en wijls bij een andere werkgever vandaan. 

aan wie zelfs helemaal niets gevraagd Werkzoekenden met een uitkering zijn 

wordt. Wonderlijk, hoc in een dergelijk zelf meestal niet spontaan de eerste keus. De 

regulerend circuit het volstrekt acceptabel is particuliere markt is hier simpelweg toe 
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gehouden vanuit de eigen bedrijtsdoelen. 

Optimale bedrijfsresultaten zijn ook van 

maatschappelijk belang. al was het alleen 

maar voor onze gemeenschapsinkomsten. 

De collectieve sector heeft dit excuus niet. 

Toch loopt zij zeker niet voorop in voor

beeldbelcid. Sterker nog. uit cijters binnen 

mijn eigen organisatie blijkt op een aantal 

van 500 werkzoekenden met een uitkering 

een verval van 15"{,. Ofwel: 15% van de men

sen die in de collectieve sector werkte, ging 

weer aan de slag in de particuliere sector. 

Ln de overheid wijst maar naar de particu

liere markt en schrijft haar dwingende 

maatregelen voor... De overheid zou er goed 

aan doen eerst zelf een sociaal werkgevers

gezicht te tonen en werkelijk te laten zien 

dat werkzoekenden met een uitkering heel 

goed weer aangenomen kunnen worden. 

Aangezien de collectieve sector zo'n 25'){, van 

onze totale arbeidsmarkt omvat, zou dat 

nou eens wel een substantieel verschil kun

nen maken. Bovendien: goed voorbeeld doet 

goed volgen. [en geschikt personeelsbeleid 

van overheidswege biedt meer perspectieven 

veld. Mensen met een uitkering zijn dan ook 

mensen zoals u en ik, allemaal met een 

geheel eigen verhaal, ervaringen, hoop, illu

sies. Ln geen twee mensen zijn hetzelfae. De 

logische uitgangspositie is, dat het behoren 

tot de lwl'es reden is tot dankbaarheid en dat 

wij het anderen (iedereen eigenlijk) gunnen 

om maatschappelijk te participeren. 

Daarvoor willen wij ons inspanningen 

getroosten. Dat is de integere intentie, die 

nadere regelgeving rechtvaardigt en waar

aan procedures ondergeschikt zijn. Hieraan 

zijn wel degelijk duidelijke targets te koppe

len, verifieerbaar door alle betrokkenen, 

maar vooral ook door de werkzoekende zelf. 

Wat we in elk geval nodig hebben is waar

achtig geloof en een arbeidscultuur die niet 

op onjuiste beelden afgaat, maar gelooft in 

de inzetbaarheid, de productiviteit en de 

motivatie van arbeidsongeschikten. En waar 

zou zo'n cultuur beter op z'n plek zijn dan 

bij juist die overheden die zich (in beleid

stermen) zoveel zorgen maken over het aan

tal arbeidsongeschikten? 

dan over elkaar heen tuimelende nieuwe (Overigens moet niet al te demagogisch wor-

maatregelen en concepten. Maar dan is het den omgegaan met de zogenaamde 'bijna 

wel nodig dat allerlei negatieve beelden over één miljoen arbeidsongeschikten'. Tot deze 

arbeidsongeschikten verdwijnen. Beelden categorie behoren namelijk ook mensen die 

over een geringere productiviteit, over onbe- ouder zijn dan 57 jaar, die te ziek of gehan-

rekenbaarheid, persoonlijke instabiliteit, dicapt zijn, mensen die al maximaal aan het 

maar vooral het vertekende beeld van de werk zijn en personen met een dubbele uit-

enorme (amorfCjmassa van 'bijna-één-mil- kering (WAO en WW, of WAO en bijstand)). 

joen'. 

Ons stelsel van sociale zekerheid kan ook 

worden bezien vanuit medemenselijkheid. 

Het kan ons immers allemaal overkomen; 

een ongelukkige loopbaan ontwikkeling, een 

chronische of dodelijke ziekte, een auto

ongeluk, een zware blessure op het sport-

Mw. P. van Leeuwen is directeur van SIOM, een 

organisatie die mensen begeleid en reintegrecrt op 

weg naar een nieuwe baan; ook biedt SIOM oplei

dingen aan op administratief en automatiserings

gebied. 
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