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Arbeidsproductiviteit 

verhogen is geen slimmer 

alternatief 
PROF. DR. IR. J.c. VAN OURS 

De kritiek van Paul de Beer op het in de negentiger jaren gevoerde beleid van 

'werk-werk-werk' is onterecht. Het is de vraag of dat beleid wel ten doel had 

exdusiefvia vergroting van de arbeidsparticipatie sociale integratie te bevor

deren en armoede te bestrijden. Dat beleid was slechts een noodzakelijke, 

maar geen voldoende voorwaarde voor sociale integratie en armoedebestrij

ding. Bovendien heeft De Beer geen geloofwaardig alternatief. Zijn voorstel 

om het activerend arbeidsmarktbeleid te vervangen door beleid dat vooral 

gericht is op het verhogen van de arbeidsproductiviteit noemt Van Ours 

onjuist en zeker niet slimmer of socialer zoals De Beer ons wil doen geloven. 

Het streven naar een 'baanloze groei' is bepaald niet wenselijk. 

Nadat er decennia lang veel meer werklozen waren dan vacatures zijn er sinds 

kort meer vacatures dan werklozen. Ook in de jaren zestig was er schaarste op 

de arbeidsmarkt, in de jaren zeventig begon de werkloosheid op te lopen, in de 

jaren tachtig was de werkloosheid extreem hoog en in de jaren negentig daalde 

ze dermate, dat er momenteel weer sprake is van schaarste. Wat betreft de 

schaarste zijn we aan het begin van de nieuwe eeuw, dus weer terug in de jaren 

zestig. De situatie nu is echter wezenlijk anders dan toen om twee redenen. 

In de eerste plaats was er van actief arbeidsmarktbeleid geen sprake terwijl dit 

in de jaren negentig een van de pijlers van het Nederlandse werkgelegenheids

wonder is geweest. De situatie in de jaren zestig was te danken aan een voorspoe

dige internationale conjunctuur waarin Nederland niet bovenmatig goed scoor

de. Het tweede verschil is dat van het toekomstperspectief. Terwijl destijds al 

rekening gehouden werd met oplopende werkloosheid onder andere in verband 

met demografische ontwikkelingen, is er momenteel zorg om blijvende krapte 

wegens de vergrijzing van de Nederlandse bevolking. Terugkijkend is het opval

lend dat er destijds niet of nauwelijks werd gekozen voor het mobiliseren van 

het bestaande arbeidspotentieel (de participatiegraad van gehuwde vrouwen was 

ongekend laag). 

Het Centraal Economisch Plan 1964 zegt hierover: 'Ter verruiming van de 

arbeidsmarkt werd voorts besloten tot een bespoediging van de voorgenomen 
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verkorting van de militaire diensttijd en tot een opschuiving van de aanslag

grens voor de inkomstenbelasting, terwijl de overheid een versnelde invoering 

van de gelijke beloning voor mannen en vrouwen bepleitte. ( ... ) Op de arbeids

markt stegen de spanningen in het najaar wederom tot zeer grote hoogte, terwijl 

voor de afzienbare toekomst nauwelijks een verandering mocht worden ver

wacht. Onder deze omstandigheden dreigde het georganiseerde bedrijfsleven 

zijn greep op de loonvorming geheel te verliezen. ( ... ) Er werd dan ook besloten 

tot een forse verhoging van het officiële loonpeil terwijl tevens andere maatrege

len werden beraamd om de zwarte loonvorming tegen te gaan.' 

De loonstijgingen destijds vielen keer op keer veel groter uit dan vanuit macro

economisch perspectief wenselijk werd geacht. In het midden van de jaren zestig 

was de werkloosheid ook na de loonexplosies onveranderd laag en kwam een 

immigratiestroom op gang die - althans macro-economisch gezien - zonder pro

blemen werd geabsorbeerd. Aan het eind van de jaren zestig waren er nog steeds 

spanningen op de arbeidsmarkt. De lage werkloosheid werd vooral als een pro

bleem ervaren vanwege de eruit voortvloeiende stuurloosheid in de loonvor

ming. 

Naar een activerend arbeidsmarktbeleid 

De ontwikkeling in het beleidsmatig denken over de arbeidsmarktproblematiek 

kan goed worden weergegeven aan de hand van rapporten van de 

Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR). In het rapport 'Maken wij 

er werk van?' (1977) wordt gesteld dat onze samenleving wordt gekenmerkt door 

een unieke combinatie van twee stelsels, namelijk een industrieel systeem dat 

sterk op prestatie is gericht en een stelsel van sociale zekerheid dat inkomens 

beschikbaar stelt zonder gelijktijdige tegenprestatie. Een verdere uitbouw van de 

sociale zekerheid zou aan grenzen onderhevig zijn (er waren in 1975 350.000 

WAO-ers). Daarom werd gepleit voor het 'scheppen van arbeidsplaatsen, in welke 

het herverdelen van bestaande arbeidsplaatsen, zodat geen 

grote bestanden niet-actieven voorkomen' . 

De opvatting van de WRR dat een vergroting van de arbeidsparticipatie belang

rijk is, loopt als een rode draad door veel rapporten. De wijze waarop dat gereali

seerd kan worden is echter aan verandering van inzicht onderhevig gebleken. In 

'Maken wij er werk van?' - gemaakt tegen een achtergrond van pessimisme 

wegens de combinatie vanjobless growth en een groeiend arbeidsaanbod - wordt 

veel verwacht van het scheppen van arbeidsplaatsen in de quartaire sector. In 

'Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie' gaat het om revitalisering en 

stimulering van de marktsector. In latere rapporten wordt een grotere betekenis 

toegekend aan financiële prikkels, bijvoorbeeld in 'Activerend arbeidsmarktbe-
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leid' (1987) en 'Een werkend perspectief (1990), waarin wordt gesteld dat sociale 

zekerheid niet alleen bedoeld is ter bescherming van de inkomenspositie van bij

voorbeeld werklozen, maar dat er ook een activerende werking van mag uitgaan. 

Activering is het dominante kenmerk van het Nederlandse arbeidsmarktbeleid 

van de afgelopen 15 jaar geweest. Door een combinatie van actief arbeidsmarkt

beleid, herziening van de sociale zekerheid, loonmatiging en groei van deeltijd

arbeid is een situatie ontstaan van bijna volledige werkgelegenheid. 

Heden: Werk-werk-werk 

Het 'werk-werk-werk' van de jaren negentig wordt bekritiseerd omdat niet ieder

een even gemakkelijk de weg naar een betaalde baan weet te vinden en omdat 

een verhoogde arbeidsparticipatie niet vanzelfleidt tot een grotere sociale cohe

sie en een baan niet iedereen onmiddellijk verlost van armoede. Of het arbeids

marktbeleid van de afgelopen jaren wel tot doel had om, zoals Paul de Beer 

beweert, exclusief via een vergroting van de arbeidsparticipatie ook sociale inte

gratie te bevorderen en armoede te bestrijden is een kwestie van interpretatie. 

Zelf heb ik het activerend arbeidsmarktbeleid geïnterpreteerd als een noodzake

lijke maar niet voldoende voorwaarde voor sociale integratie en armoedebestrij

ding. 

Een belangrijk probleem is dat voor veel mensen een baan niet meer is dan een 

bron van inkomsten. Wanneer zich alternatieven aandienen in de vorm van een 

gemakkelijk te verkrijgen uitkering is de keuze snel gemaakt. Voor het beleid is 

het probleem om te herkennen wanneer er sprake is van niet-kunnen en wan

neer van niet-willen. Dat onderscheid is gemakkelijk in theorie te maken maar 

moeilijk in de praktijk te hanteren. Daarom is het van belang de inspanning die 

werkloze uitkeringsontvangers zich getroosten om een baan te vinden nauwkeu

rig te volgen en eventueel bij te sturen. Het gaat dan bijvoorbeeld om onvoldoen

de zoekinspanningen of het weigeren van passend werk. In dit bijsturen speelt 

sanctiebeleid een belangrijke rol. Ik denk nog steeds dat het draagvlak voor de 

Nederlandse welvaartsstaat in stand wordt gehouden door een onderscheid te 

blijven maken tussen niet-willen en niet-kunnen. Daarom moet worden doorge

gaan met de pogingen om ook de moeilijk plaatsbaren naar de arbeidsmarkt te 

begeleiden. Hoe lastig dat soms ook is. 

De relatie tussen arbeidsparticipatie en sociale cohesie is naar mijn weten niet 

gebaseerd op een uitbundige hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek. Dat is 

jammer maar geen reden om van het beleid gericht op het bevorderen van de 

arbeidsparticipatie af te stappen. Met betrekking tot het sanctiebeleid gericht op 

ontvangers van een werkloosheidsuitkering geldt iets dergelijks. Pas jaren na de 

introductie van een sanctiebeleid is aangetoond dat dit inderdaad een positief 
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effect heeft op de snelheid waarmee uitkeringsontvangers een baan vinden. Ook 

hier ging er geen degelijk onderzoek aan vooraf, want het organiseren van socia

le experimenten is in Nederland ongebruikelijk. Werkende weg kan er onder

zoek worden gedaan naar effecten van nieuw beleid. 

Armoede is echter niet exclusief beperkt tot uitkeringsontvangers. Er zijn ook 

werkenden die een baan hebben met een laag loon en weinig positieve vooruit

zichten voor de langere termijn. Er kan ook sprake zijn van een participatie-val 

wanneer mensen van de ene reïntegratiemaatregel naar de andere doorschuiven 

zonder veel perspectief op een goede baan. Natuurlijk leidt arbeidsparticipatie 

niet onmiddellijk tot het verdwijnen van armoede. Dat is ongetwijfeld allemaal 

waar, maar dat mag nog geen reden zijn om het beleid gericht op vergroting van 

de arbeidsparticipatie dan maar niet op bepaalde delen van de bevolking van 

toepassing te laten zijn. 

Toelmffist: Opnieuw baanloze groei? 

Dat de werkloosheid binnenkort zal toenemen ligt voor de hand. Een krappe 

arbeidsmarkt leidt tot hogere lonen. Vakbonden eisen, al dan niet gedwongen 

door hun achterban, hogere lonen die tot een vertraging in de groei van de 

werkgelegenheid leiden en de werkloosheid doen toenemen. 

De huidige krapte heeft een tijdelijke en een structurele component. De krapte 

is tijdelijk omdat de werkloosheid zich op dit moment onder het evenwichtsni

veau bevindt. Pas bij een enigszins grotere werkloosheid zullen de vakbonden 

afzien van forse loonsverhogingen. De structurele component vloeit voort uit de 

demografische ontwikkeling die weinig perspectieven biedt voor een groei van 

het arbeidsaanbod. Integendeel, door de vergrijzing van de bevolking neemt het 

arbeidsaanbod eerder af dan toe. 

De gevolgen van de vergrijzing - stijgende uitgaven voor AOW en gezondheids

zorg - kunnen opgevangen worden door een vergroting van de arbeidsparticipa

tie of een verhoging van de arbeidsproductiviteit. In het eerste geval zijn er meer 

mensen productief, in het tweede geval is dezelfde groep mensen productiever 

en is er opnieuw sprake van jobless growth. In beide gevallen neemt de productie 

per hoofd van de bevolking toe. Paul de Beer vindt de eerste mogelijkheid dom

mer dan de tweede. Ik ben hiervan niet van overtuigd. 

Er is een weliswaar een statistische relatie tussen economische groei, werkgele

genheid en arbeidsproductiviteitstoename maar een toename van de arbeidspro

ductiviteit is eerder een resultante van ontwikkelingen in de groei en werkgele

genheid dan een beleidsinstrument. Er een beleidsinstrument van maken hoeft 
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ook niet, want als de krapte op de arbeidsmarkt tot hogere lonen leidt, neemt de 

arbeidsproductiviteit vanzelf toe, De consequentie van een gelijkblijvend arbeids

aanbod is wel dat er meer inkomensoverdrachten nodig zijn, Indien de verhou

ding tussen het aantal uitkeringsgerechtigden en het aantal werkenden stijgt 

hoeft volgens Paul de Beer het beslag van de sociale zekerheidsuitgaven op het 

nationaal product niet toe te nemen, Althans, indien dl' uitkeringsniveaus ten 

opzichte van de lonen worden verlaagd enjof indien de loonontwikkeling achter

blijft bij de productiviteitsstijging, Gevolg daarvan is in het eerste geval dat dl' 

uitkeringsontvangers de rekening betalen, In het tweede geval nemen de 

bedrijfswinsten toe en zullen vooral de aandeelhouders tevreden zijn, Het is me 

niet duidelijk onder welke van de labels 'socialer' of 'slimmer' beide mogelijkhe

den vallen, 

Een combinatie van een hoge arbeidsproductiviteit en veel inkomensoverdrach

ten is maatschappelijk gezien nlinder stabiel dan een wat lagere arbeidsproduc

tiviteit, grotere arbeidsparticipatie en minder inkomensoverdrachten, De 

arbeidsproductiviteit stimuleren vanuit de gedachte dat dit een werkbaar alter

natief is voor een vergroting van de arbeidsparticipatie lijkt mij onjuist en zeker 

niet slimmer of socialer. 

Prof dl~ ir, Jan van Ours is hoogleraar arbeidseconomie aan ele Universiteit van Tilburg Cil 

verbonden aan CentIiR en OS!\. 

Noten 
1. Sterker nog, niet lang voor het ontstaan van het arbeidstekort werd emigratie nog gesti

muleerd via premieregelingen en vertrokken 100,000 Nederlanders richting Canada, 

Australië en Nieuw-Zeeland, 

2, Het alternatieve legitimeren van meer en verscheidener vormen van non-activiteit werd 

niet acceptabel gevonden in verband met het draagvlak, door de WRR gedefinieerd als 'de 

middelen waaruit de collectieve uitgaven gefinancierd moeten worden', 

3, Hieraan ligt geen masterplan ('poldermodel') ten grondslag zoals helder verwoord is in: 

Jelle Visser en Anton Hemerijck, A DlltciJ mimcle; Job growtiJ, welfare reJonn and corpomtism in 

liJe NetiJerlands, Amsterdam University Press 1997, 

4. Paul de Beer (2001), Naar een slimmer en socialer participaliebeleid, elders in dit nummer. 

5. Ibidem. 

6. In zijn bijdrage in dit nummer pleit Paul de Beer voor de introductie van financiële 

prikkels: bepaalde vormen van prestatiebeloning kunnen leiden tot een hogere arbeids

productiviteit. 

7. Paul de Beer, Owr werken in de postindllstriële samenleving, Den Haag, Sociaal en Cultureel 

Planbureau 2001. 
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