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Naar een slimmer en socialer 

participatiebeleid 
DR. P. DE BEER 

Het beleid van werk-werk-werk is ten onrechte gezien als de sleutel voor de 

oplossing van allerlei sociale problemen in Nederland. Ja zeker: er zijn veel 

extra banen bijgekomen, maar het aantal uitkeringsgerechtigden is nauwe

lijks gedaald en de inkomensverschillen zijn toegenomen. Bovendien was de 

stijging van de arbeidsproductiviteit in de negentiger jaren - historisch en 

internationaal gezien - gering. Paul de Beer bepleit daarom aan de ene kant 

een scheiding van economisch en sociaal beleid en aan de andere kant het ver

hogen van de arbeidsproductiviteit zonder verhoging van de werkdruk. 

Nobelprijswinnaar economie Jan Tinbergen formuleerde in de jaren vijftig een 

eenvoudige regel voor het economische beleid: 'Het aantal beleidsinstrumenten 

dat men inzet dient minimaal even groot te zijn als het aantal doeleinden dat 

men nastreeft.' Hoewel deze regel een halve eeuw later nog even geldig is, wordt 

er in de praktijk nogal eens tegen gezondigd. Politici kunnen vaak de verleiding 

niet weerstaan om een instrument te presenteren als wondermiddel voor een 

reeks van problemen. Zo beschouwden in de jaren tachtig de opeenvolgende 

kabinetten-Lubbers de sanering van de overheidsfinanciën als het middel bij uit

stek om de sociaal-economische problemen van ons land aan te pakken. Nu zul

len achteraf weinigen bestrijden dat het noodzakelijk was om de overheidsfinan

ciën op orde te brengen. Maar of dit ook bijdroeg aan de vergroting van de wel

vaart, de gezondmaking van de publieke sector en de bestrijding van de werk

loosheid, is op zijn zachtst gezegd discutabel. 

Werk, werk en nog eens werk 

In de jaren negentig werd verhoging van de arbeidsparticipatie voor de regering 

hét middel om vele sociale problemen te lijf te gaan. In de regeringsverklaring 

van zijn eerste 'paarse' kabinet formuleerde premier Kok het als volgt: 'De sleu

tel ligt bij werk, werk en nog eens werk. ( ... l Meer mensen aan het werk: dat is de 

sleutel voor de oplossing van veel van de sociale problemen die ons land kent. 

Centrale opgave voor de samenleving en regering is dan ook langs een veelheid 

van wegen meer werkgelegenheid te creëren.' 

Meer werk werd onder meer bepleit om sociale uitsluiting tegen te gaan, de 

armoede te bestrijden, de ongelijkheid te verminderen, het draagvlak onder de 
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verzorgingsstaat te verbreden. de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. de 

concurrentiepositie van het bedrijfsleven te versterken en de welvaart te vergro

ten. Meer werk is er in de jaren negentig inderdaad gekomen: veel meer zelfs 

dan wie dan ook had durven verwachten. Tussen 1990 en 2000 groeide de werk

gelegenheid met 1.3 miljoen personen. Afgemeten aan de banengroei was het 

participatiebeleid van de jaren negentig dan ook een groot succes. Gaandeweg 

lijkt het middel van de werkgelegenheidsgroei en de verhoging van de arbeids

deelname echter steeds meer een doel op zich te zijn geworden. De doelen waar 

het om was begonnen - zoals vermindering van armoede en sociale uitsluiting 

en versterking van het economische draagvlak - zijn geleidelijk uit het zicht ver

dwenen. Als we nagaan wat er van deze doelen is gerealiseerd. wordt het beeld 

minder rooskleurig. 

De minder rooskleurige jaren negentig 

Het aantal personen dat een beroep doet op de sociale zekerheid is weliswaar 

sterk teruggelopen. maar het aantal huishoudens dat afhankelijk is van een 

sociale uitkering - de zogenaamde nulverdieners - is in de jaren negentig amper 

kleiner geworden. Het percentage huishoudens met een laag inkomen daalde 

tussen 1990 en 1998 met slechts één procent. van 15% naar 14%. De inkomens

verschillen namen in de jaren negentig toe. Weliswaar groeide de economie in 

Nederland sneller dan in veel andere Europese landen. maar afgezet tegen de 

zeer sterke werkgelegenheidsgroei was de economische ontwikkeling bepaald 

niet indrukwekkend: op de jaren tachtig na was de economische groei in de 

jaren negentig lager dan in enig ander naoorlogs decennium. Ook aan het sub

jectieve welbevinden van de bevolking heeft de stijging van de arbeidsparticipa

tie weinig bijgedragen: het percentage van de bevolking dat zichzelf gelukkig 

noemt. steeg licht. van 88% in 1990 naar 90% in 1998. maar het percentage dat 

zeer tevreden is met het leven daalde. van 55% in 1990 naar 45% in 1998.' 

De stelling van Tinbergen indachtig. is de verklaring voor deze teleurstellende 

resultaten niet zo moeilijk te geven: doordat we met één instrument. namelijk 

vergroting van de arbeidsparticipatie. zoveel doelen tegelijkertijd nastreefden. 

was het haast onvermijdelijk dat de meeste daarvan niet of slechts ten dele zou

den worden gerealiseerd. Alleen doordat we het ingezette middel steeds meer als 

een doel op zich zijn gaan zien. lijkt het beleid zo succesvol te zijn geweest. 

Scheiding tussen sociaal en economisch beleid 

Welke lering kunnen we uit deze ervaringen trekken voor het beleid in de 

komende jaren? De conclusie moet zeker niet luiden dat het participatiebeleid 
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heeft gefaald en we er beter vandaag dan morgen mee kunnen stoppen. Het pro

bleem is immers niet falend beleid, maar te hoge verwachtingen van wat het 

beleid kan opleveren. De belangrijkste les is, dat het participatie beleid dient te 

worden aangevuld en ondersteund met ander beleid. Alleen door méér beleids

instrumenten in te zetten, kunnen we een groter deel van de geformuleerde 

doelstellingen realiseren. 

In het bijzonder is het wenselijk om nadrukkelijker een onderscheid aan te bren

gen tussen sociale doelen en sociaal beleid aan de ene kant en economische doe

len en economisch beleid aan de andere kant. Bij de sociale doelen gaat het met 

name om bestrijding van armoede, ongelijkheid en sociale uitsluiting en bevor

dering van maatschappelijke participatie en integratie en sociale cohesie. Bij de 

economische doelen valt te denken aan vergroting van de welvaart en verster

king van het (financiële) draagvlak onder de verzorgingsstaat. Hiermee wordt 

overigens niet betoogd dat sociale en economische doelen geheel los van elkaar 

staan. Integendeel. realisering van de economische doelen is vooral van belang 

omdat zij - in ieder geval op langere termijn - een noodzakelijke voorwaarde 

zijn voor een duurzame verwezenlijking van de sociale doelen. 

Omgekeerd kunnen de sociale doelen op termijn bijdragen aan de economische 

doelen, bijvoorbeeld doordat het beschikbare arbeidspotentieel optimaal wordt 

benut. Maar op korte en middellange termijn (vijf tot tien jaar) kan het wense

lijk, zo niet noodzakelijk zijn, om sociale en economische doelen langs verschil

lende wegen na te streven. Hieronder worden achtereenvolgens voor het sociale 

beleid en voor het economische beleid enkele suggesties gedaan. 

Doelgroepgericht arbeidsparticipatiebeleid 

Wie arm is en werk vindt, heeft een grote kans na verloop van tijd uit de armoe

de te ontsnappen. Wie werkt, is vaker maatschappelijk actief en politiek geïnte

resseerd en verkeert minder vaak in een sociaal isolement dan wie werkloos is.' 

Betaald werk kán dan ook een doeltreffend middel zijn om armoede te bestrij

den en sociale uitsluiting tegen te gaan. Maar het werk moet dan wel terechtko

men bij de armen en uitgeslotenen. En daar schortte het de afgelopen tien jaar 

aan: het gros van de nieuwe banen werd bezet door herintredende vrouwen en 

jongeren die in het merendeel van de gevallen juist niet arm en niet sociaal uit

gesloten waren. 

Om het sociale karakter van het arbeidsparticipatiebeleid te versterken, zal het 

meer moeten worden toegespitst op de doelgroep. Daar is de afgelopen jaren al 

het nodige aan gedaan door het scheppen van tienduizenden gesubsidieerde 
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Prioriteit voor de 
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zoek naar de oorza-

ken van stagneren
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mogelijkheden 

voor productivi

teitsverhoging zon

der werkdrukver-

groting. 

banen in het kader van de banenpools, het Jeugd Werk Garantieplan (JWG) en de 

Melkertbanen, inmiddels omgedoopt tot WlW- en ID-banen. Hoeveel kansarme 

werklozen en bijstandsontvangers daarmee precies aan het werk zijn geholpen, 

is moeilijk aan te geven. Maar het staat wel vast dat met dit gerichte arbeids

marktbeleid minder dan één op de tien uitkeringsgerechtigden onder de 65 jaar 

is bereikt.' 

Twee opties voor effectief sociaal beleid 

Om het sociale beleid effectiever te maken valt aan twee opties te denken, die 

het beste in combinatie kunnen worden uitgevoerd. Aan de ene kant zouden we 

het arbeidsmarktbeleid nog meer kunnen toespitsen op de meest kansarme 

groepen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door werkzoekenden een voucher (of 'rug

zakje') te geven, waarvan de waarde groter is naarmate men minder kansen 

heeft op de arbeidsmarkt. Deze voucher zou men voor uiteenlopende doelen kun

nen aanwenden, zoals scholing, een loonkostensubsidie voor een potentiële 

werkgever en een startsubsidie om een eigen bedrijfje te beginnen. 

Aan de andere kant zouden we armoede en sociale uitsluiting meer buiten de 

sfeer van de betaalde arbeid om kunnen bestrijden. Armoede is weliswaar niet 

louter, maar toch in belangrijke mate een kwestie van inkomen. Als een groot 

deel van de uitkeringsgerechtigden geen reële kans maakt op betaald werk, kan 

de armoede onder deze groep beter worden aangepakt met inkomensmaatrege

len. Over de meest gewenste vorm daarvan is overigens discussie mogelijk. Die 

kan uiteenlopen van een generieke verhoging van de sociale uitkeringen (boven

op de verhoging die voortvloeit uit de koppeling aan de lonen) tot specifieke en 

gedifferentieerde toelagen en tegemoetkomingen voor speciale groepen (bijvoor

beeld langdurig uitkeringsafhankelijke gezinnen met kinderen). 

Een interessante mogelijkheid is een combinatie van beide opties door arbeids

deelname te ondersteunen met inkomenspolitieke maatregelen. Daarbij kan het 

zowel om fiscale als om sociale zekerheidsmaatregelen gaan. In het eerste geval 

kan men denken aan een belastingaftrek voor werkenden met een laag loon 

(naar het voorbeeld van de Amerikaanse Earned Income Tax Credit ofEITC), in het 

tweede geval aan een verruiming van mogelijkheden om een (deeltijd)baan te 

combineren met een (gedeeltelijke) uitkering. Deze laatste mogelijkheid is vooral 

van belang omdat veel nieuwe banen, vooral aan de onderkant van de arbeids

markt, deeltijdbanen zijn en veel 'inactieven', zoals bijstandsmoeders en gedeel

telijk arbeidsgeschikten, niet bereid of in staat zijn om een volledige baan te 

accepteren. In de huidige situatie is helemaal niet werken voor hen vaak een 

aantrekkelijker optie dan volledig werken, terwijl een gedeeltelijke baan met een 
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We werken steeds 

harder maar 'doen' 

steeds minder. 

inkomens aanvulling via de sociale zekerheid wellicht hun voorkeur zou hebben. 

Informatie- en communicatietechnologie in jaren negentig 

Economische groei is per definitie het resultaat van de groei van de werkgele

genheid en de stijging van de arbeidsproductiviteit. In alledaags Nederlands: de 

welvaart kan stijgen doordat meer mensen gaan werken en doordat we slimmer 

of harder gaan werken. Bezien we de periode sinds de Tweede Wereldoorlog. dan 

was in ieder decennium de bijdrage van de productiviteitsstijging aan de wel

vaartsgroei tenminste twee maal zo groot als de bijdrage van de werkgelegen

heidsgroei. De jaren negentig vormden hierop een opvallende uitzondering: in 

dit decennium droeg de werkgelegenheidsgroei meer bij aan de economische 

groei dan de productiviteitsstijging. De stijging van de arbeidsproductiviteit was 

in de jaren negentig in Nederland niet alleen in historisch maar ook in interna

tionaal perspectief gering. Een grote extra arbeidsinspanning leverde in deze 

periode relatief weinig welvaartsgroei op. Dit is des te opmerkelijker omdat in 

de jaren negentig niet alleen veel meer mensen zijn gaan werken, maar de wer

kenden bovendien steeds meer klagen over het hoge werktempo en de hoge 

werkdruk. En daarnaast was er in deze periode sprake van een indrukwekkende 

opmars van nieuwe technologieën, vooral in de sfeer van informatie- en commu

nicatiemiddelen. Blijkbaar dragen deze tot nu toe weinig bij aan de verhoging 

van de arbeidsproductiviteit. 

Iedereen die te maken heeft gehad met de invoering van een nieuw computer

systeem of softwarepakket weet. dat dit aanvankelijk vaak meer werk oplevert 

(en dus eerder de productiviteit verlaagt) dan dat het werk bespaart. Als er voor

al sprake is van overgangs- en invoeringsproblemen mogen we verwachten dat 

de productiviteit de komende jaren sterker zal groeien. Het is echter niet uitge

sloten dat de geringe efficiëntie van nieuwe technologieën een meer structureel 

karakter heeft. 

Volgens de Amerikaanse econoom Robert Gordon zijn computers eenvoudigweg 

te goedkoop geworden! De PC behoort inmiddels - net als de telefoon - tot de 

standaardinventaris van het kantoor. Er wordt nauwelijks meer afgewogen of het 

apparaat bijdraagt aan de productiviteit van de medewerker. Doordat de PC het 

zo gemakkelijk maakt om informatie te produceren en te verspreiden, neemt de 

beschikbare hoeveelheid informatie explosief toe. De capaciteit van mensen om 

informatie op te nemen en te verwerken, is echter niet of nauwelijks toegeno

men. Daardoor zijn steeds meer werkenden steeds meer tijd kwijt met het selec

teren en verwerken van het steeds maar groeiende aanbod aan informatie (infor

mation overload). Het heeft er alle schijn van dat het optimum hier allang is 
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We moeten niet 

harder gaan wer

ken, maar slimmer. 

gepasseerd. Dit zou kunnen verklaren waarom steeds meer mensen klagen over 

een hoge werkdruk, terwijl zij tegelijkertijd het gevoel hebben steeds minder 

aan hun 'echte' werk toe te komen. We werken steeds harder maar 'doen' in feite 

steeds minder. 

Niet harder maar slimmer werken 

Als deze analyse juist is, mogen we voor een verhoging van de arbeidsproductivi

teit niet veel verwachten van de technologie. Het is zelfs niet uitgesloten dat ver

dere technologische vernieuwing het probleem alleen maar zal verergeren. De 

oplossing voor de stagnerende productiviteitsstijging zal veeleer moeten worden 

gezocht in een efficiëntere organisatie van het werk. Simpel gezegd: we moeten 

niet harder gaan werken, maar slimmer. 

Het is niet zo eenvoudig aan te geven hoe dit kan worden bevorderd. Het is 

gemakkelijker aan te geven wat er niet moet gebeuren. Langer werken om de 

productiviteit op te voeren, is in ieder geval niet de juiste weg. Het zou het paard 

achter de wagen spannen, omdat de extra tijd waarschijnlijk voor een groot deel 

wordt benut voor meer van dezelfde weinig-productieve activiteiten. Juist korter 

werken zou een stimulans kunnen zijn voor een efficiëntere organisatie van het 

werk. Ook het bevorderen van de combinatie van (betaald) werk en (onbetaalde) 

zorg zou in dit verband heilzaam kunnen zijn. Naarmate meer werkenden tijd 

vrij willen maken voor andere activiteiten, wordt het belangrijker om het werk 

zelf goed en efficiënt te regelen. Bovendien zou het de (over)belasting van met 

name tweeverdieners kunnen verminderen. 

Ook bepaalde vormen van prestatiebeloning zouden een positief effect kunnen 

hebben. Als niet de aanwezigheid op het werk, maar de feitelijk geleverde presta

tie de beloning bepaalt, worden werkenden meer geprikkeld om hun werk effi

ciënt te organiseren en improductieve bezigheden (die immers niet worden 

beloond) tot een minimum te beperken. Dit vereist natuurlijk wel dat de 'presta

ties' op een goede manier worden gemeten. Dat is geen sinecure. Voorkomen 

moet bijvoorbeeld worden, dat het beloningssysteem prikkelt om zoveel moge

lijk informatie te produceren. Meer onderzoek naar de oorzaken van de stagne

rende productiviteitsontwikkeling en naar mogelijkheden om de productiviteit 

te verhogen zonder de werkdruk te vergroten, verdient de komende jaren dan 

ook hoge prioriteit. 
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Een scheiding in het participatiebeleid 

Het creëren van werk als doel op zich staat op gespannen voet met het zo effi

ciënt mogelijk organiseren van het werk en het verhogen van de arbeidsproduc

tiviteit. Daarom is het belangrijk om de sociale en de economische doelen van 

het participatiebeleid van elkaar te scheiden. Het scheppen van werk voor kans

arme groepen dient op basis van sociale criteria te worden beoordeeld: draagt 

het bij aan sociale integratie en vermindering van armoede? Productiviteitscrite

ria spelen daarbij een ondergeschikte rol. 

Voor kansrijke groepen op een krappe arbeidsmarkt dient het participatiebeleid 

echter een ander doel. Bij hen gaat het er niet om zoveel mogelijk werk te 

creëren, maar om het werk zo efficiënt mogelijk te organiseren, zodat er vol

doende tijd overblijft voor andere hooggewaardeerde maar onbetaalde activitei

ten. Hoe hoger de productiviteit, hoe beter - zolang die althans het risico op 

stress en burnout niet vergroot. 

De gescheiden aanpak van sociale en economische doeleinden is zeker niet zon

der risico's. Ze zou tot een groeiende (inkomens)kloof tussen de werkenden aan 

de onderkant en aan de bovenkant van de arbeidsmarkt kunnen leiden. Zolang 

de groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt voldoende compensatie 

wordt geboden via het inkomensbeleid, lijkt deze optie evenwel te prefereren 

boven een geforceerde poging om sociale en economische doelen in één beleids

pakket onder te brengen. 

Paul de Beer is sinds 1 september 2001 verbonden aan de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid (WRR). Dit artikel is gebaseerd op het rapport 'Over werken in de postin

dustriè1e samenleving' dat hij in zijn vorige functie voor het Sociaal en Cultureel 

Planbureau (SCP) heeft geschreven. 
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