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Günther Schmid, 
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Door drs. M . .lansen 

Günther Schmid is directeur van de onderzoeksafdeling 
Arbeidsmarktbeleid en Werkgelegenheid aan het Sociaal 
Wetenschappelijk Onderzoekscentrum (WZB) te Berlijn en 
hoogleraar politieke economie aan de Vrije Universiteit 
van Berlijn. Hij is al jaren betrokken bij wetenschappelijk 
onderzoek inzake werkgelegenheidsbeleid in opdracht 
van de Europese Commissie. Ook is hij de bedenker van 
het concept 'transitionele arbeidsmarkt' dat in steeds 
meer Europese landen ingang aan het vinden is: niet 
alleen in wetenschappelijke maar ook in politieke krin
gen. In de zomer deed Schmid ons land aan voor een 
mammoetconferentie van de Society for the Advancement 
of Socio-Economics. De redactiesecretaris greep deze kans 
aan voor een gesprek over de historische en theoretische 

achtergronden van het concept. 
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SC:HMlD: Ik ben in het begin van de jaren 

negentig in verschillende hoedanigheden 

betrokken geweest als adviseur van de 

Europese Commissie inzake het werkgele

genheidsbeleid. Onder andere was ik 

woordvoerder van het Onderzoeksnetwerk 

van werkgelegenheidsbeleid? 

SCHMID: De rapporten moeten inderdaad in 

dat licht bezien worden. Het enige wat de 

Commissie kon doen was stimuleren dat 

er informatie werd uitgewisseld. Er is een 

(Research Network) waarvan zeven hoogle- kwartaaltijdschrift van het onderzoeks-

raren deel uitmaakten uit Zweden, netwerk dat gaat naar ministeries en 

Frankrijk, Verenigde Staten, Japan, Italië public employment services 

en Duitsland. Dit maakte weer deel uit (Arbeidsvoorziening, red.) in verschillende 

van het MISEP, het Mutual Information Europese landen. Kijken we naar de afge-

System for Employment Policies, wat nu 

Employment Observatory heet. Het onder

zoeksnetwerk was niet beleidsadviserend, 

maar nadrukkelijk wetenschappelijk advi

serend. Het was gelieerd aan het 

lopen jaren, dan heeft zich de volgende 

ontwikkeling voorgedaan. In het begin 

streefde de Europese Commissie uitslui

tend naar het uitwisselen van informatie. 

Dat bleek echter onvoldoende succesvol. 

Directoraat-generaal Werkgelegenheid van Daarna heeft men concrete richtlijnen 

Eurocommissaris Larsson. Het ontwikkeld. Een derde stap werd gemaakt 

Onderzoeksnetwerk publiceerde drie rap

porten waarvan er twee behoorlijk 

invloedrijk waren. Vaak pikten we buz

zwords op en werkten die nader uit. Het 

eerste ging over benchmarking. Die term 

kwam eind jaren negentig op. Het rapport 

zette uiteen wat het was en hoe het 

gebruikt kon worden. De commissie is de 

daarin bepleite methodologie gaan 

gebruiken. Het tweede rapport ging over 

employability. Het onderzoeksnetwerk 

slaapt op het ogenblik enigszins sinds het 

vertrek van de vorige Eurocommissaris 

Larsson. Zijn Griekse opvolger hechtte 

hieraan tot voor kort minder belang. 

Daarin lijkt nu weer verandering te 

komen. 

Europees werkgelegenheids

beleid 

CDV: De Europese Commissie heeft toch 

door Larsson en Delors toen werd afge

sproken dat alle lidstaten elk jaar met een 

nationaal actieprogramma moesten 

komen dat geëvalueerd zou worden met 

behulp van de richtlijnen. Er kwam een 

werkgelegenheidscommissie waarin hoge 

ambtenaren zitting hadden en deze evalu

eerde de actieprogramma's en gaven feed

back. Onder andere met betrekking tot de 

vraag ofmen de richtlijnen wel gevolgd 

had. Hierbij werd ook de benchmarking

methodiek gebruikt. Daardoor konden de 

effecten van het beleid in verschillende 

landen vergeleken worden. 

Concept 'transitionele 

arbeidsmarkt' 

CDV: Wanneer en waarom bent u het con

cept van een transitionele arbeidsmarkt 

gaan gebruiken? 

niet echt veel bevoegdheden op het gebied SCHMlD: Ik heb het begrip voor het eerst 
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gebruikt in een Duitse discussiepaper in 

1993 of 1994. Overigens ben ik nog steeds 

bezig om het boek erover te voltooien. 

Door enorme drukte gaat dat te langzaam. 

naar mijn zin. Ik hoop dat aan het eind 

van dit jaar af te ronden. In dat paper 

muntte ik het nieuwe begrip Übergangsar

beitsmärkte als kritiek op een concept dat 

door de Duitse regering en andere tradi

tioneel bij het arbeidsmarktbeleid betrok

kenen werd gebruikt, te weten dat van de 

'tweede' of 'secundaire arbeidsmarkt'. 

gezorgd zou kunnen worden dat veel min

der mensen geheel van het toneel van de 

arbeidsmarkt verdwij nen. Daartoe moeten 

meer institutionele opties geschapen wor

den zodat mensen makkelijk kunnen aan

treden op en tijdelijk kunnen terugtreden 

van de arbeidsmarkt. Dat vraagt dan om 

een meer flexibele arbeidsmarkt. 

Tegelijkertijd zijn er andere titels dan 

werk alleen op basis waarvan men aan

spraken kan maken. Het concept van de 

transitionele arbeidsmarkt is bedoeld als 

Daarmee doelde men op een apart werk- een consistente strategie die recht doet 

gelegenheidsbeleid voor ouderen, vrou- aan de wisselende en veranderende rol die 

wen en gehandicapten. Dat vond ik een arbeid speelt in de levensloop van elk 

uitermate gevaarlijk concept, om.dat men mens. Het concept sluit aan bij de typi-

deze groepen als het ware tot tweederangs sche overgangsfases in elke mensenleven: 

Gunther Schmid 

werknemers bestempelde. In plaats van 

zo'n 'tweederangs' arbeidsmarkt pleitte ik 

voor het bouwen van zogenaamde 

Beschäftigungsbrücke. Deze bieden gedu

rende de levensloop van mensen meer 

keuzemogelijkheden of flexibiliteit om 

werk de plaats te geven die bij hun levens

fase of situatie past. 

Daarmee zou een meer pro-actief beleid 

gevoerd kunnen worden, waarmee ervoor 

van opleiding en school naar werk, gezin, 

meer en minder werken en naar pensioen, 

niet meer werken dus. 

Frisse kijk 

CDV: Het perspectief van de transitionele 

arbeidsmarkt heeft aanleiding gegeven 

om cijfers inzake werkloosheid en werkge

legenheid op een nieuwe frisse manier te 

bekijken. 



SCJlMID: Ja, het is opvallend dat veel rege

ringen in hun werkgelegenheidsbeleid 

heel eenzijdig gericht zijn op de werkloos

heidscijfers op zich. Terwijl er achter deze 

cijfers een veel grotere dynamiek en diver

siteit schuilt dan men ooit gedacht heeft. 

Zo was het in Duitsland vorig jaar, toen 

voor het eerst een dynamische analyse 

gemaakt werd, een openbaring dat 4'){, van 

de geregistreerde werklozen niet werkt in 

verband met scholing, arbeidsongeschikt-

SUI\,IID: Het hebben van een gezin en kin

deren is steeds meer een risico geworden. 

Dat blijkt uit het feit dat steeds meer 

mannen en vrouwen besluiten om niet te 

trouwen en geen kinderen te krijgen. In 

Duitsland besluiten 75 tot 80% van de 

vrouwen in een hoge positie om kinder

loos te blijven. Dat zegt ook iets over hoe 

de arbeidsmarkt nog gestempeld is door 

een masculien arbeidsethos. In de 

Verenigde Staten zullen mannen en vrou-

heid of gezinsleven en dus in feite niet wen naar verwachting in 2014 hetzelfde 

echt beschikbaar zijn voor de arbeids- niveau van arbeidsparticipatie bereiken. 

markt. Ik verwacht dat in Europa die mijlpaal in 

2025 zal worden gehaald. Om de zorg voor 

Wat betreft scholing is het bijvoorbeeld de kinderen op te vangen zijn er verschil-

interessant te weten, dat van de groep tus- lende systemen. Veel ouders in de 

sen 15 en 35 jaar ongeveer eenderde nog Verenigde Staten vinden dat ze diensten 

heel sterk gepreoccupeerd is met scholing. moeten kunnen kopen op de markt. 

Dat betekent dus dat een deel van de cate-

gorie 'werklozen' niet allemaal in de cate

gorie 'problematisch' gerangschikt moet 

worden, omdat het minstens voor een 

deel gaat om keuzen in de eigen levens

loop. Aan de andere kant geven de dyna

mische cijfers juist een scherper zicht op 

problemen: zo bleek dat van de 15% tijde

lijk arbeidsongeschikten in het werklozen

bestand zeker 10 tot 12% wel degelijk echt 

werkloos werden op termijn. Het is op 

zich al een belangrijk neveneffect van het 

concept van een transitionele arbeids

markt dat we zicht krijgen op dit soort 

gegevens. 

CDV: U heeft ook meer zicht gekregen op 

de toenemende problemen die zich in 

Europese landen voordoen voor wat 

betreft de overgangen en aansluitingen 

tussen arbeidsmarkt en gezinsleven. 

Het voornaamste probleem is echter dat 

voor het grootste deel van de bevolking de 

eigen inkomsten niet zullen opwegen 

tegen de kosten van uitbesteding, als men 

dat zou willen. Voor een deel is het overi

gens inderdaad mogelijk om die uitbeste

dingskosten met subsidies te drukken. 

Toch is ook de andere kant van de dek

king van het 'risico' van ouderschap van 

belang. Dat is de compensatie voor oppor

tunity-kosten. Ofwel, compensatie voor 

gederfde inkomsten omdat er tijd aan de 

kinderen moet worden besteed. 

Verschillende landen hebben daar syste

men voor, zoals Frankrijk bijvoorbeeld, die 

in de praktijk ook als zeer nuttig nevenef

fect hebben dat de sociale fcmdsen sterk 

worden ontlast. We zagen hierboven 

immers dat een groot deel van het 

gebruik van de sociale verzekeringen te 

maken heeft met levensloopbeslissingen, 

> 
7 

o 

> 

z 

z 

o 
o 



68 

< 
> 
> 

" 

zoals ouderschap. Zweden bijvoorbeeld 

lijkt op dit moment het dichtst in de 

buurt te komen van een optimale variant 

waarin uitbestedings- en opportunity-kos

ten beiden deels worden gedekt. Het land 

kent goede voorzieningen voor zowel 

opvang als individuele tijdsbeheersings-

programma's waarbij de laatste volledig 

zijn geïndividualiseerd, er is dus apart 

vaderschapsverlof. Maar een dergelijk stel-

sel is in Europa een uitzondering. 

Oneigenlijk gebruil< 

zijn door behoeften van zowel werkgevers 

als werknemers. Bijvoorbeeld vrouwen die 

wel willen werken, maar ook voor de kin

deren willen zorgen. De behoefte aan 

flexibele werktijden zal toenemen. 

Daarnaast zijn er ook sectoren in de dien

stensector waar je niet je hele leven wilt 

werken. Dat kun je vergelijken met het 

beroep van danser. Dat kun je tot je der

tigste volhouden, maar dan moet je een 

andere weg inslaan. Of denk bijvoorbeeld 

aan het werken in de gezondheidszorg, 

waar in Duitsland verpleegsters gemid

deld na vijf tot tien jaar een grote kans 

CDV: Met de onderzoeksbril van de transi- maken een burn-out te krijgen. Dat is een 

tionele arbeidsmarkt is ook duidelijk belangrijke oorzaak voor een groot aantal 

geworden dat sociale zekerheidssystemen arbeidsongeschikten. 

voor het opvangen van bepaalde transities 
gebruikt worden waarvoor ze niet bedoeld Iets soortgelijks zie je bij leraren in 

zijn Duitsland. De meesten vloeien op hun 57e 

af met vervroegd pensioen. Moet u zich 

SCHMm: In de nieuwe economie gaan werk 

en werktijden steeds meer afhangen van 

de vraag naar werk. De grilligheid van de 

arbeidsmarkt neemt toe. Werkgevers en -

nemers worden daarin geconfronteerd 

met nieuwe risico's die niet zijn afgedekt 

en gaan dus in het bestaande systeem zoe

ken naar mogelijkheden om die risico's af 

te dekken. In bijvoorbeeld Denemarken 

eens voorstellen wat voor kosten daaraan 

verbonden zijn! Deze voorbeelden geven 

aan dat de bestaande systemen niet inge-

richt zijn op het goed en openlijk onder-

steunen van veel voorkomende transities 

tussen werken en niet werken. Daardoor 

worden ze oneigenlijk gebruikt en eerder 

een val dan een overgangsbrug. 

'misbruiken' kleine werkgevers het sys- CDV: Een andere transitie die in veellan-

teem van sociale zekerheid. Op kosten van den problematisch verloopt is die van 

de sociale zekerheid houdt men er oproep- werk naar pensioen. In welke landen is 

krachten op na. Uit onderzoek bleek dat men daarin het best geslaagd? 

40')(, van de werklozen na een korte perio-
de weer terugkeert bij de oude werkgever. SCHMJD: Wat betreft de positie van oudere 

Hetzelfde is geconstateerd in Zweden en werknemers op de arbeidsmarkt is het de 

Oostenrijk. Ik vermoed dat in Duitsland uitdaging om cultureel gelegitimeerde 

hetzelfde gebeurt. Maar ook door andere vormen van werk te vinden voor oudere 

factoren zullen veranderingen in werktij- mensen. Uit mijn onderzoek blijkt sterk 

den steeds frequenter voorkomen. Dat kan dat de institutionele pensioenregimes een 



enorme invloed hebben op de beslissingen krijgen en meer risico's lopen, die ze kun-

van mensen om hetzij op te houden met nen afdekken. Dit spanningsveld wordt 

werken, hetzij door te gaan. Geen enkel dan inzet van CAO-onderhandelingen. 

land heeft het tovermiddel gevonden, 

maar Zweden heeft enkele hele goede 

institutionele voorzieningen. Daar zijn 

nog zeer veel oudere mensen aan het 

werk dankzij de mogelijkheden om met 

deeltijdpensioen te gaan. Iets waar ik min-

der enthousiast over ben, is de beschutte 

werkplaats voor oudere mensen die niet 

zwaar gehandicapt zijn. Deze zijn markt-

georiënteerd en is er voor het integreren 

van oudere mensen die nog voor 70 tot 

80% productief zijn. Het doet mij teveel 

denken aan de Duitse 

Behindertenwerkstätte, wat mij weer 

teveel aan concentratiekampen doet den-

ken. 

CDV: Bent u niet bang dat uw concept 

gebruikt wordt om de arbeidsmarkt f1ink 

te dereguleren en te liberaliseren? 

SCHMllJ: Het risico is natuurlijk aanwezig. 

Maar als je de normatieve opvatting hebt 

dat mensen meer verantwoordelijkheid 

moeten nemen voor hun eigen leven en ze 

zich tot een soort ondernemer moeten 

ontwikkelen, dan zul je de sociale zeker

heidsstelsels moeten veranderen. Dat is 

ook in het belang van vrouwen die willen 

werken en het goed omgaan met het soci

aal kapitaal van hoog opgeleide mensen. 

het is de enige manier om een leven lang 

leren mogelijk te maken. Ik zie overigens 

ook geen andere weg, hoe meer ik met het 

onderwerp bezig ben. Wel is institutiona

lisering noodzakelijk, waarbij de werkge

vers zich aan regels moeten houden en 

werknemers meer verantwoordelijkheden 
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