
De sociale kwestie neemt nu de vorm aan van een tegenstelling 

tussen insiders en outsiders. Daarin mogen we niet berusten. 

Bovenop de bestaande beleidsmix zijn nodig: concrete projecten 

van onderop, een echt seniorenbeleid in de bedrijven, verschui

ving van belastingheffing op arbeid naar heffing op grondstoffen 

en consumptie en nieuwe structurele maatregelen om loonkosten 

op minimumniveau drastisch te verlagen. De tendens tot uitscha

keling moet worden gekeerd. 

M 
ip1 waarneming van di'>

cu<;<;ie<; over dit onder

werp i<; dat mensen te 

snel over 

de 'voors' en 'tegens' van 

bcpaaldc instrumenten dis

cu<;sicrcn en voorbij gaan 

aan de vraag waar6m die 

instrumenten moetcn wor

den i ngezct De fase die 

aan de discuss1e over de 

pas<;ende in'>trumcnten 

uitsluiting', is een eerste observatie dat 

we Ieven in een post-modernc werke

lijkheid, een werkelijkheid met meer 

voorat gaat, het begrijpen 

van de wereld op een an

dere manicr dan vrocger. 

kan absoluut niet worden Drs. HHF WiJffels 

gezichten, met meer waar

heden. Over dit thema i<; 

- zekcr op dit moment -

zowel een heel positief 

gestemd alsook cen nega

tief gestemd verhaal mo

gelijk Het is mogelijk om 

te zcggcn dat het goed 

gaat met de ontwikkeling 

van de participatie in ons 

land, maar tegelijkertijd i'> 

de constatering juist dat 

het nog steeds slecht gaat 

overge<,lagcn. Daarbij hoort ook bezin

ning. Bezinning betekent echt in de 

diepte gaan, nicuwc ideeen opdoen en 

op ba<;is daurvan bezien wat ons in de 

toekomst tc doen staat. 

Twee gezichten 
Kijkend naar het thema 'Participatie of 

UJV Ill·% 

met de uitsluiting. 

* Dit is de tckst van en1 inleidi11g die drs. H.FT.F 

Wijffels, voorzlttcr thm de !Joofddirectic va11 de 

Raboba11k, hield tijdcns !Jet symposltW1 'Parti

cipatie of ultsluiti11g' oa11 het Cmwe11t oa11 

christelijk-sociale orqrmisaties dat 10 augustus 

1996 i11 Doorn plaatsvond. 
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Eerst de goede kant van die werkelijk

heid: Nederland slaagt erin - bezien 

over de laatste tien jaar - gemiddeld 

jaarlijks 80.000 mensen meer aan het 

werk te krijgen. In die tien jaar is de 

participatiegraad van de potentiele be

roepsbevolking opgelopen van 56% 

naar 61%. Het Nederlandse arbeidsbe

stel creeert dus werkgelegenheid in een 

tempo van 1% a 1,5% per jaar, wat be

ter is dan wat andere Europese Ianden 

presteren. De mix van be

miljoen mensen in banen van 12 uur of 

meer (de ofhcielc definitie) Het ver

schil bedraagt 3,6 miljoen Er zijn dus 

3,6 miljoen Nederlanders die zich in 

een leeftijdsfase bevinden waarin zij 

zouden kCmnen werken in ons arbeids

bestel maar dat niet doen, althans nict 

volgens de dehnitie van minimaal 12 

uur. Kijkt men verder naar de samen

stelling van die 3,6 miljoen, dan gaat 

het om 2,5 miljoen uitkeringsgerechtig-

den (werklozen, mensen in 

leidsmaatregelen die op 

dit terrein worden ingezet, 

werkt kennelijk en sorteert 

effect; daarover kunnen we 

op zich tevreden zijn 

Loonmatiging, verstandige 

herverdeling van werk, ge

matigde flexibilisering en 

een hele reeks van bijzon

dere maatregelen, zoals 

I oo nkosten subsidies, 

Melkertbanen, ontheffing 

van het wettelijk mini

mumloon, leiden tot dit op 

zichzelf goede resultaat. 

Dat is ook het verhaal dat 

minister Melkert van 

Uitkeringen de bijstand, WAO of vut); 

dat is icts meer dan ccn 

fungeren in kwart van de potcntiele 

beroepsbevolking (9,5 mil

joen) Dan blijven cr 1,1 

miljoen mensen over die 

ofwel zonder bcroep zijn, 

ofwcl hele kleine baantjes 

hebben. 

belangrijke mate als 

afkoopsom die de 

insiders betalen aan 

de outsiders, voor 

de effecten van Dcze getallen Iaten zien 

dat, hoewel we succewol 

zijn in het creeren van 

nieuwc banen, er nog een 

hele grote categoric van 

mensen bestaat die niet 

participeert in arbeid. De 

vraag kan worden gesteld 

regels die de 

insiders voor het 

arbeidsbestel 

hebben vastgesteld. 

Sociale Zaken en Werk

gelcgenheid vertclt als hij rapport uit

brengt over de Nederlandse verzor

gingsstaat in internationaal perspectief. 

Het is onderdeel van de 'goed nieuws

show' van paars. 

Maar er is ook een achterkant van dit 

gelijk. Om dat duidelijk te maken wil ik 

een paar getallen noemen. Van de tota

le bevolking zijn volgens het laatst ver

schencn Centraal Economisch Plan 

10,6 miljoen men sen in de 'werkbare 

leeftijd'. Daarvan volgen er 1,1 miljoen 

dagonderwijs; dan resteert dus een po

tentiele beroepsbevolking van 9,5 mil

joen. Er werken op dit moment 5,9 

'Hoeveel mensen in die ca

tegoric zouden willen meedocn - in 

enigerlei vorm - voor wie dat onmoge

lijk is geworden?'. 

De wcrkgelegenheid is in de afgelopen 

ticn jaar gegroeid - volgens de zojuist 

gegeven definitie - van 5, I naar 5,9 

miljoen; dat komt ncer op een groei 

van gemiddeld 80.000 per jaar. In die

zelfde periode is evcnwel het aantal 

mensen dat een uitkering ontvangt ook 

gegroeid, van 2,2 naar 2,5 miljoen, cen 

groei van gemiddeld 30.000 uitkerin-

gen per jaar. 

Dit laat zicn dat deze post-moderne 

wcrkelijkheid echt twee gezichten 

heeft. In het perspectief van de vraag 
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'participatie of uitsluiting?' bestaat er 

een groot reservoir van mensen die 

waarschijnlijk zouden willen meedoen 

en die daartoe om wat voor reden dan 

ook nict de kans krijgen. Het lijkt geen 

overdrevcn schatting dat van het reser

voir van 3,6 of 2,5 miljocn- afhankelijk 

van waarnaar je wilt kijken- minstens 1 

miljoen mcnscn graag, bij wijze van 

spreken met onmiddellijke ingang, zou

den willen meedoen. Waarschijnlijk ligt 

het aantal hogcr Vclen binnen die ca

tegoric zijn ook nog langdurig uitgeslo

ten (langdurig wcrklozcn of mcnsen die 

in de WAO zittcn en eigenlijk weer aan 

de slag zouden willen); zij bevinden 

zich in de uitzichtlozc situatie dat ze 

niet kunncn wat ze eigenlijk zouden 

willen met aile gcvolgen van dien. 

Mijn conclusie met betrekking tot de 

vraag 'hoe staat het er nou eigenlijk bij?' 

is dat de werkelijkhcid twce gczichten 

vertoont. EncrziJds verloopt de groei 

van de wcrkgelcgenheid niet zo slecht 1 

anderzijds blijft sprake van cen om

vangrijkc uitsluiting die in ieder geval 

in de afgelopen tijd ook nog is toege

nomen. Dit jaar en waarschijnlijk ook 

volgcnd jaar, ligt de totale creatie van 

werk in de orde van 100.000 banen, 

misschien zelfs een tikkeltje meer. 

Hiermee kan het nieuwe arbeidsaanbod 

mecr dan volledig worden opgenomen. 

Maar echt een deuk slaan in dat reser

voir is er dan nog steeds niet bij. 

Insiders versus outsiders 
Hoc moet deze situatie worden beoor

deeld? Dat hangt sterk af van wat we 

'sociaal' vinden. Als we onder 'sociaal' 

verstaan dat menscn ecn inkomen ont

vangcn en we stellen aan mensen een 

inkomen beschikbaar, is non-participa

tie niet echt een probleem. Mijn stcl

ling is dat deze visic bij hct oude 

paradigma hoort. Hct oude paradigma 

UlV IOi% 

luidt: 'sociaal' is om mensen van cen in

komen te voorzien. Bezien vanuit het 

nieuwe paradigma, waarin 'sociaal' is 

dat mensen kunnen meedoen en parti

ciperen in de maatschappij, is de huidi

ge situatie verre van ideaal en eigenlijk 

onaanvaardbaar. Daarin kunnen we dan 

niet berusten. 

Mijn opvatting neigt heel sterk naar het 

laatste. Een eerste overweging daarvoor 

is dat ons maatschappclijk bestel in es

sentic cen arbeidsbestel is met aile bij

komende aspecten inclusief de sociale 

zekerheid. Een tweede, voor mij de be

langrijkste en principiele overweging is, 

dat in deze fase van maatschappelijke 

ontwikkeling elk mens er recht op heeft 

om naar zijn of haar mogelijkheden een 

bijdrage te levercn aan de maatschappij 

en zo tot voile eigen waardigheid te 

komen. Het is dus in wezen een kwes

tie van mcnselijke waardigheid. In de 

laatste sociale encycliek van de Paus is 

dezelfde kernoverweging tcrug te vin

den. Thans wordt veel mensen op dit 

punt tekort gedaan Uitkeringen funge

ren in dit perspectiel in belangrijke ma

te als afkoopsom die de insiders betalen 

aan de outsiders, voor de effecten van 

de regels die zij- de insiders- voor het 

arbeidsbestel hebben vastgesteld. 

Misschien een wat harde stelling, maar 

ik denk dat er veel waarheid in zit 

Anders gezcgd: in wezen is de sociale 

kwestie, waaraan we honderd jaar gelc

den zijn begonnen te werken en waar 

ook de christelijk-sociale beweging zijn 

wortels vindt, in een andere vorm te

ruggekeerd. Toen was de tegenstelling 

in belangrijke mate tussen arbeid en ka

pitaal, tussen sociaal en economisch, 

tussen armoede en uitbuiting. Vandaag 

neemt de sociale kwestie meer de vorm 

aan van een tegenstelling tussen insi

ders en outsiders. In het formuleren van 
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de regels voor het functioneren van het 

arbeidsbe•;tel zijn ook de eigen belan

gen van de insiders ingebakken die in 

zekere zin in strijd zijn met de belan

gen van de outsiders. 

Wie ondanks alles wat in de twintigstc 

eeuw is gebeurd, gelooft in verdere 

maatschappelijke vooruitgang, kan in 

deze situatie niet berusten. Ook de 

nieuwe vorm van misdeling- ecn ande

re vorm van misdeling dan vroeger -

moet worden overwonnen. De vraag is 

dan 'hoe doen we dat7' Daarvoor moet 

eerst naar de onderliggende oorzaken 

worden gekeken 'Is de oplossing van 

de sociale kwestie van honderd jaar ge

leden, waaraan we de afgelopen hon

derd jaar hebben gewerkt, op zijn minst 

niet mede oorzaak van het ontstaan van 

de huidige sociale kwestid Natuurlijk 

zijn er meer oorzaken, hijvoorheeld de 

autonome technologische ontwikke

ling. i\laar toch, arbeid i'> zo geregu

lcerd en zo beschermd, ook zo zwaar 

belast vanwege collcctieve financie

ringshehoeften en mede daardoor zo 

hoog in kostprij'> geworden, dat eigen

lijk aileen optimaal fitte, hoog produc

tieve men<,en in dit bestel nog werkelijk 

'mee' kunnen. Oat probleem speclt op 

aile niveaus, niet aileen aan de onder

kant- hoewel daar heel '>terk- ook bij

voorbeeld bij ouderen. Er zijn wei een 

paar vraagtekens te zetten bij de manicr 

waarop zo ongeveer aile arbeidsorgani

saties omspringcn met oudcre mede

werker'>. Hetzelfde geldt voor de WAO 

en het ziekteverzuim. Er is een context 

gecreeerd waari n de productiviteit'>ei

sen die voortvloeien uit het arbeidsbe

stel, in sterkc mate uitsluitende conse

quenties hebben. Dat speelt in het bij

zonder aan de onderkant omdat daar 

mensen met een productivitcit die op 

de markt minder waard is dan - in de 

orde van grootte - f 40.000,- uit de 

arbeidsmarkt worden wegge'interve

nieerd. Mensen met een !age, of ver

slcchterende, of nog groeiende arbeids

productiviteit, worden dus door de be

staande ordening met name aan de on

derkant wegge'intervenieerd u1t de 

arbeid'>markt. Het gevolg is dat vee! 

langdurig werklozcn eigenlijk nict over 

die drempel heen komen. Onder hen 

zijn vee I allochtoncn die dan wei fysiek 

binnengelaten worden in ons land maar 

niet in ons maatschappelijk bestel. 

Daarbij komen velc vroege uitvallers in 

allerlei vormen. Kortom, te vee! outsi

ders, maar ook- en dat is als het ware 

de kecrzijde daarvan - een zcer hoge 

werkbelasting voor veel insiders. Met 

als dcrde aspect dat allerlei zorgtaken 

die als het ware van nature in ons huidi

ge bestel een !age marktwaardc heb

ben, van de arbeidsmarkt worden 

buitengesloten. 

Aanpakken van 
onevenwichtigheden 
Zo bczien, bestaat er een reeks samen

hangende onevenwichtigheden die de 

kwaliteit van het samenlevcn aantast. 

Uitsluiting en uitzichtloosheid, met aile 

ncgatieve sociale consequenties van 

dien, overbelasting, stress, voortijdig 

ophouden met werk en tckort-,chictcn

de zorg, zowel van mensen voor elkaar 

als voor de bronnen waaruit we Ieven -

hct milieu en de natuur -. Langs deze 

drie lijnen signaleer ik onevenwichtig

heden. In het zoeken naar doe len voor 

vooruitgang liggen hier belangrijke 

aangrijpingspunten voor het scheppen 

van nieuwe cvenwichten. 

Een directe oorzaak daarvoor ligt in de 

eenzijdige orientatic op vooruitgang in 

kwantitatievc termen. Alles draait nu 

om het Bruto Nationaal Product (BNPJ. 

In dcze fase van maatschappelijke ont

wikkeling leidt een eenzijdige orienta-
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tie op materiele vooruitgang aan de 

achterkant tot kwaliteitsverlies. In zc

kerc zin bijten we in onze eigen staart, 

zowel sociaal als ccologisch. 

Wat mij betreft, gaat het om cen her

orientatie in de richting van kwalitcit. 

Kern daarvan is dat mcnsen in ons 

maatschappelijk bestel, dat in wezen 

een arbcidsbestel is, ccn redeli)ke kans 

op participatic moeten hebben, dus op 

het leveren van een bijdragc aan het 

functioncrcn van de maatschappij Dat 

vraagt van ons, insider'>, dat wij bereid 

zijn om ccn stukje op te schuiven om 

ruimte te maken voor de outsiders. 

Met hct hcstaande beleid, dat op zich 

redclijk succcsvol is, kan dat niet wor

den hcrcikt. Het aantal van I miljoen 

uitgesloten menscn zullen 

dan thans, concrete projccten startcn 

aan de basis, waarbij wij menscn bena

deren, concreet met hen aan de slag 

gaan en hen er weer 'bij halen'. Hier 

ligt een parallel met initiatieven die op 

milieuterrein aan het ontstaan zijn, 

waarbij memen in een lokalc en regio

nale setting verantwoordelijkheid ne

men voor het ter plekke vcrbeteren van 

leef- en woonomstandigheden. Een 

dergelijke samenlevingsopbouw van 

ondcrop is ook hicr geboden. 

Smiorenheleid 
Een tweede lijn is dat bedrijven cen 

echt seniorenbeleid gaan voeren. Hct 

seniorenbeleid van nu is er in bclangrij

kc mate op gericht om, a! dan niet 

gebruik makend van col

we nooit helemaal kunnen 

wegwerken, maar voor 

werkelijkc vooruitgang is 

aanzicnlijk mccr nodig 

dan aileen het opvangen 

van het nicuwe arbeids

aanbod. Zo bezicn is er 

We bijten in onze lcctieve regclingen, men

sen te ontlasten van arbeid 

die ze bij de huidige pro

ductivitcitsstandaard niet 

eigen staart, 

zowel sociaal als 
meer kunnen of wensen 

vol te houden. We zouden ecologisch. 

geen werkgelegenheidsgroei nodig van 

80 of I 00 of zclfs 110 000 per jaar, 

maar eerder van 150 tot 200.000 per 

Jaar 

Er zijn dus aanvullingen nodig op de 

bcstaande belcidsmix. We mocten 

doorgaan met gematigde loonontwik

keling, vcrstandige vormen van hervcr

deling van arbeid, verdcre flexibi

lisering; ook scholing is natuurlijk bui

tengewoon belangrijk lk bekritiscer 

ook niet de bijzondere maatregelen a Ia 

de Melkertbanen. 

Vier lijnen 
Er zijn vier lijncn waarlangs we verder 

zouden kunnen gaan. 

Concrete projecten van onderop 
De eerste lijn is dat wij, vee] mcer nog 

CDV JO,"'J6 

af moetcn van de abstrac

tie dat werknemers hun hoogtepunt be

reiken als zij 65 jaar zijn Dat is een 

basisveronderstelling in het huidige ar

beidsbestel. Aile loonschalen en pen-

sioenvoorzieningen gaan daarvan uit. 

Dat zou moeten worden aangepast aan 

de feitclijke omstandigheid dat de 

maximale productiviteit meestal tussen 

hct dertigste en vijftigste levensjaar ligt. 

Daarna zou er ruimte moeten zijn om 

op individuele basis keuzen te maken 

die kunncn varieren, bijvoorbeeld vier 

dagen werken, drie dagen werken, min

der belastend werk, enzovoorts. Er ligt 

een breed tcrrein waar nog resterende 

productiviteit heel nuttig kan worden 

aangewend, ook bijvoorbeeld in termen 

van ervaring Daarbij hoort als pen

sioenstelsel niet een eindloonsysteem, 

maar een middelloonsysteem Deze 
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aanpak heeh ingrijpende consequen

ties. 

Verschuiving heffingsgrondslag 
collectiwe fasten 
Een derde punt is het <,tapsgewiJs ver

schuiven van de heffi ngsgrondslag voor 

collectieve lasten, zowel vanuit sociaal 

als vanuit ecologisch perspecticf Zeg 

maar ruwweg een vcrschuiving van 

hefting op arbeid en inkomen verwor

vcn uit arbeid, naar heffing op grond

stoffen en consumptie. Er zijn ook 

fiscalc omstandigheden die stcrk voor 

die richting pleiten 

Verlaging minimumloonkosten 
Ten vierde zijn structurelc rnaatregelen 

nodig om loonkosten op minimumni

veau drastisch te verlagen, andcrs dan 

in de vorm waarin dat nu gebeurt. Wat 

nu gebeurt, kan worden getypeerd als 

'gaatjesboren in de bestaande ordc' 

Melkertbanen, onthefting van de Wet 

minimumloon, loonkostensubsidie'>, 

vrijstelling van werkgever<,]asten zijn 

min of meer ad hoc-rnaatregelen die er

van uitgaan dat de bestaande orde goed 

is en gehandhaafd moet worden. We 

boren dan gaatjes om een zekere ont

lasting teweeg te brcngen, maar de in

trimieke werking van het systecm blijft 

doorgaan. In die zin 'dweilen' we 'met 

de kraan open'. De hoofdorientatie is 

nog steeds in helangrijke mate dat we 

arbeid duur maken, zwaar regulercn en 

dus uitschakelen Dat corrigeren we 

dan op ecn aantal manieren. We moe

ten cen systeem vinden dat er geheel 

op is gcricht dat arbeid weer in grotere 

mate wordt ingeschakeld. 

Er zijn zowel in het rapport 'Nieuwe 

wegen, vaste waarden' als op andere 

plaatsen allcrlci suggesties gedaan De 

aanvulling tot minimumniveau is een 

mogelijkheid Ook een vorm van basi'>

inkomen moet worden overwogen. lk 

heb in mijn Prcadvies voor de Verenig

ing voor Staathuishoudkunde als va

riant ecn 'sclcctief partieel hasis

inkomen' beschrcven. Daarbij wordt 

niet cerst bezien 'wat iemand verdicnt' 

waarna dat inkomen wordt aangevuld 

tot een bepaald niveau. Daar wordt ge

zegd 'je krijgt, gelet op jouw producti

viteit op dit moment, voor ccn 

bepaalde periode een uitkering op 

voorhand' en 'je kunt bijverdienen naar 

de mate waarin je daartoc in staat bent' 

Hier ligt ook een mogclijkheid om uit

voeringsprohlcmen in de <,ociale zekcr

heid wat te bepcrkcn 

lliJ a! dcze maatregelen gaat hct cram 

de incentives en de structuur van in

centives die de werking van de arbeids

markt hepalen, zodanig tc hc'invlocden 

dat deze veelmeer dan thans leiden tot 

inschakeling en wcdcr-inschakeling vao 

mcnsen. Op dit moment hetekent ons 

aanvullend en corrigcrend beleid dat 

we 'dwcilcn met de kraan open'. De 

stroom van uitschakeling gaat nog 

steeds volop door. Als we wcrkelijk 

willen komen tot een werkend per<,pec

ticf voor iedereen, dan moct cr naar 

mijn idee nog aanzienlijk mecr gedaan 

worden dan aileen compenserende 

maatregclen nemen. De tcndens tot 

uitschakeling zeit rnoet worden tegen-

gegaan. 

Drs. H.HF WtJ]fcls ts t>oorzilln thl11 de hoofd

dmctic P!lfl dr R.ahol"mk. Hi) was lid um1 het 

Stmtcgisch Beraad '"''' /;et C.DA 
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