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De hoofdlijn uit het rapport 'Nieuwe wegen, vaste waarden' met 

betrekking tot werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeids

markt kan worden onderschreven. Over de uitwerking en vormge

ving zal ook in het kader van gezonde overheidsfinancien nog 

nader moeten worden gediscussieerd. Dit zal in ons land altijd on

derwerp zijn van politieke compromissen. Vanuit die optiek is het 

niet verstandig daar reeds op voorhand starre besluiten over te ne-

men. 

I 
n 'Nieuwe wegen, vaste waardcn' 

wordt afzonderlijk aandacht he

steed aan de arbcidsparticipatie 

en de werkloosheidsproblematiek. 

Celet op de feitelijke ont-

Steeds duidelijker wordt dat dit pro

blcem samenhangt met technologische 

ontwikkelingen en met de internationa

lisering van de economie. Het lijkt er 

heel sterk op dat met na

me onder invloed van de 

informatie- en communi

catietechnologie JUist de 

lager ge-.chooldc arbeid 

wordt uitgeschakeld Ver

volgen-. trcft de steed-. 

groterc internationale con

currentie uit lage lonenlan

den ( Oosteuropese ian

den, Zuid-Oost Azie) ook 

al weer vooral deze groep. 

wikkelingen is daar aile 

aanleiding voor Het kabi

net maakte van hct werk

gclegenheidsbeleid het 

speerpunt bij uitstek. Ook 

in ecn on lang'> verschenen 

rapport 'Arbeidsmarkt. 

lnforrnatictechnologie en 

lntcrnationalisering' van 

de Commissie Economi

schc Dcskundigcn van de 

SER -.taat deze problema- Proj.dr. A.HJJ Kolmwr Vooralsnog moct er reke-

tiek ccntraal. lk steun in het navolgen

de in belangrijkc mate op dat rapport. 

Werk, met name aan de 
onderkant 
Er is sprake van een hardnekkig werk

gelegenhcidsprohlcem, met name aan 

de onderkant van de arbeidsrnarkt. 

ning rnee worden gehoudcn dat de aan

vallcn uit die hoekcn op de arbeids

marktpositie van de lager geschoolden 

door zullcn gaan. Voorzover overigens 

hoger opgeleiden ook worden uitgc

schakeld weten zij mede via verdrin

ging van lager opgclcidcn doorgaans 

sncller ecn nieuwe baan te vindcn 
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Ook langs die wcg staat de positie van 

de laagopgeleidc op de tocht. 

Hocwel aile wcsterse economieen, in 

Europa en in Noord Amcrika, met de

zc problematick worden geconfron

teerd is de postitie van Nederland naar 

aile waar-,chijnlijkheid extra kwetsbaar. 

Als zeer open economic is ons land nu 

eenmaal hijzondcr gevoelig voor ver

.,chuivingen in de internationale con

currenticverhoudingen. Dat geldt ook 

voor de vraag naar arbeid. 

Daar komt bij dat juist in ons land het 

aanbod van arbeid snel groeit. Een van 

de oorzaken hicrvan is de tocnemende 

arbeidsparticipatie van vrouwen. Deze 

snellc groei zal in de nahijc toekomst 

nog niet tot stilstand komen: de relatic

vc achtcr.,tand in de arheidsparticipatie 

in ons land ten opzichte van andere 

Ianden is immers nog nict ingelopen. 

Slagen we erin dit extra aanbod aan 

werk te helpen dan wordt het financie

le draagvlak onder de economic groter. 

Daarmee is iedereen gebaat, zeker in 

het Iicht van de vergrijzing. 

Remedies op het macro-niveau 
We moeten er dus ern.,tig rekening mee 

houden dat vooralsnog ecn werkgele

genheidsproblecm blijft bestaan, met 

name aan de onderkant van de arbeids

markt. Juist vanwege de specificke di

mensie die dit hier hcdt, moet ons land 

zich extra inspanningen getroosten om 

dezc problema tick het hoofd tc bieden. 

Het is niet voldoende als wij vergclij

kenderwijs hetzelfde doen als in ons 

omringende Ianden wij zullen juist 

meer moetcn doen. Mecr van ons na

tionaal prndukt opziJ moeten lcggen 

voor investcringen in nieuwe werkgelc

genhcid, in scholing en ondcrzoek en 

in infrastructuur. Wij zullen in het vcr

lengde hiervan extra omzichtig om 

moeten springen met de loonvorming. 

De zorg voor ecn goed investering<,- en 

vestigingsklimaat mag niet aflaten. 

Kortom, op het macro-niveau moeten 

de zaken zo goed mogelijk voor clkaar 

zijn. 

Dat een vcrantwoorde loonontwikke

ling positieve gevolgen heeft voor de 

algemene werkgelegenheidsgroei 1., 

duidelijk Onder invloed van de loon

kostenmatiging steeg de werkgelcgen

heid op het einde van de jaren '80 

ongekend. Dit lcidde in hct begin van 

de jaren negentig helaas tot het Iaten 

vieren van de teugels. De rcsulterende 

loonkostcnstijgingen waren er mcde de 

oorzaak van, dat vervolgens de werkgc

legenheid<>groei teruglicp en de wcrk

loosheid weer groter werd. Eerst toen 

de bakens bij de loonondcrhandelingen 

opnieuw verzet wcrden nam ook de 

vraag naar arbeid weer I! ink toe. Op dit 

moment bcnaderen we zells de hoge 

groei van eind jaren tachtig weer. 1\taar 

cr is gerede aanlciding voor de vrees 

dat de geschiedenis zich gaat herhalcn. 

De kostenstijgingen in de jongste cao 

bij Philips zijn bijvoorbccld ccht aan de 

ruime kant, tegen de achtergrond van 

de nog steeds hoge werkloosheid. 

Ontschotting van de 
arbeidsmarkt 
Tevens is hct van groot helang de bc

weging.,ruimte op de arbeidsmarkt te 

vergroten. Vee! van de regclingen en 

instituties daar zijn tot stand gekomen 

op basis van het gocddeels achterhaal

de arbeidspatroon van de kostwinner 

met de voltijdbaan. Terecht wordt in 

'Nieuwe wegen, vaste waarden' aan

dacht gevraagd voor een 'ontschotting' 

van de arheidsmarkt. Allcrlei overgan

gen (van werklooshcid naar baan ol 

zelfstandig ondernemcrschap, van wcr

kcnde naar zcllstandige, van minder ge

schooldc via scholing naar beter 
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gcschooldc, van voltijd naar dceltijd, 

van actief naar pensiocn enzovoorts) 

mocten soepcler en soms met minder 

risico's kunnen vcrlopen. 

Alsop deze manicr de bewegingsruim

te wordt vergroot vindcn mensen mak

kelijkcr en zonder onovcrkomelijke 

risico's hun weg naar (voor hen) hetcre 

compartimentcn op de arbeidsmarkt. 

llovendien moctcn we voorkomcn dat 

cr een grocp slecht opgeleidc werknc

mers ontstaat met nauwelijks pcrspec

tieven. Tegen de achtcrgrond van de 

snclle technologischc verandcringen 

wordt scholing steeds belangrijker 

lnkomen en werk aan de 
onderkant 
Maar er is meer. Wij moeten opnieuw 

herovcrwegen hoe wij met name aan de 

onderkant van het inkomensgebouw 

vcrder zullcn gaan Grofweg zijn er wat 

dit hctreft twce wegcn te ondcrschei

dcn. De ccrste is zeer marktconform. 

Als cen economisch goed minder 

schaars wordt, er te weinig vraag naar 

is, moet de prijs ervan omlaag. Dan zal 

de vraag ernaar stijgen. In de huidige 

omstandighcden hctckent dit dat de 

beloning van lager geschoolde arbeid 

zou moeten dalen, waarmec de inko

mcnsverschillen grolcr zouden worden. 

De loonontwikkeling aan de ondcrkant 

zou achtcr moeten blijven op de gc

middelde loonontwikkcling, tcrwijl die 

laatstc op zijn beurt al zeer gcmatigd 

moest zijn. 

Zoals bekcnd wordt deze weg gevolgd 

in de Vercnigde Staten. Gcmiddeld ge

nomen is daar sprake van min of meer 

volledigc werkgclcgenhcid (Min of 

meer want er blijlt een zcker percenta

ge wcrklozen, vooral en juist ook aan 

de onderkant). Maar de inkomensver

schillen zijn er groot, en er is een ar

moede-probleem. Hoewcl ze hard 

werken verdiencn sommige laaggc

schooldcn zo weinig dat ze cr niet hc

hoorlijk van rond kunnen komen. 

In het Rijnlandse model wordt dit laat

ste niet geacceptecrd. Met hehulp van 

ccn relatief uitgebreid stelsel van socia

le zekerhcid, met minimumuitkeringen 

en verplichte laagste cao-scbalen en al 

dan niet met wettclijke minimumloncn 

wordt daar ecn sociaal minimuminko

men vastgelegd De inkomensverschil

len hlijven er beperkt en er is een 

bodcm in het inkomensgcbouw. 

De keerzijde van dcze weg is het optre

den van een wcrkloosheids- en cen pro

duktivitcitsproblccm. Mcnsen die 

onvoldocnde capaciteitcn hebhen om 

het minimuminkomen tc verdienen val

len huiten de arhcidsmarkt. Zij zijn ver

oordceld tot inactiviteit en ontvangen 

daarvoor een uitkering De stijgende 

lasten van de sociale zekerheid kunnen 

hovendicn leiden lot minder werk, 

daardoor tot weer hogcre lasten enzo

voorts. 

Als dit zo doorgaat, zei de Amcrikaansc 

econoom Krugman, heelt straks in 

Amcrika icdcrcen (aan de ondcrkant) 

een haan maar geen inkomen en in 

Europa (het Rijnlandsc model) iedereen 

ccn inkomcn maar gccn werk. 

Natuurlijk is gecn van hcide situaties 

vol tc houden. 

De positie van het sociaal 
minimum 
In antwoord op de vraag wat te doen 

kies ik uitdrukkelijk voor hehoud van 

bet Rijnlandse model. Dat hctekent hct 

instandhouden van een goed stelsel van 

socialc zekerheid en van een vcrant

woord sociaal minimuminkomensni-

veau. Maar hct stelsel behoeft zeker 

aanpassing. De kern van die aanpassing 

is weer tc geven met de 'ontkoppeling 



van produktivitcit en inkomcn' (zie rap

port CED) en wal mij betreft in het ver

lengdc daarvan met de ontvlechting van 

de arbeidsmarktfunctie en de behoefte

functie van het (minimum)loon. 

Hct gaat niet aan mensen met lage ver

diencapacitcitcn te veroordelen tot inac

tiviteit. Zij mocten in staat 

Vormgeving 
De ontkoppcling aan de onderkant van 

loonkosten op basis van produktiviteit 

en inkomcn op basis van behoeftc kan 

op meerdere manieren gestalte krijgen. 

Te denken valt aan werkcn met behoud 

van uitkering, aan loonkostensubsidies 

voor werkgevers, aan ne

worden gesteld het loon 

dat ze wei kunncn verdie

nen ook werkelijk te ver

werven. Voorzovcr dit loon 

Slechts in 
gatieve inkomstenbelas

ting etc. Op dit moment 

individuele gevallen gaat het er evcnwel niet 

om wat de meest aantrek

kelijke vormgeving is: vol

gcns mij draait de keus 

thans ecrst en vooral om 

het al dan niet ontkoppc

len van produktiviteits

loon en inkomen zelf. 

lk pleit er dan weluitdruk

kelijk voor het ermcc be

oogde werk vooral te 

zoeken in de marktscctor. 

Als uitkeringsgercchtig

den die voorheen geheel 

ten lastc kwamen van de 

uit sociaal oogpunt te laag 

wordt bevonden, moet er 

cen aanvulling zijn tot het 

vastgestelde minimuminko

men. Dit betekent dat 

(prestatic)loon en inkomen 

minstens voor ecn dee! 

worden ontkoppeld 

waar wei aanwezig 

werk ten onrechte 

wordt geweigerd 

zou een sanctie in 

de vorm van korten 

op de uitkering tot 
De loonkmten voor de 

werkgevcr of voor de parti

culiere vrager van arbcids

diensten (denk aan een

voudig huishoudelijk wcrk 

etc.) worden op deze ma-

beneden het sociaal 

minimum op zijn 

plaats kunnen zijn. 

nier voldoende marktconfonn zodat 

ook werkelijk vraag naar die diensten 

op gang komt. Wat dit betreft kan ge

lcerd worden van bijvoorbeeld de erva

ringen in de Verenigde Staten: het is 

langs die weg kennelijk mogclijk ook 

aan de onderkant van de arbeidsmarkt 

voor voldoende werk te zorgen. Dit is 

de arbeidskostenkant van de zaak. 

Via aanvullingen wordt evenwel ge

zorgd voor een lcitelijk inkomcn ter 

hoogte van het sociale minimum. Dat is 

de bchocftenkanl van de problematiek. 

Ovcrigcns speelt dit probleem niet ai

leen hij de laaggcschoolde arbcid iets 

soortgclijks is <,oms aan de orde bij ou

derc wcrknemers. Ook hun produktivi

teit is soms lager dan het loon 

waardoor ouderen a! snel worden afge

voerd van de arbcidsmarkt. 

collectieve sector thans 

een dcel van hetzelfdc bedrag gaan ver

diencn met werkcn in de marktsector 

kan immcrs de belasting- en premic

druk in de economic omlaag De wel

vaart voor de werkncmers stijgt dan 

zonder dat de lonen zelf omhoog hoe

ven. Hct is dan gemakkelijker ecn ver

antwoorde loonontwikkeling tc 

organisercn. 

Natuurlijk valt er ook zinvol werk te 

verrichten in de collectieve sector of in 

de sfeer van de onbetaalde arbeid (vrij

willigerswerk) Maar hij deze uitwer

king van de hoofdgedachtc gaan de 

collcctieve lastcn niet omlaag, en dat is 

en blijft een groot nadeel. 

Werk en uitkering 
Consequent doorgedacht houdt ja zeg

gcn tegen de gcschetste ontkoppeling 
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ook in dat in principe gccn werkloo<.

heidsuitkeringcn mecr worden ver<,trekt 

zonder dat daar wcrk tegenover staat. 

Dit '<.ubsidicren van inactiviteit' zou tot 

het verleden moeten behoren. lets 

soortgelijb wordt geopperd in 'Nieuwe 

wegen, vaste waardcn' 

Overigens ga ik niet zo ver a! onmid

dellijk aan het toekennen van cen uit

kcring de eis van hct vcrrichten van 

werk te verbindcn. Dat kan pas als de 

samenleving er voor in kan staan, dater 

dan ook werk is. Zolang dat nog niet 

het geval is zal ook een uitkering moe

ten worden verstrekt indien men actief 

beschikbaar i<. voor wcrk maar het nog 

nict heeft gevonden of indien men 

scholing volgt voor wcrk. 

Vanzelfsprekend dient er in bcide ge

vallen een schcrpe controle tc zijn. 

Maar die controle is welbeschouwd nu 

ook a! nodig. Wie het Rijnlandsc mo

del wil handhaven, moct een belangrij

kc consequentie daaruit trekkcn. De 

sociale zekerheid is cr voor de bcscher

ming van de zwakkere en heeft daar

naast ook een bclangrijke economische 

functie. Dat stelsel van sociale zeker

hcid is evenwel zelf ook kwetsbaar en 

moet daarom evenzcer beschermd wor

den, onder meer door ccn adequate 

controle. 

Uitkering en sociaal minimum 
De kern van de bovenstaande gedach

tengang is dus het mogelijk te maken, 

dat de loonkmtcn voor zeer laag pro

duktieve werknemers dalen tot onder 

het huidige wettelijk minimumloon, 

terwijl het sociaal minimum onaange

tast blijft Zo worden grotere markt

conformiteit en behoud van het 

Rijnlandse model verenigd Dan veran

dcrt natuurlijk de betekenis van het 

wcttclijk minimumloon en van de nct

to-netto-koppel i ng. 

lmpliceert een en ander nu dat ook de 

uitkeringen omlaag kunnenc Het ant

woord is voor mij ontkcnnend, voorzo

ver het feitelijk inkomen van 

betrokkene daardoor onder het sociaal 

minimum zou komcn. Maar als er naast 

de uitkering cen (!aagbetaaldc) baan is 

zou die mogelijkheid wei bcstaan. 

Voorzovcr de uitkering aldus onder het 

sociaal minimum komt tc liggen is er 

immcrs via werk aanvulling tot aan het 

sociaal minimum mogclijk Onder die 

omstandigheden zou de lagere uitke

ring een extra prikkel kunnen zijn om 

met voile inzct naar werk te zoeken. 

Het zou de druk op de controle vcr

minderen. 

Toch blijft de voorwaardc ook hier de 

beschikbaarheid van werk. Als er gecn 

werk voorhanden is moctcn ook dege

nen die noodgedwongen op een uitkc

ring zijn aangewezen op het sociaal 

minimum kunnen blijvcn rekenen. Hct 

sociaal minimum moet niet worden 

aangctast. Hetzelfde geldt voor hen die 

om geldige individuelc redenen (ar

beidsongesc h iktheid, pensioengercc h

tigd) nict mccr hoevcn te werken. 

Slechts in individuclc gevallen waar wei 

aanwezig werk ten onrcchtc wordt ge

weigerd zou een sanctie in de vonn van 

korten tot beneden het sociaal minr

mum op zijn plaats kunnen zijn. 

Het stelsel van sociale 
zekerheid 
Uit hct voorgaande rijst duideliJk hct 

beeld op van de overhcid die verant

woordelijk is voor het sociaal minimum 

in de samenleving. Sociale partners 

kunnen vervolgens arrangementen trcf

fcn om hogere sociale uitkeringen (op 

basis van het laatstverdiende loon) mo

gelijk te maken.Tenslotte kunnen indi

viduen zich daarhoven nog eens 

hijverzekeren op de particuliere markt. 
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De verdeling van de vcrantwoordclijk

heden is helder. 

Omdat in de loononderhandelingen 

hicr een tlinke plaats wordt ingcruimd 

voor gocde doelcn als de sociale zekcr

heid moet het algemeen verbindend 

vcrklaren van cao-afspraken worden ge

continueerd. Als de sociale partners 

evcnwel zouden handelcn in strijd met 

duidclijke doelstellingen van overheids

wege en eventueel in strijd met geza

menlijkc afspraken tusscn de overheid 

en hen in dat kader, kan van de over

heid niet verwacht worden dat zij zulke 

ah,praken toch ondersteunt. Er is dus 

sprake van het toet<,en van cao-afspra

ken alvorens algemecn verbindend te 

vcrklaren. 

Beloning voor harder werken 
len nadecl van de voorge'>tane ontkop

pcling van produktiviteit en inkomen is 

zonder twijkl gelegen in de inkomens

ontwikkeling bij harder werkcn. Zolang 

betrokkene met zijn loon onder het so

ciaal minimum zit, zal mecr loon on

middcllijk ten koste gaan van de 

aanvulling Het marginaal tarief is hier 

dus I 00 ')b. 

Mecr inkomen valt aileen te verkrijgen 

via mcer werken, als ook de verdienca

paciteit ligt boven die welke nodig is 

om het sociaal minimum te verwerven. 

Men moet dit nadeel wei zetten tegen

over wat er nu met betrokkenen ge

beurt. Tham hebben zij geen zicht op 

wcrk, laat staan op verbctering van hun 

inkomenspmitie. Vinden zij in het 

nieuwc systeem wei werk dan doen zij 

tegelijkertijd ook ervaring op. De mo

gelijkheden voor effecticve scholing 

nemen in een werksituatie eveneens 

toe. Aldus gaan in eerste in<,tantie hun 

verdiencapaciteiten omhoog en ont

staat er een kans dat in tweede instantie 

ook hun fciteli)k inkomen boven het 

([)V 5'% 

sociaal minimum uitgroeit. 

Vinden zij voorts werk in de marktsec

tor dan dalen de lasten van de sociale 

zekerheid en kunnen de premies om

laag. Daar profiteer\ iedereen van. 

Tegcnover de nadelen staan daarmee 

duidelijke voordelen, voor het individu 

en voor de samenleving. 

Slot 
In 'Nieuwe wegen, vaste waarden' is te

recht aandacht gevraagd voor de partici

patie, met name aan de onderkant. In 

dat kader wordt gepoogd een oplossing 

tc vinden voor wat wei heet de armoe

de- en produktiviteitsval. Die pogingen 

verdienen ondersteuning. 

Natuurlijk zijn er op onderdelen kantte

keningen te plaatsen. lk denk dat de 

hoofdlijn van het rapport van de 

Strategische Bcraadsgroep evenwel kan 

worden onderschreven. AI, de keuze 

eenmaal is gemaakt, zal over de uitwer

king en de vormgeving, ook in het kader 

van gezonde overheidsfinancien nader 

moetcn worden gediscussiecrd. Diezelf

de uitwerking en vormgeving zullcn in 

on<, land overigen'> altijd onderwerp zijn 

van politieke compromissen. Dan is het 

misschien ook vanuit die optiek niet ver

standig daar op voorhand reed., a! te 

<,tarre besluiten over te nemen. 

Prof. dr AHJJ Kohwar 

booqlmwr alqcmem economic en _qeschiedenis 

van de ecmwmie 11<1>1 de Katholieke UHiversiteit 

Brahant en lid van de Sociaal-EconomJsche 

RaiHl. 

Prof dr. AHJJ Kolnaar zal op de 

bijeenkomst van de Stichtingsraad 

op donderdag 9 mei a.s. het thema 

'Nieuwe wegen, vaste waarden en 

de arbeidsparticipatic' inleiden. 

Zie verder de advertentie achtcrin 

dit blad. 
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