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ct Sociaal en Culturecl 

Planburea_u is al cmge titd 

hczig de onderkant van de 

arbeidsmarkt tc analysc

rcn. Langdurigc wcrkloosheid is onge

litkmatig vcrdccld over de vcr-,chillende 

inkomcnscategoriccn van de hcvolking. 

,\lcnsen met cen !age oplctding of mcn

'>Cn drc nog nict zo lang in Nederland 

woncn. hcvindcn zich aan de 'onder

kant' ol in de 'uithoek' van de arbeick 

n1arkt. waar vccl bag gckwaliticccrde 

har1cn zip1 met we1t1ig pnspcctid op 

groct. ()ngcvccr ccn kwart van de 

wcrkgclcgcnhcid hc.,taat uit hancn voor 

'lagcrc lunctics' Dat ziJn hanen met 

weinrg arhcidsinhoud. lentonig. ecn

voudig. dom wcrk. Dat soort werk 

nccmt nauwclitks mecr toe. [r wordt 

'>teed'> minder om gcvraagd. Hct i'> ar

heid met .,lcchte arhcidsomstandighe

dcn lawaai. vuil. stank. hitte. gevaarlijk 

en '>0111'> fysick zwaar. Dat werk wordt 

matig hctaald. Ook wcrkloze laag op

gelcide pcrsonen bieden zich aan voor 

die hancn. "In 1 97') was de kans van 

ongcschooldcn om wcrkloo'> tc worden 

I.H3 maal zo groot als van de gcmid

dcldc Nedcrlandcr. in 1'J'J4 was dit toe

genonlcn tot ccn 2,24 tnaal zo grote 

kans. Voor aile laag-opgcleiden nam de 

ovcrvcrtegcnwoordiging in de werk

looshcid toe van 1,30 tot 1,63" Aldus 

de 'Sociale en Culturclc Vcrkenningcn 

I 'J'J5' 

Dczc rclatievc achteruitgang van laag 

opgelerdcn i'> zorgclitk om een aantal 

redenen. Allereerst omdat het politieke 

bcstel sinds de indll',trialisatie in de vo

rige eeuw gebouwd i'> op een arbcids

hestcl. Daarom hoort tot het normale 

politiekc terrein de zorg dat cr vol

doende werkgclegcnheid is en dat er 

lat'>ocnlijk gearheid kan worden. 

Dcnken over werk en arheid is ecn on

dcrdeel van de politicke filosofic. "Lr 

lrill>iil/ est Ill! COilllllllll dcr!OIIIllldlC!Ir ei Ill It C 011-

./itioJI de louie PIC I111111<Ji11r e11 so"Bt, schred 

Ccorgcs Friedmann in I 'J64 

Ten tweedc omdat hct strevcn naar vol

lcdige werkgclegcnheid doc! van hijna 

clke politick i'> in ge'lndustrialisecrde sa

mcnlevingen. ]., wcrkgclcgenheidspoli

tick nog mogelijk7 Sinds mecr dan twec 

decennia niet meer. Ligt dat aan de po

litieke kwaliteit van de overheid en de 

socialc kwalitcit van het middenveld7 

Of zijn cr diepc. fundamentclc vcr

schuivingen7 En dan gaat hct niet over 

de vraag of de Nedcrland'>e arheid te 

duur zou zijn, maar over het problcem 

dat arbcidsproduktiviteitsverhetering in 

onze <,terk dienstverlcnendc economic 

arbeidsbcsparcnd is. /\let steeds minder 

mensen wordt cr in de tertiaire sector 

steeds mcer gcdaan. 

Ten derde is werkloosheid zorgwck

kcnd omdat de zin van arbeid niet ai

leen gelcgen is in het arheidsresultaat 

of de inkomcn'>functie maar ook in de 

daarbij horendc sociale positie. Nog 

niet zo lang gelcdcn werd de met dear

heid gegeven socialc integratic al'> acci

dcnteel gezicn, maar dat is niet Ianger 

zo. De gc'indu<>triali<>eerdc mem bouwt 
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langs rationelc en zakelijke relaties met 

andere mensen ook contacten ten be

hocve van het prive-leven op. Dat is 

ecn echt burgerlijk gegeven. Maar we 

kunnen niet ontkcnnen dat industriali

sering van onze samenleving een bur

gerlijke maatschappij gemaakt hectt. 

waarin de burgers de sferen van zake

lijkheid en prive-leven gescheiden heb

ben. Waar een economische positie 

ontbreekt, verschraalt hct prive-leven. 

In zckcrc zi n is dat een problcem voor 

de gepen<,ionccrden, die echter in staat 

ziin zich te handhaven dankzij familie. 

netwerken uit hct verlcden, hobby\ en 

andere activiteiten. Het is een vecl gro

ter probleem hij degenen die vrocg in 

hun Ieven werkloos zijn en daardoor 

nauwclijks 'inburgeren' in de gc'l'ndus

trialiseerdc samcnleving. Het criminali

teitsproblcem heeft hier mee te maken. 

Er wordt getwijfeld aan de haalbaarhcid 

van ccn politiek die gericht is op volle

dige wcrkgclcgenheid Wcrkloosheid 

zou wei een<, hlijvend een kenmerk van 

een gc'industrialiseerdc samenleving 

kunnen worden. Zou het niet verstan

diger zijn om over de verschillende 

vormen van basisinkomen te denken in 

plaats van ecn duale arbeidsmarkt in 

hct Ieven te roepen, zoals het geval is 

bij de Melkcrt-hanen) Ot zou het nog 

zinniger zijn om te kijken naar wat 

post-industrialisatie inhoudt en waar 

cen eventuele ontkoppeling van arbeid 

en inkomcn toe zou leiden) 

Op zulke vragen is een economisch of 

ecn politiek antwoord mogclijk, maar 

ook een wijsgerig en een principieel 

antwoord. Om de tweede soort is het 

mij in dit artikcl te doen. In CNV 

Opinie van november I ')95. als reactie 

up een recent CNV-wcrkdocument 

'Werken aan zorg I Zorg voor werk'. 

stelde de emeritus-hoogleraar socialc 

bedrijfskunde dr HJ van Zuthem dat 

een basisinkomen in strijd was met het 

christclijk-sociaal gedachtcngoed en 

daarom door hct CNV moest worden 

afgewczcn. Dergelijke principicle uit

spraken zouden een discussie over de 

toekom'>t van hct zekerheidsstclscl 

richting kunnen geven. In de winter 

1995-1996 is bij het debat over de in

trekking van de Ziektewet in de 

Twecde Kamer en in de [erstc Kamer 

door de regering nauwelijks naar prin

cipicle argumenten gcluistcrd. De !eden 

van de PvdA-tractics stemden in bcidc 

Kamcrs nict conform de beginselen van 

hun eigcn sociaal-democratischc bewe

ging Deden ze dat uit wijsgcrigc on

kundc ol uit politickc berekeningc 

Christen-democratisch 
perspectief 
Van waaruit zou een christen-dcmocra

tisch perspectief op arheid en inkomen 

gezicn kunnen of moeten wordcnc Dat 

zal ecn wiJze van kijken moeten zijn 

die vertrekt vanuit als christelijk te her

kennen bcginsclen en die ook rckcning 

houdt met algemeen aanvaarde visies 

op de arhcid. Van de ene kant is er een 

wij-,gerigc of thcologische retlcctie vcr

eist. maar van de andere kant dienen re

sultaten van wetenschappclijk onder

zoek ook meegenomen tc worden. Wat 

economisch onmogelijk is, is geen goed 

politiek ideaal. Dat geldt voor hct cco

nomisch beleid, indien volledige werk

gelegenheid economisch-wctcnschap

pelijk onmogclijk zou zijn. Ook de re

sultatcn van de geschiedenisbeoefening 

of de sociale filosotie dienen hierbij be

trokken te worden. Van Zuthem vcr

woordt in zijn commentaar op hct 

CNV-werkdocumcnt een gangbare vi

sic op arbeid. Hij schrijtt "Arbeid kan 

worden omschrcvcn als de mensclijke 



activitcit gcricht op hehoud en ontwik

keling van Ieven en samenlcven. [ .. [In 

hct christelijk-sociaal denken voegen 

we hicr altijd aan toe tot ecr van Cod 

en tot zcgen van de men<,en. In de hij-

om een samenlcving, waar n1en~en 

naast arbcid en werk ook andere vor

men van activiteit kenncn. Uit een paar 

artikelcn Iicht ik het volgendc bctoog. 

hclsc en christelijke traditie is arhcid Werkloosheid 
gccn vrijblijvendc zaak. Mensen zijn Werkloosheid is ecn vraagstuk van poli-

gcrocpcn hij te dragcn aan hchoud en tiekc aard. In een gcsprek met Jean-

ontwikkeling van Ieven en samenleven. Paul Fitoussi worden de accenten 

Arhcid 1s dan een vorm van antwoord gelcgd bij het economischc belcid. Hij 

geven, zich verantwoordelijk gedragen. laat zien hoc moeilijk dat gewordcn is. 

Het woord 'arhcidsplicht' is niet popu- llijvoorbeeld monetaire prohlcmcn zijn 

lair, maar gceh wei precics ----------- politick bijna niet meer op 

aan wat altijd in het chris- We moeten het hele te lossen. De koers van de 

tclijk-sociaal denkcn van 

n1cn~cn tnag worden vcr

\Vacht.'' 

begrip 
Franse frank wordt in ster

ke mate door markten he

paald en kan daardoor 

gecn instrument mecr zijn 

van cconomische politick. 

Sterker nog, de rnarktcn 

'werkgelegenheid' 

eens fundamenteel 
In dczc opvatting kornt 

nict naar voren het ondcr

schcid dat Hannah Arendt 

doordenken 

in Thr IJI/111<111 co11ditio11' introduceerde: tc 

weten ecn onderscheid tusscn arheid, 

werk en activ1teit. In dit ondcrscheid 

komt tcrug wat Karll\larx en tJjdgeno

tcn hchben gcschrevcn over arheid, 

over gcbruik~watndc, over nut en over 

hct arhcidsre<,u]taat. In onzc tijd zou

den we kunnen denken aan ccn onder

schcid tussen hetaalde arheid, vrij

willigcrswerk en allcrlei vorrncn van bc

zighcid en maatschappelijkc inzct. Ecn 

gc'industrialiseerde rnaatschappij stoelt 

op ecn indu<,trieel arheid-,hestcl, maar 

cen po'>l-industriclc maatschappiJ <,toelt 

op een veel hreder hcstcl met cen veel

heid van rnogelijkhcden van rnaat

-,chappelijk relevante tijdsbesteding. In 

cen reeks artikelcn, gcpublicecrd in het 

hame tijdschrih 'Es!nit', augu.,tus-scp

tember 1995, werd een aantal visies op 

arheid gegcven vanuit cen personalis

tische wijsbcgccrte. De schrijvcrs ken

ncn hct door Arendt gc'introduceerde 

ondcrschcid. Het gaat in die artikelcn 

niet Ianger om cen arbcidsbcstel, maar 

rocpen soms krachten op 

die werkloosheid versterkcn. Hct gaat 

hem nict om een reeks instrumentele 

verbcteringen waardoor een eftecticve 

cconomischc politick of ccn etfecticf 

monctair bcleid mogelijk zou zijn. 

Fitoussi ziet ccn samenhang tussen eco

nomise he, sociale en politieke verande

ringcn. De stijging van de 

werkloosheid i-, nict !outer tc verklarcn 

in termcn van gehrck aan investcrin

gen. Werkloosheid trecdt op als ecn 

maat<,chappij vertrouwcn verliest in de 

toekornst. De lange-tcrmijnrente, die 

eigenli)k nict zo hc'invloed wordt door 

het monetaire belcid, is een sociale 

graadmetcr van de tockomstverwach

ting. De gespannen aandacht voor het 

heden met de daarbij horcndc hoge 

consumptievc uitgaven lcidt naar cen 

verder individualisme en sociale ont

hinding. De terugkecr naar cen rneer 

norrnale waardering van heden en toe

komst vereist ecn politieke uitspraak 

De voorstanders van het marktdenken 

kijkcn te vccl naar de cconornische 
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theorie en missen historisch inzicht. De 

voorstanders van ovcrheidssturing heb

ben de gcschiedenis aan hun kant, maar 

nict de economische thcorie. Het gaat 

er om de economische theorie beter te 

verankcren in de institutionele realitci

ten van onze tijd Theorctisch client er 

zo gewerkt tc worden dat er rekening 

wordt gehouden met de economische, 

sociale, politieke en institutionele di

mensies van thans. 

Keuze tussen inkomen en werk 
Daniel Cohen, verhonden aan de Ecole 

11onnale su{lerieure, schrecf cen bijdrage 

over de keuze tussen inkomen of werk. 

Frankrijk prcfereert werkloosheid, want 

het preferccrt een bepaalde inkomens

verdeling hoven wcrk. Amerika is gcen 

voorhccld, want mecr marktwerking 

zou grotere sociale ongelijkheid met 

zich mee brengen. De Fransc kwaal. mal 

jl-il11qills, is niet aan de top en ook nict 

aan de basis maar op het middcnveld te 

vindcn. De afsprakcn gemaakt op dat 

middenveld stellen Frankrijk in staat 

ecn betrekkelijk hong niveau van mini

muminkomen te handhaven, maar dat 

gaat ten koste van de groei van nieuwe 

banen. Ter vergclijking worden cijfcrs 

gcgeven voor Frankrijk en de 

Verenigde Staten. In beide Ianden gaat 

werkgelegenhcid verloren en wordt 

nieuwe gecrecerd. Maar· werkloosheid 

is in de Verenigde Staten een door

gangsfase, terwi)i dar in Frankrijk vaak 

cen eindfase is. De kans dat een werk

lnze weer ecn baan krijgt i<, omgckcerd 

evenredig aan de duur van de werkloos

heid. Wie Ianger werkloos is verliest 

meer kansen op herintreding in hct ar

beidsproccs Een andcr opmerkelijk 

verschil is dat in de Verenigde Staten in 

aile bedrijfstakken banen verdwijncn en 

weer gecrceerd worden. maar dat in 

Frankrijk hele bedrijfstakken verdwij-

ncn. Het minimum-inkomcn is in de 

Verenigde Staten zo laag, dat hct nau

weliJks bij een arbcidsovereenkomst 

een rol spcelt. In hankrijk i'> het onge

veer zo hoog als her aanvangssalaris 

van de ongeschoolden In dat gcval 

schept het werkloo<,heid, want het ver

sterkt in een loonronde de positie van 

onge'>choolde wcrknemers en vcrhin

dert toetreden van nieuwc ongeschool

den. De stijging van de socialc premies 

is het mcest merkbaar bij de kosten van 

de arbeidsplaatsen van de minst ge

schoolden. Werklonsheid doer de pre

mies '>tijgcn waardoor de werkloosheid 

zelf ook weer stijgt Dit voorbeeld en 

ook andere voorbeelden illu5treren het 

dilemma van ecn We<,teuropese samen

leving met een hoge mate van sociale 

zekerheid. Is de hoge werkloosheid du5 

de prijs voor de solidaritert' Met een 

vcrwijzing naar de discuS'>ie rnnd de 

Phillips-curve vanaf de jaren vrjftig en 

over de lnsider-oulsidntheorie van de Ja

rcn tachtig weet Cohen een antwoord 

te ontwi)kcn Uiteindcliik vindt hij 

noch cen liberalc arbcid<,markt. zr>Jis in 

de Verenigdc Staten noch ccn centraal 

loonbclcid. zoals in Noorwegen of 

Oostenrijk, cen goedc oplmsrng. De 

Franse oplossing van een centraal va<,t

gestcld minimuminkomen en pcr· be

driJfstak gcvoerde loononderhandc

lingen vindt hij alles biJ elkaar zo slccht 

nog nict: "Lc chOnw!Jc llouc des com(no1111~ q111 

on/ etc lmuPrs {lilt· dejilul. jJ/rrlol </llC /Jilt inten

tion'. werkloosheid smeedt compromis

<,en eerdcr uit noodzaak dan uit opzct 

Structuur van de werkloosheid 
In een artikel over de informatiscrings

revolutie en de verandcringen op dear

beid maakt Jean-Paul l\1arechal eer1 

aantal zecr interessante opmcrkingen 

over de structuur van de werkloosheid. 

Uit diverse studies bli)kt dat invesrerir1-
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gcn en de daarhij horende economi

.,chc groei gecn antwoord vormen op 

het prohleem van de wcrkloosheid. Uit 

een Duitse studie hlijkt dat er al vanaf 

I 965 sprake i'> van een negatief verband 

tu.,sen invc'.teringen en werkgelegen

heid. Uit Fransc studies hlijkt dat gedu

rende de eerste 25 jaar na de Tweede 

Wereldoorlog het hruto hinncnland., 

produkt jaarlijb 5,2'){, groeit en de ar

hcidsproduktiviteit 5, I%. Vanaf deja

rcn zeventig is de groei 2,3% en de 

produktiviteitsstijging 2,9%. Als zowel 

hct hinnenland<> produkt groeit alsook 

de produktivitcit stijgt, kan de werkge

lcgcnheid aileen maar tocnemcn door

dat de jaarlijkse arheid<;tijd per werk

nemer vcrkort wordt. Tmsen 1949 en 

nu daalde het aantal arheidsuren per 

Jaar van 1952 naar 1537. Ter vergeliJ

king. in \831 wcrd er door een arbcider 

per jaar 3041 uur gewerkt' In \896 he

stond de jaarliJk'>e wcrkgclegenheid in 

hankrijk uit 60 miljard uur. In \991 uit 

34, I mii)ard uur. Dat betckent dat de 

Franse werkgelegenheid, in uren geme

ten, nog maar 57% biedt van wat bijna 

een ecuw geleden geboden werd. In 

een eeuw tijd i'> het nationaal produkt 

met een factor tien gegroeid, de ar

beidsproduktiviteit met een factor acht

tien. Oat betekent dat het aantal 

gewerkte uren per jaar ruwweg gehal

vecrd rnoet zijn om de werkgelcgen

heid ook maar iets te Iaten toenemcn. 

Andere verdeling van tijd of 
inkomen 
Arheid heeft sinds de industrialisatie de 

tijdsindeling bepaald. Maar nu wordt er 

nog maar zo weinig gcwerkt, dat wan

neer de gemiddelde gewerktc uren over 

de hele bcvolking hoven de 15 jaar 

zouden worden verdccld, iedcr nog 

maar twcei'ncenhalf uur per dag aan ar

bcid zou bcstedcn. Is het niet logischcr 

dat de vrije tijd de dagindcling zou 

rnoetcn gaan bepalen:c Als arbeid haar 

tijdsbepalende functie vcrlicst, dus als 

onze week- en jaarindcling niet door 

[Jato Dijksinl h.P.) 
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hct werk maar de vrije tijd wordt gere

geerd, dan is er nog geen grote ver

schuiving Vcel fundamenteler gaat hct 

bi1 het loslatcn van de snciaal-integre

rcnde functie van ecn arbeidsplaats. 

lmmer<, de harde kern van de vast aan

gcstelde werknemers wordt kleiner ten 

gunste van een grneiende cirkel van 

nieuwe, tlcxibele vonnen van arbeid. 

De arbeid'>overeenkomst maakt plaat<, 

voor cen dienstovereenkomst. Een so

ciale positie mnct dan meer en mccr 

ontleend gaan worden aan iemands po

garen en dus te emancipcren. In de ne

gentiende eeuw wordt in Duitsland ge

steld dat arbcid ecn llildung zou moeten 

geven Arbeid wordt g6dealiseerd De 

feitelijkheid steekt schril af tegen dat 

ideaal. zodat vnor men<,en als K. Marx 

het gemakkelijk gemaakt wordt er op te 

wijzen dat de industricle arbeid onmen

selijk is en vervreemdend werkt. In on

ze tijd is niet zozeer de arbeid alswel 

hct inkomen de centrale zorg gewor

den. De overheid heeft daardoor een 

dubbele taak gckregen: te zorgen zowel 

sitie in de samenleving in 

plaats van iemands pmitie 

in het economisch be- stel. 

De oplossing voor 
dat er werkgclegenheid is 

alsnnk dat er een behoor-

Deze economische veran

deringen zijn nauw gerela

teerd aan socialc 

veranderingen. Het Ieven 

van nu wordt niet Ianger 

door arbeid gedomincerd 

en hocft ook niet mccr 

door arbeid gedomineerd 

te worden. indien er gcko

zen wordt uit een van de 

twec vnor de hand liggen

de oploS'>ingcn voor de 

werkloosheid: een vorm 

van basisinkomen of ver

dere arbeidstijdverkorting. 

Wat er ook van zij. het 

huidige tekort aan banen 

dwingt ons tot cen aanpak, 

die het niet zoekt in meer 

produktic maar in een an-

de sociale kwestie 

van nu is het 

scheppen van de 

gelegenheid voor 

iedereen om zich 

verdienstelijk te 

maken voor het 

collectief. Een 

nieuwe waardering 

voor werk en actie, 

die niet in 

loondienst verricht 

worden. 

lijke inkomensvcrdeling i'> 

Op beide puntcn schiet de 

overheid tekort. Len reeks 

oplossingen heeft zich al 

aangediend Mcda herin

nert aan de oploS'>ing van 

de herdefiniering van de 

ondcrneming. die nict Ian

ger werknemers beloont 

met een salaris maar werk-

ncmcrs contractcert vnor 

bepaalde taken en prnjec

ten. Ecn twecde oploS'>ing 

ligt in de herwaardering 

van allcJ·Ici nuttige. doch 

thans onbetaalde activitei

ten. Die vcrdienen een 

maatschappelijke waarde

ring Ze zouden bijvoor

beeld in een 'vierde sector· 

dere verdeling van tijd of inkomen. 

gegroepcerd kunnen wor

den. Ecn derde oplossing bestaat in de 

toepas'>ing van instrumenten van de 

geldelijke en sociale waardering voor 

arbeid tot wat nu onbetaald wcrk is. Bij 

die derdc categorie oplossingen hoort 

J Rifkin thuis. Dat zou geweldige gc

volgen voor onze maatschappij kunncn 

hebben die nu immers gcbaseerd is op 

een hctaald arbeidsbe<,tel. De beloning 

van arbeid is een van de allerbelangriJk-

In een variant op een recent boek van J. 
Rifkin, The end of wor·k, geeft Dominique 

Meda in een artikel met de titel 'La fin de 
Ia valeur "travaih een interprctatie van de 

geschicdenis van de industriele arbeid 

in de afgelopen twee ecuwcn. In de 

achttiende eeuw stelde arheid hct indi

vidu in staat voor zichzclf hczit te ver-

(])\' () ()() 



<..,tc nlcchanl'-.ll1Cil van onzc n1aatschap

pcliJkc oruc. Hct hchhcn van arheid i-, 

de poort naar allcrlcJ anucrc plaatscn 

en po51tlC'> in onzc maatschappiJ 

Arhcid vcr5chah idcntitcit aan de mcn

<,cn d1c Ieven in ccn inuustriclc samcn-

lcving I )oor gchrck a an 

arhcid-,plaatsen <,laan we a\., samenle

vJng voor Je taak om idcntitcit huiten 

Jie arhcid om tc gaan ontwikkelcn. [en 

overhcid. d1c niet mccr voor hanen kan 

zorgcn, n1oct ccn nicuw <..,oort \vcrkgc

lcgcnhcidshclcid gaan vocrcn. [r dicnt 

oa n ccn hcrvcrclcl i ng~<..,y')tecn1 gcdacht 

lC worJcn Uat n1cl gekoppe\J is aan het 

<Jrheid-,inkomen De JTalisatJc is athan

keliJk van de mate van <,o\idariteit in de 

samcnlcv111g Fr zal cen andcr ccono

llll'>ch wstccm uitgcuacht moetcn wor

den. dat n1et mecr gehascerd is op het 

indJvJdualistischc menshccld Lilt de 

achtticnde ccuw L:olang dat inuividu

alistischc mensheeld gchantecrd wordt. 

hliJ!t hct moge\i1k om 1ndividuelc ar

heid-,u>Jltractcn at te sluiten en aile 

aandacht te nchten op de geldeliJkc be

leming van arhcid. Zo worden andere 

wijzcn van waardering \Veggedrukt. l)ic 

wijzc van dcnkcn hcdt de kodak <,a

mcnlcving docn vcrdwqncn 1\bar de 

up(/ society. die in Jc ncgcnticndc ceuw 

cbarvoor 1n de plaat5 gckomcn is, 

wordt nu op haar hcurt hcJrcigJ door 

alkricl mogcliJkhcdcn van calculcrcnd 

gedrag. 

Drietal oplossingen 
Fen dnctal op\m<,ingen dicnt zich aan 

I k eerstc is het vcrhrckcn van de rela

tie tu<,<,cn inkomen en arhe1d. het basis

inkomcn De twecdc i'> een vcrderc 

hcrvcrdeling van arbeid Aile macro

cconon1I'-.chc gcgcvcn<.., w1jzcn in de 
richting van <,tl)gende arheidsprodukti

vitcit dus ccn vcrdcrc reductic van de 

wcrkwcck, wannecr hetzeltde aantal 

mensen aan het werk kan blijven. De 

dcrde oplmsing, uitgewerkt in een arti

kel van Daniel ,\lothe. i'> ccn vcrsohe

ring van de lcven-;stij\ De uitzinnige 

vakanticreisjcs. de wintcrsport, het toc

risme naar de Derde Wercld kan dat 

niet plaah maken voor de gcnocgens 

van de armen. 'lr p(n mlll}e, Ia l<'irP(IIOil, lr 

Jarll(rlllc le Jell dr cc~r·les cl de ho11les', cen glas 

rode wiJn, cen beetje telcvisie kijkcn. 

wat rondhangen, wat kaartspcl en Jell 

de boule-;~ Vee\ ccnvoudige memcn 

kunncn dat nog, maar de burgerlijkc sa

mcnkving kent het geluk dat met deze 

kleinc genoegcn'i 'iJnlcnhangt, n1ct 

mcer. Hoc de mensen tc veranderen~ 

Ach, voegt hij er aan toe, de "lentaliteit 

van onzc san1cnleving wordt nict vcr

andcrd door gcleerd, tuturologi'>ch, 

post-modern ot ingcwikkc\J gehahhel, 

ma<Jr door menscn die z(J gaan Ieven. 

Len nicuwc hanciscu5 van Assisi dus. 

Voorwaar ccn sprankelcnde gedachtc, 

ontlccnd aan cen tijdschrih, dat hcgon

nen wcrd in I '!32 door Emmanuel 

!\ lounicr met de vcelzcggendc naam 

Esf'nl 

Begrip 'werkgelegenheid' 
fundamenteel doordenken 
In cen volgend nummer heeh f1/ml dit 

dchat voortgezet. Minder over hasisin

komen, meer over vcrdeling van dear

heid over zovecl mogclijk mcn<,en. 

t\lecr deeltiJdarhcid dus. lndien we h\iJ

vcll vasthoudcn aan ec11 arhcidsmarkt 

voor voltijdshancn. dan zal er ecn 

twcedeling van de <,amenlcvJng op vol

gen. \)c gcvolgcn van de VUT en an

dere vorn1cn van vrocgtijdigc pensio

nering worden gedragen door oudcrc 

gencraties De VUT is te radicaal. We 

moeten strevcn naar ecn samcnleving 

die gckenmcrkt wordt Joor f'lundLI(uilr, 

naast betaaldc arheid, allcrlei onbctaald 

wcrk en daarnaa~t nog ecns cen ~cala 
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van activitcitcn. Pa, een nieuw mens

beeld zal ons in <,taat <;tellen de indivi

dualiscring en gcdceltelijkc privati

<;ering van de socialc vcrzekeringcn op 

tc vangen. llij aile verandcring dicnt 

tcrdege aan het dubhele karaktcr van 

die socialc verzekeringen gedacht te 

worden, te wcten inkomensherverde

ling en verzekering 1--let gevaar bestaat 

dat bij een ondoordachte hcrstructure

ring het verzekeringskaraktcr wei biJ 

particulicre vcrzekeraars ondergcbracht 

zal worden, maar dat de lunctie van in

komemherverdeling uitsluitend nog 

langs liscale weg gerealiscerd kan wor

den. 1--let huidige belastingstelsel i'> gc

basecrd op het industriclc arbeids

bestel. Aileen al uit het oogpunt van 

helastingmijdcnd gedrag en helasting

vlucht is hct onverstandig het gehelc 

proces van inkomen,herverdeling via 

belastinginning te bercikcn. Dat argu

ment pleit overigens ook tegen het plan 

voor het hasisinkomen, dat het hcrver

delingsmechanisme ook vrij eenzi]dig 

hanteert. 

We staan voor een nieuwc inrichting 

van ons politicke bestel, voorzover dat 

samenhangt met ons arbeidsbestel. Er 

moet mecr gedacht gaan worden aan 

(onbetaaldJ 'wcrk' en aan ecn be<,tel dat 

ook sociale positics toehedeclt buiten 

de werkplaats om. We moetcn dat hcle 

bcgri p 'werkgelcgen heid' ccns lunda

mentcel doordenkcn. Als de hetaalde 

arhcidsplaats niet Ianger de sociale po

sitie onder<.teunt, hoe zou dan onbe

taald wcrk opgcwaardeerd kunnen gaan 

worden voor hct verkrijgcn van een so

cialc positie, van identiteiP Dat zal 

kunnen als we alstand doen van de ge

dachte dat we een marktmaatschappij 

zijn of moeten zijn, maar dat we ecn sa

menlcving zijn, waarin onder andere 

ook markten functioncren. De oplos-

'>ing van de Socialc Kwe,tie van de nc

gcntiendc ecuw was de schepping van 

allerlei collcctieve dicnsten. De oplos

sing voor de Sociale Kwestic van nu is 

hct scheppen van de gelcgcnheid voor 

icdcreen om zich verdicnstelijk tc ma

kcn voor het collectief. [en nieuwc 

waardcring voor werk en actie, die nict 

in loondicmt verricht worden. 

P.-af dr EJJAI. Ktnttncr" S J 


