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Het Strategisch Beraad bepleit - terecht - een fundamenteel her

antwerp van de sociale zekerheid. Toch moet bij de uitwerking 

met een aantal punten rekening worden gehouden. Zo zullen ook 

bij werkloosheid preventie en re-integratie in het praktische beleid 

centraal moeten staan en mogen 'participatie' en 'eigen risico's' 

geen dogma's worden. Er moet een goed evenwicht zijn tussen 

flexibilisering van en deregulering in het arbeidsrecht enerzijds en 

verschuiving van risico's terzake van ziekte, arbeidsongeschiktheid 

en werkloosheid van de collectiviteit naar individuen anderzijds. 

H 
et hoofdstuk 'Participatie 

door iedcrcen' i hoofdstuk 

5 in 'Nieuwe 

\vcgen, vastc 

waardcn' kondigt niet rnin-

een beroep op noties als 'nieuwe solida

riteit', 'rnccr marktwerking en concur

rcntte', 'individuali-.ering 

Ln cigen ri'-;rcr/ Ecn zccr 

forsc reductic van het he

reik van de Ziektcwet j-, op 

handen, de Algcmcne 

Weduwcn- en Wczcnwct 

maakt plaat<, voor de 

Algemcne Nahc-.taandcn-

dcr dan ccn herontwerp 

van de socialc zckerhcid 

aan. ln dat Jllist op ecn 

terrcin waarop de laahte 

jaren al zovecl is gebeurd. 

Van tal van grotc verande

ringen in de afgelopcn tien 

a Vijftien jaar O[J het ter

rein van de socialc zcker

heid is gczegd, dat ziJ de Dr EP de lo11c] 

1 wet, de Algemcne Arheids

cmge<,chiktheid-,wet en de 

Wet op de Arbcid'>

onge<,chi kthcid'>vcrzcken ng 

-.taan onder zwarc druk, 

t1l~luiting waren van cen ontwikkcling, 

dat zij een solide basis vormdcn voor 

betaalbaarhcid en heheersbaarheid van 

het systeem van socialc zekerhcid. dar 

zij cen periode van rust inluidden, etc 

Het tcgendcel blcck waar, al die vcran

dcringen waren nog maar de opmaat 

naar vee I ingriJpender rnaatregelct1 met 

over het toekom<,tig lot van de Algc

mcnc Ouderdomswet verncemt men 

uitecnlopende geluiden, de Werk

looshcidswet en andnc wct·klomheid'>

regclingen I Algemene BiJstandswet) 

mocten <,trengcr en stralfer worden op

gczct Ln Llltgcvocrd, in de uitvocring-,

organisatic worden zccr ingrijpcndc 



veranderingen aangebracht. Ecn 'eind

plaatje' lijkt niemand te kunnen (dur

vcn7) '>chet<.en, ook politici niet. En hct 

Strategi<>ch Beraad van het CDA vraagt 

een fundamenteel herontwerp' 

De titel 'Participatie door iedereen' 

qaat diametraal tcgenover de '>telling, 

dat arheid in Nederland topsport is ge

worden, waardoor er velen aan de kant 

staan, niet meer participeren. In dit ge

degen, maar zeker ook gedreven 

hoofd.,tuk van 'Nieuwc wegen, vaste 

waarden' gaat het over men<> en werk, 

over meedoen in de <,amenleving, over 

verantwoordelijkheid voor het eigen 

he-.taan en voor de verhanden waarin 

men<,en Ieven en werkcn. Zoveel moge

liJk memen moeten ingeschakeld wor

den in een concurrerende econom ie. 

Dit lcidt tot een drietal <;trategische 

doelstellingen, 

- het verminderen van de b-.ten op ar

heid door uitgavenverminclering en bs

tenver'>chuiving (door niet het inkomen 

maar de hesteding ervan mecr te helas

ten); 

- een minder rigide regeling en indeling 

van de verschillencle vormen van arheid 

(een plcidooi voor een royale waarclc

ring van arheid ook als clat vrijwilligcrs

werk i<> en voor meer flexihiliteit en 

creativiteit in de combinatie van allcrlci 

vormcn van arbcid en het hiermede te 

verwcrven inkomen); 

een stel-.el van socialc zekerheid dat 

men<,en 111et van arbeid uitsluit, maar 

gcricht is op imchakeling van men<,en. 

lk zic het vijfde hoofd-.tuk van 'Nieuwe 

wegen, vaste waarden' als het funda

ment voor het belcid dat een antwoord 

vormt op de '>tructurelc werklomheid, 

het 'banentekort' "Er moeten in de eer

'>te plaat'> mecr hanen komen, hanen die 

vee\ mecr omvatten clan de stereotype 

voile werkweek. Er moet ruimte zijn 

C llV 12-"!5 

voor uiteenlopende arheiclspatronen en 

-relatie-, De sociale zekerhcid moct 

worden herontworpen zodat zij een 

onder<,teuncnd en aanvullend karakter 

krijgt Zo kunnen cr ook in de toe

komst redclijke inkomensverhouclingen 

be<;taan, zonder dat dit de participatie 

schaaclt. Participatie door iederccn; met 

mindcr mogen we geen genoegen ne

n1en.'' 'Nicuwc wcgcn, vastc waardcn' 

stelt daarmee tevens het vraagstuk van 

een rechtvaarclige vcrdeling van <,chaar

se welv~art aan de orde. lmmer-., in ah

<;o\ute zin blijlt crop de arbeid'>markt 

een zecr aanztcnliJke di-.crepantie aan

wezig tuS'>en vraag en aanbod, kwantt

taticf en kwalitaticf 

Persoonlijke 
verantwoordelijkheid 
Hoc ziet het herontwerp van de <,ocialc 

zckcrheid er uit volgens 'Nicuwc we

gen, vaste waarclen': [en soCJalc zeker

heid die gericht i'> op participatie bn 

niet van toepaS'>ing zijn op meme11 van 

wie niet verwacht kan of mag worden 

dat zi) deelnemen aan de arheidsmarkt 

ouderen en arbeidsongeschikten. Van 

anderen mag vcrwacht worden dat ZIJ 

zich inspannen zell via arbeid in ee11 cr

gen inkomen te voorzien. Die anclcrcn 

zijn du'> degenen die gc·heel of gedeel

teliJk werkloos zijn Arbeid ter hand 

nemen, actid beschikhaar zip1 voor ar

beid ol scholing, doen wat cr te doen 

valt, en in het geval dit nict voldoende 

inkomen oplcverL de <,ocialc zekerhetd 

vult aan tot een zeker mrnrmum 

Socialc partners kunnen ook hoven clat 

minimum arrangementen trcffcn of 

hiertoe voor<;tellen doen, waJraan de 

overheid uitdrukkelijk en cffcctid <,leun 

verlcent. Persoonlijke bijvcrzckcnng 

vormt het <,]uit<.tuk van maatwcrk 

Wie de pcr-.oonlijke vcrantwoordelitk

heid van mcn<>en in onze samenlcving 
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acc~ntuccrt voor her voorzicn in ccn 

inkomen voor hunzell en voor hun ge

zin~:.ledcn, zal wcinig tcgenspraak ont

moeten. Dat <,ociale zekerheid niet mag 

dcmohili<,eren, men'>en nict mag Ult'>lui

ten, maar rarticipatie moet bevorderen, 

ecn zekerc inkomemgarantie moct hie

den. i-. ook wei vanzelt,rr-ckend Dat 

arheid beLmgrijker i' dan een uitkering, 

zzd gcen rcdcliik dcnkend mem ont

kennen. Het i' goed. dar hct Srratc

gi'>ch Bcraad de hctekeni5 va11 dcrge

li)ke fundamentelc waardcn heclt on

der'>treert en op een uir'>tckcnde wijze 

in hun context hecfr gerlaaht. Hoc ge

dr-cven i:n gedegcn 'l'artrciparic door ie

dereen' ook i'>, het i'> voor de gelool

waardighcid van hct hc-runtwerp van 

belang een aantal belangrijke runten 

mee te nemen bij de nadere uitwcrking 

van 'Nic-U\VC \vegcn, va~tc waardcn' 

Coed evenwicht 
Er moet een goed evcnwicht zijn tussen 

flexibiliscring van e11 deregulc,·ing in 

het arhcidsrecht encrzijds en verschui

ving van r·isico's terzake van ziekte, ar

heidsongeschikrheid en werkloo-.heid 

van de collectiviteit naar individuen an

derzijd-. In het belcid van het raarse 

kahinct hcrken ik dat evenwicht niet. 

Wanneer men<,cn (in hoedanigheden 

van wcrkncmcr, van '>lartendc of kleine 

ondernemer, van verzekerdc, 

Van werkloosheids

en arbeids

ongeschiktheids-

van werkgeverJ zich in een 

hcrontworren <,ociale zeker

heid in groten getale niet 

meer van rcdeli)ke zekerhe

den kunnen voorzicn, terwijl 

deze eerder als normaal in 

het 50cialc 5telsel hesloten Ia-

naar 

participatiebeleid 
gen, last dat de geloolwaar

dighcid van het herontwerp. 

maar ook van de politiek aan. De wet-

tclijke 50ciale zckerheid wordt thans in 

rap temro zowel inhoudelijk al" organi-

5atorl'>ch geprivati'>eerd. lk vind dar hct 

C:DA jui<,t op her punt van de <,amen

hang tu55cn 5ociale zekerheid en ar

heid'>recht Nieuwe wegen, va'>le 

waardcn' op cen cvcnw1chtigc wi_jzc 

zou moeten vcrhijzondcren. 

Niet aileen hi) zicktc en arhcichonge

'>chiktheid zullcn preventie cr1 IT'r'ntc

graric in het prakti'>che helcid centraal 

mocten staan, maar ook hi1 wcr-kloo5-

heJd. Kan<,erl op partiCJpatie wor-den 

zckcr· n1et steed5 al, vanzelt via de 'llr

l'lllhlc hc111d' gcrcali,eerd Bclangrijk i'> de 

rroblcmatiek van hct verschil ru<,scn de 

laag5rc lrmen en de minimum-uirkerin

gcn. l_)c nciging hc~tJat de uitkcnngcn 

te vcrlagen, maar datzeltdc wil men 

ook met de laag'>te lonen. Zo vcrandcrt 

cr dus niet<, in de a/<,tand lu<,<,en lonen 

en uitkcringen Hct hewer·k..telligen 

van participatic vergt maatschappelijke 

kmten. De vraag wat Nederland er 

voor over hecfr ecn werkloze tc doen 

herintreden in het arbeid'>pnJCe5 vergr 

ecn politiek antwoord. Wie 'Paniciratie 

door iedereen' voor'>laat zal ziJn ant

woord gereed moeten hehhen: 300 of 

400 gulden per maand voor cen herin

trederc BelangriJk lijkt me overigcm 

ook, dat het gcmakkclijkcr wordt ge

maakt kleine onderncmingcn te starten. 

[en aantal be5chermcndc hcpahngcn 

van het <,ociaal recht zouden zich qua 

wcrkingssfecr ook ovn kleine zelt5tan

digen mocten uitst1-ekkcn. De uvcrheid 

zou hct organi-.eren van 5olidariteit 

moeren vergemakkelijkcn in plaats van 

dat te ved1iedcn. In ieder gcval vine! ik 

het onhcgriJpclijk, dat het de bedrijl-.

vcrenigingcn hi) wet verboden werd 

ecn vrijwillige collcctieve ziekengeld

vcrzekering op ha-.i-. van de Zicktewct 

aan te hieden, die de concurrcntie met 

ecn particuliere vnzekning qua premie 

en dekking glansrijk had door-.taar1. 

Voorts zou ik menen dat de di,cus-.ie 
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over vcrdringmg<;ellccten op de ar

hcid'>mal·kt hq JJIWJarding van de rich

tlng die het Stratcgi'>ch lleraad het 

C:UA w1j<,t tot hct verlcdcn hehoort. 

Wannccr nict iedcrecn op de arhcid'>

markt wcrk wcet tc verwcrven, i<; het 

gocd dat mcn<,cn clkaar som<, tijdclijk 

vcrdringcn. Uat i'> miJn'> inzicm hetcr 

dan de <;~tuatie, dat ccn he!dngrijk aan

tal hmgcr<; pnmanent ongewild geen 

werk vindt. Om tc voorkomen dat de 

klappen UlteindeliJk biJ de zwak'>tcn 

vallen, ei<;t dat wei goed en goed toe

gankelijk ondcrwq'> in het hijzondcr 

voor de '>iecht-opgeleidcn Hct 

Strategi'>ch Bcraad wij<;t h1er terecht op. 

Geen dogma's 
Hiervoor hch ik crop gewczcn, cLll het 

<,prekcn over 'participatie' in een situ

atie van ah-,olutc -;chaar<;tc aan hanen 

automati'>ch ook cen vraagstuk van 

rechtvaardige vcrdeling oproept. 

In dit opzicht mogen 'participatie', 

'markt\vcrkingl en 'concurrcntic' gecn 

dogma\ worden. lmmcr<,, een niet 011-

( llV 12 '15 

aanzienlijk aantal memcn zal JUi<;t van

\Vcgc de -.;chaar'-,tC aan wcrk nict in <.,lJJt 

zijn zich van een inkomen tc voorzicn 

waarmcc op ccn JanvaJrdhaor nivcau 

kan worden dcclgenomen aan hct 

maat'>chappeliJk verkecr We zullen cr 

over moeten di'>cu.,.,ii'ren, conueet 

n1octcn n1akcn, wat drt OJI1VJJrdharc 

niveau t<, llijvoorheeld t<, t'l'n gez1n 

zonder telcvi'>ic, telcloo11, kr-ant '>port 

voor de kinderen een aanvaardhaar ni

vcauc Wie concreet worclt, zal zicn dat 

het vraag'>tuk moeili1kcr i' dan hct 111 

ah1lrl/l to lijkt 

In dit verhand nwct ook cluideli1k zi1n. 

clat van de populatie op ol rond het '"

ciaal n1inirnLm1 nict gcvrJagd kJn wor

den, dat men zich ind1viclueel van 

i nkonlcn-.dcrvi ng-.vcrzckcn ngcn VC><>r

ziet Vee! men'>en zip1 nau\\Tiqk, 111 

-..tJat voor dczc ri..,ico\ tiJdig vcrzckc

ringcn ol voorzicningcn tc Jrrangcrcn 

en hun helangen 1n nieuwc vnhoudin

gcn gocd tc orguni"ict-cn. lk dcnk don 111 

hct hijzondcr aan mcmcn zondcr wcrk, 

mcmcn met ccn hand1cap, mcn<;cr1 met 

z 
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een zeer bescheiden opleiding en men

sen rnet ccn inkornen rond het rnini-

mum. 

Worden 'participatic' en 'eigen risico' 

dogma's, dan graaft de politick zichzelf 

een kuil. De afgelopen jaren hcclt de 

politiek zich meer dan eens bezorgd 

getoond over de tanende intere<,sc van 

de gemiddelde burger voor het politie

ke bedrijf Hct zou mij niet vcrbazen 

wannecr er een stcrk verband is tussen 

het vcrtrouwen in de politiek en de ma

te waarin dezc in staat is 

ciale zekerhcid. Het is daarom gocd te 

constatcren, dat in 'Nieuwe wegen, vas

te waarden' uitdrukkelijk een plaats is 

ingcruimd voor de vcrbanden waarbin

ncn de individuele mens zich beweegt. 

Op die punten onderstrccp ik dan ook 

de rol van de sociale partners. 

Behoedzaamheid 
En tenslotte dit elke verandering roept 

gedragsreacties en neveneffecten op, 

soms voorspeld, soms onverwacht, 

;oms ongcwenst Dat 

om rechtvaardigheids

vraagstukken op een ge

loofwaardige manier op te 

losscn. De uitdaging voor 

hct CDA is nu te Iaten 

zien, dat het bij de concre

tiscring van het begrip 

'participatie' in '>taat is een 

bijdrage aan dcze discussie 

te levcren. 

Van mensen op of vraagt om behoedzaam

heid bij cen ondcrwcrp a!, 

vcrandering van het socia

lc stelsel. De gevolgen van 

tal van recente verandcrin

gen in de ziekte- en 

a rbe i d songesc hi k the i d svcr

zckeringen hebbcn zich 

naar thans duidelijk wordt 

niet tot nauwclijks met 

enige prccisie Iaten voor

'>pellen lk doe! dan niet 

aileen op de volumc-effec

ten van die vcrandcringen, 

rand het sociaal 

minimum kan niet 

verwacht worden 

dat zij zich 

individueel van 

lk denk dat een van de 

aanknoping'>punten is, dat 

voldoende evenwicht 

wordt aangehracht in de 

beweging naar verder-

inkomensdervings-

verzekeringen 

voorzien. 

gaande individualisering van sociale ri

sico's. Men kan er toch niet verbaasd 

over zijn dat burgers zich minder soci

aal opstellen - in termcn van: schaarste 

met anderen willen delen - wanneer de 

politick het individuelc helang steeds 

tot maatstaf verhcft. 

Wannecr men bet accent legt op pre

ventie en rdntegratie ook in vcrhand 

met participatie en wcrklooshcid, dan 

moct daartoe ecn draagvlak beschik

haar zijn. Dat i'> ten aanzien van werk

lomhcid niet aileen hct niveau van de 

onderneming, maar vooral ook het ni

veau van de branche, de sector of de 

bedrijfstak of van het hcdrijlslcven als 

geheel. Hctzelfdc geldt cigenlijk ook 

voor het handhavingsaspect van de so-

maar hijvoorbccld ook op 

hardere ;elcctic, verhardingcn in de 

verhouding tussen wcrkgever en wcrk

ncmer en de groeicnde populariteit van 

'flexi-arbeid' in allerlei gedaanten 

Naar mijn oordeel is er een goede kocrs 

neergczet en ccn aantrekkeliJk perspec

tief geschilderd. lk ben bcnieuwd naar 

een nadere detaillering van die koer'> en 

dat perspectid 

Dr EP de lo111} is f>residwt-directe!lr van /Jet 
( ;emeenscllir{>f>elijk 
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