
Door een economische bril bekeken is Nederland gezond. De in

ternationale concurrentiepositie is zo slecht nog niet. Tegelijk is er 

echter een hoge werkloosheid. Er moet daarom ge'investeerd wor

den in onderwijs. Nederland client een voortrekkersrol te vervullen 

bij de invoering van een belasting op verbruik. Oat stimuleert na

melijk de groei van de werkgelegenheid in de technologiesector. 

N 
icuwc "_regen, va~tc \\'Jar

den' laat op een helclere 

WIJZe z1en clat er mecr i-, 

clan aileen het eu>noml

-,che kr<JChten'>pel I let laat zien dat 

een '><llllenlcving die de '>peelhal ''van 

de krachten van de markt 

niet een wneld i'> waarin 

men<,cn zich thui<, voelcn 

Wat cbt hetrelt laat het 

Stratcgi..,ch Bcraad wcinig 

ru1n1te voor kritiek. en dat 

'' maar goed ook. Het laat 

cchtcr wei wimtc om uit

gehrcider '>til tc '>taan hit 

hepaalde a<,pecten va11 de 

nnrkt. zoal<; de internatio-

En hovend1en '' h11 te nwmlig, te la-,tig 

en mJ.J.r .:d tc voJk l1d van L'l'll v.1khond. 

I )at zieke Nedcrland zou de rnkn 211n 

dat hedrijven zich niet 111 Nederland 

ve'>t1gen. Dat het te duu1· ''· dz1t klopt 

'r\icu\vc wcgcn, va-.tc \\'Jorden' gcclt 

cbt ook aan, en 1k wd later 

tcTugkomen op de oor

zaak daarvan. ,\\i.,.,chlen 

hehhen de gc1wemdc 

'zicktcvcr-,cillJn'>elcn' 1\·cl 

ccn kern vJn \\'<1arhc1d 

cbt wd 1k even in het lllid

den Iaten llclangrlJkl'l dan 

dat "de vraag ol het v·oor 

hct lll\'e'>tl'llllg'>kl,maat 

van he lang 1 ..... I ~n volgcn-. 

nalc conUIITL'llliepo<,itic lllll "hct dat lllct 

van Neclnland J-, dczc zo /)rs. 1\rJCII folll}lllil 

-,lccht. en hoc komt cbt dane Dit artikel Volwassen arbeidsmarkt 
heoogt enig illZlcht tc vcr<;challen in 

die vrJJg 

Nederland "ziek' 1\lthan<,, dat heweert 

men nog wei een<; De Nederland'e 

wnknemer zou te duur zi]ll, niet pm

duktict genoeg. le kort wnkcn liel'>l 

in dceltlJd - en te veel op vabnt1c zi]ll 

,\ lond1gc wnknemcr' den ken meT over 

wot cr 111 hun omgcv1ng gchcurt Zc 

zijn genwtivccrd. hctmkken h11 hun 

wcrk en hcre1d om n1ec te denkcn m·n 

het ITilcn en zeden op de werkvlon 

Fen c1gcn mcn1ng over de gang van ZJ

ken 111 het hed1·ijl gchcurt dan v·anu1t 
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vakkennis. Dat kun jc te rnondig of ia-;

tig nocmen, maar hct i> voor mij een 

pluspunt, een teken van volwassenheid. 

En over de rol van de vakbond in 

Nederland wil ik kort zijn Collectieve 

overeenkomsten schelen individuelc 

werkgevers een hoop onderhandcling

stijd en cncrgie Vakhonden maken de 

relatie tussen werkgevcr en wcrknemer 

efficicnter 

Is Nederland dan verziekt omdat ieder

ecn zo nodig in deeltijd moet werken? 

Voor het antwoord op die vraag moe

ten we even srilstaan bij de redenen 

waarom er een groeiende behoefte is 

aan deelrijdarbcid Len belangrijke re

den is dat vee] mensen - thuis of elders 

- zorgtaken willen vcrvullen. Waardoor 

bijvoorbeeld in een gezin beide part

ners kunnen blijven werken als er kin

deren komen. Wat betekent dat er twee 

ervaren mensen aan hct wct-k zijn, in 

plaat-; van een Fn niets i-; zo belangrijk 

in cen werkon1gcving a]-; ervaring. Ik 
ged toe dat het lastig kan zip1 voor een 

werkgever Vonr hem is het makkelijker 

om dri<: mensen vijl dagcn in de week 

te hehhen, dan vijf personen drie dagen 

in de week. Dat laatste vereist wat pas

sen en meten, en voor zover het duur

dcr is zal de overheid dat verschil glad 

nweten strijken. ,\laar het is 

Het voorstel Ionen geen bepalende factor wan

neer ecn hedrijf ovcrwcegt 

zich a! dan niet in Nederland 

te vestigen. Die kijkt Juist 

naar ervaring, die je hehoudt 

a!-, je mensen in deeltiid laat 

beneden het sociaal 

minimum te betalen 

is niet het ei van 

Columbus dat 

buitenlandse 

investeerders lokt. 

wcrken. in plaats Viln ze naar 

huis te stut·en. Deze ohsc:rva

tie herekent ovcrigens ook 

dat icn1and die vanwcgc zijn 

thuissituatie gedwongen 

wordr in deeltiJd te wcrken. 

ook rechr moet krijgen op een deelti)d-

haan 

Donrdat Nederlanders te vee! vakantie 

en arbeidstijdvcrkorting kennen, zou

den ze niet produkricf zijn Waaruit 

blijkt dat dan) Ondanks die genoemde 

hoge kosten van arbeid, zijn Neder

landse bedrijven goed in staat interna

tionaal te concurreren, wat ondn meer 

hlijkt uit de hoge Nedcrlandse cxport

cijlers Dat Nederland nog steeds zo 

vee] exporteert wijst op een hoge pro

duktiviteit, niet op een !age Fn dat 

maakt Nederland wederom tot een land 

met een vnlwa<;sen arheidsmarkt en 

daarmee een aantrekkelijk vestigings

land. 

De Ionen 
Ondanks a! het hovenstaande positivis

me, schort er iets aan Nederland. 

Komen we dan uiteindelijk toch hi) de 

priJs van arbeid als grote boosdoener? 

Een heetje wei. maar voornamelijk loch 

niet. In de klassiekc economische 1<:

gcnstelling kapitaal versus arheid, is ar

lwid eeuwenlang de dominante pro

dukticfactor geweest. Zonder men-;c:n

handen -en een heet)e kapitaal - kwam 

er nicts klaar. Arhcid was steeds nood

zakeliJk en werd mede daardoor het 

middelpunr van her helasting- en pre

miestelsel. 

lnmiddels zijn de rollen omgedraaid <:n 

is kapitaal de spil van aile acriviteit ge-

worckn. Zonckr machines en ccn 

heet)e mensenwerk komt er niets 

klaar. lk ovcrdt·i)f weliswaar in deze 1<:

gcn;.,tclling, maar de vcr-.chlllving van 

hct helang van arheid nchting kapitaal 

is een kit. Fn loch hlijven we maar de 

f<1ctor arheid hebsten. Terwijl grond

srolfcn steeds schaar<,er worden. helas-

ten Wi] de llll'll'-l, de cn1gc 

'produkticfactor' waarvan we het 'ge

hruik' juiSt wtllen stimukren. Waarmee 

we <:e11 rem zetten op de hanengmci 
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ook. Het voor<,tel voor een vcrschui

ving van de laqendruk van arbeid naar 

een helasting op verbruik stirnulcert hct 

aannernen van rnensen en ontmocdigt 

her gehruik van grond<;toffen en milieu. 

En veroorzaakt daarmcc een verschui

ving tcrug van kapitaal naar arbeid. Die 

verschuiving is echter voornamclijk ecn 

hinnenlandse, hij bcdrijven die a! in 

Nederland aanwezig zijn Hct kan ook 

\chone' buitenlandsc bedrijvcn aan

trekkcn. maar dat is niet een groot ef

fect Datzeltde geldt ovcrigcns ook 

voor het voorstcl om kmen heneden 

hct sociale minimum te betalen en aan 

te vullcn met ccn snort uitkering. Dit 

zorgt voor een banengroci, bijvoor

hccld bij allerlei werk dar nu blijlt lig

gen. t\laar hct is wcderom niet het ei 

van Columbus dat de huitcnlandse in

vcqccrdcr Nederland hinnen lokt. 

De harde gulden 
En waarschijnliJk tcrecht. De harde 

Ncderland<,e gulden hehoort samcn 

met de Duitsc mark tot de <,terhte va

luta'-, in de wereld. De hardc gulden 

maakt Nederland duur en onaantrckkc

liJk De helangrijhte munt in de we

reid, de Amerikaatbe dollar, is in de 

tdgclopcn ticn jaar in waardc gchal

vccrd ten opzichte va11 de gulden. Dat 

hetckent dat hct Amnikaan-,e lxdriJf<,

kvcn hct aanztcnliJk makkelijkcr hcclt 

or de wcrcldmarktcn dan de 

Ncdcrlandse opponent. En hclaa-, gaat 

dit vnhaal op voor de snelq groeicnde 

dclcn va11 de wcrcld. Latijn-,amcriban-,e 

Ianden e11 grotc dclcn van Azic hehhcn 

hun munt ( gcdcclteliJk I gckorpcld aan 

de dollar Ook zij hchben het du-, mak

keli)k gchad in hun Ul!Kun-cnticqrijd 

met Nederland. 1-'n daarmec i'> voor ccn 

invc'>leerdcr Nederland een duur land. 

en d55rom is ook de Nederland-,c wcrk-

ncn1cr zo duur Waoronl gaat hct hij-

( [)\/ 12 ().., 

voorbeeld zo -,]echt met Fokkerc Niet 

orndat de Nederland-,e werkncmer zo 

duur is maar voornamelijk omdat de 

gulden zo duur is. 

Nederlandisgezond 
We bijte11 in een zure appel. Want de 

sterke Nederlandse gulden is icts waar 

we trot'> op kunnen zijn. Hct is ecn tc

ken van kracht. Het is de bcloning voor 

ccn jarenlang gevoerd monctair en ti-,

caal belcid, wat gcresultcerd hcelt in 

ovcrheid.,tinatlctcn die op de goede 

vvcg zip1 en ccn !age rente. Fen procc" 

dat jarenlang hand in hand ging met 

loonmatiging e11 dat gelcid heclt tot 

ccn lage inflatic Daarmec i'> de <,tcrkc 

gulden her gcvolg van ccn stcrkc ceo

nomic, niet van een zwakke De con

'>latering dat Nederland 'ztek' zou zipl, 

wordt andermaal ontkracht. Dat moet 

on-, verheugen, want dat jarenlangc zui

nige overheid-,helcid in de schaduw van 

de grote Duihe broer hedt ons land or 

het gocde pad gehracht. 1\ let minder 110 

JIOIISCJJsc in de algelopcn jat-cn had 

Nederland er cconomisch heel andcr-, 

uitgczicn. Fr zou <.Tn zwokkcrc ovcr

hcid gcwccst zip1 met een hogcre 

schuld, ecn hogcre rente en cen hogcrc 

intlatic Kortom, ccn zwakkcrc econo

mic ,1\,bar ook ccn zwakkcre gulden 

Zou zo'n economi-,ch klimaat vecl hc

tcr zijn voor de Ncdcrland-,c wcrkgclc

gcnheid' Nee. het mag duideli,k zip1 

dat de gcvolgdc \Vcg de jui~tc gcwcc'-.1 

i'> Fn dat elke andere '>ituatie gclcid 

had tot een zwakkc hitlnenland-,e '>~lu

atie, wat Nederland niet aatllrckkclijker 

had gemaakt al-, rlaah om te wcrkcn 

We mogen dus tcvrcdctl zijn met \\·at er 

in de algeloren Ja!Til econom"ch hc

retkt ts. 

Want Nederland hckekc11 door l'l'll 

ecotlomtsche hril i-, gczond l)c con

currcnticpositie kan altiJd hcter. door 
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hqvoorheeld vcrdere fkxihili,ering van 

de arhcid,markt. maar zc i' zo <;\echt 

nog niet. 1\bar daarmcc zijn de "lLiale 

prohkmcn waar Nederland mcc ka111pt 

nog 111et opgelo5t, hct nwct mogeliik 

ZIJI1 0111 111ccr nlcn-.,cn iJiJil ccn boon tc 

hc!pcn. 'Nicu\vc wcgcn, va~o,tc waardcn' 

'ignakcrt heel trcflend dat we om mid

den in ccn technologi,chc rcvolutie hc

vinden, lc vcrgelijken nwt de 

lndu5tl·ick Revolutic Fn mi"chien 

zell, vcr<;trekkcndcr Kijk maar naar de 

tinancielc wneld wilar, door de kom<;t 

van onder meer de geldautomaat, de 

klant '>teed, minder vaak hct loket 

hoclt op le zoeke11. Dcrgclijke ontwik

kelingen kunnen tot gevolg hehhen dat 

er hancn verdwijnen. maar crci'rcn op 

andere plaahen jui<;t werkgelcgenheid 

I let hctckent met dat de wnkgelcgcn

heid in dien5tvcrlcning of indu,tric ver

dwijnt, maar wei dar hij vcr,chuift Hct 

ver<;chuift 111 de richting van allcrlci 

vormc11 van tcchnolog1e. Fen 1·ichting 

waar. hoe gek het ook klinkt, ec11 gmtc 

hehoefte 1'> aan memen_ En jui5t van 

her <;oort dat ik eerckr schehtc 111ce

denkend, betrokken en ecn heetJe mon

dig. 1\ 1aar ook n1ct ccn grotc 

hocveelhcid kcnni'> Jllll boord. 

Dergelijk personcel moctcn we koc5te

ren - en kweken. Dat hetekent een on

derwij55tcl,el dat vcel mecr 

Nederland hoeft 

niet op de Europese 

Unie te wachten als 

dan nu impeelt up mockrne 

technologi5chc ontwlkkelin

gcn. Wil jc werken aan die 

concurrent1cpo-;itie, dan 

moet je hct kenni'>niveau 

ontwikkclcn Fn daarvoor 

moet JC inve<;tcrell in het 

Ncderland,e onderwiJ'> On

dcrwiJ'> nwet niet Ianger de 

helangriJbtc hezuiniging5-

het gaat om de 

invoering van een 

belasting op 

verbruik. 
po5t op de overhcid,hegro

ting zijn, n1aar ccn ~tinlltlator van de 
werkgelcgcn heid. 

Relatie met het buitenland 
Om tc gmcicn 111 tcchnolog15chc '>ecto

ren. moct t\ederlilnd op VCI'5chillcnde 

lerrcincn cen voortl·ckkcr,rol vervullcn 

l11 dat l1cht vraag ik 11111 at ol Nedcrbnd 

moet wachten op de Furope5e Lln1c 

1l-'LI1 a\, het g<1at on1 de 111vocring van 

ecn hela<;t1ng op vcrhruik. lk denk dar 

die wcg nu al ingco,]Jgcn n1oct worden, 

a\ i'> het met klcine 5ti1ppen. We zagcn al 

dat hct zorgt voor ccn vcTnlindcnng van 

de li15tcn op arhe1d, wat in Nederland 

harder nod1g i'> dan in vecl andere 

Furope'>e Ianden. I )aarnaa'>l - in het ka

dcr van de technologi'>che ontwikkellllg 

- <..,tinlulccrt de invocring vun l'Cll hcliJ>.,

ting op vcrhruik de 111ventiviteit. Hct 

gecl t Nederland cen voortrckkn,rol op 

een gehied dar helangri1k i' voor de toe

kotmt. /\1, Nederland- gclcidelijk- hij

voot·heeld een ccotJx invocrt. dan ziJn 

Nederland'>c hedri)ven de cer5ten die 

5Chtl!lct' produceren en die de tcchnick 

voor milicuvnendclijke produkticmetho

den in hui' hehhen. len he\a<;ting op 

vcrhruik i' ecn dficicnte manter "Ill 

men<;cn zorgvuldiger met groml,tollcn 

C!l milieu 0111 te Iaten gaan Wachten or 

de lll duurt te lang en zorgt cr voor dat 

Nederland Ill de P"' loopt, in rlaah Villl 

ccn voortrckker,ro\ tc vervullcn in eetl 

bclangrijkc groeimarkt 

Duidelijke lijn 
Het Strategi,ch Bcraad heelt ecn duidc

lijke liJn uitgczet. Hct volgen van dezc 

li_jn zal voor cen groei van de werkgele

gcnheid zorgen, al zal dat nict van van

daag op n1orgen plaot~vinden. Wat dat 

betrel t n1ogen we wei wat ongecluldiger 

zijn. 1\:iet wachtcn op de Europe5e 

llnic. maar zeit ecn voortrckkcr5rol 

vervullcn. 

/)r_\ At']Cil lotl<)lltd i1 IPnkZildlll hi1 de 

1\olmcli}rocf'-


