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Uit de eerste honderd dagen van het kabinet-Kok komt een beeld 

naar voren van een regering met een sterk neo-liberale inslag. In 

het regeerakkoord was sprake van 'verantwoordelijkheid', maar 

christen-democraten moeten zich hierdoor geen zand in de ogen 

Iaten strooien. Er wordt iets geheel anders mee bedoeld dan 'ge

spreide verantwoordelijkheid'. De auteurs leveren munitie voor 

een herkenbare CDA-oppositie op sociaal-economisch terrein. 

A 
frekenen met 

ecn onverwerkt 

verlcden' en 'I i · 

beralisering 

van markten' zijn tref

woorden in het econo

misch hclcid van hct 

'paarsc' kahinet. Doh-mi

nister Wijcrs pleit voor 

vrijc winkelsluiting.,tiJden 

en voor her mecr en mecr 

gaan beschouwen van de 

zondag als een normalc 

(werkldag PvdA-minister 

/vlclkcrt 'vcrnicuwt' de in

.,titutie., door de algemecn 

verhindcnd vcrklaring van 

Collectieve Arheid.,ovcr

eenkormt tC:AOl-hepalin

gen voor ecn dee! op de 

helling te zetten. VVD

mini.,ter Zalm zet zich in 

voor amhiticuzc financiele 

doelstellingen inclusid 

ombuigingen, met aile gc

volgen van dien voor de 

flro}.mr ,Jr. JY llalkmende 

i\1r ./. Villi der !\"leu/en 

vakministcrs. l'aars is een 

mengklcur die zweemt 

naar violet. dus mccr 

blauw, of naar purpcr. du., 

mccr rood. Vooral.,nog 

overheerst op het gehicd 

van de sociaal-economi

schc ordcning de uitstra

ling van violet. Dienen de 

centrale k\vestiel., van nu 

op een primair liherale ma

nicr tc worden aangcpakt~ 

Na de ee"tc ervanngen 

n1ct de niCU\VC rcgcrings

coalitic dringt deze poli

treke vraag zich op de 

voorgrond . 

In dcze hijdragc zal op die 

vraagstclling worden inge

gaan. door enkele karakte

ri.,tieken van de huidige 

paarse helcidskocrs aan te 

geven. door de centrale 

<,ociaal-economischc 

kwestics te schctscn en 

door in te gaan op chri<;-



tcn-dcmocratische oricntaties. Dit arti

kel houwt medc voort op een studic- en 

discussicbijeenkomq, gehoudcn op 28 

september I 'J'J4 en georganiseerd door 

het WetenschappcliJk lnstituut voor het 

C:DA e11 de CDA-Twecdc Kamcr

tractie. Daar wcrd onder rneer gcspro

ken over werklomhcid, sanering van de 

ovcrhcidsti nancicn en tockumst van de 

vcrzorging-;staat. 

Paars; een neo-liberaal 
perspectief 
'De lcidcndc gcdachtc in dit rrogram

ma is hct herijkcn van de verhouding 

tus-,cn gcmcemchappelqke regclingen 

en eigcn vcrantwoordeliJkheid. Dat ge

hcurt n1ct aileen vanuit de (economi

"ichc J ovcnvcging dat n1~er concur

rentic en mecr prikkels tot hcterc pres

taties en grotere doelmatigheid kunnen 

lciden. Dcze hcrijking -,Juit ook aan bq 

de grotcrc zelfstandighcid van mcmcn 

1n gewiJzigde culturclc en maatschar

rcliJkc verhoudingen.' Vanuit dezc he

nadcnng willcn l'vdA, [)()() en VVD 

\Vcrkcn aan tcrugdringing van wcrk

looshcid en non-participatie, reductic 

van hct financicringstekort, hcvordc

nng van de ondcrnuning'lzin en be

hcersing van de volumcontwikkeling in 

de <,ocialc zckerheid 

Het rcgcerakkoord draagt de <,poren 

van ecn compromi-, tu.,.,en links en 

rccht., Hct voorlorig handhaven van 

dc hoogte en dc duur van uitkeringen, 

dc relat1cl bcrerkte ombu1gingen ten 

opzichtc van reeds vastge<.teld beleid, 

hct in gcringc rnate rcaliseren van ver

laging van de lastendruk, de bepcrktc 

doel-,telling ten aanzien van de wigver

klc1111ng cn het vergroten van werkge

lcgenheid in de publieke <,ector ogcn 

'links' Van de tinanciclc hardheid en de 

aandrang tot een ministel<.el in de so

ualc zekcrheid - waarop de VVD voor 
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de verkiezingen zo zeer de nadruk leg

de - bliJft wetnig over 'Rcchts' komt 

naar voren bij de afschafting van de 

stcrk bekritiseerde WAO-malusrege

ling, de vcrrnindcring van regelgeving 

en administratievc druk, hct ter di<;cus

<,ie <,tellcn van de hoogte van het bud

get voor ontwikkelingssarnenwerking 

en de plcidooien voor meer marktwer

king en concurrenttc. Het regecrak

koord en de regeringsverklaring 

werden door eigen zeg-,liedcn als zake

lijk gekwalificeerd Het woord 'raars' 

werd angstvallig vcrmeden. Volgcn<; 

minister-president Kok had het ak

koord evcngocd met hct CDA geslotcn 

kunnen worden. Het <,tuk hevat geen 

belcidsfilosofie, er worden pragrnati

sche en op onderdelen verdedigbare 

kcuzes ncergezct en diverse he<>luiten 

worden uitgesteld. Hct is een stuk 

waarmee men rnecrderc kanten op kan 

en naar zijn aard wcin1g vcrnicuwcnd. 

Het akkoord oogstte wcinig I of 

Ondanks het wcinig sprankclcnde ka

rakter is duidelijk gewordcn dat het ak

kuord wat ben-eft de visic op de 

inrichting van de -,amenleving en de so

ciaal-economischc orde nauwclijks 

ruimte btcdt voor hct concept van cen 

verantwoordelijkc <;amenleving. Een vi

stc op de rol van hct maatschappelijk 

tnitiatid wcn·dt nicl gcgcven. Het gaat 

de nieuwc coalitic om enerzijds 'herstel 

van het primaat van de polittck' en an

derzijds 'mecr rnarktwcrking en cuncur

rentic'. Vcrantwoordelijkheid als orga

nisaticprincipe is in het rcgcerakkourd 

ver te zoeken. Voor zover bijvoorbeeld 

orgtlni~atic'l van wcrkgevers en werkne

mers worden gcnocmd is da t <;tceva<;t 

binnen ccn kadcr van realisatie van 

overhcid<>doclstellingen. Van echte 

overdracht van vcrantwoordclijkheid 

op hct gcbied van de socialc zekerheid 

waarbq het gaat om de 'polisvoor-
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waarden' i'> gecn sprake. Uitvoering 

van overheidwoor5chriften, waarhij de 

markt voor de nodige dhciency moet 

zorgen, <;taat voorup. De aandacht voor 

voor le-

worden gcdacht aan de <;ociale zckcr

hcid en infraqructurelc projeLten. De 

verdccldheid van opvattingcn kwam 

onder mecr tot uitdrukking in hct debar 

over de aanwending van de hnanciclc 

ruimtc a], de economic 

hct hicdcn van waarborgen 

ven5hc5chouwelijke pluri

lormiteit onthrcckt. De 

ticnjarige concc'i-..ic voor 

puhlickc omrocpen wcrd 

tcruggchracht tot vijl jaar 

De hnancii'lc gelijbtelling 

tusscn opcnbaar en hijzon

dcr onderwijs is nict btl

gcr vanzclfsprckcnd. De 

aatwal op de pluriformitcit 

hiJ organisaties dtc actief 

zijn op her gchicd van 

<>ntwikkel i ngssamenwcr-

Het paarse 
verdcr gruett, de wen<,c-

lijkhetd van een 24-uur<.

econonlic, de opvang van 

a5iclzoeker5, kerncncrgic 

I tu<,<;en partijcn en hitlncn 

D66, dcnk aan Bor<;<;elcl. 

de hnatKii'lc hcla<;ting van 

twccverdicner5, de vorm

gcving van ]a<.;tcnvcrlich

ttng. Chcr de haalhaarhcid 

van afgc'>prokcn hczuini-

regeerakkoord biedt 

nauwelijks ruimte 

voor het concept 

van een 

verantwoordelijke 

samenleving. 

king is ingezet De stelling dat ht:t re

geerakkoord voor 'J5% CDA-hcleid is 

gaat voor maat-;chappcliJke ordcnings

vraagstukken nict op. Her akkoord wil 

wei dereguleren, maar wil het ook ver

antwoordeliJkhcdcn <,prciden) Op de 

vraag wclk type '>anwnlcving we wen

<,cn gcdt hct kahinet gccn antwoord. 

Waar hct regecrakkourd wcinig spran

kclend wa5, zou volgcn<, ])(,6-voorman 

Van Mierlo her hclcid van de nieuwc 

rcgcri ng gekcnmcrk t worden door 'hct 

in gang zcttcn van ccn rroce-;' C~cdu

rcnde de rit zou het clan allcngs groei

cn. Rcgercn i'> ntct gemakkell)k, ook al 

trekt de economic weer aan, en dat 

noopt tot cvenwtcht in hct uitcn van 

kritiek. Niettcmin moet worden va<;tge

steld dat de eer<;tc maanden van de co

alitic niet hebben gclcid tot een 'paar<, 

clan' Wei tckenen zich ck contouren 

van ccn hcleid,klimaat van het PvdA, 

D66 en VVD-kabinct al: vooruit5chui

vcn van he5lissingen, vcrdeeldhcid van 

opvattingcn en onzckcrheid over de 

haalbaarheid van voorgenomen ombui

gingen. Wat bctreft het vooruibchui

vcn van bc<;]is-;ingen moet met name 

gingcn hoordcn we van 

hewind-,liedcn van sf>C>rdi"'' dcf>ill'lli!mll, 

zoa], Ritzen en Voorhoeve, twijlc]-, 

Niettcmin 15 er - aile-; overziende 1n 

het huidige kabinctsheleid '>prake van 

ecn neo-liheraal pcr<,pccr,ef Zondcr at 
te docn aan de inzcr van de PvdA voor 

zwakkc gruepcn, en de reccntc opmcr

kingen van mini<,ter-prcsidcnr Kok in 

de senaat over individuali<.cring en gc

mccmchap'>ztn, activercn van maat

'>chappc]ijkc organi-,aties en hct ntct uit 

handcn gcven van hc<.li'>'ilng<,macht 

over belangri)kc kwe'>ttc'i door de ovcr

hcid, tcndeert het hcleid op mcerdere 

tcrrcinl'n naar '<.;taatsmininlali...,nlc' 1\1cn 

kan dat nocmen 'afrekcncn met cen on

vcrwerkt vcrlcden'. maar in fcite wordt 

de ordenende taak van de overhctd op 

basi-, van de norm van de puhlickc ge

rcchtigheid uitgehold en onderge5chikt 

gemaakt aan de dwingendc wetren van 

vraag en aanbod. Om welkc kwesties 

gaat het' De liherali-;ering van winkcl

<;]uitingstijdcn en het opofferen van de 

zondag aan de markt. Hct ter di'>cu<;<,ie 

'>tcllen van de algemeen vcrhindcnd 

vcrklaring (AVVl van C:AO-bcpalingcn 

( alhocwel her hclcid zoa]<; verderop 

(IJVI2''1 



z;d h\ijkcn - nog niet erg \wider is) De 

aantasting van de puhlreke omroep. De 

onduidclijkherd met hetrekking tot her 

a\ dan niet lihcralrscren van de handha

ving<,praktijk van wetteliJke eurham'>ie

rcgc].., l)c ovcrigcn" nog wernrg 

heldcre amhitie'> met betrekking tot het 

decrimma\i<;er-cn van drugs Het door

hrcken van het ovcrlcg met de koepcc\<; 

van het openhare en hiJzondere onder

WIJ'>. Binncn het '>taat-marktparadigma 

koer<;t paar'> pr·imair op een hhcraal 

kompa<; Tqdem de algemenc be.,chou

wingcn over de hcgroting 19<)5 in de 

Eer'>te Kamer mcrkte rmni<;ter-pre<;icknt 

Kok op, 'De overheid moet cen garan

tic gcvcn voor ecn hcpt~ald nrvcau van 

<,ocialc he.,clwrming. maar de ovcrheid 

moet cbad1i1 <;tcrk appellcren aan de in

dividuelc verantwoordelijkheid en de 

wil van rnen'>en om verantwoordelijk

hcid tc ncmcn voor zichzc\1, hun part

ncr'> er1 hun kinderen.' Staat'>zorg in de 

vorm van een mini<;te\.,el en individuelc 

verantwoordeliJkheicl; gecn ge<;preide 

en 'georgani'>cerde' vcrantwoordeiiJk

heid 

De centrale sociaal
economische kwesties van nu 
I k problcmatiek van de wcrkloo<;\wid 

is als bebngrijkste punt op de polrtieke 

agenda gepbatst De regering van 

l'vdA. DM en VVD <;telt zich allcrcerst 

ten doc\ 'werk, werk, werk.' De strate

gic krijgt in tocnen1cndc n1atc ccn nco

lihcralc klcur· beloning onder her 

minirmrmloon, atzien van de koppeling 

ol een halvering ervan, relativcring van 

de betekeni., van maat.,chappelijkc or

gani'>atre'>. Via mecr marktwerking 

worcit gezocht naar bevordering van 

werkgc\cgenheid 

De noodzaak van mec:r hanen wordt 

alom ondcr.,chreven. Toch i'> het nodig 

werklomheid in een hreder per<;pecticf 

( llV 12 'J.J 

te pbahen Om welke essentii'lc kwe<;

tie'> gaat het nu~ In de ecrstc plaat'> ui

teraard om de hoge non-participatic en 

uitsluiting van men<;en en het daarmee 

vcrhonden vraagstuk van de ha'>i'>hc

'>Lherming door de overheid i\taatsho

demvoorzicningen')_ Te vee\ mcn<;en 

vallen atop de arbeid'>markt Die <;itu

atie i-, verhonden met diverse oorzakcn· 

priJ'> van arheid. kwaliteit van het on

dernemcrschap, scholing van wcrkne

mcr'>, nwhrliteit en tlexibiliteit van 

werkgevcrs en wcrknemer'>, ovcrrcgule-

nng. 

In de tweede plaat<; houdt het wcrkge

legenheidsvraagstuk vcrhand met de 

economische groei Croci blijkt geen 

garantie voor mcer wcrk. Het feno

rneen jobless l}rorPih i'> hekcnd. Wanncer 

groci aileen wordt gegcnen:erd door 

stijgcnde arbeidsproduktiviteit ontstaan 

geen extra hancn. l)aarnaa~t rs groc1 

lange ti)d gedornirwerd door een pri

mair materialisthche orii'ntatie. Croei 

loopt inrnidde\<; op tcgcn grenzcn van 

ecologische duurzaamheid en non-par

ticipatie op de arheidsmarkt 

In de derdc pbats zijn vragen rondom 

werklomhcid verhondcn met de imti

tutionelc sociaal-econorni'>che aspec

tcn. Lange tijd stonden dcze in het 

tekcn van organi')Jticvorn11ng van 

\Vcrkgcver~, wcrkncn1ers en andere 

grocpcn, uithreiding van ovcrheidsin

tcrventJc op nagenocg icder nldat

schappclijk terrein en een stcrke 

vcrvlechting van puhliek-private he

trckkingen. Er is schedgroei ontstaan, 

de overheid.,tinancien zqn in het onge

rcde geraakt, vcranrwoordelijkbeden in 

de '>ociale zekerheid ziJn atgewcnteld 

De verzorgingsstaat i'> vastgelopcn 

door een tc vee\ aan 'collccticve onvcr

antwoordeliJkheid' 

Deze drie kweslies hangen nauw met 

elkaar sarnen. De zoektocht naar rneer 
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werk en meer banen client zo bezien 

mccr te omvatten dan instrumentcn die 

de marktwerking versterkcn. Het gaat 

veeleer om een integrale positiebepa

ling ten aanzien van de volgcndc on

derwerpen, 

a. de verhouding tussen individuali'>e

ring en gemeen.,chapszin, 

b. de vernieuwing van maatschappelijke 

institutics, 

c. het zoeken naar een nieuwc verhou

ding tussen kwahtatieve waarden 

(duurzaamheid/wcrkbaarheid) en 

economische groei; 

d. bcvordcring van wcrkgelegenheid in 

relatie tot de behoeften van de ar

hcidsmarkt en de koste11 van arbeid, 

c. de methode van sanering van de 

overheidsh na ncicn; 

de ver<,terking van de economische 

structuur, bevordering van het onder

nemingsklimaat en versterking van 

betrokken werknemerschap. 

Fen helcidsrichting, waarin de combi

natie primaat van de politiek en mecr 

marktwerking op de voorgrond wordt 

gcplaatst, biedt naar hct zich laat aan

zicn onvoldoende waarhorg voor de 

oplossing van de genoemdc kwestics. 

l'oli tiek- hcstuurl ijke sturi ng<,amhi t1es 

met hchulp van gouvernementeel-col

lectievc arrangcmenten zijn stukgelo

pen op de harde te1ten, tcrwijl markt

wcrking als zodanig onvoldoende pro

bleemoplossend zal hli)kcn tc zijn als 

het gaat om vragen van duurzaamheid 

en werkzaamheid. Met ecn drastische 

reductic van socialc randvoorwaarden 

van het produktieproccs krijgt men 

waarschijnliJk mecr mcnsen aan het 

werk, maar als het gcvolg is dat een 

nieuwe klasse van 1Porb11g f>oor ontstaat, 

is hct succe., van een dergelijke banen

creatie hctrekkcl ijk 

Toch is er op sociaal economisch en fi

nancieel terrein niet zeldcn sprakc van 

een zekerc convcrgentie in opvattin

gen. Moderniscring van de economi

sche structuur, vcrrnindering van 

administratieve lastendruk, een active

render stclsel van sociale zekcrheid, sa

nering van de overheidsfinancicn, 

tcrugdringing van de wig; zij ziJn 

slechts een grcep uit een scala van be

lcidsoplossingen. Over sommige zaken 

bestaat duidclijke consensus. Wie- om 

slcchts ccn voorbeeld te noemen - de 

overheidsfinancicn niet saneert, komt 

zichzelf later tegcn in de vorm van op

lopende staatsschuld en dito rente- en 

aflossingwerpl1chtingen Her debar 

over sociaal-economische kwestics ligt 

ecrdcr op ecn ander terrein, namelijk 

op dat van de ordeningsvraagstukken. 

Hct is zinvol op dit punt te hezien wel

ke ordeni ngspri nci pes op sociaal-eco

nonlio,ch vlak in ogcn~chouw gcnon1cn 

mocten worden. In zekerc zi11 zijn 

denkbeelden over her politicke primaat 

en de werking van de markt echo's uit 

her vcrleden. De eerste van de am hi ties 

van ovcrhcidc.sturing en -corrcctic van 

de twintigste eeuw. de tweede van het 

negcntiendc eeuw<,e kla">leke liberalis

me Het is opvallcnd dat cr de laatste 

jaren gezocht is naar nieuwe 1nzichten 

over vraagstukken rondom maatschap

pelijke ordening Michel Albert wees 

op de keuze tussen een neo-Ameri

kaame sociaal-economische ordening 

en een Rijnlands modeL Dit laatste mo

del had zijn voorkcur. Vanuit de socialc 

wetenschappen - 1n her hiJzondcr in de 

Verenigdc Staten- komt de henadering 

van het communitarisme op, waarin een 

duidelijk accent wordt gelcgd op her 

prohlccmoplossend vcrmogen van 

maatschappeliJkc grocpen en imtitu

ttes. Nict mindcr aandacht trekkend 

zijn de heschouwingen over een ciud <o

cicty. In de rechtswetenschap komcn 

CllV 12''1.J 



zclfrcgulering en de mogelijkheden van 

privaatrechtelijke arrangcrncnten ter 

oplmsing van rnaat-,chappclijkc vraag

<;tukkcn op de voorgrond. 'Vcrant

woordelijkhcid' wordt soms beschouwd 

als hct richtinggcvendc pnncipc van de 

kcnni<;<;amcnlcving in de volgendc 

CCLIW. 

Dczc benadcringen vertonen belangrij

kc raakvlakken met christen-dcmocrati

schc oricntatics op de sociaal-econo

nli-;chc ordcning. Kort gczcgd gaat hct 

om de kcuzc voor vcrantwoordclijkheid 

als <;tructuurlwglmcl, om hct vcrbinden 

van maal'>chappelijke verantwoordelijk

heid aan kwalitaticvc noties van duur

zaamhcld en wcrkzaamheid en om het 

ontwikkelcn van langcrc termijnper

'>pecticvcn. Sociaal-economische kwe'>

ties van nu moeten in cen kader worden 

gcpiJatq van vcrnieuwing van nlaat

schappclijkc imtitutics. Hoc kan een 

zodan1ge sociaal-economische orde

ning worden bcwcrkstclllgd dat meer 

tegcmoct wordt gekomen aan duur

zaamheid en wcrkzaamhcid~ Hct socia

lc gcz1cht van ccn partij wordt n1ct 

slccht-, bcpaald door hct hcleid ten aan

Zlcn van hoogte en duur van de Liltkc

nngcn in de ovcrhcid-,regelingen, n1aar 

cer<;t en vooral door de manier waarop 

zij wcct hij tc dragen aan solidaritcit, 

hct haan-,chcppcnd vcrmogen en inzet 

voor duurzaamhcid van de gcorgani

'>ccrdc <;amcnlcving zcll Overheids

intcrvcntic en marktwcrking mocten 

dicmtbaar z11n aan die institutionele 

vernicuwing in de <;amenlcving. Op dat 

vlak liggen de wezenlitkc uitdagingcn 

voor hct <;ociaal cconomisch en linan

cicel hclcid. 

Christen-democratische 
orienta ties. 
De gc<.chetste ordcning'>thematiek laat 

zich toclichtcn aan de hand van drie 

ondcrwcrpen, positie van maatschappe

lijke organisatics, loekomst van de so

ciale zekerheid en de werking van de 

arheidsmarkt. 

1\ 1t~c~lsc/Ja/JPeli)ke on}cmisatie~ 

In liherale kring wordt met sccpsis te

gen het veld van maatschappclijke or

ganisaties aangekeken De VVD zwijgt 

erovcr in haar verkiezingsprogramma -

niel zo verwonderlijk, gezicn llolke

steins opmcrking dat de tijd van de 

grote organisatics ten einde loopt en de 

overlcgcconomie op ecn dood spoor zit 

terwijl D66 kicst voor 'een ander 

middcnveld' (betrokkenheid van men

sen hij concrete problemen, over lc

vensbcschouwclijke, culturelc of 

traditionele grcnzen hccn ). Een dee I 

van de maatschappelijkc organisaties is 

in de afgelopen decennia 'verstatelijkt' 

Hct polit1eke gctij is de laatstc ,aren 

neg a tiel De voorgenomen afscha ffi ng 

van nagcnocg aile advics- en overlegor

ganen maakt dit zichthaar Natuurlijk 

kan de vraag worden gesteld of cen 

dec! van de advies- en overlcgpraktijk 

nict ovcrhodig is gcworden, maar poli

tici besteden in de regel gecn aandacht 

aan hct feit dat deze organcn in het Ie
ven zijn gerocpen als tegenwicht bie

dcnde krachten tegcn de uitbouw van 

het overheidsoptreden. Deze af

<;chafhng lcidt cr toe dat georganisccrd 

ovcrlcg raakt uitgehold, dat ruim baan 

wordt gebodcn aan hct lobby-werk en 

dat de voorkeur wordt gegeven aan bi

lateraal contact tussen bijvoorbeeld de 

mini<;ter van Sociale Zaken en 

Werkgclcgenheid en een van de vak

centrales. 

Het hcr<;tel van het primaat van de po

litick krijgt zijn uitwerking in een tamc

lijk imtrumcntclc en dirigistische vi'>ie 

op de ovcrhcidsintcrventie. De algc

meen verbindend vcrklaring van CAO-
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be palin ge n is daarva n ee n goed voor

bee ld. D e Staatscou rant va n 15 novem

ber 1994: 'O m in aanmerking te komen 

voor a lgemeen-verbi nele ndverklarin g 

(AVV ) moete n CAO's voortaa n aan be

le idsmatige voorwaarde n voldoe n.' De 

mini ste r overweegt bepalingen over bo

ve nwettelijke uitkerin ge n e n de 

Vervroegde Uittredin g (V UT) niet la n

ger te 'AVV-en '. Overigens merkte mi

nister Melkert, na ve rzet va n socia le 

partners, enke le dage n later op: 'Met 

be trekking tot het al gemee n verb in 

dend verk lare n staat voorop, en dit in 

afwijking wat tot voor kort kabinetsbe 

leid was: handhavin g va n AVV als blij

ve nd bindmidde l in ons sociaal

economisch beste l.' Er wordt ze lfs ge 

sproken va n 'de principiële keuze voor 

handhaving va n het algemeen ve rbin

dend ve rklaren ' Dit laat overigens de 

introducti e va n 'be le idsrege ls' voor het 

AVV-en onverle t. H erste l va n het poli

tieke primaat wordt verder verbonden 

aan de norm va n flex ibili se ring. De stu

rende overheid in ee n ni euw jasje. 

Cruciaal is de vraag hoe werkgeve rs en 

werknemers tot ve rantwoord gedrag 

kunnen worde n aangespoord. De beste 

weg daartoe lij kt he n vera ntwoordelijk 

te houden voor de integra le afwegingen 

ten aanz ien va n we rk , inkome n, socia le 

zekerheid, arbeidsbemiddeling en scho

ling; ni et all ee n bestuurlijk , maar ook fi

nancieel. Dit impli ceert het in trodu

ceren van ni e uwe afwegingsmechanis

men e n een nieuwe verantwoordelij k

heidsst rateg ie. H e t probleem is ni et 

zozeer de AVV, maar het type coll ec ti e 

ve arbeidsovereenkomst. H et st reve n 

va n werkgeve rs e n werkne me rs zou e r 

o p gericht moeten zijn de CAO een 

breder karakter te laten krijgen ( in clu

sief maatschappelijke doe len zoa ls wer

kelijke bevorderin g van arbe idsparti

c ipatie ) en in de CAO meer ruimte te 

bieden voor nade re invulling per on

derne min g e n pe rsoo nlijk maatwerk. 

De AVV kan dan het karakter krijge n 

va n het verbreden va n maatschappe lij

ke so lidarite it e n ve rantwoordelijkheid . 

De overheid is e r dan niet primair o m 

afspraken in de sa me nl evin g te beoor

de le n, maar om kaders te scheppen 

voor het maken van vera n twoorde af-

weginge n. 

Sociale zekerlJeid 

De kabinetso pvattin ge n over maat

schappelij ke o rga ni sa ties spelen even 

eens ee n rol in de soc ial e zekerheid . 

Ook hi er ee n zoektocht naar een nieu

we balans tussen staa t e n markt. Het re

geerakkoo rd ste lt : 'Pri vatise ring en de 

introductie va n marktwerking bij de 

Ziektewet ... e n premiedifferentiatie en 

concurrentie bij de uitvoering va n de 

WAO betekent e n in feite de invoering 

van het recht voor indi viduele werkge

vers om he t ri sico ze lf te dragen , in 

hande n te late n van de bedrijfsvereni 

ging, dan we l onder te bren ge n bij een 

particuli ere ve rzekeringsmaa tschappij ' 

Nog daargelaten of het voorb ijgaan aan 

sociale partners houd baar zal zijn in 

ve rband met het internationa le recht, 

waaronder de lrrtemalional Laborrr 

Orgmrisation (ILO)- Verdragen, en of het 

onderbrengen b ij ve rzekeraars finan

cieel mogelijk is, valt ook hi er ee n 

staat-markt-o riëntatie waa r te neme n. 

Over so lidariteit wordt ni e t meer ge

sproke n, het gaat om risicodekk ing. 

Vanuit christen-democrati sch gezichts

punt behoren werknemersverzekerin

ge n juist als arbeidsvoorwaarden te 

worden beschouwd waarover werkge

vers en werk ne me rs onderhandelen. 

H et is hun competentie te bez ien we lke 

vormen va n maatwe rk geboden kunne n 

worden e n we lke beslui ten er genomen 

moe ten worden over hoogte en duur 
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van de uitkerin ge n. Door ee n derge lijke 

strategie kan de coll ectieve laste ndruk 

worde n teruggebrach t e n wo rde n ver

antwoorde lijkheden be te r gemarkeerd. 

(Moge lijk o ntstaat ook meer ruimte 

voor de bekostiging van weze nlijke 

overheidstaken op gebi eden zoa ls vei 

li g heid , onderw ij s, ontwikkelingssa

menwerking en defensie.) De 'kop

peling' is vanu it dat perspectief ni et ee n 

vraagstuk waarove r all een de overhe id 

bes luit; het wo rdt vee l meer dan nu een 

afweging in de besluitvo rming van 

werkgevers en werknemers ze i f. 

Daarnaast is ee n discussie ge bode n over 

de 'staatsbodemvoorzi e-

Arbeidsmarkt 

'De be langrijkste zorg va n Nederland is 

he t teko rt aan we rkge lege nhe id .', aldus 

het regeerakkoord, dat ve rder o pmerkt: 

'De banengroei in de Nederlandse eco

nom ie is onvoldoende om het sterk 

groe ie nde aantalmensen dat zich op de 

arbe idsmark t meldt van een baan te 

kunnen voorzien .' Instrumenten die het 

kabinet noemt zij n bekend: zeer gema

tigde co ntractloonstij gi ng , meer banen 

in het segment tussen het wette li jk mi

nimumloon (WML) e n de laagste 

CAO- loon scha le n, di spensat ie va n het 

WML voor bepaa lde sectoren , kritisch 

herbez ie n van bescher

De primaire 

opdracht is 

nin gen '. Op dit mo me nt 

blijven de regelingen zoals 

Algemene Ouderdomswet 

(AOW), kinderbijslag, 

Algemene Wet Bijzondere 

Z iektekosten (AWBZ) e n 

verantwoordelijkheid 

mende ~egelgeving. Af

gaande op berekeningen 

van het Centraal Plan

bureau (CPB ) zal de tota le 

werkge legen he id in per

sonen in de kabinetsperio

de, bovenop de banen

toename die is verbo nde n 

opnieuw te 
Algemene 

Nabestaa nde nwe t (ANW) 

formeel in sta nd, maar ma

terieel worden rec hten , 

definiëren en te 

institutionaliseren. aan economische groe i, 

die aan deze regelingen z ij n verbon

den , verminderd. Wanneer blijkt dat 

deze voorzien ingen op termijn niet 

houdbaar zijn , dient reeds nu daarop ge

anticipeerd te worden , bijvoorbeeld 

door het introduceren van meer verze-

keringselementen e n door he t sche rper 

aangeven voor wie de overheid vera nt 

woorde lijkhe id draagt Bolkestein op

perde de mogelijkheid de AOW- leeftijd 

te verhogen naar 67 jaar, maar men kan 

ook denken aan een ge le ide lij ke intro

duct ie van mogelijkheden van kapitaa l

dekking. Naarmate de AOW ove ri gens 

meer inkomens- e n vermogensafhan

kelijk wordt gemaakt, zal dit remmender 

werke n op de persoonlijke ve rantwoor

delijkheid e n de ve rantwoo rde lijkh e id 

va n we rkgevers e n werkne me rs voor de 

aanvu llende pensioenen. 
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toenemen met zo'n 

11 0.000 á 125.000. Een fors deel van 

d ie toename wordt in de coll ectieve 

sector gerea li seerd. Een voorbeeld va n 

het laatste vorme n de 40.000 banen va n 

Me lkert. Over het goedkoper rnaken 

van arbe id bestaat brede overee nste m

ming, maar er is meer. Cegeven de toe

name va n het arbeidsaanbod dient 

herverdeling va n werk te worden be

vorderd. H et recht op dee ltijdarbeid is 

voor ve rste rkin g vatbaar. Op langere 

term ijn is het- gezien de vergrijz ing en 

de kwalitatieve en kwantitatieve discre

pant ie tussen vraag naar en aanbod van 

arbeid- denkbaar dat spann ingen op de 

arbeidsmarkt gaa n optreden. H et be

lan g va n onderwijs en scho ling kan in 

dat ve rband niet genoeg worde n bena

drukt. Bezuinigingen op o nderw ij s e n 

onderzoek zu ll e n op termijn een rurrlli-
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v~n de uitkcringen. Door een dcrgelijke 

qrategie kan de collectieve lastendruk 

V\.'ordcn tcruggchrocht en worden vcr

antwoordeliJkheden hetcr gem~rkecrd 

(1\\ogeliJk ontstaat ook men ruimte 

voor de hekmtiging van wezenlijke 

ovcrheidstakcn or gehieden zoals vei

l1ghe1d. onderWIJS, ontwlkkelings-,a

menwc.,-king en dekn'>ie.) De 'kor

peling' is vam11t dat pcr'>peuid niet een 

vroag..,tuk waarovcr aileen de ovcrhcid 

heslu1t.- het wordt veel mecr d~n Ill! cen 

ahvcging in de hc...,]uitvornling van 

werkgcvcr'> en wcrknemers zeit. 

I laamaast is LTil di,cu"ic gehoden over 

de staatshodunvoorzie-

i\rhcids>llllrkl 

'De bclangrijk'ite zorg van Nederland i'> 

het tekort aan werkgelcgenheid., aldus 

het regecrakkoord, dat vcrder opmcrkL 

'De hancngroei in de Nedcrlandse eco

nomie is onvoldocnde om het <,lcrk 

groeiende aantal mensen dat zich op de 

arheidsmarkt meldt van ecn haan te 

kunnen voorz1en.' Jnqrumenten die het 

kahinet noemt zijn hekencL zecr gcma

tigdc contractloon-,tijging, mccr hZlncn 

in het segment tussen het wetteliik mi

nii11Umloon (WI\11.! en de laagste 

CAO loon<,chalcn, dispcnsatie v~n hct 

W1\1l. voor hq1a~lde scctoren, krit!Sch 

herbezien van he,cher

nlngen Op dit moment 

hli1ven de regelingen zoa], 

;\lgemene ( ludcrdomswct 

1/\()W,, kindcrhiJslag, 

;\lgemcne Wet llijzondcre 

/.iektekmten I AWil7.' e11 

Algemene 

Nahestaandenwet 1 ANW 1 

De primaire 
nlcndc rcgclgcving. AI-

gaandc op bcrckcningcn 

v~n het C:cntraal l'lan

hurc~u I C:PB I zal de to talc 

wcrkgclcgcnheid in pcr

"men in de kahinet'>perio

clc. hovcnop de hanen

toen~mc die is vcrhonden 

Jon cconon1i-;chc groc1, 

opdracht is 

verantwoordelijkheid 

opnieuw te 

definieren en te 

tornlLTl 111 <..,land n1oar nlo

teneel worden rechten, 

institu tionaliseren. 

die oon dczc rcgcl1ngcn ZIJ!l vcrhon

clen vermimkrd Wanneer hliJkt dat 

dczc voorzicningcn op tcrn1ijn nict 

houdha~r zipl, dient reed' Ill! daarop ge

antiupeerd te worden, hijvoorheelcl 

door het introduccren v~n mecr vcrze

kcringselcmenten en door het '>Lhcrpcr 

ZIZI!lgcvcn voor wrc de overhcid verant

womdei!Jkheld draagt Bolkeste111 op

pcrde de mogelijklmd de J\OW-IceltiJd 

te verhogen llJJr (17 jJar, lllJJr n1en kan 

ook denkcn Jilll ecn gelcidelijke !Tltro

ductle van mogel11kheden van kapit~~l

dekking Naarm~te de AOW ovcrigen<, 

mccr tnkonlen<..,- en vcrnlogen<..,alhan

kel!Jk wonlt gema~kt, z~l clit rcmmendcr 

\\'CTken op de pcr,oonlijke verantwoor

dciiJkheld en de vcr~ntwoordelijkheid 

van werk.gever<.., en werkncmcT<.., voor de 

iUnvuJ[cnde penSJoenen. 

l])\,/ 1:2 (Jj 

toenemen met zo n 

I I 0()00 a 125 ()()() f'cn tor, dec I van 

d1c toen~me wordt in de collcctieve 

sector gercali,ecrd. Een voorhceld van 

her laatqe vormcn de -lO.OII() hanen van 

1\klkcrt. Over hct gocdkopcr maken 

van arheid hest~at hreclc ove1-cen'>lem

n1ing, JllJJr er J<.., n1ecr C~egcven de toe

name v~n het Jrheidsaanhod dient 

hervcrdeling van wcrk te worden he

vordcrcl. Her recht op dccltijdarhe1d i'> 

vom vcr<,tcrking vatbaar Op l~ngere 

tern1ijn i~ her- gezicn de vergrijzing en 

de kwalit~ticve en kwantitaticvc discrc

JKlntie tu~"icn vraag llJJr en aanhod van 

~rhcicl- denkh~ar dat spanningen op de 

~rhcidsmarkt g~Jil optredcn. Het he

lang van ondcrwijs en scholl!lg kan in 

dat vcrhand nict gcnocg \vorden hcna

drukt. Bczu111igingcn op onderwq<; en 

ondcrzock zullcn op tcrmijn een 11111111-
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{llier-effect hcbben, maar dan in negatie

ve zin. De noodzaak van versterking 

van de economische structuur en van 

technologische vernieuwing blijft te 

vaak in mooie woorden sreken. In her 

helcid i'> meer aandacht nodig voor het 

generercn van kennis en voor een bere

re kennisverspreiding en -toepassing . 

Hct heleid moet ruimte bieden aan ecn 

evenwichtige vcrdeling van reguliere 

arbeid en zorgtaken Dat leidt tot een 

grotere flcxibiliteit in werkti)den 1., het 

- als complement op die flexibilisering

dan niet extra zinvol in begimel een 

dag per week vnj tc houdcn voor ont

moeting met anderen en afstaod nemcn 

van de dagclijkse be.,lommeringcn? 

Tenslotte gaat het om meer verant

woord onderncmer-,chap en bctrokken 

werknemerschap. Nieuwc zeggen

schapsverhoudingen, financicle bctrok

kenheid bij de onderneming, impelcn 

op flexibilisering en technologische 

vernieuwing spelen daarbij ecn rol. Btj 

rhema's zoals herverdeling van arbeid, 

goede schol i ng en ondcrnemer- en 

werknemerschap geldt darer wordt ge

appellcerd aan maatschappclijke ver

antwoordelijkheid van per<,onen en 

insranties die rechr-,rreeks hetrokken 

zijn hij de sociaal economische onrwik

keling 

Hct gaat nu om ee11 zoektochr naar 

nieuwe oplo.,singen voor maat.,chappe

li)kc vraag'>tukken. De primairc op

dracht is vcrantwoordelijkheid opnieuw 

te delinieren en te institutionaliseren 

In kite is dat de belangrijhte bood

'>chap voor het '>Ociaal-economische en 

hnancicle beleid in een andere poliriekc 

context. Onderwerpcn zoal., maat

schappclijke organi'>aties, sociale zeker

heid en arbeid.,markt ziJn dan 

onderdclcn van bredere thcma's, zoals 

het bouwen aan een economic die werk 

verschaft en duurzaam is, hel her-,truc-

tureren van het stclsel van socialc zc

kerheid opdat '>olidaritcit en activering 

nieuwc impulsen kriJgcn, het hevorde

ren van daadkracht en betrouwbaarheid 

in het overheidshesluur, het versrerkcn 

van loekomstgeric h thci d Ill een 

F.uropcse omgeving en het ruimte 

scheppen voor cen cultuur van plurilor

miteit en waardenoverdracht. Zoal., gc

schetst in de l'eriscoop in dit nummer 

staan deze thema's centraal in de activi

teiten van de Stratcgische 1-leraadsgroep 

van het CDA 

De Nederlandsc politiek en clus ook 

het CDA als oppositiepartij - wordt gc

confronteerd met de vraag: welke sa

nlcnlcving staat on~ voor ogcn~ 

Oud-ministcr wijlcn Jan de Koning 

omschred de kwestie vorig jaar als 

volgt: Nederland staat momenteel - als 

het gaat 0111 het type '>al11enlcving dat 

we willen - op een kruispunt van we

gen. Ten diepste gaat het om de keuzc 

Lussen een ~arncnlcving \Vaarin vcrant

woorclelijkheid en ecn '>olidaire maat

schappijontwJkkeling tellen of een 

samenlcvlllg waa1·in het uiteindelijk 

gaat 0111 hct individu en om indivtduele 

keuzcs en afwegingcn' De koers van 

'paars' tendecrt in de richting van het 

laatste. Over die keuze zou het sociaal

economische en financiclc dcbat vooral 

1noetcn gaan. 

i'roj.111rdr JP lli!lkcllc1!dc is llljZo11rln- !Jooqle

rcwr clmstrlijk-socilllll denkc11 OPCI" ecoiiOIIIic c11 

>llrllllsch,l{l{lij """ de Vnje llnn>erslleit le 

Amslerd!llll. 1/ij is werkZrlll>ll hij !Jet Wetell

schll{l{Je/>jk lns/iluut uoor hrt C."!) A 

Mr r ll!l11 dcr 1\ 1euiC11 IS hrluds>lldeil'Ciker 

Finc111cic">1 lhlll de CDA- Ttuecde Kamufmc/Je 


