
Soc1aal-econom1SCh 

Prof. drs. J. Weitenberg 

Suggesties voor een 
kabinetsbeleid 

Het economisch herstelbeleid van de ka
binetten-Lubbers I en II had moeten wor
den voortgezet. Oat is een absolute voor
waarde voor sociale en maatschappelijke 
vernieuwing. Bij de invulling van het be
grip sociale vernieuwing dient de individu
ele verantwoordelijkheid voorop te staan. 

Het financieel-economische beleid 
In het jongste landenexamen over Neder
land stelt de OESO (Organisatie voor Euro
pese Economische Samenwerking) dat de 
gunstige internationale economische ont
wikkelingen, loonkostenmatiging, structu
rele hervormingen en een budgettair be
leid gericht op tekortreductie en lastenver
lichting in de afgelopen jaren de Neder
landse economie sterk hebben verbeterd. 
Maar terecht tekent de OESO hierbij aan 
dat het aanpassingsproces, mede gezien 
de vergrijzing en ontgroening van Neder
land en de Europese integratie, nog een 
lange weg heeft te gaan, met name op het 
terrein van de overheidsfinancien endear
beidsmarkt. 

Sinds de zomer van 1989, dus nog v66r 
Lubbers-Ill, kan men desalniettemin spre
ken van een ommekeer op een aantal be
leidsterreinen. Sindsdien is het 'echte' om
buigen stop gezet, lijkt er na de 'Oort'-ope
ratie niet meer serieus te worden gedacht 
aan verdergaande lastenverlichtingen en 
zijn per 1 januari jongstleden de koppelin-
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gen tussen lonen en uitkeringen hersteld. 
Tevens is uit de verkiezingsprogramma's 
van CDA en PvdA gebleken dat men wei 
bereid is het financieringstekort op middel
lange termijn verder te reduceren, maar 
dat hiervoor per saldo geen nieuwe ombui
gingen worden ingezet. Men vertrouwt op 
de 'automatische' of 'endogene' daling 
van de collectieve uitgaven in procenten 
van het nationaal inkomen, waardoor bij 
constante collectieve lastendruk het finan
cieringstekort vanzelf tot een meer aan
vaardbare omvang wordt verkleind. 

lk ben met de OESO van mening dat het in 
de afgelopen jaren gevoerde matigings
beleid in essentie gecontinueerd moet 
worden, zij het met enkele accentverschui
vingen. Zo zal dit beleid nog sterker dan 
nu in een Europese context moeten wor
den geplaatst. In de nu voorliggende kabi
netsperiode valt immers het magische jaar 
1992. Essentieel is dat Nederland met 
kracht voortbouwt aan een goede concur
rentiepositie in een opener wordende Eu
ropese markt. Ondanks onmiskenbare 
successen blijft de Nederlandse economie 
staan voor een aantal belangrijke proble
men en taken. Daarom Iaten zich in het bij-
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zonder vanuit dat Europese perspectief 
een aantal hoofdeisen stellen aan het te 
voeren beleid voor deze kabinetsperiode 
- een geringer financieringstekort en lage-

re collectieve lasten; 
- kwalitatieve verbetering van het onder

wiJS, zonder daartoe het totale onder
wijsbudget te verruimen; 

- meer aandacht, ook financieel, voor on
derzoek en ontwikkeling; 

- een betere infrastructuur op het gebied 
van verkeer, vervoer en telecommunica
tie; 

- het zoeken van een evenwicht in het mi
lieubeleid tussen ecologie en economie. 
Naar miJn mening worden in het regeer

akkoord van Lubbers-Ill echter de accen
ten verkeerd gelegd. Er is, en dat is prima, 
het voornemen om het financieringstekort 
te verlagen tot 3,25% van het nationaal in
komen in 1994. De totale collectieve las
tendruk blijft over de periode 1990-1994 
vriJwel stabiel, maar hiervoor wordt wei een 
kunstgreep uitgehaald, door in 1990 de 
lastendruk vooral kunstmatig te verhogen, 
waardoor in 1994 (ten opzichte dus van 
1990) de lastendruk op dit hogere niveau 
stabiel blijft. Hiermee verschaft men zich 
een extra budgettaire ruimte van circa 

Het gedegen financieel
economische beleid van 
de jaren tachtig wordt 
opgeofferd. 

0,5% van het nationaal inkomen, dat is cir
ca f 2,2 miiJard. Daarnaast is afgesproken 
om per saldo ruim f 4,5 miljard extra uit te 
trekken voor intensiveringen in het beleid 
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extra verhoging uitkeringen, milieu, kinder
opvang, volkshuisvesting, gezondheids
zorg, etc. En in dit bedrag is nog niet inbe
grepen het vele miljarden kostende herstel 
van de koppelingen. Men kan zich derhal
ve met recht afvragen of het nieuwe kabi
net, ter wille van de sociale vernieuwing, 
het herstel van koppelingen en de vele be
leidsintensiveringen, niet teveel het ge
zond blijven van het draagvlak voor onze 
economie uit het oog verliest. Het sobere 
en gedegen financieel-economische be
leid van de Jaren tachtig wordt in het re
geerakkoord onvoldoende voortgezet en 
teveel opgeofferd aan inkomenspolitieke 
overwegingen. Met aile gevolgen van dien 
voor het ondernemings- en investeringskli
maat in ons land en daarmee ook voor de 
werkgelegenheid. 

In de volgende label staat aangegeven 
wat de consequenties zijn van de beleids
voornemens uit zowel het regeerakkoord 
als het door mij voorgestane beleid. Dit 
laatste houdt het volgende in: een vermin
dering van het financieringstekort van 2%
punten; een verdere verlichting van belas
tingen en premies met in totaal f 5,5 mil
jard; versterking van de economische 
structuur (f 1 ,5 miljard op jaarbasis extra 
voor infrastructuur en R&D); koopkracht
behoud voor ambtenaren en uitkeringsge
rechtigden; en, tenslotte, ruim f 9 miljard 
aan additionele ombuigingen. De onder 
meer via een verdergaande afslanking van 
de overheid en een stelselherziening van 
de sociale zekerheid te realiseren ombui
gingen lijken fors, maar betekenen in feite 
dat jaarlijks minder dan 1% wordt be
spaard op de collectieve uitgaven. Dit 
moet dan ook tot de mogelijkheden beho
ren. In andere Ianden, maar ook in eigen 
land zijn op dit terrein in het verleden gro
tere inspanningen verricht dan de 1% per 
jaar (dat is iets meer dan f 2 miljard) die 
hier wordt bepleit. 

Uit de tabel vall af te lezen dat het door 
mij geformuleerde beleid bijdraagt aan 
een verdere versterking van de marktsec-
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Beleidseffecten 1991-1994 

loonsom per werknemer 
bedrijven 
prijs particuliere 
consumptie 

volume particuliere 
consumptie 
volume produktie 
bedrijven 
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Verschillen ten opzichte van centrale projectie 

centrale 
projectie 

regeer 
akkoord 

alternatief 
regeerakkoord 

gemiddelde procentuele mutaties 

3,25 0,1 -1,0 

1,75 -0,1 -0,6 

2,25 0,2 0,0 

2,75 0,1 0,0 

gecumu/eerde verschillen in 1994 
werkgelegenheid marktsector 
(x1000 arbeidsJaren) 
werkgelegenheid overheid 

125 -1 +26 

en kwartair (x1000 arbeidsJaren) 20 +19 -13 

Werkzoekenden zonder baan 
(x1000 personen) -60 -25 -14 

Arbeidsinkomensquote bedrijven 
Belastingdruk 
Sociale premiedruk 
Collectieve druk 
Financieringstekort 

tor. De werkgelegenheid in de marktsector 
stijgt na vier jaar dan ook met circa 25.000 
arbeidsjaren ten opzichte van de centrale 
projectie van het Centraal Planbureau 
(CPB). Dit in tegenstelling tot het regeerak
koord, waar de nadruk juist ligt op uitbrei
ding van de werkgelegenheid bij de over
heid. Voortzetting van het door Lubbers-1 
en -II gevoerde beleid zorgt derhalve voor 
een breder financieel draagvlak van onze 
economie. Daarnaast vall op dat de inflatie 
veel lager uitkomt. Te zamen met de lage
re werkgeverspremies leidt dit tot een la
gere binnenlandse loonkosten-ontwikke-
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0 0,2 -1,4 
0,6 0,3 -0,3 

-0,4 0,2 -1,0 
-0,1 0,5 -1,3 
-2,0 0,25 0,0 

ling. Vervolgens, maar dat blijkt niet uit de 
hier gepresenteerde effecten, zou op lan
gere termijn de werkgelegenheid in de 
marktsector nog beduidend sterker verbe
teren. Op een termijn van, zeg, lien jaar 
wordt het additionele werkgelegenheidsef
fect geschat op circa 60.000 arbeidsjaren. 
Een sterke marktsector is niet aileen van 
belang met het oog op de internationalisa
tie van het economisch Ieven, en de daar
van te verwachten welvaartsverhoging, 
maar tegelijkertijd draagt een sterke 
marktsector er toe bij dat de werkloosheid 
'echt' vermindert en dat er minder mensen 
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maatschappelijk uit de boot dreigen te val
len. De processen die nu bezig zijn in Oost 
Europa komen niet aileen voort uit de be
hoefte aan vrijheid en democratie, maar 
zijn loch ook ingegeven door de daar 
steeds duidelijker ervaren welvaartstekor
ten. Om dit te kunnen opheffen zullen er in
tensievere economische betrekkingen met 
het buitenland moeten worden aange
knoopt en zullen de economische beslis
singen meer en meer conform de werking 
van het prijs- en marktmechanisme moe
ten plaats vinden. Ook tegen deze achter
grond doet ons land er niet verstandig aan 
1n zijn beleidskeuzen de ruimte voor de 
marktwerking in te perken. 

Voorts worden de voorwaarden gescha
pen voor een verdere gezondmaking van 
de openbare financien: op de langere ter
miJn zet de daling van de collectieve las
tendruk zich voort, zonder dat het financie
ringstekort onder druk komt te staan. Hier
mee word! het risico van de 'onbeheers
bare' open bare financien gemitigeerd. 
Tenslotte dient vermeld te worden dat on
danks de voorgestelde geringere stijging 
van de ambtenarensalarissen en uitkerin
gen de koopkracht zich in deze voorstellen 
zeker niet slechter ontwikkelt. 

Ook in de afgelopen tijd - dus na het tot 
stand komen van het regeerakkoord - lijkt 
de politiek een houding van 'het kan alle
maal niet meer op' aan te nemen. lk noem 
hieronder enkele voorbeelden. Er bestaat 
nauwelijks nog aandacht voor afslanking 
van het ambtenarenapparaat en herinrich
ting van de overheid in een meer bedrijfs
matige zin. In dit verband kan bij het zoe
ken naar oplossingen, naast de immer 
noodzakelijke heroverweging van over
heidstaken, onder meer worden gedacht 
aan een gezamenlijk optreden en een ge
deelde verantwoordelijkheid van overheid 
(inclusief gesubsidieerde sectoren) en so
ciale partners (inclusief consumenten) 
Gedeelde verantwoordelijkheid, een be
sturingsvorm die het midden houdt tussen 
de extremen van vrije mark! en overheids-

Cr,nsten Democrat1sche Verkenn1ngen 4/90 

planning, kan op verschillende manieren 
vorm krijgen. Drie relatief nieuwe vormen 
zijn de convenanten en samenwerkings
overeenkomsten, raden van advies en ge
bruikersraden en, tot slot, zelfregulering. 

Een ander voorbeeld is dat in het kader 
van het arbeidsvoorwaardenbeleid van de 
overheid steeds vaker word! geredeneerd 
vanuit vermeende achterstanden ten op
zichte van werknemers in de marktsector. 
En men komt vervolgens met oplossingen 
welke inhouden dat over de gehele linie de 
salarissen extra moeten worden verhoogd. 
In het algemeen word! hierbij nauwelijks 
rekening gehouden met: 
- de omstandigheid dat slechts voor spe

cifieke groepen een merkbare achier
stand bestaat (automatiseringsdeskun
digen, accountants, controllers en be
paalde categorieen hogere ambtena
ren); 

- de mogelijkheid om net als in het be
drijfsleven de salarisverhoging te 'ver
dienen' met produktiviteitsverhoging 
(dus afslanking). 
Binnen de departementen, maar ook bij 

de lagere overheden is niemand nog seri
eus bezig met ombuigingen en afslankin
gen lntegendeel, de grote gemeenten 
proberen een slaatje te slaan uit hun min
derhedenvraagstuk, Onderwijs en Weten
schappen (0 & R) probeert de financiering 
van zijn volwassen-onderwijs af te schui
ven op het budget van het Centraal Be
stuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA) 
en Kamer-breed word! erop aangedron
gen om de objectsubsidies voor de wo
ningbouw aan te passen aan de gestegen 
rentevoet. Het jongste voorbeeld is het on
langs in de Tweede Kamer gehouden plei
dooi om de tegenvallende rente-uitgaven 
bij de overheid maar te compenseren door 
de voorgenomen eventuele BTW-verla
ging af te blazen. Hierbij word! aangeno
men dat West Duitsland, in reactie op bud
gettaire problemen als gevolg van de her
enigingsperikelen, zijn BTW-tarieven ver
der gaat verhogen. Ook dit is een 
voorbeeld van een verkeerde keuze te-
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genvallende uitgaven moeten primair wor
den gecompenseerd met ombuigingen op 
uitgaven en niet via het uit- of afstellen van 
lastenverlichting. Meer in zijn algemeen
heid is er in de afgelopen jaren van hoog
conjunctuur te weinig aandacht geweest 
voor de mogelijkheid van een versnelde 
sanering van de overheidsfinancien. Hier
door is er een groat risico dat de open bare 
financien van ons land weer snel zullen 
worden ontregeld, wanneer de conjunctu
rele afkoeling in de Verenigde Staten (VS) 
en het Verenigd Koninkrijk eveneens Ja
pan en West Europa gaat treffen. 

Ook op het terrein van het milieubeleid is 
sprake van euforie. Het parlement heeft 
het inmiddels overbekende Nationaal Mi
lieubeleidsplan (NMP) nog niet behandeld 
en het even bekende NMP-plus nog niet 
eens kunnen inzien, maar intussen is wei 
alvast de NMP-uitvoeringsnotitie aan het 
parlement gezonden. Het lijkt mij een goe
de zaak indien men ernaar streeft de onze
kerheid bij bedrijven weg te nemen door 
ook op dit beleidsterrein de nodige zorg
vuldigheid in acht te nemen. Opvallend is 
overigens het pleidooi van milieu-minister 
Alders om milieuheffingen buiten de defini-

Lastenverhogingen voor 
het milieu zullen effect 
hebben op de 
werkgelegenheid. 

tie van de collectieve lastendruk te hou
den. Dit zou mijns inziens zeer onverstan
dig zijn Het kunstmatig buiten de definitie 
van de collectieve lastendruk houden van 
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milieuheffingen geeft namelijk, ook onder 
de stabilisatie-doelstelling van de collec
tieve lastendruk, een uitweg tot het vergro
ten van overheidsactiviteiten, zonder dat 
hiertegenover een compenserende ver
mindering van andere overheidsactivitei
ten staat. Dit zou wei het geval zijn indien 
milieuheffingen onder deze definitie zou
den vallen, waarmee een zuiverder afwe
ging ten opzichte van andere overheids
activiteiten wordt gegarandeerd. Meer in 
het algemeen is het ongewenst dat iedere 
keer wanneer men prioriteit verleent aan 
een beleidsterrein, deze discussie wordt 
opgerakeld. Hoe belangrijk een bepaald 
onderwerp en zeker ook het milieu is, er 
zullen altijd afwegingen en dus keuzen 
moeten worden gemaakt. Daarnaast is het 
nu eenmaal zo dat ook een lastenverho
ging ten behoeve van het milieu koop
krachtconsequenties heeft, net als aile an
dere lastenverhogingen. Mede vanwege 
afwentelingsreacties zullen werkgelegen
heidseffecten en andere macro-economi
sche gevolgen niet wezenlijk verschtllen 
van andere vormen van lastenverzwarin
gen 

Een laatste voorbeeld in deze paragraaf 
betreft de stormachtige ontwikkelingen in 
Oost Europa. Deze zijn door iedereen met 
vreugde begroet. Vreugde, omdat vrijheid 
in een democratische rechtsorde nu ein
delijk na zoveel jaren werkelijkheid lijkt te 
gaan worden voor de Oosteuropeanen. 
Maar ondanks onze vreugde moeten we 
behoedzaam zijn. Behoedzaamheid wat 
betreft zowel onze hulp (niet te veel en te 
snel al onze normen en waarden willen op
leggen), als de inschatting van de snel
heid waarmee de Oosteuropese econo
mieen de aanpassingsprocessen zullen 
doorlopen. Wellicht vormt Oost Duitsland 
een uitzonderingsgeval. Behoedzaamheid 
is echter ook nodig ten aanzien van de ver
wachte effecten op onze economie. We 
zien nu al vanwege de ontwikkelingen 
rond de Duits-Duitse monetaire unie de 
rente en de inflatieverwachtingen oplopen, 
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terwijl de gunstige effecten op de econo
mische groei nog maar moeten worden af
gewacht. 

Maatschappelijke vernieuwing 
Een ander voorbeeld van een terrein waar
op de euforie heeft toegeslagen is dat van 
de 'sociale vernieuwing'. Oil begrip is het 
belangrijkste onderscheidende element uit 
het regeerakkoord van Lubbers-Ill ten op
zichte van dat van Lubbers-11. Aan de eu
forie dreigt echter, vanwege de verwarring 
die omtrent de invulling van dit begrip is 
ontstaan, vroeg een einde te komen Toch 
is dit onderwerp dermate belangrijk dat ik 
daar in deze paragraaf afzonderlijk op wil 
1ngaan. 

Het begrip sociale vernieuwing is het 
paradepaardje van het kabinet dat het be
leid moet trekken in de richting van het ge
wenste doel. En dat is: het integreren van 
mensen in de samenleving. Het kabinet 
he eft echter een te beperkte benadering. 
Men zoekt de oplossing teveel in de ver
zorgingsgedachte. Vernieuwing die niet 
verder gaat dan stadsvernieuwing en ar
beidspools is niet genoeg. Er moet een 
brede 'maatschappelijke vernieuwing' ko
men Een vernieuwing gericht op een sa
menleving waarin de eigen verantwoorde
lijkheid van burgers en hun organisaties 
optimaal kan zijn. Het doel van de sociale 
vernieuwing spreekt mij aan. Het is evident 
dat zwakke groepen in de samenleving 
niet buiten board mogen blijven. Mensen 
moeten uit hun isolement worden gehaald. 
Maar daarvoor is versterking van hun ei
gen rol nodig. 

Wat het doel betreft dus geen probleem. 
Wei echter met de weg die naar dat doel 
moet leiden. OaarbiJ gaat het met name om 
twee dingen Ten eerste dreigt sociale 
vernieuwing uit te monden in sociale res
tauratie a Ia de jaren zeventig, indien de ei
gen verantwoordelijkheid van de burger 
voor zijn positie te weinig wordt benadrukt. 
Er moet geen herleving komen van een 
anoniem overheidsbeleid, dat de burgers 
1n staat stelt zich aan hun verantwoordelijk-
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heden te onttrekken. Ten tweede blijft 
voortzetting van economisch herstelbeleid 
een absolute voorwaarde voor vernieu
wing. Over de noodzaak van voortzetting 
van het economische herstelbeleid is hier
voor reeds gesproken. 

Wat de maatschappelijke vernieuwing 
betreft, bepleit ik een bredere vernieuwing 
dan die welke het kabinet voorstaat. Een 
maatschappelijke vernieuwing gericht op 
een vitalisering van de samenleving. Een 
vernieuwing die de grondslagen voor het 
bedrijfsleven verbetert. Het gaat nu goed, 
maar we moeten ervoor zorgen dat het ook 
op termijn goed blijft gaan. We moeten de 
les van de jaren zeventig voor ogen hou
den. Alvorens ik nader inga op een aantal 
concrete onderwerpen, wil ik benadrukken 
dat bij elke vorm van vernieuwing de eigen 
verantwoordelijkheid van het individu voor 
zijn positie voorop moet staan. We moeten 
bevorderen dat sociale onvolkomenheden 
als werkloosheid, arbeidsongeschiktheid 
en ziekteverzuim tot verbetering komen 
door de inspanningen van het individu 
zelf. Oaarvoor is het nodig de systematiek 
van de wettelijke werkloosheids- en ar
beidsongeschiktheidsverzekeringen daar
op kritisch te toetsen. Grootscheepse 
overheidsplannen tot sociale vernieuwing 
mogen dit proces niet doorkruisen, omdat 
we dan opnieuw in schijnoplossingen te
recht komen. Er moet gewerkt worden op 
basis van de praktijk. 

Dan kom ik nu tot de ook door mij ge
wenste, bredere maatschappelijke ver
nieuwing. 

Het eerste element van maatschappelijke 
vernieuwing betreft de aanpak van de col
lectieve sector. Hierover is in de vorige pa
ragraaf reeds een en ander gezegd. lk zal 
dit op deze plaats niet herhalen. Een twee
de element heeft betrekking op de aan
passing van het arbeidsbestel. Ook dit is 
een voorwaarde voor maatschappelijke 
vernieuwing. Vernieuwing die in dit ver
band tegemoet komt aan de wens van de 
moderne werknemer om meer persoonlijke 
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keuzen te maken. Het is nog steeds nodig 
flexibilisering te bepleiten. Nog altijd is er 
te weinig begrip in de maatschappij voor 
de noodzaak om de arbeidsvoorwaarden 
zodanig in te richten, dat rekening kan 
worden gehouden met veranderende om
standigheden. In dit verband is illustratief 
de discussie over flexibilisering van werk
tijden. De overheid heeft hier overigens na 
veel vijven en zessen ruimte geboden, 
maar de vakbeweging ontpopt zich nu als 
de neo-conservatieve kracht die verhin
dert dat bijvoorbeeld meer regulier op za
terdag kan worden gewerkt. Oat is jammer 
omdat, afgezien van de economische 
noodzaak een beter gebruik te maken van 
de produktie-capaciteit vanwege de toe
nemende internationale concurrentie, 
deze opstelling voorbij gaat aan de maat
schappelijke veranderingen die hebben 
plaatsgehad. De vrije zaterdag is in z'n 
huidige vorm een produkt van het begin 
van de jaren zestig, toen de arbeidsver
houdingen veel meer werden bepaald 
door de traditionele werknemer, de stan
daard-werknemer die van 9 tot 5 uur werk
te. Oat beeld is veranderd. De behoefte 
aan verschillende arbeidstijden is, mede 
onder invloed van emancipatie en indivi
dualisering, veel meer divers. Oat blijkt ook 
uit de discussie rond de Winkelsluitings
wet. Oeze wet zal gewijzigd moeten wor
den om aansluiting te houden met de wen
sen vanuit de maatschappij. Datzelfde 
geldt voor de nieuwe Arbeidstijdenwet en 
de binnen de grenzen daarvan te maken 
afspraken over werktijden in ondernemin
gen. 

Ook de werking van de arbeidsmarkt kan 
nog sterk worden verbeterd. Oil is het der
de element dat een rol speelt bij de maat
schappelijke vernieuwing. Groot winstpunt 
is dat de Tweede Kamer onlangs het groe
ne Iicht heeft gegeven voor de tripartise
ring van de arbeidsvoorziening. Essentieel 
daarvoor is een flexibel ingericht systeem 
van beroepsonderwijs, waarbij het regio
naal bestuur van de arbeidsvoorziening en 
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de ondernemingen in staat zijn op basis 
van prijs, levertijd en kwaliteit, te kiezen uit 
op maat gesneden opleidingen. Opleidin
gen die worden verzorgd door het regio
nale beroepsonderwijs en particuliere op
leidingsinstellingen. Op deze wijze kan 
men zeker zijn van een tijdig geschoolde 
beroepsbevolking. Essentieel met het oog 
op de concurrentieslag in het kader van 
Europa '92. In de werkwijze van het ar
beidsvoorzieningsapparaat zal veel meer 
het accent moeten komen liggen op het 
voorkomen van langdurige werkloosheid. 
Na een half Jaar werkloosheid dienen 
werkzoekenden op alternatieve mogelijk
heden te worden gewezen. Oat betekent 
onder meer dat het RBA-apparaat (Regio
naal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening) 
de bedrijven moet bezoeken. De bestrij
ding van de werkloosheid onder etnische 
minderheden dient meer accent te kriJQen, 
waarbij de noodzaak tot integratie in de sa
menleving voorop staat. Oit betekent dat 
primair de Nederlandse taal moet worden 
beheerst. Zonder kennis van de Neder
landse taal zal integratie nooit tot stand 
kunnen komen. 

Een ander punt van vernieuwing betreft de 
sociale zekerheid. De tripartisering van de 
arbeidsvoorziening zal ongetwijfeld zijn 
uitstraling hebben op de vernieuwing van 
de sociale zekerheid. De rode draad van 
dit vernieuwingsproces is een herschik
king van de taken, bevoegdheden, verant
woordelijkheden en financiering van de 
sociale verzekeringen. Centraal staan de
centralisatie, deregulering en privatise
ring. De bevoegdheden van de centrale 
overheid (premie-vaststelling) dienen voor 
een deel te worden overgedragen aan de 
Sociale Verzekeringsraad (SVR). Een ge
meenschappelijk orgaan van werkgevers 
en werknemers dient zorg te dragen voor 
de coordinatie van de uitvoering in plaats 
van de SVR. 

De prijs van arbeid wordt voor een deel 
bepaald door de premies voor de sociale 
verzekeringen. Teneinde de premies beter 
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te kunnen beheersen, is het noodzakelijk 
dat er met name in de Ziektewet en ar
beidsongeschiktheidswetten meer ruimte 
komt voor premie-differentiatie. Voordelen 
hiervan zijn dat de lusten en de lasten op 
een laag niveau directer met elkaar inver
band worden gebracht, zodat de op
brengst van verzuimbestrijding direct 
zichtbaar wordt. Een vergelijking met het 
buitenland leert dat het ziekteverzuim hier 
twee keer zo hoog is als in Belgie en 30% 
hoger dan in de Bondsrepubliek Duits
land. Niemand kan in ernst volhouden dat 
de arbeidsomstandigheden in die Ianden 
zoveel beter zijn. Wei is het zo dat de ar
beidsvoorwaardelijke regelingen c.q. de 
uitkeringssituatie rond ziekte daar minder 
uitnodigend zijn dan in Nederland. Oat 
brengt mij tot de conclusie dat bestriJding 
van ziekteverzuim minder traditioneel zal 
moeten worden. Het hoge ziekteverzuim is 
nameliJk een te groot probleem om het on
bestreden te Iaten of bij de bestrijding de 
verkeerde accenten te leggen. Oat laatste 
gebeurt als de nadruk word\ gelegd op de 
arbe1dsomstandigheden, als ziJnde de 
oorzaak van het ziekteverzuim. Behou
dens enkele sectoren, bijvoorbeeld de 
bouw, is dat niet het geval. Ziekteverzuim 
is een ingewikkelder probleem. Het moet 
via een gerichte aanpak in ondernemingen 
worden bestreden. Het taboe van onbe
spreekbaarheld moet eraf. Managers 
moeten het tot hun taak rekenen het ver
zuim omlaag te brengen. Naast bovenge
noemde prem1e-differentiatie kunnen ar
beidsvoorwaardelijke stimulansen, biJ
voorbeeld premiering van een laag ver
zuim, daarbij hun diensten bewijzen. 

Een laatste voorbeeld heeft betrekking op 
het beroepsonderwiJS. Een beter beroeps
onderwiJS is essentieel voor maatschappe
I1Jke vernieuwing, omdat dit meer mensen 
aan het werk helpt en aldus mensen uit 
hun 1solement verlost. Willen wij de con
currentieslag straks kunnen volhouden, 
dan dient de aansluiting van onderwijs en 
arbeidsmarkt te worden verbeterd. Verbe-
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tering van het rendement van het onder
wijs kan worden gerealiseerd door een 
verdere vergroting van de autonomie van 
scholen en instellingen. Dan kan er een ef
fectievere samenwerking tussen scholen 
en bedrijven tot stand komen. 

Slotbeschouwing 
In het voorgaande klinkt mijn vrees door 
dat op tal van terreinen verkeerde keuzen 
dreigen te worden gemaakt. lk proef te 
veel een sfeer van: 'het is nu mooi geweest 
met het herstelbeleid, de tijd van leuke din
gen voor de mensen is weer aangebro
ken'. En dat is niet goed, want vanwege de 
groeiende internationale vervlechting, de 
voortschrijdende technologische vooruit
gang en de versterkte individualisering 
moet het herstelbeleid van de jaren tachtig 
op hoofdiiJnen worden voortgezet. De so
ciale of, liever, maatschappelijke vernieu
wing zal, meer dan het kabinet tot nu toe 
van plan lijkt, de nadruk moeten leggen op 
de persoonlijke verantwoordelijkheid van 
mensen. En ik voel mij wat dit betreft voile
dig gesteund door het CDA-verkiezings
programma 'Verantwoord voortbouwen', 
zoals dat vorig jaar nog is gepresenteerd. 
Men zou er goed aan doen de inleiding 
van dat verkiezingsprogramma nog eens 
tot zich te nemen. De daar geventileerde 
opvattingen over de 'verantwoordelijke sa
menleving' sluiten naadloos aan op de vi
sie die in dit artikel wordt aangehangen. 

Tot slot wijs ik op het volgende. lk ben in 
het voorgaande niet ingegaan op een bij
zonder element, dat de zo op het oog los
staande beleidsaanbevelingen ter zake 
van enerzijds het financieel-economische 
beleid en anderzijds de maatschappelijke 
vernieuwing met elkaar verbindt. Dit be
treft de observatie, dat verlaging van de 
collectieve lastendruk niet aileen gunstige 
economische gevolgen heeft maar tevens, 
langs de financiele weg, bijdraagt aan een 
vergroting van de mogelijkheden om indi
viduele keuzen te maken, als uiting van de 
persoonlijke verantwoordelijkheid. Teveel 
zijn in het verleden de verantwoordelijkhe-
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den voor bepaalde voorzieningen gecol
lectiviseerd, waardoor de mensen als het 
ware werden uitgenodigd om deze voor
zieningen te benutten. Door het anonieme 
karakter van vele regelingen en voorzie
ningen achtte niemand zich persoonlijk 
verantwoordelijk voor een zorgvuldig be
heer van deze voorzieningen. Ook vanuit 
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deze invalshoek is de combinatie van las
tenverlichting en de-collectivisatie een 
vorm van maatschappelijke vernieuwing, 
en zeker niet de minst belangrijke. 
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