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De verloedering van de 
verzorgingsstaat 

Terwijl iedereen spreekt over de onbe
taalbaarheid van de verzorgingsstaat is 
deze maatschappijvorm aan het verloe
deren. Ik bedoel daarmee, dat belang
rijke elementen van de verzorgingsstaat 
niet functioneren of heel anders functio
neren dan bedoeld was. De verzorgings
staat is geconstrueerd voor een samenle
ving. gekenmerkt door snelle economi
sche groei. volledige werkgelegenheid en 
een voortdurend stijgende welvaart. Hij 
moet thans functioneren in een samenle
ving gekenmerkt door economische stag
natie. werkloosheid en teruglopende wel
va~ut. Daar is hij domweg niet op bere
kend. De gevolgen daarvan komen 
steeds duidelijker naar voren. 
Misschien het belangrijkste\ erschijnsel. 
waar alle andere symptomen van verval 
op terug gaan. is het wegvallen van wat 
men de kaders. het geraamte van de ver
zorgingsstaat zou kunnen noemen. De 
gezamenlijk opgebouwde structuur ter 
besturing of beheersing van de economi
sche processen zorgde ervoor. dat we. 
zoals François de Closets het in zijn Fran
se bestseller 1

) uitdrukt. de arbeidsvoor
waarden van het liberaal kapitalisme 
konden combineren met de levensom
standigheden van een vorm van socialis
me. De rijkdom en welvaartsgroei van 
het liberale kapitalisme en de sociale ge
borgenheden en de gemakkelijke ar
beidsomstandigheden van het socialisme. 
Tot die kaders reken ik dan de regelingen 
van de sociale zekerheid: de netto-netto
koppeling. het minimumloon. de collec
tieve arbeidsovereenkomst. de relatieve 

1
) Taujours plus. Paris 191\2. p. 193. 

machtspositie van de factor arbeid door 
de vakbeweging op de gcspannen ar
beidsmarkt bevochten en gehandhaafd. 
ons relatief effectief besluitvormingsme
chanisme (SER. Stichting van de Arbeid 
enz.). 
Men kan er niet onderuit vast te stellen. 
dat dit hele geraamte bezig is effectiviteit. 
'hardheid' te verliezen. Ons overlegbe
stel functioneert slecht of in het geheel 
niet. De vraag wordt hier en daar gesteld 
of een Sociaal Economische Raad. die op 
de belangrijke punten nooit meer een 
unaniem advies weet te concipiëren nog 
veel zin heeft. 2) Is het niet zo. dat de 
WWR (vooral gegeven het geruchtma
kende rapport 'Plaats en toekomst van de 
industrie') bezig is de SER te verdringen. 
vragen sommigen zich af. De vakbewe
ging verliest leden. Adviezen van des
kundigencommissies (Commissie Wag
ner. WRR) gaan een belangrijker rol spe
len. dan de organen van de verzorgings
staat. 
Minstens zo hard als de officiële deregu
lering slaat een stille deregulering toe. 
Het nogal moeilijk te beëindigen arbeids
contract wordt vervangen door het con
tract voor bepaalde tijd. Uitzendkrach
ten worden veel gebruikt. Huisvrouwen 
zonder werk. maar ook mensen met een 
uitkering zijn op afroep beschikbaar voor 
een paar dagen of uren tegen lonen die 
beneden cao of zelfs wettelijk minimum
loon liggen. Sprak men vroeger van een 
secundaire arbeidsmarkt voor het onre
gelmatige en zware werk. nu groeit er een 
tertiaire arbeidsmarkt. een soort verbor-

2
) Folkert Nicolai. Heef) de SER ziin bes/e liid ge/wd. Economisch Dagblad. J I augustus l'!f\3. 
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gen werkgelegenheid, voor mensen zon
der kansen op de reguliere arbeidsmarkt. 
De grens tussen betaalde en onbetaalde 
arbeid vervaagt en van de zekerheden en 
garanties van de verzorgingsstaat is niet 
zóveel meer over. Op basis van onze 
fraaie sociale voorzieningen ontwikkelt 
zich een grijs en zwart circuit, waarin niet 
alleen mensen werken zonder de be
scherming van de normale regels, maar 
die bovendien het normale bedrijfsleven, 
dat zich aan alle regels houdt, beconcur
reert. 
Soms krijgt men de indruk. dat men de 
ogen bewust of onbewust sluit voor deze 
verloedering van de verzorgingsstaat. We 
produceren koopkrachtplaatjes en trek
ken er conclusies uit, alsof alles nog 
draait en functioneert zoals ir: de jaren 
'60. Niemand weet precies hoe de inko
mensverhoudingen liggen, zelfs niet hoe
veel mensen op één of andere manier met 
of zonder een uitkering werken. 
Ik heb de indruk, dat het nodig is al onze 
regelingen opnieuw door te lopen en te 
werken aan een verzorgingsstaat, aan een 
sociale-zekerheidsstelsel en aan rege
lingen, die meer geschikt zijn voor het 
soort economie waar wij thans en in de 
komende jaren mee zullen moeten leven. 
Gaat het om een nieuwe regulering, die 
alles wat spontaan gegroeid is onmogelijk 
maakt en wegregelt? Ik denk het niet. 
Het gaat om wat anders. Het gaat er veel 
meer om een verzorgingsstaat te ontwik
kelen, die ruimte biedt voor de groei van 
veel kleinschalige activiteiten van onder
op. Echter moet voorkomen worden, dat 
dit neerkomt op het gebruiken van de 
bestaande uitkeringen als een soort basis
inkomen. Voorkomen moet ook worden, 
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dat dit leidt tot grote verschillen tussen 
mensen. Het bestaan van een secundaire 
naast een primaire arbeidsmarkt is al erg 
genoeg. Een tertiaire arbeidsmarkt kan 
er eigenlijk niet bij. 
Het zou wel eens kunnen, dat we er 
zonder een beter functionerende 
overlegstructuur niet uitkomen. Het is 
niet in het belang van de werknemers, 
maar ook niet in het belang van de werk
gevers, wanneer de vakbeweging gaande
weg wordt uitgeschakeld. Samen kunnen 
de sociale partners er voor zorgen, dat er, 
naast een weloverwogen en noodzakelij
ke herstructurering van de arbeidsmarkt 
geen stille deregulering optreedt, die op 
een ontregeling gaat uitlopen. 


