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Prof. dr. A. J. V ermaat is hoogleraar economische 
politiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 

Trekken en duwen aan het 
arbeidsbestel 

EEN BESPREKINGSARTIKEL 1 

Aanleiding en overzicht 
Gemeten aan de traditione1e doelstelling van volledige (en volwaardige) werkge
legenheid is het fa1en van het sociaal-economisch beleid klip en klaar. De gere
gistreerde werkloosheid 1oopt snel op naar het niveau van een half miljoen personen. 
De vraag: W at nu? wordt steeds dringender. 

Vandaar dat de eind 1981 verschenen 
nieuwe studie van de Wetenschappe1ijke 
Raad voor het Regeringsbe1eid zeer wel
kom is. Daarin worden immers allerlei 
mogelijke vernieuwingen in het arbeids
bestel aan de orde gesteld. Dit moet overi
gens gczien worden in samenhang met de 
eerder door de WRR gepubliceerde studie 
'P1aats en toekomst van de Neder1andse 
industrie' (1980). Maar het gaat niet aileen 
om een nadenken over de wijze waarop 
men de bestaande werkloosheid weer kan 
terugdringen tot beneden een aanvaard
baar niveau. Ook andere maatschappe-

lijke vragen zijn in het geding. We1k beleid 
is opportuun uit een oogpunt van eman
cipatie? Moet betaa1de arbeid niet sterk 
gere1ativeerd worden? To we1ke mate moet 
de overheid zich met deze zaken diep
gaand bemoeien? Wat te doen met het 
stelsel van de sociale zekerheid? Kortom, 
hoe gaat ons toekomstig arbeidsbeste1 
eruit zien?! 
Dit zijn belangwekkende vragen. Het is 
waarschijnlijk nog te vroeg om gedeci
deerde antwoorden te willen geven. Maar 
een bespreking ervan is dringend noodza
kelijk. Yandaar dat ik ben ingegaan op 

1 Besproken worden de volgende twee rapporten: (1) W.R.R., Vernieuwingen in het arbeidsbe
stel, nr. 21, Staatsuitgeverij, Den Haag 1981, en (2) S.C.P., Arbeidsplaatsenp/annen of arbeids
plaatsen plannen?, nr. 27 Sociaal en Cultureel Planbureau, Rijswijk 1981. 
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het verzock van de redactie om deze rap
porten over het werkgelegenheidsbeleid 
(in ruime zin) bier te presenteren en van 
enigc kanttckeningen te voorzien. 
Beknopthcid is uiteraard geboden, zodat 
ik zal volstaan met de hoofdlijnen. Mis
schien is daarbij de volgendc volgorde het 
mcest dienstig. Allerecrst wordt stilge
staan bij cen aantal verschuivingen in de 
maatschappelijke normstelling. Daarna 
wordt bet ontstaan van de omvangrijke 
werkloosheid geschetst. V crvolgens wor
den cen aantal mogclijke oplossingswegen 
bczien vanuit de optiek van de doelstel
ling van de werkloosheidsbestrijding. Ten
slotte worden de andere schijnwerpers 
aangeknipt om te bezien of de 'antwoor
den van de economisten' passen bij de 
ovcrige maatschappelijke tendenties. 

Verschuivingen in normen en waarden 
De uitdagingen, die heden ten dage aan 
bet arbeidsbestel worden gesteld, hangen 
niet aileen samen met de grote werkloos
!Jeid. Ook verschuivingen in de normen en 
waardcn in de samenleving doen hun in
vloed hierop gclden. Om welke zaken gaat 
het hicrbij? Globaal formulerend kan bet 
volgende aangeduid worden als de meest 
typcrende normverschuivingen. 
De opvattingen van mensen worden naast 
de be'invloeding door opvoeding en mee
gekregen geestelijke en culturele waarden 
stcrk bcpaald door de leefomgeving en de 
mogclijkheden en moeilijkheden, die zich 
daarin prcsenteren. Nu kan men de afge
lopen dcrtig jaar het best typeren als een 
ongekendc wclvaartsexplosie, waarbij de 
technologic vcrrasscnde vernieuwingen 
aanbood en waarbij vele grenzen letterlijk 
en figuurlijk wegvielen. De leefruimte 
verwijddc zich enorm. Traditionele nor
men kwijnden en nieuwe dienden zich aan. 
Zonder volledig te zijn, kunnen genoemd 
worden: 
- deconfcssionalisering van de maat
schappclijke organisaties en afbrokkeling 
van de verzuiling; 
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- opkomst van een nieuwe 'massa'mens 
zonder duidelijke groepsvorming; 
- sterke individualisering van het waar
denpatroon; emancipatie van het individu, 
met name van de jongc mens; verzet tegen 
algemene normen; 
- grate verticale mobiliteit, toename van 
het gelijkheidsdenken en een met jaloezie 
gepaard gaande vereenzelviging van 'heb
ben' met 'zijn'; 
- uiteenvallen van hechte sociale groepen 
ten gevolge van de toegenomen functiona
lisering; 
- sterke verschuiving in de normstelling 
ten aanzien van zaken als de sexualiteit, 
de positie van de vrouw en diverse samen
levingspa tronen; 
- toenemend gevoel dat de overheid ver
antwoordelijk is voor het tijdig vervullen 
van allerlei verlangens; 
- toenemend wantrouwen ten aanzien van 
gezagsdragers; billijking van de burgerlij
ke ongehoorzaamheid en idealisering van 
de zogenaamde directe democratic; 
- verbrokkeling van de - ondanks de 
vroegere verzuiling - bestaande uniforme 
opvattingen ten aanzien van de meest fun
damentele rechtsregels; en 
- een door de jarenlange welvaartsgroei 
ondermijnde offerbereidheid, tenzij men 
de resultaten in de eigen leefgemeenschap 
direct terugziet. 

Laat men dit rijtje op zich inwerken- zon
der de pretentie van een afgeronde cul
tuurfilosofische beschouwing te hebben -
dan dringt zich het beeld op van het ver
wende kind. Geen wonder dat de stroming 
van het narcisme allerwegen wordt ge
signaleerd als de nieuwe levenshouding: 
wcl rechten, geen plichten! Dat is te be
treuren, want het leidt tot extra span
ningen, zeker in een periode dat de wel
vaart dreigt af te kalven. Intolerantie en 
gewelddadigheid nemen toe. Zo ook de 
versplintering in de opvattingen over de 
grate mondiale problemen als de armoede, 
de kernbewapening annex kernenergie en 
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de zorg voor het leefmilieu. Problemen 
die overigens alles te maken hebben met 
de economische vraagstukken. 

Het ontstaan van de grote werkloosheid 
Het is buiten kijf dat de Nederlandse 
volkshuishouding geconfronteerd wordt 
md de grootste werkloosheid sinds de 
grote werelddepressie van de jaren dertig. 
Hanteert men voorzichtige ramingen om
trent de verborgen werkloosheid, dan 
komt men al gauw op een totale arbeids
reserve van ruimschoots boven de tien 
procent van de totale beroepsbevolking. 
Daarmee nadert men het sombere record 
uit 1936, al zijn nu het welvaartspeil en 
de sociale voorzieningen (nog) aanmerke
lijk gunstiger. 
De factoren achter deze trieste ontwikke
ling van de werkgelegenheid liggen deels 
op het internationale vlak maar zijn ook 
gedeeltelijk intern van aard. lnternationaal 
gezien is de tamelijk stabiele groei van de 
jaren zestig en begin zeventig ingeruild 
voor een stagnerende groei van de wereld
handel, verschuivende afzetpatronen tus
sen Ianden en blokken, en hoge maar uit
eenlopende inflatiepercentages (uiteenlo
pend zowel naar Ianden als goederen) 
gepaard gaande met monetaire instabili
teiten; alles uitmondend in een sterk toe
genomen onzekerheid. Hierdoor vallen de 
gebruikelijke technologische impulsen stil. 
Achter deze economische stagnatie zitten 
stellig structurele krachten, die niet zo
maar zullen verdwijnen. Te noemen valt 
de schaarste van grondstoffen en energie
dragers, welke geleid heeft tot verande
ringen in de prijsverhoudingen en tot 
machtsverschuivingen tussen Ianden. Ver
der treden de zogenaamde NIC's (de nieu
we industrielanden uit Zuid-Amerika en 
Azie) aan op de wereldmarkt, terwijl de 
economische impulsen van de vorming 
van de EEG uitgewerkt zijn. 
Nederland is een relatief sterk open volks
huishouding. Als het buitenland verkou
den is, krijgen wij - bij wijze van spre-
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ken - longontsteking. Als de groei stilvalt, 
vallen er bovendien harde klappen in de 
sectoren waar investeringsgoederen wor
den geproduceerd. Deze sectoren zijn im
mers ingesteld op groei. Nu komt deze 
ontwikkeling boven op een toch al afkal
vende werkgelegenheid in de industriele 
sectoren in het algemeen. 
In dit opzicht deed Nederland het apert 
slechter dan de andere ontwikkelde Ian
den. Een aantal factoren speelde een rol 
in deze negatieve trendmatige ontwikke
ling. Te noemen valt: 
- traditionele voorkeur voor handel en 
diensten boven de techniek; 
- verbijzondering op intermediaire en 
massaprodukten met een hoge energie
intensiteit en een sterke potentie tot stij
ging van de arbeidsproduktiviteit door 
middel van kapitaalintensivering; 
- snelle stijging van de reele lonen op het 
tempo van de meest produktieve bedrijven, 
waardoor de nationale reele loonkosten 
stegen ten koste van de werkgelegenheid 
in arbeidsintensieve en overigens zwakke 
bedrijfstakken; 
- opbouw en uitbreiding van het stelsel 
van overdrachtsinkomens onder gelijk
tijdige verhoging van het uitkeringsniveau 
in reele zin; 
- de tijdelijk 'stimulerende' werking van 
de extra aardgasopbrengsten; 
- afwenteling van stijgende sociale pre
mies en fiscale heffingen op het winstin
komen in de volkshuishouding; en een 
- tamelijk slecht functionerende arbeids
markt. 
Gezien deze invloeden - vanuit binnen- en 
buitenland - is het niet verwonderlijk dat 
het aantal arbeidsplaatsen in de markt
sector daalt. De nieuwe investeringen be
wegen zich op een zeer laag niveau, het
geen mede verklaard kan worden door 
hoge rentevoeten en grate onzekerheden. 
Bestaande arbeidsplaatsen vervallen ten
gevolge van buitenlandse concurrentie zo
wel op de wereldmarkt als op de thuis
markt. De compenserende uitbreiding van 
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werkgelegenheid in de kwartaire sector 
schict tekort, mede tengevolge van de 
deplorabele overheidsfinancien. Bleef in 
het verleden de afnemende werkgelegen
heid in de marktsector nog verhuld door 
een daling van het aantal gewerkte man
uren per manjaar (werktijdverkorting, toe
nemend ziekteverzuim, afnemend over
werk e.d.), nu treedt het tekort aan werk 
helder aan de dag met name door de snelle 
groei van de nieuwe arbeidskrachten 
(voornamelijk gehuwde vrouwen en jonge
ren). 
Samenvattend kan men stellen dat het 
aanbod van arbeidskrachten fors stijgt 
met ongeveer 1 % van de totale beroeps
bevolking per jaar, terwijl de vraag naar 
arbeidskrachten daalt met ongeveer het 
verschil tussen de gemiddelde jaarlijkse 
groei van de arbeidsproduktiviteit in de 
economic en de groei van het nationale 
produkt. Per jaar neemt de arbeidsreserve 
dus toe met gemiddeld meer dan 2% van 
de beroepsbevolking. Zo'n trend Jeidt tot 
een desastreuze ontwikkeling. 

Werkgelegenheidsbeleid 
Is het sociaal-economisch beleid dan niet 
in staat deze negatieve trend om te buigen 
tot een meer aanvaardbaar werkloosheids
percentage? De achtereenvolgende kabi
netten riepen de bestrijding van de werk
loosheid uit tot de hoogste prioriteit en 
kondigden telkens weer nieuw beleid aan. 
Toch neemt de twijfel toe. Deugen de 
economische adviezen niet? Gooien tech
nologische, demografische of internatio
nale ontwikkelingen roet in het eten? 
Functioneert ons economisch stelsel niet 
Ianger? Of weigert men in de samenleving 
gehoor te geven aan juiste maar impopu
laire adviezen? 
De WRR blijft staan achter de eerder ge
geven adviezen terzake van het scheppen 
van een sterk draagvlak door het voeren 
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van een herindustrialisatiebeleid voor de 
marktsector annex het creeren van nieuwe 
arbeidsplaatsen in de niet-commerciele 
kwartaire sector door overheveling van 
in de industrie extra gegenereerde koop
kracht. Dit is overigens geen eenvoudig 
noch korte-termijnbeleid 2. De aanvangs
condities in de bedrijven zijn veelal onder 
de maat. Er zijn grote bedragen voor 
nieuwe investeringen nodig. Er zijn ge
durfde en risico-volle nieuwe activiteiten 
noodzakelijk. Er zijn onmiskenbaar insti
tutionele veranderingen nodig om de ar
beidsmarkt soepeler te Iaten werken. 

Kortom, heel wat verworvenheden van 
de factor arbeid moeten opgeofferd wor
den. J uist de relatieve prijs van arbeid zal 
moeten zakken, zowel om de internatio
nale concurrentiepositie te verstevigen als 
om de uitstoot van arbeid in het produk
tieproces tegen te gaan. 
Vooral voor de vakbonden is dit moeilijk 
te verteren beleid. Temeer daar de positie 
van de laagstbetaalden en van de uitke
ringstrekkers niet buiten schot kan blijven. 
Bovendien betekent uitstel van beleid een 
intensivering van de problematiek. Dit is 
des te vervelender omdat er een geruime 
tijd benodigd zal zijn om de negatieve 
trend zichtbaar om te buigen. Immers, een 
snelle economische groei ter grootte van 
zo'n 6 % per jaar - die het werkloosheids
probleem op korte termijn zou kunnen 
oplossen - is noch mogelijk noch wense
lijk. Daarom is het verheugend dat de 
WRR in een brede studie andere alter
natieven heeft onderzocht. Het gaat hierbij 
om tien globaal in beschouwing genomen 
oplossingen, die elkaar niet behoeven 
uit te sluiten, en die over enig maatschap
pelijk draagvlak lijken te beschikken. Ove
rigens betekent dit perse niet, dat het 
'normale' beleid nu verder achterwege zou 
kunnen blijven. Zonder zulk beleid moet 
een ineenstorting van het bestaande econo-

2 Zo'n 'aftappingsbeleid' is overigens slechts mogelijk indien de afzet van de betrokken indu
striele sectoren voldoende snel kan toenemen. 
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misch stelsel gevreesd worden. 
Voordat nader wordt ingegaan op de tien 
door de WRR onderzochte instrumenten, 
is het dienstig kort stil te staan bij het 
rapport van het SCP. Dit rapport (waar
van een samenvatting onder dezelfde 
titel is verschenen in het tijdschrift Econo
misch-Statistische Berichten d.d. 3-2-1982) 
heeft een hoofd- en een neventhema. 
Beide thema's zijn belangwekkend. Het 
neventhema heeft betrekking op het ken
nelijke onvermogen van de overheid om 
gemaakte plannen ook snel te doen reali
seren. Dit is des te vervelender nu het 
maatschappelijke ongeduld voortdurend 
leidt tot nieuwe plannen die over de oude 
heenbuitelen. Een effectief beleidt valt zo 
niet te verwachten. Nog belangrijker is 
de hoofdvraag in dit rapport, namelijk of 
de met behulp van overheidsfinancien ge
realiseerde werkgelegenheid in de kwar
taire sector ook past bij de behoeften in 
de samenleving. V olgens de auteur - R. 
Goudriaan - valt er een grote discrepantie 
te signaleren tussen de beoogde uitbrei
dingen in de kwartaire sector en het ni
veau dat qua gebruik adequaat genoemd 
mag worden. Met andere woorden: langs 
deze weg komt een weinig efficiente ver
deling van het voorzieningenpakket tot 
stand. De overheid blijkt dus niet de beste 
beslisser te zijn met betrekking tot de 
maatschappelijke produktie, althans be
zien vanuit het oogpunt van de economi
sche efficientie. Uit het voorgaande lijkt 
mij het nuttige advies te trekken niet te
veel te vertrouwen op de overheid als 
'ondernemer', d.w.z. als beslisser over de 
maatschappelijke verdeling van de pro
duktieve krachten. 

Tien mogelijke altematieven 
In het laatste rapport van de WRR wordt 
uitvoerig stilgestaan bij een tiental moge
lijke nevenoplossingen naast het gewone 
sociaal-economische beleid. In dit kader 
is uiteraard vooral van belang het oordeel 
over deze alternatieve instrumenten uit 
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het oogpunt van de werkgelegenheid. In 
een volgende paragraaf zal apart gelet 
worden op de invalshoek van de normen 
en waarden. Nu is het een dik rapport 
(350 pagina's; voor de haastige lezer ge
lukkig met goede sa men vattingen in het 
eerste en laatste hoofdstuk) zodat volstaan 
moet worden met de getrokken conclusies. 
De arbeidsmarkt is - voorzover in wer
king- duidelijk onevenwichtig. Immers, 
de vraag naar arbeidskrachten schiet te
kort in vergelijking tot het aanbod tegen 
de geldende condities. De tien onderzochte 
instrumenten kan men groeperen naar het 
effect op vraag, aanbod resp. de aanpas
sing van vraag en aanbod op elkaar. Dit 
laatste is heel duidelijk het geval bij de 
volgende twee instrumenten: a) de aan
passing van de beloningsstructuur aan de 
bestaande schaarsteverhoudingen (verbe
tering van de loonmarkt), waarbij andere 
dan gebruikelijke inkomensverschillen 
kunnen optreden, en b) een verbetering 
van de kwaliteit van de arbeidsplaats. 
Beide instrumenten kan men als comple
mentair opvatten en bevorderen het be
reiken van een meer evenwichtige banen
markt. 

Bevordering van de vraag naar werkne
mers vindt plaats bij toepassing van een 
de arbeidsintensiteit van de produktie sti
mulerende bei:nvloeding van de consump
tie. Met name gaat het om effecten op 
het terrein van de bevordering van de 
volkshuisvesting, het openbaar vervoer 
(tevens gunstig uit een oogpunt van ener
gieverbruik per reizigerkilometer) en het 
binnenlandse toerisme. 
Een andere mogelijkheid is het opzetten 
van speciale projecten met een alternatieve 
vorm van werkgelegenheid (berustend op 
minder hierarchie en meer vrijwilligheid 
en cobperatie) voor anderszins moeilijk 
plaatsbaren. Verder werden vijf moge
lijkheden onderzocht ter reducering van 
het bestaande arbeidsaanbod. Hieronder 
vallen: algemene werktijdverkorting, 
educatief verlof, deeltijdarbeid, geven van 
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een verzorgersloon aan hen die zorgdragen 
voor kinderen en een basisloon aan ieder
cen boven een bepaalde leeftijd. Tenslotte 
zijn er nog als twce laatste mogelijkheden 
onderzocht het doen verschuiven van be
taalde arbeid naar onbetaalde arbeid (en 
omgekeerd, nl. ook enige subsidiering 
van vrijwilligerswerk). 

Wat kan men vaststellen omtrent de effec
ten van dezc instrumenten op de heersen
de onevenwichtigheid op de arbeids
markt? 
Een dee) van deze onevenwichtigheid heeft 
te maken met het bestaan van zowel 
gcografische als functionele immobilitei
ten. Op het ogenblik is dit verhuld door 
de conjuncturele ineenzakking van de 
openstaandc vacatures, maar via empi
risch onderzoek is bekend dat dit manco 
van de arbcidsmarkt in de jaren zestig en 
zeventig aanzienlijk groter is geworden. 
Het WRR-rapport verwacht een positieve 
bijdrage in de bestrijding van deze vorm 
van werkloosheid van maatregelen, die 
gericht zijn op hct beter Iaten werken van 
de banenmarkt. Door bepaalde werk
zaamhcden beter te belonen. door de mo
bilitcit krachtig te bevorderen en door een 
grotere differentiatie in de brutoloonvor
ming en in de heffing van sociale premies 
kunnen su bstantiele effecten gerealiseerd 
worden 3 . Ook enkele empirische voor
studies onderbouwen deze conclusie. Het 
doorvoeren hiervan betekent uiteraard 
wei een zekere aanslag op de sterk cen
tralistische loonvorming in ons land. lk 
hcb daar vrede mee, want in het verleden 
is gebleken dat deze centralistische loon
vorming twce belangrijke negatieve effec
ten had, nl. a) een verstarring van de 
arbeidsmarkt, en b) een uniforme, te hoge 
jaarlijkse gemiddelde loonstijging. 
Vee) moeilijker te plaatsen qua effect op 
de werkloosheid is de voorgestane bevor-

dering van de arbeidsplaatskwaliteit. 
Neemt men de opgetreden groei van het 
scholingsniveau van het arbeidsaanbod en 
de scherpere maatschappelijke eisen aan 
de kwaliteit van de arbeidsplaats als een 
gegeven, dan is het probleem slechts op
losbaar door te zoeken naar grotendeels 
andere produktiemethoden in de industrie. 
Nu is dit niet perse onmogelijk. Toch moet 
sterk gerekend worden met: I) de kans op 
een verdere verlaging van de arbeidsin
tensiteit van de produktie door een voort
schrijdende automatisering, en 2) met 
grote investeringsbedragen om de kwali
teit van de arbeidsplaats te verhogen. In 
tijden van sterke welvaartsgroei is dit 
een aantrekkelijke besteding, maar voor
alsnog zal dit toekomstmuziek blijven. Op 
korte termijn mag men van dit alternatief 
niet teveel verwachten uit een oogpunt 
van de werkloosheidsbestrijding. 
Uit de beschouwingen rond betaalde en 
onbetaalde arbeid v0lgt enerzijds de hoop
voile conclusie dat er nog vee) maatschap
pelijke behoefte aan arbeid in de hulpver
lening bestaat. Anderzijds vallen er twee 
negatieve conclusies te beluisteren. Het 
WRR-rapport komt tot de conclusie dat 
- ondanks aile gloedvolle pleidooien voor 
een opwaardering van de rol der niet be
taalde arbeid als maatschappelijk zinvolle 
bezigheid -de hulpverlening uit een oog
punt van kwaliteit moet berusten op 
hoofdzakelijk professionele, en dus be
taalde arbeid. Nu is in de afgelopen jaren 
inderdaad een sterke uitbreiding van de 
kwartaire sector opgetreden, maar het geld 
is op. De economische stagnatie belem
mert de toepassing van dit alternatief. 

Op dit punt zij aile aandacht gevraagd 
voor de kennelijke paradox, dat men af 
wil van de zedelijke superioriteit van de 
betaalde arbeid, maar dat men in de prak
tijk niet blijkt te willen Ieven met (en van) 
deze onbetaalde vrijwilligersarbeid, terwijl 

3 M.i. kan men hieraan ook toevoegen maatregelen ten aanzien van inactieven zoals een 
strikter begrip 'passende arbeid' en 'koppeling-op-afstand'. ' 
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ook het alternatief van de (lichtelijk) ge
subsidieerde vrijwilligersarbeid door de 
mand van de strenge kwaliteitseisen valt. 
Een zelfde probleem ziet men bij het in
strument van de sturing van de consump
tie op de terreinen van huisvesting, ver
keer en toerisme in de richting van een 
meer arbeidsintensieve produktie. De 
werkgelegenheidseffecten zijn veelbelo
vend, maar het vergt heel veel van de over
heidsfinancien; het vergt financiele mid
delen die er eenvoudig niet zijn. 

Grote effecten - in de zin van een zich 
vrijwillig terugtrekken van een groot deel 
van het arbeidsaanbod - verwacht het 
WRR-rapport op goede gronden van de 
volgende twee oplossingen: het verzor
gersloon voor vrouwen met kleine kinde
ren en het verschaffen van een basisinko
men aan iedereen tussen de (bijv.) 16 en 
65 jaar. Ontegenzeggelijk neemt bij zulke 
extra inkomensvoorzieningen de behoefte 
om (bij) te verdienen af. De kosten van 
dergelijke oplossingen zijn m.i. echter pro
hibitief. Een voorbeeld ter illustratie: de 
invoering van een basisinkomen van 
(slechts) 5000 gulden voor elke inwoner 
tussen de 24 en 65 jaar vergt een ver
hoging van de loon- en inkomstenbelasting 
met 19 procentpunten (onder de voor
onderstelling dat men even hard blijft 
werken resp. dat er niet meer afwenteling 
of ontduiking gaat optreden). Niet haal
baar! Een ander punt - dat overigens bij 
alle 'inleveroplossingen' terugkomt in het 
WRR-rapport- is de extra nivellering die 
men nodig acht omdat de laagste inko
menstrekkers niet in staat zouden zijn iets 
bij te dragen. Afgezien van de vraag of 
dit laatste uitgangspunt juist is (ik beweer 
dat het moeilijk houdbaar is) moet men 
ernstig waarschuwen tegen elk pleidooi 
om voort te gaan met de nivelleringspoli
tiek uit het verleden. De marges zijn voor
lopig vermoedelijk reeds overschreden; 
trouwens het WRR-rapport geeft dit zelf 
toe bij de uiteenzettingen over de grotere 
aanpassing van de beloningsverhoudingen 
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aan de relatieve schaarsten. Naar mijn 
mening dient men vanaf nu de lange 
termijn economische effecten zwaarder 
te gaan wegen, en niet meer direct opzij 
te gaan voor de zogenaamde politieke on
haalbaarheid van inleveren zonder sterke 
nivellering. 
Een soortgelijk misplaatst politiek a priori 
vindt men bij de stelling dat het betaal
de educatieve verlofjaar - dat op zichzelf 
een duidelijke vermindering van het ar
beidsaanbod oplevert en dat niet al te 
veel organisatorische problemen behoeft 
te geven wanneer men een vaste jaarklas
se min of meer verplicht tot bijscholing -
te duur wordt en dat daarom slechts de 
lagere inkomenstrekkers voor een ver
goeding in aanmerking dienen te komen. 
Hetzelfde probleem keert uiteraard terug 
bij de resterende twee instrumenten, 
namelijk de algemene werktijdverkorting 
en de deeltijdarbeid, zij het niet in gelijke 
mate. Beide instrumenten kunnen aanzien
lijke kwantitatieve reducties op de werk
loosheid betekenen. De arbeidstijdverkor
ting (a.t.v.) dient echter aan nogal wat 
voorwaarden te voldoen, wil er sprake 
zijn van een succesvolle toepassing. Een 
voorzichtige en geleidelijke invoering is 
onwenselijk gezien de dan optredende 
compenserende rationalisaties in de be
drijven, terwijl ook de bestaande interne 
arbeidsreserves tegenwerken. Een kwanti
tatief aanzienlijke a.t.v. - eventueel ge
durende enkele jaren achtereen - is dus 
gewenst, maar gezien de stand en werking 
van de huidige arbeidsmarkt is het uiterst 
twijfelachtig of dit kan over de gehele 
breedte van de volkshuishouding. 
De beschikbare arbeidsoverschotten lijken 
zich vooral te richten op de kwartaire 
sector, waar de kapitaalgoederen tevens 
een geringere beperking met zich mee
brengen. In de industrie zou de bedrijfs
tijd tenminste constant moeten blijven bij 
een afnemende arbeidstijd, zodat meer 
roulatie daar gewenst zou zijn hetgeen 
doorgaans niet als aantrekkelijk wordt 
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ervaren. Bij een gedifferentieerde door
voering van de a.t.v. komt men voor het 
inleverproblcem te staan. Moeten aileen 
de werkers in de kwartaire sector bijdra
gen? En kunnen de overdrachtsinkomens
trekkers buiten schot blijven? lk beant
woord deze vragen vooralsnog negatief, 
met dien verstande dat het inleveren ge
differentieerd kan plaatsvinden, d.w.z. 
varicrend met de mate van werktijdver
korting (en niet naar het netto-inkomen). 

Resteert tenslottte nog de deeltijdarbeid. 
Op dit terrein kan men de bestaande ju
ridische en organisatorische beletselen 
m.i. vrij snel verwijderen. Dan zouden wij 
beschikken over een relatief aantrekke
lijk instrument, mits de animo hiervoor 
voldoende groot is. Dit laatste valt te be
twijfelen; immers bij teruglopende in
komensposities neigt men tot extra bij
verdienen. Een oplossing zou gelegen 
kunnen zijn in de bepaling om - afgezien 
van een aantal uitzonderiPgen- de nieuw
komers op de arbeidsmarkt slechts een 
halve baan toe te staan gedurende bij
voorbeeld de eerste vijf jaar van de actie
ve periode. Een andere mogelijkheid is 
om 'huishoudens' niet meer dan ander
halve baan toe te staan. lk besef dat dit 
nogal wat extra maatregelen vergt ten 
aanzien van registratie en controle, maar 
wij zijn daar in Nederland op meerdere 
terreinen toch aan toe! De ontduiking van 
het instituut van het burgerlijke huwelijk 
neemt zo langzamerhand a-sociale vormen 
aan, en dit kan geenszins de bedoeling 
van de wetgever zijn, hoe 'modern' zijn 
ethiek geworden moge zijn! 

Samenvattend kan men stellen, dat er wel 
degelijk enkele instrumenten ter be
schikking staan om de huidige forse groei 
van de werkloosheid wat te verminderen, 
met name de arbeidstijdverkorting en de 
deeltijdarbeid. Wei dient men in deze ge
vallen sluitende afspraken te maken over 
de te dragen inkomensoffers door de ver
schillende werknemers en trekkers van 
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een uitkering. Psychologisch gezien kun
nen zulke offers het best gedragen worden 
door nieuwkomers op de arbeidsmarkt. 
Men bedenke bierbij dat er toch a! offers 
opgebracbt moeten worden voor voort
zetting van het 'normale' sociaal-econo
mische beleid, dat gericht is op behoud 
en uitbreiding van rendabele arbeids
plaatsen. ln geen geval mag dit laatste 
opgeofferd worden aan de waan dat een 
sterke herverdeling van arbeid (lees: werk
loosheid) een gezonde toekomstbasis 
zou kunnen verschaffen. 

De invalshoek van de overige normen 
en waarden 
Ook de verscbuivingen in het maatscbap
pelijke normen- en waardenpatroon oefe
nen hun invloed uit op bet arbeidsbestel. 
Hiervoor werd reeds summier gescbetst 
dat in de loop van de jaren zestig en ze
ventig duidelijke veranderingen hierin 
zijn opgetreden. Vooral de individuali
sering en de emancipatie van de vrouw 
speelden hierbij een boofdrol, naast 
scherpere eisen aan de kwaliteit van de 
arbeidsplaats (inclusief de verdere degra
datie van de handarbeid) en een zekere 
relativering van bet traditionele arbeids
ethos. Toch is de voorkeur voor bet beb
ben van een betaalde baan nauwelijks 
verminderd. Naast bet (extra) inkomen 
zijn bet vooral de maatschappelijke sta
tus ervan en de mogelijkheid tot verdere 
individuele ontplooiing erdoor, die deze 
beboefte aan betaald werk kennelijk zo 
sterk maken ondanks alle afstand nemen 
van het traditionele arbeidsetbos. Zonder 
betaling zal men daarom weinig mogen 
verwacbten van bet langs politieke weg 
aanprijzen van vrijwilligerswerk als niet
betaalde arbeid. J uist vanuit de rijen der 
vrouwen zal bet extra aanbod van ar
beidskracht op de banenmarkt blijven 
komen. Maatschappelijk gezien lijkt het 
tegen deze achtergrond daarom ver
standiger de betaalde arbeid niet te de
valueren noch de vrije tijd als zodanig te 
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verheerlijken, maar iedereen aan te moe
digen een deel van zijn/haar tijd zinvol 
te besteden aan vormen van vrijwilligers
werk of individuele vorming. Ook met het 
oog op de nieuwe generaties lijkt dit 
beter. lmmers in de jaren negentig ver
wacht men een grotere beroepsbehoefte, 
zodat nu de 'normale' arbeid niet tezeer 
gereduceerd mag worden. 
Op grond hiervan zijn de deeltijdarbeid en 
de algemene - zij het gedifferentieerd in 
te voeren- werktijdverkorting vermoede
lijk niet alleen de kwantitatief gezien 
krachtigste instrumenten in de huidige 
fase van economische stagnatie, maar ook 
de oplossingen die de facto het best passen 
bij het verschuivende normen- en waar
denpatroon. Men wil immers over een 
breed front betaalde arbeid verrichten, zij 
het niet altijd voor de valle veertig uren, 
die nu nog een baan kenmerken als een 
volledige. Vanuit deze invalshoek is de 
verdeling van het werk wellicht de meest 
effectieve oplossing, gegeven het ontbre
ken van voldoende arbeidsplaatsen. 
Bewandelt men bovenstaande weg, die het 
grootste maatschappelijke draagvlak lijkt 
te hebben, dan dient men wel rekening te 
houden met problemen op het terrein van 
de inkomensverdeling. Naast het probleem 
van de algemene weerstand tegen het vol
doende inleveren op arbeidsinkomens uit 
hoofde van de algemene economische pro
blematiek van het saneren van de volks
huishouding, rijzen er de volgende twee 
meer specifieke inkomensverdelingspro
blemen. 
Allereerst is er de groeiende tegenstelling 
tussen de verschillende 'huishoudens'. Hier 
een huishouding waar twee of zelfs drie 
personen een hele of halve baan hebben 
gevonden, daar een huishouding waar 
slechts inactieven zijn. Dit probleem wordt 
verder verscherpt naarmate de individua
lisering in de belastingheffing voort
schrijdt; een tendens waarop vooral de 
vrouwenbeweging aandringt. Naar mijn 
mening rijst hierbij in steeds sterkere mate 
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het dilemma tussen een op individuen ge
richt 'liberalistisch' emancipatorisch beleid 
en een sociaal beleid dat rekening houdt 
met factoren als gezinseenheid en draag
kracht. 
Voorts rijst het probleem van de hoge 
kosten van het opvoeden van de kinderen. 
Zowel het moeten inleveren van inkomen 
in het algemeen als het relatief achterblij
ven ten opzichte van huishoudingen waar 
beide partners betaalde arbeid buitens
huis verrichten, zal de druk verhogen om 
zelf - vooral de vrouw - ook een betaalde 
baan te gaan zoeken. Dit zou een nieuw 
sociaal probleem kunnen doen ontstaan 
resp. doen toenemen. Ook uit dit oogpunt 
is de deeltijdarbeid te prefereren en moet 
bovendien serieus overwogen worden in 
welke mate de kinderbijslag gehanteerd 
kan worden om de verwachte negatieve 
effecten te keren. 

Conclusies 
De hoge en snel stijgende werkloosheids
percentages vereisen naast het zoeken naar 
een sociaal-economisch beleid, dat de 
volkshuishouding saneert en weer vol
doende groeikracht oplevert om voldoende 
rendabele arbeidsplaatsen op de langere 
termijn te scheppen en te handhaven, ook 
het speuren naar alternatieve oplossingen 
om tot de jaren negentig de te hoge werk
loosheid draaglijk te doen zijn. Daarom 
verdient de WRR lof voor de paging 
hiertoe gedaan in het hier besproken rap
port. 
Van de gepresenteerde tien mogelijke 
alternatieve 'oplossingen' lijken mij vooral 
de deeltijdarbeid en de algemene arbeids
tijdverkorting (mits op de juiste condities 
ingevoerd) de twee meest belovende; bo
vendien lijken zij mij goed aan te sluiten 
bij de verschuivingen die in de normen en 
waarden zijn opgetreden. Pas wanneer de 
economische groei weer enigszins is terug
gekeerd- als men dat wil uiteraard - kan 
men ook andere instrumenten hanteren, 
zoals de verbetering van de kwaliteit van 
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de arbeidsplaats, enige beinvloeding van 
de arbeidsintensiteit van de consumptie en 
de stimulering van de kwartaire sector. 
Ook het aanpassen van de relatieve be
loningen aan de schaarsten op de arbeids
markt kan men positief waarderen. Het is 
bovendien een marktconforme aanpak, 
die iets kan goedmaken van de huidige 
over-regeling van de arbeidsmarkt. Met 
dit laatste oordeel druk ik tevens uit, dat 
van allerlei gerichte overheidsmaatregelen 
voor de economic weinig heil mag worden 
verwacht. Uit het rapport van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau blijkt immers 
nogeens overduidelijk dat de overheid -
zelfs wanneer het gaat over de collectieve 
en gecollectiveerde uitgaven- een weinig 
efficiente ondernemer is. V oorzover mo
gelijk moet het overheidsbeleid er dus m.i. 
op gericht zijn de markt zoveel mogelijk 
het werk te Iaten doen binnen het daartoe 
verciste en acceptabele kader. De overheid 
moet dus niet met de armen over elkaar 
gaan zitten. Zij moet de juiste kaders 
scheppen. Ook als hct gaat om de verde
ling van bestaande arbeidsplaatsen via de 
bevordering van deeltijdarbeid en gediffe
rentieerd in te voeren arbeidstijdverkor
ting. 
Binnen de huidige overlegeconomie zal 
de overheid met kracht moeten optreden 
om een sociaal en economisch verant
woord lange-termijnkader te creeren. Een 
noodzakelijke voorwaarde hierbij is, dat 
de bestaande werkgelegenheid in het be
drijfsleven niet in gevaar mag worden ge
bracht, integendeel. De kosten van het ar
beidsverdelende beleid dienen dus gedra
gen te worden door de factor arbeid in
clusief de overdrachtsinkomens (plus 
cnige bezuinigingen in de sfeer van de 
echte materiele overheidsbestedingen). 
De factor arbeid moet goedkoper worden, 
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hetgeen tevens mechelpt een eind te maken 
aan het historische uitstootproces van 
arbeid in de dienstensector. Teneinde niet 
onnodig terecht te komen in een neer
waartse spiraal van koopkrachtuitval, zal 
men het instrument van de belastingverla
ging niet mogen schuwen. Om de over
heidsfinancien in het gerede te houden zal 
men hiertoe een fundamentele reorgani
satie van het sociale zekerheidsstelsel en 
het afschaffen van het trendbeleid voor 
ambtenaren en trendvolgers niet achter
wege kunnen Iaten. Dit laatste sluit aan 
op de decentralisering en de differentiatie, 
die in de inkomenssfeer noodzakelijk zijn. 
V oorlopig zal men af moe ten zien van een 
geforceerd nivelleringsbeleid; slechts nivel
lering die past bij de afnemende markt
schaarsten (bijv. van hooggeschoolden) 
kan doorgezet worden. 
Zo'n non-uniform beleid zal ongetwijfeld 
het meest vergen van de vakbonden. Men 
mag, en dan doel ik met name op de FNV, 
zo langzamerhand meer realiteitsbesef 
vragen. De ontwikkelingen binnen het 
CNV vind ik uitermate boeiend en in lijn 
met de beste momenten uit de christelijk
sociale traditie. Daarnaast moet ernst 
gemaakt worden met echte medezeggen
schap in de bedrijven, tot in de topleiding 
toe. Mits dit de beheerskracht niet aantast. 
Dus geen veto's uitsprekende personeels
raden, maar reele invloed en informatie 
binnen de directies en raden van commis
sarissen. Dit kan slechts wanneer de werk
nemers bereid zijn minder star vast te 
houden aan 'verworven financiele rechten' 
en meer financiele risico's durven te ne
men in deze riskante tijd. 


