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Was het maar zo eenvoudig, dat de macht op een aanwijsbare plaats in onze samen
leving lag. Dan was het ook mogelijk om krachten te mobiliseren om te bereiken 
dat die macht ten goede wordt aangewend. 

Het is echter niet zo simpel. Volledige 
werkgelegenheid wordt niet bereikt door 
ergens een schakelaar om te draaien, of 
door een aanwijsbaar machtcentrum onder 
druk te zetten. V olledige werkgelegenheid 
is de resultante van een groot aantal 
krachten, die ertoe leiden dat 400.000 maal 
gezegd wordt 'hier is werk voor U' en dat 
even zovele malen het aangeboden werk 
wordt aanvaard. Herstel van volledige 
werkgelegenheid is een kwestie van het 
creeren van de juiste randvoorwaarden, 
waardoor banen ontstaan en worden ge
accepteerd. 
Als ik het heb over volledige werkgelegen
heid, dan realiseer ik mij dat dit doel op 
middellange, laat staan korte termijn een 
illusie is. Sommige experts stellen, dat het 
al mooi zou zijn als wij de groei van de 
werkloosheid tot staan kunnen brengen 
voor de 500.000 is bereikt. 
Hun visie lijkt realistisch. Dat neemt ech-
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ter niet weg dat thans aan honderdduizen
den banen moet worden gcwerkt wil men 
de olievlek van de werkloosheid ook maar 
kunnen halveren. Daarnaast zal een 
creatief beleid moeten worden ontwikkeld 
om degenen, die niettemin buiten het ar
beidsproces dreigen te vallen, de kans te 
geven om zinvol maatschappelijk te func
tioneren. Een twee-sporen beleid derhalve. 
Dit tweede spoor laat ik in deze bijdrage 
buiten beschouwing, met het dringende 
verzoek dat anderen die draad opvatten. 

Terug naar de randvoorwaarden. Op het 
sociaal-economische veld worden er geacht 
drie spelers te zijn, die de genoemde rand
voorwaarden kunnen bepalen: de over
heid, de vakbeweging en de onderne
mingen. Helaas zijn zij niet de enige: ook 
de OPEC, de dollar, Japan etc. zijn van 
invloed en daar krijgen deze drie spelers 
geen vinger achter. 
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Dat is geen excuus om een nationaal werk
gelegenheidsbelcid achterwege te Iaten. 
Wel moeten we bedenken, dat de effectivi
teit van bet beleid voor een groot dee! van 
externe factoren afhankelijk zal zijn. Ook 
deze factoren laat ik thans buiten beschou
wing, omdat aan de orde zou moeten ko
men wat men in de huidige crisissituatie 
van overheid, vakbeweging en onderne
mingen zou mogen verwachten. 

In de discussie over de problematiek valt 
op, dat elk van de drie spelers overtuigd 
is van zijn eigen onmacht om in het werk
loosheidsbeleid een doorbraak te bewerk
stelligen. Te zelfder tijd wordt de indruk 
gewekt, dat de beide andere spelers niet 
tot de grens van hun mogelijkheden gaan, 
zodat het mede aan hen ligt dat de juiste 
randvoorwaarden niet tot stand komen. 
De overheid constateert weinig of geen be
reidheid bij ondernemingen om uitbreiding 
van werkgelegenheid hoge prioriteit te 
geven en ziet dat de vakbeweging uiter
mate allergisch reageert op overheidsinter
ventie in hun werkterrein. De vakbewe
ging ergert zich, dat het aantal arbeids
plaatsen in het bedrijfsleven - mede als 
gevolg van een bewust beleid - voortdu
rend verder terugloopt en ergert zich dat 
de overheid haar historisch bevochten 
vrijheid met loonmaatregelen beknot. 
Het bedrijfsleven verwijt de overheid een 
beleid te voeren, dat geen enkele speel
ruimte laat op de arbeidsmarkt en verwijt 
de vakbeweging een dubbelrol: prachtige 
principes op langere termijn, maar een 
kennelijk onvermogen om de nadelige 
consequenties op korte termijn te accepte
ren. 
Het resultaat van deze kakofonie aan ver
wijten over en weer is een nationale pat
stelling. Even leek deze te zijn doorbro
ken door de gezamenlijke beleidsverkla
ring van werkgevers- en werknemersorga
nisaties in de Stichting van de Arbeid 
( ll-03-81 ). Wie het akkoord echter zorg
vuldig doorleest, ziet dat het een uiterst 
voorzichtige aanzet is, die in CAO-bespre-
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kingen nog zal moeten worden waarge
maakt. Of dat zal gebeuren is zacht ge
zegd onzeker. De marges waarbinnen 
ondernemingen en vakbeweging moeten 
opereren zijn zeer smal en overlappen 
elkaar nauwelijks. Niettemin mag dit 
akkoord best een doorbraak genoemd wor
den, omdat voor het eerst sinds lange tijd 
weer eens bi-partite in plaats van bi-polair 
is overlegd en er een redelijke mate van 
erkenning van de wederzijdse smalle 
marges op tafel is gekomen. 
Wat echter opvalt, is dat de in dit akkoord 
aan de overheid toegedachte rol nauwe
lijks de moeite van het vermelden waard 
is: 'Hoewel ook de overheid een belang
rijke taak in beleids-ondersteunende en 
voorwaardenscheppende zin heeft te ver
vullen, zal deze meerjarige beleidsaanpak 
in beginsel op ondernemings- en bedrijfs
niveau gestalte moeten krijgen'. Dat is 
alles. 
Op zichzelf is het verklaarbaar dat vakbe
weging en bedrijfsleven de rol van de over
heid terug willen dringen tot beleidsonder
steuning en voorwaardenscheppen. Iedere 
overheidsactie heeft een aantal significante 
nadelen. Ten eerste is de overheid traag 
met reguleren, maar nog trager met de
reguleren. Dat betekent dat vandaag en 
morgen gewerkt wordt met regels, die be
stemd waren voor de situatie van eer
gisteren. 

Een tweede aspect is, dat de Overheid in 
de politieke zin van het woord met een 
hoofdletter geschreven mag worden, doch 
in de praktijk de gedaante aanneemt van 
duizenden ambtenaren van hoog tot laag, 
verwikkeld in velerlei voorschriften en 
interne of interdepartementale netwerken. 
De praktijk wijst uit, dat deze vierde 
macht nauwelijks flexibel kan inspelen op 
nieuwe situaties. 
Daarentegen bestaat het risico, dat men 
op basis van gedateerde regels voortdavert 
tot ver voorbij het beoogde doel, soms zelfs 
contrair aan het beoogde doe!. De demo
cratische mechanismen om deze vierde 
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macht af te stoppen werken gebrekkig. In 
elk geval kost het veel tijd. Voor veel be
slissingen geldt echter niet aileen dat zij 
goed en verantwoord moeten zijn, maar 
ook dat zij op het juiste moment genomen 
worden. 
De blokkades en vertragingen, die door 
het meespelen van de overheid worden ver
oorzaakt, brengen soms meer schade toe 
dan het voordeel dat met de overheids
bemoeienis was beoogd. 
Derde reden voor aarzeling: de overheid 
neemt haar beslissingen niet uitsluitend op 
grond van hun juistheid, maar mede op 
grond van hun politieke wenselijkheid en 
haalbaarheid. Ook dat maakt de overheid 
niet tot een ideale partner in het beleid. 
Toch ben ik van mening, dat de terughou
dendheid waarmee de Stichting van de 
Arbeid de overheidsrol zou willen zien, 
onjuist en misplaatst is. Niet omdat ook 
ik niet overtuigd ben van de risico's van 
overheidsingrijpen, maar omdat ik ten 
sterkste betwijfel of bedrijfsleven en vak
beweging gezamenlijk vorm kunnen geven 
aan effectief werkgelegenheidsbeleid, zon
der dat de overheid daarvoor de juiste 
randvoorwaarden creeert. 
Het voorgaande is gebaseerd op de ge
dachte, dat noch van ondernemingen noch 
van de vakbeweging de grote doorbraak 
te verwachten is. Dit is een wat sombere 
stelling, die een nadere toelichting behoeft. 

Ondernemingen 
Het zijn de ondernemingen, die in het ka
der van een nationaal werkgelegenheids
beleid - naast de overheid als grootste 
werkgever - de banen zouden moeten 
aanbieden. Er zijn echter weinig tekenen, 
dat zij daartoe bereid of in staat zijn. 
Een onderneming is er om goederen en 
diensten te produceren. Zij verschaft ook 
arbeidsplaatsen, wat - maatschappelijk 
gezien- niet het minst belangrijke produkt 
is. Toch zien de meeste ondernemingen het 
niet als hun taak om een maximum aan 
arbeidsplaatsen te scheppen, wel om de 
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eigen medewerkers zo mogelijk tot hun 
pensioendatum aan het werk te houden. 
Oat is een van de hoekstenen van een ver
antwoord sociaal beleid. 
De meeste ondernemingen hebben daar 
hun handen aan vol. Zij hebben in het 
algemeen meer en andere medewerkers in 
dienst, dan op grond van uitsluitend 
economische motieven gewenst zou zijn. 
De tijden dat men het personeelsbestand 
in korte tijd zou kunnen aanpassen aan 
veranderde omstandigheden zijn voorbij. 
Wat dat betreft hebben wij in Nederland 
goed afstand genomen van het Ameri
kaanse 'hire and fire' beginsel. Ontslagen 
van enige omvang kunnen in Nederland 
uitsluitend plaatsvinden nadat een veel
heid van instanties (ondernemingsraad; 
vakbeweging; GAB, ministerie van So
ciale Zaken en Werkgelegenheid; bedrijfs
vereniging; soms de Kantonrechter, soms 
de President in kort geding) het groene 
Iicht gegeven heeft. Deze instanties leggen 
een zwaar accent bij het belang van de 
individuele werknemer en zijn geneigd het 
bedrijfsbelang daarbij ten achter te stellen. 
Op zichzelf is deze ontslagbescherming 
een groot goed. Terecht ncmen wij in Ne
derland aan, dat verlies van werk alleen 
maar mag plaatsvinden in uitzonderlijke 
omstandigheden. Toch moeten wij ons 
goed realiseren, dat deze ontslagbescher
ming drie bijprodukten heeft, die de werk
loosheid bevorderen: 

I. Grote terughoudendheid bij de bedrijven 
om meer mensen in dienst te nemen dan 
op grond van strikt economische overwe
gingen verantwoord is. Immers, is het 
dienstverband eenmaal aangegaan, dan is 
de klok door de onderneming nauwelijks 
eenzijdig terug te draaien. 
2. Economische verzwakking van de be
drijven. Ik realiseer mij, dat dit een wat 
groot woord is. Toch is het duidelijk, dat 
een onderneming met een gezonde basis 
voor 5000 arbeidsplaatsen haar gezond
heid verspeelt, als zij genoodzaakt wordt 
met 5300 medewerkers door te gaan. Deze 
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laatste 300 arbeidsplaatsen mogen minder 
dan 6 % zijn van het personeelsbestand, 
zij kosten op jaarbasis 15 tot ± 18 miljoen. 
Aanhouden van zulke aantallen perso
neelsleden verzwakt de draagkracht van 
de onderneming en daarmee de werkgele
genheidsbasis voor de overige 5000. Dit is 
aileen verantwoord, als er een redelijk 
perspectief is, dat de 300 ooit weer hun 
eigen kosten opbrengen. 
Het merendeel van de Nederlandse bedrij
ven verkeert in de positie, dat men een 
aantal medewerkers boven de economisch 
gewenste sterkte met zich meedraagt. In 
sommige gevallen gebeurt dat zonder dat 
de continu'iteit van de onderneming er 
door wordt bedreigd. Tn andere gevallen 
betekent het een zware hypotheek, die 
onder het etiket 'behoud van arbeidsplaat
sen' een steeds groter aantal arbeidsplaat
sen gaat bedreigen. 
3. Zo hoog als de muur is, die individuele 
werknemers tegen ontslag beschermt, zo 
hoog is de muur die werklozen moeten be
klimmen om binnen te komen. De oude
ren onder hen worden kansloos, niet om
dat zij ongeschikt of ongewenst zouden 
zijn, maar omdat de onderneming het 
risico niet kan nemen dat zij ongeschikt 
worden. In dat geval raakt de onderne
ming ze immers niet meer kwijt. 
De VUT, die Nederland in de afgelopen 
jaren heeft overspoeld, heeft de weerstand 
tegen het in dienst nemen van oudere 
werknemers nog verder verhoogd. 
In dit klimaat wordt de vraag gesteld hoe 
de ondernemingen gezamenlijk denken 
hun bijdrage te geven aan het terugdringen 
van de werkloosheid. 
Dat de respons op deze laatste vragen ge
ring is, betekent niet dat de bedrijfsleiders 
in Nederland de immense gevaren van de 
groeiende werkloosheid onderschatten. 
Hun taak is echter in eigen bedrijf een 
gezonde economische basis te creeren voor 
de arbeidsplaatsen van morgen. Dat is 
hun bijdrage aan de werkloosheidsbestrij
ding. Overheid noch vakbeweging zijn hen 
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in dat beleid tot daadwerkelijke steun. 

Vakbeweging 
De positie van de vakbeweging is een 
totaal andere. Binnen het kader van een 
nationaal werkgelegenheidsbeleid heeft 
de vakbeweging geen banen te vergeven. 
Haar bijdrage beperkt zich ertoe druk uit 
te oefenen op de overheid en het bedrijfs
leven om de juiste prioriteiten te stellen. 
Daarbij bewandelt de vakbeweging twee 
sporen: enerzijds beleid dat gericht is op 
het creeren van nieuwe arbeidsplaatsen; 
anderzijds beleid dat gericht is op het be
houd van arbeidsplaatsen. Tn vier woor
den: banen scheppen, ontslagen voorko
men. 
Wat het banen scheppen betreft verwijs ik 
naar de nota 'Aan de slag', die de FNV 
dit jaar het Iicht heeft doen zien. Daarin 
wordt gepleit voor het krachtig tot groei 
stimuleren van een aantal uitgeselecteerde 
bedrijfstakken met toekomstmuziek of een 
economisch zwaarwichtig belang. 
Zowel de overheid als de ondernemingen 
in die bedrijfstakken, zullen deze prioriteit 
hartgrondig met de FNV eens zijn. De 
vraag is echter hoe men deze hartekreet 
gestalte kan geven en of de FNV daad
werkelijk in staat is aan zulke randvoor
waarden mee te werken, dat het bedrijfs
leven bereid is erin te stappen. Welke spe
ciale condities dienen te gelden voor deze 
speerpunt-initiatieven? Welke speciale 
arrangementen dienen er te komen voor 
het geval deze initiatieven mislukken? 
Meer dienstverbanden voor bepaalde tijd? 
In de beginfase ruimer baan voor uitzend
krachten? Vereenvoudigde ontslagproce
dures ingeval de zaak mislukt? Ik betwijfel 
of de FNV daarin zal kunnen meegaan. 

Naast het banen scheppen pur sang, heeft 
de vakbeweging een aantal initiatieven 
genomen die gericht zijn op herverdeling 
van de arbeid: de VUT, arbeidstijdverkor
ting, deeltijd-arbeid. Motto: er is evenveel 
werk aan de winkel, maar er kunnen meer 
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mensen bij betrokken worden. Op zichzelf 
een plausibele gedachte. 
Wat de VUT betreft zijn de verwachtingen 
niet uitgekomen. Slechts een fractie van 
de banen, die de 62- en 63-jarigen ver
vroegd opgeven, blijkt te worden vervuld. 
Van werkgelegenheidsinstrument blijkt de 
VUT te zijn geworden tot onderdeel van 
het pakket arbeidsvoorwaarden. Terwijl 
deskundigen zich grate zorgen maken over 
de mogelijkheid de AOW op 65 jaar te 
blijven financieren, is aan meer dan 50 % 
van de werknemers het recht toegekend 
vanaf 62 jaar of 63 jaar met behoud van 
80 % van het salaris uit te treden. Ret lijdt 
mijns inziens geen twijfel of de financiering 
van deze arbeidsvoorwaarde gaat arbeids
plaatsen kosten. 
Arbeidstijdverkorting ter spreiding van 
werk is op zichzelf een prima gedachte, 
maar is het te verwezenlijken zonder extra 
kosten per arbeidsplaats? Is het de bedoe
ling de inkomens pro rata aan te passen? 
En de pensioenrechtcn? Hoe voorkomt 
men, dat de vervallen uren niet in beter 
betaald overwerk worden omgezet? Een 
verbod? Ret lijkt erg onwaarschijnlijk, dat 
de leden van de bond hun voormannen in 
zo'n beleid zouden volgen. Zo neen, dan 
is het opnieuw een arbeidsvoorwaarden
verbetering, die bedrijven eerder tot in
krimpen dan tot uitbreiden van het per
soneelsbestand zal stimuleren. 

Wat het tweede spoor betreft, het ontsla
gen voorkomen, heb ik hierboven al ver
meld hoe vergaand dat beleid de huidige 
positie van de bedrijven bepaalt. De vak
beweging heeft het enige jaren geleden 
geprobeerd met arbeidsplaatsenovereen
komsten, waarbij de onderneming zich 
verplichtte tenminste x personen in dienst 
te zullen houden. Terecht is daartegen 
groat verzet gerezen. Zo'n verplichting 
heeft immers geen enkele betekenis, indien 
de onderneming de arbeidsplaatsen daad
werkelijk nodig heeft, doch uitsluitend 
wanneer dit niet het geval is. Voor zo'n 
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geval moet men zich dan verbinden niet 
naar het GAB te gaan en niet met afslan
kingsvoorstellen te komen. J a wei, roept de 
vakbeweging, als gedurende de looptijd 
van de overeenkomst de nood echt aan de 
man komt, mag je altijd komen praten. 
Akkoord, maar als men geen APO hecft 
afgesloten en men zou mensen willen af
vloeien, moet men ook met de vakbewe
ging praten. Ret verschil is aileen, dat de 
onderneming zich contractueel verbonden 
heeft niet naar het GAB te zullen gaan 
v66rdat men van de vakbeweging het 
groene Iicht heeft gekregen. Het resultaat 
is, dat afslankingen aileen kunnen plaats
vinden indien de vakbeweging daarvoor 
mede-verantwoordelijkheid aanvaardt, 
een mede-verantwoordelijkheid die zij m.i. 
niet hocft en niet dient te dragen. 

Hun leden betalen geen f 250,- contributie 
per jaar om vervolgens hun bond te horen 
uitleg: en dat hun arbeidsplaats is komen 
te vervallen. De bond kan niet anders dan 
roepcn 'ge<-::1 man de poort uit', acties 
ontketenen en studiecommissies instellen, 
oak in situaties waar niets meer te stude
ren valt. Er zit nu eenmaal een ingebakken 
conflict in de rollen die de vakbeweging 
speelt. Ten eerste de belangenbehartiging 
van het individuele lid; ten tweede de be
langenbehartiging van de totaliteit aan 
werknemers in de onderneming, waarvan 
de belangen soms op kruisende koersen 
Iiggen met het belang van het individuele 
lid; ten derde de belangenbehartiging van 
de werknemers in de bedrijfstak, waar
binnen het ene bedrijf- a! dan niet met 
overheidssteun - de continui:teit van het 
andere bedrijf bedreigt; ten vierde: als 
meedenker op nationaal niveau, waar keu
zen gemaakt moeten worden en soms niet 
kool en geit gespaard kunnen blijven. 
Op deze vier fronten van belangenbehar
tiging moet de vakbeweging een beleid 
voeren, dat op steun van het individuele 
lid kan rekenen. Dat dit tot grate span
ningen leidt, is geen nieuws. Dat de vak
beweging er van tijd tot tijd door geblok-
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kcerd raakt, is een politieke realiteit. 
Mijn conclusie is dan ook, dat de vakbe
weging niet of slechts na grate vertraging 
kan meewerken aan een werkgelegenheids
beleid, dat ook nadelige keuzen impliceert. 
In dergelijkc gevallen zou de overheid niet 
op het ja-woord van de vakbeweging 
moeten wachten. 

Overheid 
Gelet op de verschillen in verantwoorde
lijkheid en opdracht tussen onderneming 
en vakbeweging, meen ik dat men van een 
dialoog tussen deze beide geen doorbraak 
kan verwachten. Derhalve zal de overheid 
het voortouw moeten nemen en enige 
krachtige beleidsaanzetten moeten geven, 
op basis waarvan ondernemingen als ba
nenverschaffers het weer zien zitten. Deze 
keuze is enerzijds ingegeven door een ne
gatieve selcctie: anderzijds is deze keuze 
principieel: het is m.i. de taak van de over
heid om in actie te komen waar de samen
leving vast loopt. Zulks bij voorkeur in 
over leg met de sociale partners, maar waar 
dat overleg tot patstellingen leidt, op 
eigen kracht. 
Op het moment, waarop dit artikel wordt 
afgerond (I 0 november) staat het te voeren 
overheidsbeleid in het centrum van de 
aandacht. Er wordt dagelijks gesproken 
over 'het werkgelegenheidsplan', waarvan 
overigens nog niemand weet wat er in 
staat, doch uitsluitend wat het mag kosten. 
(De financiering van dit plan via een soli
daritcitsheffing laat ik nu maar buiten be
schouwing; wei mag men zich afvragen of 
deze heffing berust op solidariteit met de 
werklozen of op solidariteit met de politi
ci, die niet bij machte bleken om binnen 
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de begroting voldoende te verschuiven om 
deze hoofdprioriteit te financieren.) 
Nu kan ik mij voorstellen, dat de vraag 
'hoeveel mag het kosten' aan het maken 
van een plan vooraf gaat. Anderzijds be
klemt het mij, dat er na zoveel maanden 
van voorbereiding en discussie niet een 
nationaal scenario is, waarbij concrete be
leidsvoornemens gekwantificeerd zijn, zo
dat men daadwerkelijke keuzen kan rna
ken. Een nationale raad voor het werkge
legenheidsbeleid zou in dit verband geen 
overbodige luxe zijn, mits deze is samen
gesteld volgens het WRR-model (deskun
digen a titre personel) en niet uit vertegen
woordigingen van belangengroepen. Zan
der de Raad voor de Arbeidsmarkt en de 
SER tekort te willen doen, dit zijn en blij
ven belangenplatforms met aile ingebak
ken beperkingen van dien. Voor deze col
leges aan bod komen, dient buiten aile 
arena's ge'inventariseerd te worden welke 
beleidsaanzetten kunnen worden gegeven 
en wat de financiele en andere gevolgen 
daarvan zijn. Op basis daarvan kunnen de 
keuzen gemaakt worden. 
Deze raad zou zich m.i. tevens dienen 
bezig te houden met de vraag, hoe wij in 
de jaren tachtig en daarna met onze werk
lozen gaan Ieven. Meer specifiek: hoe wij 
hen, die ondanks aile maatregelen buiten 
het arbeidsproces blijven vallen, de kansen 
en mogelijkheden kunnen bieden om toch 
zinvol maatschappelijk te functioneren. 
Ret vinden van een antwoord op deze 
vraag is van essentieel belang voor de kwa
liteit en de toekomst van onze samenleving 
en verdient minstens zoveel aandacht als 
de brede maatschappelijke discussie over 
kernenergie.l 

1 Op 19 november verscheen het WRR-rapport 'Vernieuwingen in het arbeidsbestel', dat op 
vee! van de genoemde punten ingaat. Eerste indruk: een prima werkstuk, dat de voor's en 
tegen's van diverse be1eidsopties helder bespreekt. 
De kunst is nu dat rapport actueel te houden in concreet be1eid om te zetten. Om dat te bevor
deren zal Wending in april 1982 een themanummer uitbrengen over het 'Toekomstscenario van 
de arbeid' met bijdragen van Emmerij, Thierry, Van Strien, Mok, Van de Velde, Van Stiphout 
e.a. 
Het WRR-rapport en dit Wending-nummer zullen op 15 mei a.s. aan de orde worden gesteld 
tijdens een open jubileumconferentie op het 50-jarige Woudschoten. 
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Een dergelijk initiatief is niet alleen van 
belang vanwege het materiaal dat het op
Jevert, maar tevens omdat het bijdraagt 
aan de geloofwaardigheid van het over
heidsbeleid. De discussies van de afgelopen 
weken hebben deze geloofwaardigheid 
geen goed gedaan en de afstand tussen 
politiek Den Haag en de doorsnee burger 
zeer vergroot. In dat verband merk ik op, 
dat vrijwel alle aandacht is opgeslokt door 
de financieringsvraag, terwijl maatregelen 
die geen geld kosten en niettemin arbeids
plaatsen opleveren buiten discussie zijn 
gebleven. 
Een paar voorbeelden: 
a) het herstel van de aftrekbaarheid van 
de onderhoudskosten eigen woning. Het 
is aan de schilder in mijn straat niet uit te 
leggen, waarom de overheid deze stimu
lans om zwart werk te witten en terug te 
sluizen naar de bedrijven laat liggen. Fis
caal - heeft de vorige staatssecretaris van 
financien berekend - eindigt zo'n operatie 
vrijwel neutraal. Qua arbeidsplaatsen 
echter niet. 
b) nuancering van het minimum jeugd
loon. Door de stijging van het minimum 
jeugdloon zijn bij de middenstand en aan
verwante sectoren vele duizenden arbeids
plaatsen verloren gegaan. Terwijl een ieder 
zich zorgen maakt over de toenemende 
jeugdwerkloosheid, zijn er duizenden 
thuiswonende schoolverlaters die tegen 
een lagere betaling aan de slag zouden wil
len en kunnen. 
c) nuancering van diploma-vereisten voor 
een groot aantal beroepen. Er is in ons 
land een groot aantal opleidingen, waarbij 
meer dan 40 % van de lestijd wordt be
steed aan kennis of vaardigheid, die men 
slechts in 5 % of minder van de werktijd 
tegenkomt. Een groot aantal leerlingen 
knapt daarop af, terwijl men voor 95 % 
van het werk geschikt zou zijn. Niettemin 
komt men voor die baan of functie niet 
meer in aanmerking. Dit werkt demotive
rend en vervreemdend. 
d) nuancering van het begrip passende 
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arbeid. Met alle begrip voor de client
gerichte benadering van sommige uitke
ringsinstanties, dient niet meer uitsluitend 
beoordeeld te worden of het passend is dat 
men weigert, maar of het passend is dat 
op een weigering een uitkering dient te 
volgen. 
e) krachtige bevordering van het uitzend
wezen; zowel als middel om zelfgekozen 
deeltijdwerkers een kans te geven als ook 
om werkzoekenden tussentijdse arbeids
ervaring te Iaten behouden. Het is het feit, 
dat werkloze uitzendkrachten aanspraak 
kunnen maken op WW /WWV, dat de 
overheid heeft bewogen het uitzendwezen 
terug te dringen. Wellicht moet overwogen 
worden hen vrij te stellen van premiebe
taling en uitkering, althans voorzover zij 
niet vanuit de WW /WWV tijdelijk werk 
hebben aanvaard. 
f) tijdelijke loonsubsidies bij het in dienst 
nemen van WW /WWV'ers, opdat het 
aantrekkelijk wordt hen de voorkeur te 
geven hoven mensen, die vanuit een be
staande werkkring solliciteren. 
g) besteding van WWV-gelden als aan
loopsubsidie voor mensen, die alleen of 
samen met anderen voor zichzelf willen 
beginnen, indien hun werkzaamheid een 
redelijk perspectief biedt. Het is toch te 
dwaas dat hun paging om op eigen kracht 
uit het moeras te komen met intrekking of 
korting van hun uitkering wordt beant
woord. 
h) oprichting van dienstencentra, die de 
mensen bedoeld onder g) met raad en daad 
terzijde staan en hen pas kosten in reke
ning brengen nadat hun bedrijfsresultaat 
een zekere hoogte heeft bereikt. Nu is het 
zo, dat tweederde van al deze initiatieven 
binnen vijf jaar ten onder is gegaan. Met 
behulp van de centra moet het mogelijk 
zijn dit percentage naar beneden te 
brengen. 

De hierboven genoemde initiatieven kosten 
niets of weinig. In sommige gevallen be
tekent het, dat WWV-gelden, die anders 
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toch moeten worden betaald, op een con
structievere wijze worden besteed. Belang
rijk is echter, dat een samenhangend pak
ket van dit soort maatregelen geloofwaar
dig maakt, dat iedere werkloze minder 
voor de overheid daadwerkelijk telt. An
ders gezegd: het nalaten van dit soort 
maatregelen tast die geloofwaardigheid 
a an. 
Ik realiseer mij, dat een aantal van deze 
punten de grote weerzin van de vakbewe
ging zal oproepen, omdat er verandering 
zou komen in moeizaam verworven rech
ten. Ook werkgevers zullen niet met alle 
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punten gelukkig zijn. Begrippen als con
currentievervalsing kunnen de kop opste
ken. Niettemin: liever 100.000 ban en erbij 
onder een wat ander regime dan integrale 
handhaving van de huidige situatie, die 
de entree van tienduizenden schoolverla
ters bemoeilijkt en de rentree van tiendui
zenden oudere werklozen blokkeert. 


