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door drs. R. F. M. Lubbers 

Drs. R. F. M. Lubbers is fractievoorzitter van het 
CDA in de Tweede Kamer. 

Spanning tussen de korte en 
lange termijn 

Steeds vaker hoort men in gesprekken over het sociaal-economisch beleid spreken 
over de gevaren van een korte-termijnbeleid en de noodzaak van een lange-termijn
beleid. 

Het begrip lange-termijnbeleid wordt 
daarbij nogal eens gekoppeld aan ge
zond economisch beleid; en korte-ter
mijnbeleid krijgt dan het predikaat sociaal, 
maar kortzichtig. Door deze tegenstelling 
dreigt achter de horizon te verdwijnen 
het gegeven dat er ook binnen de werking 
van de economie zelf traditionele afwe
gingen kunnen bestaan tussen korte en 
lange termijn; evenals dat binnen het so
ciale beleid het geval is. 
Bovendien werken dit soort te gemakke
lijke kwalificaties nogal eens verwarrend 
uit, waar het betreft de noodzaak te ko
men tot een goed samenhangend sociaal 
en economisch beleid. 
Dit artikel is een poging tot verbetering 
(van deze echte, maar soms ook schijnbare 
dilemma's.) 
De problematiek wordt geschetst aan de 
hand van een aantal 'capita selecta'. 
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1. Het beleid gericht op matiging 
Het inkomensmatigingsbeleid, nu een aan
tal jaren achtereen gevoerd, is redelijk 
succesvol geweest. Dit wordt aangetoond 
door de geleidelijk verbeterende con
currentiepositie ten opzichte van het bui
tenland. De in het verleden ontstane ach
terstand is voor een deel ingelopen. Resul
taat is een duidelijk overschot op de !open
de rekening van de betalingsbalans van 
13 miljard; dit roept de vraag op of deze 
politiek niet te ver is doorgeschoten. Nu 
moet vastgesteld worden dat dit overschot 
ook weer niet zo groot is, indien men de 
voor de ontwikkelingssamenwerking be
nodigde middelen in mindering brengt, en 
men zich realiseert dat wij een veel te laag 
investeringsniveau hebben. 
Dit laatste maakt echter duidelijk dat wij 
hier een dilemma hebben tussen korte en 
lange termijn. Op korte termijn betekent 
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inkomensmatiging vermindering van de 
vraag en dus meer werkloosheid, pas op 
langere termijn treedt herstei op via de 
stijgende export. En pas daarna vertaien 
deze stijgende exporten zich in investe
ringen. Het herstel kost tijd. De richting 
van dit beleid wordt zelden aangevochten. 
Blijft de vraag naar de intensiteit. Dit is 
een relevante vraag want er is spanning 
tussen de directe koopkrachtafname en de 
met vertraging daarvoor in de plaats ko
mende export en expansie. In het regeer
akkoord is dit echter dilemma als volgt 
doorgehakt: bij een vrijwel gestabiliseerde 
belasting- en premiedruk, een loonontwik
keling, die gekenmerkt wordt door een 
negatieve loonruimte van -I %, bij een 
incidenteel (promoties e.d.) van 2 %. Al
dus blijft de loonontwikkeling, van + 1 % 
voor prijscompensatie, initieel (algemene 
loonrondes) en incidenteel tesamen duide
lijk achter bij de produktiviteitsontwik
keling, zonder dat zichtbaar sprake is van 
een rigoureuze bestedingsbeperking. 
Denkt men nu in termen van korte- versus 
lange-termijnbeleid, dan is intussen mar
kant dat liefst 2 % per jaar gereserveerd 
is voor zgn. incidenteel; dus ten behoeve 
van de aanpassing van beloningsverhou
dingen nodig in verband met het functio
neren van de arbeidsmarkt. De korte
termijn-doelstelling van de maximale ma
tiging treedt hier dus terug, ten behoeve 
van het 1ange-termijn-rendement van 
betere arbeidsmarktverhoudingen. 

2. De omvang van de collectieve sector 
Hoe succesvoi het matigingsbeleid gericht 
op de versterking van de internationaie 
positie van onze economic is, blijkt uit het 
feit dat een fors overschot op de Iopende 
rekening bereikt wordt, ondanks het grote 
tekort van de collectieve sector zoals dat 
blijkt uit het financieringstekort. Een fors 
spaaroverschot van onze economie als 
geheel, bij een zo groot tekort van de col
lectieve sector, is uitzonderlijk. Het is een 
triest bewijs van de mate waarin sanering 

CHRISTEN DEMOCRA TJSCHE VERKENNINGEN 2/82 

53 

piaats vindt, en tegeiijkertijd vrijwel iedere 
expansie in de marktsector ontbreekt. 
Waarom dan geen expanderende collec
tieve sector om de vraag op te stuwen? 
Op de korte termijn lijkt dit aantrekkelijk; 
gemeten naar de lange-termijn-effecten 
echter niet. De overheid moet dit immers 
6f financieren uit hogere belastingen, die 
ofwel de koopkracht van de burger verder 
aantasten 6f de arbeidskosten omhoog 
drijven, of financieren uit een groter te
kort, wat een opdrijven van de rente be
tekent met aile slechte effecten voor de 
economie vandien. 
Aan deze argumenten hebben De Galan 
en Halberstadt terecht toegevoegd dat de 
collectieve sector in absolute zin zo groat 
en zwaardrukkend is geworden dat aileen 
om die reden ai geen verdere groei mag 
plaatsvinden; dit op straffe van de groei 
van het zwarte circuit en nog meer ont
moediging in de particuliere sector. 
Daarom is ook hier een lange-termijnbe
leid gericht op vermindering van het finan
cieringstekort ingezet. Over de richting 
weer geen dispuut; wei een dilemma over 
de intensiteit. Daarom is ook op dit punt 
in het regeerakkoord, althans voor de 
eerste twee jaar een knoop doorgehakt. 
Ook hier een gedoseerde keus voor Iange
termijnbeleid. Met in 1982 en in 1983 
steeds 1 % vermindering werd ook hier 
een gedoseerde kans ten gunste van een 
lange-termijnbeleid gedaan. lntussen zit 
er wei een 'haar in de soep'. Deze is gele
gen in de renteontwikkeling. Modelmatig 
behoort deze bij het ingezette beleid te 
gaan dalen. Er is alles aan gelegen dit in
derdaad te bereiken. 

3. De rente-ontwikkeling 
De ontwikkeling van de rente is in hoge 
mate een internationaal fenomeen. De 
hoge rente is deels een gevolg van een pure 
marktontwikkeling, nameiijk tekortschie
tende besparingen, deeis een gevolg van 
een bewuste monetaire politiek. De ratio 
van deze politiek was de consumptie af te 
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remmen en hogere besparingen uit te Iok
ken. Zeker in Ianden als de V.S., waar 
directe vraagbeheersing buitengewoon 
moeilijk is, en het veel kopen op afbetaling 
de omvang van de consumptie gevoeliger 
maakt voor de rentestand, is aan deze po
litick enige rationaliteit niet te ontzeggen. 
Minder huizen, minder duurzame con
sumptiegoederen en meer geld voor inves
teringen. Een mooi verhaal wat met een 
verwijzing naar het verschil tussen korte
en lange-termijn-effecten nog steeds ge
houden wordt. 
Hier is echter reden tot scepsis. Het ver
haal kan kloppen. Het is echter ook mo
gelijk, en waarschijnlijk, dat de hoge rente 
zorg draagt voor zo'n snelle afbraak, dat 
de spaartekorten juist oplopen. Allereerst 
bij de overheid die geconfronteerd wordt 
met minder belastinginkomsten en hogere 
uitkeringen, maar ook nog bij de burgers 
die bij krimpende inkomens hun bespa
ringen zelfs bij hoge rentes slechts moei
zaam kunnen verhogen. Een negatieve ba
lans van dat alles betekent dan een poli
tick 'die zichzelf verslaat'. Produktie en 
investeringen blijven dan dalen. Wij heb
ben hier met een buitengewoon ernstig 
probleem te doen. 
Er zijn goede argumenten voor een mati
gingsbeleid gericht op winstherstel en een 
overheid die zich intoomt, maar daarbij 
hoort dan wel een ruime geld- en krediet
politiek. Naar mijn schatting wordt hier 
de deugdzaamheid van de lange-termijn
politiek ten onrechte ingeroepen om een 
verkeerd beleid te verdedigen. Wat de 
Marshall-hulp in Europa opbouwde, dreigt 
de hoge rente-politick van de Verenigde 
Staten nu af te breken. Of anders gezegd: 
waar gaat sanering in zinloze afbraak 
over? De te hoge rentes betekenen immers 
geen sanering, maar verstikking van een 
bedrijfsleven, waardoor nog slechts weinig 
investeringen uitvoerbaar zijn, en waar
door schuldsanering voorop staat. Een 
sanering die de overheid weer zal vergro
ten. 
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4. De investeringen 
Een structured beleid gericht op herstel 
van investeringen wordt ernstig belem
merd en door de stagnatie in produktie 
en afzet en door de hoge rentestanden. 
Het eerste is een onvermijdelijk bij-effect 
van saneringen die moeten leiden tot een 
zeker winstherstel. Het tweede behoort on
der scherpe kritiek te staan. Naast de te 
lage rendementen is cr ook nog het pro
bleem van het te kleine aandeel van het 
eigen vermogen in het totaal vermogen. 
lndien het effect van en matiging en be
perking collectieve sector, en te hoge ren
testanden leidt tot een ruimte voor reflatie 
(dit is een bestedingsimpuls om tot betere 
benutting van aanwezige produktie-capa
citeiten te komen), dan zal deze aange
wend moeten worden voor een zgn. 'bloed
transfusie' ten gunste van een versterking 
van het eigen vermogen; dus versterking 
van de kapitaalbasis van ondernemingen, 
die niet gecompenseerd wordt in additio
nele ombuigingen. Of er ruimte is voor 
zulk een reflatie laat zich overigens moei
lijk berekenen. Zegt men nu dat deze er 
niet is, dan kan men op den duur best ge
lijk krijgen, want het te lang uitblijven 
van zulk een reflatoir beleid, kan de basis 
van onze produktiecapaciteit zodanig 
verder doen afkalven, dat de vermindering 
van de capaciteit als het ware geconsoli
deerd wordt en dan is het te laat; de ruim
te voor reflatie is dan verbruikt. 
Bij de investeringen Iaten zich ook enkele 
politieke vragen stellen. In welke mate 
moet de overheid inspringen, als de markt
sector zelf het af laat weten? De commis
sie-Wagner heeft met deze vraag gewor
steld. Antwoord moet zijn dat de overheid 
zo min mogelijk zelf aan het investeren 
moet slaan, onder het motto schoenmaker 
blijf bij je leest. Er is wei alle aanleiding 
het voorwaardenscheppend beleid te ver
beteren (procedures!), de energie-investe
ringen te stimuleren, resp. te realiseren 
daar waar het overheidsbedrijven betreft. 
Ten onzent komt daar de 14 miljard bij, 
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die Shell en Esso zullen invcsteren. Al met 
al genoeg werk aan de winkel. 
De tweede vraag is: in welke mate moet 
de overheid de kunstmatig hoge rente 
compenseren en zo investeringen sneller 
doen plaatsvinden. Hier doet zich weer 
een afweging voor. Tot waar is de sanering 
een gocde zaak, waar past correctie ten
einde afbraak te voorkomen. Het is moei
lijk hier de goede grenzen te trekken. 
Toch zou het wel eens zo kunnen zijn dat 
met name het stimuleren van nieuwe 
expansies, lees: investeringen, rationeel 
kan zijn. Een zgn. korte-termijnpolitiek 
van rente-subsidies (vgl. het nieuwe instru
ment van de winstdelende laagrentende 
leningen) is dan rationeler dan het pure 
lange-termi j n -denken. 

5. Protectionisme 
Een altijd weer terugkerende gevaarlijke 
vorm van kortebaan-politiek vormt het 
protectionisme. Met name in de Franse 
economische politick steekt het zijn kop 
weer op. De nadelen daarvan zijn bewijs
baar groter dan de voordelen. Natuurlijk 
kan het zinvol zijn middels overheidsbe
stedingen en met name de planning daar
van, bepaalde sleutelsectoren een soort 
'take-off' mee te geven, maar dat is de uit
zondering die de regel bevestigt. 
De tussenconclusie van dit alles moet zijn, 
dat het economisch herstel in hoge mate 
een zaak van sanering is die zijn tijd moet 
hebben. Deze noodzaak heeft alles te rna
ken met de oorzaken van de recessie en 
de tijd, die het kost de vertrouwenscrisis 
in rendementen te herstellen. Een en ander 
vergt een hard beleid. Dat harde beleid is 
in zijn betekenis voor de werkgelegenheid 
op lange termijn intussen een sociaal be
leid. Laat ons ook bij het sociaal beleid 
meer zicht krijgen op de verhouding tussen 
korte en lange termijn middels de voort
zetting van onze capita selecta. 

6. De instroom van arbeidsongeschikten 
Jarenlang is de produktiviteit in Neder
land nogal kunstmatig gestegen door de 
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uitstoot van grote groepen mensen die 
iets mankeerden. Daar waar sanering nodig 
was, werd de WAO misbruikt. Maar was 
de betrokkene eenmaal WAO'er gewor
den, dan kwam hij elders niet meer aan de 
slag en zo versmalde de produktieve basis 
van onze samenleving. Daar bovenop 
kwam dan nog de stijgende premielast 
die andermaal in de vorm van arbeids
kosten de produktieve basis van onze 
economic deed inkrimpen. Deze ontwik
kelingen met de W AO leken enige tijd 
economisch en sociaal profijtelijk, maar in 
feite was het korte-termijnbeleid in optima 
forma. 
Ook sociaal was het zo aan de kant zetten 
van arbeidsongeschikten slecht beleid. De 
weg terug is nu een moeilijke. Niet in de 
laatste plaats omdat het in bedrijven en 
instellingen (incl. de overheid) houden 
van (kwartaire) arbeidsongeschikten nu 
ontmoedigd wordt door het tekort aan ar
beidsplaatsen. Toch moet het lange-ter
mijnbeleid hier de doorslag geven, zelfs 
als de produktiviteit van kandidaten voor 
de W AO lager is, zelfs als een deel van de 
zich nu aandienende W AO-gevallen opge
vangen moet worden in deeltijdbanen, 
zelfs dan is het en economisch en sociaal 
structureel beter de instroom in de arbeids
ongeschiktheid fors af te remmen. 

7. De beloni.ngsverhoudingen en oplei-
dingsstructuur 

Een aanzienlijk aantal gastarbeiders leeft 
en werkt in ons land. Nakaarten heeft geen 
zin; velen van hen hebben inmiddels met 
hun gezin een wellicht blijvende plaats 
in onze samenleving gevonden. Toch mag 
en moet ook nu nog vastgesteld worden 
dat de komst van zovele gastarbeiders 
nauw samenhangt met het onvermogen 
salarissen voor bepaalde soorten werk 
tijdig te verhogen en met de te lage waar
dering voor technisch uitvoerend werk in 
algemene zin. Ook dit is een vorm van 
korte-termijnbeleid in het verleden, die de 
nodige problemen heeft geschapen. Dat 
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ligt nu achter ons, maar er is wei aile 
reden juist in deze recessie te werken aan 
een bijbuiging van ons onderwijs, zodanig 
dat het aantal kanslozen onder onze jonge
ren weer vermindert en dat opleidingen in 
vakmanschap en uitoefeningen van relatief 
eenvoudige uitvoerende beroepen weer 
meer gewaardeerd worden. Een jongen of 
meisje op school tot zgn. maatschappelijke 
weerbaarheid op te voeden is weinig zin
vol als men hem of haar mentaal en qua 
oefening en scholing te weinig uitrust om 
kans op werk te hebben. Vandaar bijv. 
het belang van kort middelbaar beroeps
onderwijs (KMBO). 

8. De grenzen van de verzorgingsstaat 
Na de eerste opbouw van de sociale voor
zieningen zijn wij de laatste 20 jaar v66r 
de recessie bij de toedeling van de welvaart 
steeds meer de weg opgegaan bij twijfel
gevallen de sociale voorziening ruimer te 
bemeten. Voor wat betreft de waardering 
van het stelsel heeft dat in de samenleving 
geleid tot een gemengde reactie. Enerzijds 
veel waardering voor dit stelsel waarvan 
men goed en terecht aanvoelt dat het de 
zwakke beschermt; dat vraagt om behoud. 
Anderzijds veel kritiek daar waar men ge
irriteerd raakt over de thuisblijvende buur
man, de erbij werkende uitkeringstrekker 
en het gezin dat 'gevoed 'door enkele uit
keringen het veel breder heeft dan het op
groeiende gezin met slechts een kostwin
ner. Vanuit deze gemengde ervaringen 
dient zich ook de vormgeving van de 
noodzakelijke bijstellingen aan. Draag
krachtelementen, maar dan echte draag
kracht, zullen daarbij een grate rol spelen. 
De verbreding van sociale verzekeringen 
naar sociale voorzieningen, naar welzijns
werk is bij de toedeling van de welvaart 
in de loop der jaren indrukwekkend ge
weest. Bij de jongste algemene politieke 
beschouwingen is zowel door CDA als 
PvdA veel aandacht gegeven aan de vraag 
of meer zorg wei altijd meer welzijn be
tekent. Te vergaande welzijnszorg demoti-
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veert burgers en samenleving. Te vee! wel
zijn door de overheid brengt een minder 
zorgzame samenleving met zich. Bij de 
ontwikkeling van de welzijnsstaat blijkt 
inmiddels dat deze uitlatingen een belang
rijk taboe doorbreken. Het is nog niet 
zoveel jaren geleden dat men op sociale 
academies kon horen dat vrijwilligerswerk 
uit de boze was. Nu lijkt de weg vrij naar 
een hergroepering om eigen zorg en zorg 
in eigen kring daar waar mogelijk, aan
gevuld met vrijwilligerswerk en dan pas 
tenslotte waar nodig professionele krach
ten. Het 'project' herorientatie welzijns
en voorzieningenbeleid is beslist niet aileen 
door budgettaire problemen ingegeven, 
maar heeft een betekenis in zich als het 
gaat om het meer weerbaar maken van de 
burger en de samenleving zelf. 
Ook hier echter vergt het durven mikken 
op het meer weerbaar maken van de bur
ger en de samenleving zelf moed. Het kost 
namelijk visie en tijd. Ook hier lange-ter
mijnvoordelen tegenover pijn op korte 
termijn. 

9. De zeven magere jaren 
Van de traditionele doelscdlingen van het 
sociaal-economisch beleid laat de werk
gelegenheid het het meest afweten. De 
internationale recessie betekent stagnatie 
en afkalving. Daar komen bijzondere Ne
derlandse problemen bij. Uitgerekend nu 
in het 'dal' een grater arbeidsaanbod dan 
in de jaren van groei, met als voornaamste 
pikante oorzaak dat de democratisering 
in de vorm van het Ianger naar school 
gaan geleidelijk uitgewerkt is. Vervolgens 
te onzent 'windfall profits' uit aardgas die 
wei welvaart maar geen werkgelegenheid 
betekenen en zo de schrijnende tegenstel
ling tussen wat wij op deze twee terreinen 
presteren, vergroten. Dan een sociale ze
kerheid en overheid die grenzen bereikt 
hebben; grenzen waar buiten het functio
neren van een gemengde economische orde 
rechtstreeks in gevaar komt. Denk bijvoor
beeld ook aan de vicieuze cirkel die de 
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groei van de 'grijze sector' voor de over
heidsfinancicn betekent; hogere premies, 
meer grijze sector, hogere premies, etc. 
Problemen te over. 
Toch moet het mogelijk zijn met een dege
lijk structuurbeleid impasses te doorbre
ken. Dat gaat wei tijd kosten. Dat geldt 
voor ons eigen land. Dat wordt temeer 
duidelijk als men de internationale samen
hangen in het oog houdt. Nude economi
sche winter is ingevallen, nu na de zeven 
vette, de zeven magere jaren volgen, gaat 
het lang duren, voordat de sanering en de 
processen gericht op herstel in termen van 
werkgelegenheid weer voldoende zoden 
aan de dijk zetten. 
De verbetering van de verhouding tussen 
opbrengsten en kosten voor de bedrijven 
is een lange weg, temeer waar de kosten
besparingen in zichzelf een bestedingsbe
perkend effect meedragen. Datzelfde geldt 
voor de verschuiving van consumeren naar 
investeren. Minder consumeren betekent 
immers in eerste instantie ook minder 
afzetmogelijkheden. Het is daarom dat 
hierboven voor zo'n ruime monetaire poli
tick gepleit werd, nu de recessie zo fors 
doorzet. Daarom ook is het voorwaarden
scheppend beleid zo belangrijk. Daar gaat 
het om een klimaat dat activiteiten uitlokt. 
Dat vergt een andere mentaliteit en ander 
beleid als het gaat om zaken als procedu
res, vergunningen en het bevorderen van 
vernieuwingen. Dit voorwaardenschep
pend beleid betekent verbetering zonder 
koopkrachtuitval en de effectiviteit van 
dat soort beleid is daarom dubbel zo 
groat. 
Nogmaals, met een samenhangend beleid 
is de economische structuur te versterken 
en zo geleidelijk de werkgelegenheid weer 
te verbeteren. Maar het is wei een lange 
weg. De oorzaken van de crisis zijn fun
damenteel; het gaat om lange-termijnpro
cessen; de weg omhoog zal niet korter zijn. 
Daarom kan de vraag gesteld worden: 
wat doen wij in de tussentijd? Wat doen 
wij in de magere jaren? Wat doen wij in 
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de economische winter? 
Op de eerste plaats het structurele beleid. 
Uiteindelijk is dat voorwaarde voor be
houd van welvaart en werkgelegenheid. 
Daarmee is het ook sociaal beleid. Intus
sen kunnen wij echter niet berusten in het 
zonder werk(zaamheden) zijn van zovele 
honderdduizenden, met name jongeren. 
Ook dat vraagt om een beleid. Men noemt 
dat wel korte-termijnbeleid. Het zij zo, 
maar daarom is het niet van minder be
tekenis. Sociaal en politick is het van de 
hoogste betekenis. Zander dat 'verschrom
pelt' onze samenleving tot onaanvaara
bare apathie en perspectiefloosheid of zij 
'explodeert' in een massaal protest dat om 
een nieuwe orde zal gaan roepen. 

Het woord samenleving spreekt in zichzelf 
al van een wezenlijke politieke verant
woordelijkheid. Bij de organisatie van dit 
samen-leven, gericht op een zinvolle taak
vervulling door iedereen, stuiten wij op 
een aantal handicaps. Ten eerste zitten wij 
opgescheept met een veel te scherpe schei
ding tussen werken en niet werken, waarbij 
het begrip werken gereduceerd is tot be
taald werken. De 'betaling van het werk' 
is zowel een kapitalistisch als een socialis
tisch ordeningsbeginsel; loon naar werken 
heeft inderdaad een dubbele betekenis. 
Het organiseert de arbeid, ardent de ar
beidsverdeling en beschermt tegelijk de 
werkende tegen 'uitbuiting, resp. onderbe
taling'. Wij zijn zo gewend aan de gemeng
de, vrije economische orde dat wij deze 
zaken wei eens over het hoofd zien. Be
grippen als vrijwilligerswerk, zinvolle niet 
betaalde arbeid, plicht tot zorg en zich 
inzetten buiten de arbeidsverhouding ver
warren ons. Daarvoor is het organisatie
principe van de gemengde economische 
orde niet toereikend. 
Onze samenleving is zo 'ge-economiseerd' 
- steeds meer werkzaamheden in de samen
leving in de vorm van betaalde arbeid -
dat wij slecht weg kunnen met arbeid 
buiten de economic. Ten tweede zijn wij zo 
gewend aan volledige werkgelegenheid dat 
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spanningen tussen de vrijheid van burgers 
en verplichtingen van burgers in een an
dere situatie dan die van volledige werk
gelegenheid naar de achtergrond zijn ge
drongen. De vrijheid komt bij volledige 
werkgelegenheid aan zijn trekken in een 
keus tussen werken en niet-werken. Bij 
werken aanvaaardt men verplichting tot 
arbeid, tot inzet. Bij niet-werken is die 
verplichting er niet. De economische 
dwang achter de keus hindert ons niet. 
Redelijk loon en redelijke omstandigheden 
bij het werken maken het systeem sluitend. 
In dat model, in die situatie is de 'inko
mensderver', een van betaalde arbeid afge
leid begrip, slechts een marginaal ver
schijnsel. De verplichting die hier met het 
inkomen correspondeert beperkt zich tot 
beschikbaarheid voor (passend) betaald 
werk. Deze balans van vrijheid en ver
plichtingen, resp. inkomen en verplich
tingen werkt natuurlijk niet meer als de 
volledige werkgelegenheid volstrekt tekort 
schiet. Een visie op wat dan moet gebeu
ren, ontbreekt. Minder inkomen of meer 
resp. andere verplichtingen voor de niet
werkende? Onder welke 'voorwaarden en 
condities' burgers in grote aantallen en 
structured inkomensdervend zijn, is een 
nieuw vraagstuk - wij weten er nog geen 
raad mee. 
Ten derde: als wij iets gaan organiseren 
om toch bij hoge werkloosheid ook samen 
te Ieven in die zin dat ieder zijn bezigheden 
heeft, dan zitten daar toch weer aspecten 
aan die de economie raken. Als wij werk
loze bouwvakkers huizen Iaten bouwen, 
raakt dat de economie. Het kost geld en 
raakt de markteconomie. Door deze ta
boes heen zullen wij toch de zaak moeten 
organiseren; een samenleving van burgers 
die hun werkzaamheden hebben. Dat is 
primair een sociaal-maatschappelijke op
gave. 
Naar mijn oordeel wordt deze opgave 
teveel 'dooreen gehusseld' met het econo
mische structuurbeleid, gericht op herstel 
van economie en van de werkgelegenheid 
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in de marktsector (welke op haar beurt 
dan weer draagvlak is voor de kwartaire 
sector). Misschien moeten wij bij werk
zaamheden van uitkeringstrekkers wei van 
de vijfde sector gaan spreken. Natuurlijk 
zijn er raakvlakken en zowel de 'economi
sche' als de 'para-economische' werkge
legenheidsaanpak zijn onderdelen van een 
sanmenhangende politieke inspanning. 
T och is het goed te onderscheiden. 
Naast markt- en kwartaire sector gaat het 
dan om de organisatie van de werkzaam
heden van hen die aangewezen zijn op een 
'inkomensdervingsuitkering'. Wil de 'in
schakeling' van hen in aangepaste werk
zaamheden betaalbaar zijn en de organi
satieprincipes van de economie een daarop 
steunende kwartaire sector niet verstoren, 
dan moet de betaling voor werkzaamhe
den in feite de uitkering zelve zijn. Die 
constatering zegt niet aileen iets over het 
'betalingsniveau' voor de werkzaamheden, 
maar ook over het karakter van de werk
zaamheden. Deze moeten zodanig zijn dat 
zij markt- evenals kwartaire sector niet 
desorganiseren. Zij mogen resp. moeten 
daaraan wel complementair zijn. 
Het ligt in de rede rekening te houden met 
de omstandigheden van betrokkenen. Het 
maakt veel uit of de werkzaamheid voor
portaal is naar 'gewoon betaald werk' in 
markt- of kwartaire sector, of dat het 
structured een bezigheid (in de vijfde 
sector) is, als een eigen bijdrage ten be
hoeve van de gemeenschappelijke inzet in 
de samenleving. 
Ruw gesproken zal het voor de doorsnee
jongere moeten gaan om de voorportaal
functie, en voor vele ouderen om de 'pro
cleo' inzet. Stages, aanvullende opleidin
gen, in en buiten bedrijf, al of niet aange
vuld met maatschappelijk nuttig werk 
toegesneden op jeugdigen, aan de ene kant 
van het spectrum, vrijwilligerswerk van de 
oudere werklozen aan de andere kant. 
Wij staan hier voor een enorme organisa
torische opgave. Natuurlijk, al jaren be
staan er een aantal regelingen. Maar de 
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schaal van wat nodig is, is met een klap 
enorm vergroot. Bovendien kan met be
trekking tot de jongeren de vraag gesteld 
worden of verplichtende elementen, drang 
om uit de mogelijkheden iets te kiezen niet 
geboden zijn. 
Het ligt in de rede een deel van de oplos
sing te vinden in de verdeling van de ar
beid. Dat deeltijd daarbij met name voor 
de instromende jongeren meer voor de 
hand ligt dan algemene arbeidstijdverkor
ting is elders uiteengezet. lntussen bete
kent deeltijdarbeid andermaal een forse 
organisatorische opgave. De overheid be
hoort daar een voorbeeldfunctie te geven, 
maar in bedrijven zouden directie en on
dernemingsraden elkaar ook moeten be
loven dit systematisch en planmatig te be
vorderen. Het is een even grote sociale 
plicht als de bevordering van de veiligheid 
in het bedrijf in het verleden. 
Lost de organisatie van werkzaamheden 
van en voor hen, die Ieven van de (inko
mensdervings)uitkeringen onze economi
sche problemen in termen van produktie 
en werkgelegenheid in markt- en kwartaire 
sector op? Neen. En datzelfde geldt voor 
deeltijdarbeid en dergelijke. 
Maar dat is ook niet de goede vraagstel
ling. Men zou moeten vragen: Frustreert 
dit (korte termijn)-beleid het (lange) eco
nomische structuurbeleid? Naar mijn oor
deel hoeft dit, als men een aantal struc
turele organisatorische regels in acht 
neemt, niet te gebeuren. En daar waar er 
enige spanning is tussen dit beleid en het 
economisch structuurbeleid, realisere men 
zich wei dat de schadelijke effecten van 
de scherpe verdeling tussen actieven en 
inactieven, de perspectiefloosheid van de 
jeugd ook wei eens enorm kunnen blijken. 
Anders gezegd: het de ogen sluiten voor 
de noodzaak in de economische winter 
complementair aan de economie een so
ciaal beleid te voeren, gericht op inscha
keling in zinvolle werkzaamheden, zal wel
licht blijken een voorbeeld van korte
termijndenken te zijn, omdat men de 
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lange-termijnkosten van de maatschappe
lijke ontwrichting onderschat. 

10. De opgave voor de politiek 
De politiek staat voor een zware opgave. 
Het harde beleid dat economisch en so
ciaal vereist is, vraagt om een krachtige 
parlementaire democratie, die de moed 
heeft ook bij ontbreken van consensus in 
de samenleving onontkoombare maatre
gelen door te zetten. De tijd van het zin
loos wikken, wegen, passen en meten is 
ons niet meer gegeven. 
Tegelijk is een maatschappelijk bondge
nootschap dringend nodig om weer te ko
men tot een nieuw elan. Dat geldt de 
ondernemingszin en het investeren even
zeer, als de verdeling van de arbeid en het 
meer kansen geven aan jongeren. J a ook 
in de verzorgingsstaat vraagt de terugtre
dende overheid om meer zorgzame bur
gers, resp. samenwerking van burgers in 
wat voor verbanden ook. 
Dat alles nu vraagt om gespreide verant
woordelijkheid. En gespreide verantwoor
woordelijkheid vraagt om ruimte en kan
sen. 
Een krachtige politiek die de moed heeft 
besluiten te nemen en tegelijk een politiek 
die zich bewust is van de noodzaak van 
een nieuw elan in een sarnenleving met 
gespreide verantwoordelijkheid. Een di
lemma, neen een opgave, een apart artikel 
waard. 


