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door dr. W. Albeda 

et Dr. W. Alheda is minister van Sociale Zaken sinds 
19 december 1977. Voor zijn henoeming tot minister 
was hij hoogleraar in de vergelijkende arheidsverhou
dingen bij de interfaculteit hedrijfskunde van de Stich-

en ting Bedrijfskunde in Delft. 
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Koers houden bij tegenwind 

Ervaringen 
Negentien december 1977. Daar stonden we dan. Een kieine meerderheid in het 
parlement. Rumoer over onenigheid in het CDA. Wat kon het worden? 

Op zaterdag 10 december had ik samen 
met Piet Vos van de lndustriebond FNV 
een praeadvies verdedigd over de overleg
economie voor de Vereniging voor Staat
huishoudkunde. Mijn basisstelling: in een 
moderne welvaartsstaat behoort overleg 
tussen regering en sociaie partners een 
hoeksteen te vormen voor het beieid. On
gewild werd die bijeenkomst van 10 de
cember een soort verklaring vooraf van de 
minister-in-spe. Het woord overlegecono
mie heeft mij dan ook nogal achtervolgd 
sindsdien. En terecht. Men mag ook een 
bewindsman aan zijn woord houden. 
Ik had weinig illusies. Het is bekend hoe 
de vakbeweging in haar geheei, en de 
FNV in het bijzonder reageert op een ka
binet, waarin de VVD wei, en de PvdA 
niet zetelt. Daarbij komt dan nog de niet 
geringe problematiek waarmede de vakbe
weging in eigen huis (het fusie-proces 
NVV-NKV nog niet voltooid, onenigheid 
over be lei d) en in haar werkterrein te rna
ken had. Groeiende werkloosheid, drei-
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geode bedrijfssluitingen. In wezen moest 
veel gevraagd en kon weinig beioofd wor
den. 
Bestek '81 was veei meer dan een bezuini
gingsnota. Men vindt daarin aanzetten 
voor een gei:ntegreerd inkomensbeleid, ar
beidsmarktbeleid, medezeggenschap en 
werkgelegenheidsbeleid. Maar naar buiten 
toe vielen de pijnpunten op: Men zag wei 
de kortingen op de sociale zekerheid en 
niet de aankondiging van de wettelijke 
vastlegging van de koppelingen; de aange
kondigde kortingen voor ambtenaren en 
trendvolgers werden aanleiding tot een 
niet meer ophoudende discussie. Het in 
wezen optimistische Bestek '81 (wij gingen 
uit van 4 jaren met 3 % economische 
groei) werd als een aileen maar negatieve 
nota afgedaan door de vakbeweging. De 
kansen voor de overlegeconomie waren 
van het begin af niet groat. 

Het began allemaal nog wei aardig. Mijn 
eerste wetje (de niet-cao-inkomens) pas-
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seerde nog v66r de regeringsverklaring, 
met algemene stemmen de Tweede Ka
mer. Maar al gauw veranderde de sfeer. 
Pasen '78 Ianceerden wij een ongekend 
grote steunactie voor de scheepsbouw en 
de zware industrie. Bijna 1 miljard werd 
voor een aantal bedrijven op tafel gelegd. 
De reactie van de Industriebonden was, 
zoals men kon verwachten, negatief. Er 
gingen ondanks de reddingsoperatie vele 
barren verloren en men was nog niet zover 
het onvermijdelijke in te zien. De regering 
evenmin. De steunoperatie was te gene
reus. We waren nog te optimistisch over 
de komende jaren. De toon waarmee over 
het kabinet werd gesproken in 'Zin' - het 
blad van de Industriebond FNV - was 
rabiaat. Over overlegeconomie werd nog 
slechts sneerend gesproken. Maar het 
overleg brak niet. Dit werd blijkbaar het 
overlegmodel tegenover een 'verkeerd' 
kabinet. Men was te realistisch om de 
overlegeconomie op te breken, maar de 
achterban moest wel weten hoezeer het 
tegen de borst stuitte, dat het moest. De 
conclusie, die velen trokken, dat de onre
delijkheid van de verwijten het falen van 
de overlegeconomie betekende, was dus 
onjuist. Ik wil niet zover gaan, dat het 
omgekeerde het geval was. Maar uit tal 
van symptomen bleek en blijkt, dat nie
mand van de overlegeconomie af wil. Het 
probleem is slechts, dat met name de FNV 
haar participatie daarin begeleidt met 
(meestal ongetwijfeld gemeende) beledi
gingen. Een niet geheel onbedenkelijke en 
ook niet ongevaarlijke methodiek. De 
achterban zou de scheldkanonnades kun
nen gaan geloven. Daarmede zijn en de 
overlegeconomie en vee] zorgvuldig opge
bouwde vakbondsinvloed verdwenen. Wie 
maandelijks 'Boemerang', het jongeren
blad van de FNV leest, begrijpt wat ik be
doe!. Onversneden en onverstandig gepo
lariseer, dat geen ruimte laat voor de be
reidheid tot dialoog zonder welke de 
overlegeconomie - maar voor de demo
era tie geldt hetzelfde - niet kan Ieven. 
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De overlegeconomie bleef functioneren, 
stel ik vast, maar zonder grote voldoening. 
Ons systeem van arbeidsverhoudingen is, 
bepaald als het is door een geschiedenis 
van 80 jaar, te solide om aan het wan
trouwen van de Ieiding in een 'verkeerd' 
kabinet te gronde te gaan. Maar het func
tioneert minder dan optimaal. Dat er geen 
akkoorden kwamen, is vrij normaal. Af
gezien van '73 (maar dat was er dan ook 
naar) hebben wij geen centrale akkoorden 
gehad in Nederland. We hadden overigens 
een redelijke mate van arbeidsvrede. Maar 
de prijs daarvoor was in '78 en '79 te 
hoog. Ondanks de tegenvailende econo
mische groei bleven de reele lonen stijgen, 
met negatieve gevolgen voor de concur
rentiepositie en voor het overheidsbudget. 

Het blijft te betreuren, dat het bijna
akkoord van eind '79 mislukte. Ik vond 
het moeilijk te verteren, dat bij zoveel in
spanning van de zijde van aile partijen 
wantrouwen en onwil toch weer zegevier
den. Daarbij kwam toen nog de snelle 
achteruitgang van de wereldeconomie. 
Weer draaide de overlegeconomie op voile 
toeren. Een vrijwiilige loonpauze. Voort
gezet overleg. Maar de weerstand was te 
groot. De eerste loonmaatregel was onver
mijdelijk. Ik heb mij fel verzet tegen de 
gedachte van Andriessen en anderen, met
een maar voor twee jaar een maatregel te 
nemen. Mijn uitgangspunt moest blijven: 
vertrouwen in overleg. 
Men weet hoe het gelopen is. Overle~ over 
een vervanging van de prijscompensatie 
per 1/1-'81 mondde uit in zoveel eensge
zindheid, dat ik het avontuur van een par
tiele loonmaatregel aandurfde. Die blijkt 
overigens nog redelijk te functioneren 
ook. Ondanks aile protesten ligt er nu een 
vorm van ingrijpen op tafel die de onder
handelingsvrijheid maar weinig aantast. 
Er is geen aanleiding voor somberheid 
over onze arbeidsverhoudingen. Ondanks 
aile bitterheid, ondanks pijnlijke aanva
ringen met vakverenigingen en werkge-
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versorganisaties was er altijd weer reden 
voor waardering voor de verantwoorde
lijkheidszin van beide zijden. 

Teleurstelling 
De echte, diepe, teleurstelling was de bijna 
explosieve groei van de werkloosheid na 
het begin van 1980. Ondanks de tegenval
lende groei van '78 en '79 was de werk
loosheid vrij stabiel gebleven. De werkge
legenheid brokkelde wat af in de industrie. 
Maar de cijfers over '79 gaven wat hoop. 
In '79 lanceerden wij een arbeidsplaatsen
plan om de stagnerende werkgelegenheid 
in de particuliere sector wat te compense
ren. Maar de economische groei liep ver
der terug in 1980. De nieuwe golf van 
olie-prijsstijgingen deed de wereldhandel 
sterk tegenvallen. Hoewel de schoolver
laters eigenlijk nag redelijk een baan wis
ten te vinden leidde de groei van de be
roepsbevolking tot een stijging van de 
werkloosheid overeenkomstig netto-aan
was. 
Het najaar van 1980 en het voorjaar van 
1981lieten sterke groei zien van de werk
loosheid. Met name het inzakken van de 
bouw, door de combinatie van een hoge 
rente, stagnerende investeringen, en aan
tasting van de koopkracht leidde tot een 
kettingreactie in het bedrijfsleven. Forse 
injecties in de bouwnijverheid in zomer, 
najaar en voorjaar konden noch de be
drijfsinvesteringen, noch de aarzelende 
kopers op de woningmarkt voldoende mo
tiveren om de aanzwellende werkloosheid 
een halt toe te roepen. 
Maar bovendien was er de groei van het 
aantal mensen met een inkomen maar 
zonder werk, en dat vertaalde zich met de 
tegenvallende belastingontvangsten in een 
groeiend financieringstekort. Dat laatste 
beperkte de armslag voor financiele injec
ties voor de koopkracht, werkgelegenheid 
en investeringen. Een hoogst onaantrek
kelijke situatie, waarin overigens vrijwel 
aile Europese Ianden zich bevinden. Maar 
dat laatste geeft weinig troost. 
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Het is moeilijk terug te denken aan Be
stek '81 met zijn bescheiden correcties en 
achteraf tach eigenlijk pretentieuze doel
stelling: 150.000 werklozen in 1981, zon
der een gevoel van frustratie en teleur
stelling. Staat daar nu oak iets tegenover? 
Ik denk dat er inderdaad wat tegenover 
staat: een groeiende bewustwording van 
de omvang en de ernst van de crisis. Men 
mag de periode '77-'81 zien als een pe
riode van overgang na de jaren van de on
gekende economische groei zoals die tot 
het begin van de jaren '70 nog plaatsvond. 
Op het herstel van die groei werd in de 
periode-Den Uyl- ondanks zijn wijze uit
spraak: 'het wordt nooit meer zoals het 
geweest is' - nog steeds gerekend. Wij 
weten nu, dat Den Uyl op dat moment, 
sprekende als minister-president (ex ca
thedra) meer gelijk had, dan hij zelf ach
teraf geloofde (althans hij gedroeg zich 
daar niet naar). 

Langzaam maar zeker kwam de bood
schap over. Men had niet te maken met 
een wat somber en conservatief kabinet: 
wij maken een depressie door als in de 
jaren dertig. En- wat ernstiger is - net 
als toen is er geen simpel en aansprekend 
middel voor het economisch herstel. Voor 
aile zekerheid vraagt de oppositie dan oak 
om een 'ander beleid' zonder de kiezer te 
vertellen, dat dat andere een variatie is 
op een thema, dat de burger uitermate 
bekend zal voorkomen: matigen, bezuini
gen en industrialiseren. 
In wezen komen weer niet uit zonder een 
internationale aanpak. De depressie heeft 
internationale oorzaken. Daar alleen kan 
de fundamentele oplossing liggen. Van
daar ons voorstel om te komen tot een 
'Verenigde Raad', een bijeenkomst van 
de ministers van Sociale Zaken, Economi
sche Zaken en Financien uit de Euro
pese Gemeenschap. In die bijeenkomst 
(in de wandeling de J umboraad ge
naamd) moet worden getracht te 
komen tot een gezamenlijke gecoordi-
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neerde aanpak van de werkloosheidspro
blematiek. Op 11 juni is inmiddels een 
eerste bijeenkomst van de 'Verenigde 
Raad' gehouden. Wie daarvan de uitein
delijke oplossing verwacht, verwacht veel 
te veel. De problemen zijn groot, de 
marges voor nieuw beleid zijn gering, 
bovendien is de bereidheid tot een 
fundamenteel-Europese aanpak niet 
groot. Maar wellicht is dit een eerste 
stap op een weg die op iets langere 
termijn hoop geeft op meer. 

De ontwikkeling van een inkomensbeleid 
Ik vind en vond, dat er een raamwet in
komensvorming moest komen. Dat bleek 
een veel grotere opgave, dan velen den
ken. Het was al een grote opgave om de 
adviesaanvraag aan de SER samen te stel
len. Dit kostte diepgaand en langdurig 
overleg binnen het ministerie en tussen de 
verschillende departementen. 
Inkomensbeleid is immers zeer ingrijpend 
en veelomvattend. Zo speelde en speelt er 
een moeilijke discussie met betrekking tot 
de vraag hoe ver de coordinerende rol van 
de minister van Sociale Zaken precies 
moet gaan. Er is geen verschil van mening 
over dat de coordinatie door de minister 
van Sociale Zaken de verantwoordelijk
heid van de andere bewindslieden niet uit
sluit. Een probleem ligt er bij de relatie 
tussen Sociale Zaken en Financien. Hoe
ver strekt de coordinatietaak van Sociale 
Zaken zich uit? Valt hieronder ook de be
lastingheffing of valt die daar buiten? 
Traditioneel wordt de belastingheffing ge
zien als een zaak apart. 
Ik denk dat het zo niet kan blijven. Be
lastingheffing is, behalve een middel om 
de schatkist te vullen, ook een instrument 
van inkomenspolitiek. En dat betekent 
een moeilijk coordinatieprobleem tussen 
de minister van Sociale Zaken en die van 
Financien. Wie de adviesaanvrage leest 
ziet hoe omzichtig deze problematiek be
naderd is. 
De SER heeft het ad vies over de Raamwet 
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nog niet uitgebracht. Dat betekent dat de 
regering nog geen wetsontwerp kon indie
nen. Wel ligt er een voorontwerp klaar, 
dat binnenkort aan de SER zal worden ge
zonden, als uitwerking van de adviesaan
vrage. 
Maar ook al is het advies er nog niet, er 
moet natuurlijk toch inkomenspolitiek 
worden gevoerd en dat kan en mag niet 
aileen een loonbeleid zijn. Vandaar dat 
in de praktijk toch grote stappen moesten 
worden gedaan in de richting van een sa
menhangend inkomensbeleid. Dit bete
kent, dat het beleid dat Lubbers en Boers
ma hadden ontwikkeld voor de inkomens 
van de vrije beroepen verder moest 
worden uitgebouwd. Daaraan is hard ge
werkt. Op basis van enquetes over de in
komens en kosten, en van in overleg met 
de betrokken groepen 'geprikte' normin
komens werden 'restinkomens' in positie
ve of negatieve zin vastgesteld. Men kent 
het vervolg. Onenigheid met de Landelijke 
Specialisten Vereniging over de afbouw 
van de positieve restpost leidde tot een 
kort geding, waarbij de rechter uitsprak, 
dat de Prijzenwet onvoldoende wettelijke 
basis vormt voor een inkomensbeleid met 
andere dan conjuncturele doelstellingen. 
Dit leidde er weer toe, dat beide Kamers 
op de valreep de 'Tijdelijke wet normering 
inkomens vrije beroepsbeoefcnaars' be
handelden en unaniem goedkeurden. 
Daarmede werd weer een stapje gedaan 
naar een sluitend systeem. 

Ook de inkomens in de quartaire sector 
vroegen om een wettelijk instrumenta
rium. Bestek '81 kwam met het voorstel 
niet slechts de inkomens van de ambtena
ren, maar ook die van de trendvolgers 
iets te korten op grond van de voorrech
ten die heiden hebben (bestaanszekerheid, 
pensioenrechten etc.). 
Dit betekende dat toen de werkgevers en 
werknemers in de trcndvolgers-sectoren 
zich hiertegen verzetten ook op dit terrein 
ad hoc wetgeving moest worden ontwik-
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keld. Ook deze wetgeving loopt vooruit op 
de Raamwet. Uniek was, dat uit de dis
cussie met de betrokken vakverenigingen 
een voorstel rolde om tegenover de kor
tingen (waarvoor de basis zwakker was 
dan voor de ambtenaren) een aanbod van 
5.000 arbeidsplaatsen te doen. Helaas was 
ook op die basis geen vrijwillig akkoord 
bereikbaar. 
Naar mijn gevoel spreekt het vanzelf, dat 
de inkomensvorming in de quartaire sec
tor niet zonder meer aan vrije onderhan
delingen kan worden overgelaten. Het 
gaat immers om instellingen die Of door 
de schatkist of door premies worden ge
financierd. Gegeven de financieringsme
thodiek die hier overheerst is er geen te
genstelling tussen 'werkgevers' en 'werk
nemers' in deze bedrijfstak. Men kan het 
vrij gemakkelijk eens worden en de reke
ning bij de overheid presenteren. In de 
definitieve Raamwet zal een op deze sec
tor toegesneden paragraaf moeilijk kun
nen ontbreken. Dit betekent uiteraard 
niet, dat wettelijke bevoegdheden altijd 
zouden moeten worden gebruikt. Overleg 
in vrijheid en met eigen verantwoordelijk
heid van de sociale partners is uiteraard 
verre te prefereren boven regeling van bo
venaf. 
Andere belangrijke elementen in het inko
mensbeleid waren het salarisbeleid voor 
ambtenaren, waarbij speeciaal het beleid 
ten aanzien van de hoogste inkomens aan
dacht verdient (een domein van de minis
ter van Binnenlandse Zaken, die zijn be
leid echter afstemt met de minister van 
Sociale Zaken). 

En dan is er tenslotte uiteraard het loon
beleid, waarover ik reeds sprak. Er was 
dus we] degelijk een samenhangend inko
mensbeleid en meerdere bouwstenen 
daartoe werden gelegd. Maar mijn ambts
opvolger zal de moeilijke opgave krijgen 
met die bouwstenen de Raamwet tot stand 
te brengen. Hij of zij kan daartoe gebruik 
maken van veel ervaringen, en van vee! 
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reeds geleverd voorwerk. 
Een nieuw ontwerp voor de Vermogens
aanwasdeling dat na moeizame discussies 
binnen het Kabinet tot stand kwam ont
moette zoveel kritiek van links en rechts 
en van iedereen, dat wij besloten tot een 
grondige wijziging van ons ontwerp. Meer 
en meer rijst bij mij in ieder geval de 
twijfel of we wel op de goede weg zijn met 
het zoeken naar een wettelijke regeling 
gebaseerd op het moeilijk definieerbare 
en daarmee moeilijk hanteerbare begrip 
'overwinst'. Nu het liggende ontwerp door 
de stilzwijgende samenwerking van PvdA 
en VVD op een wat langere baan is ge
schoven is er aile aanleiding voor nieuwe 
bezinning. 
Ik denk dat de nieuwe ideeen over een 
werkgelegenheidsfonds en investerings
loon veel meer uitzicht bieden voor een 
combinatie van bezitsvorming en rich
tinggeving aan de economische ontwik
keling 

De sociale zekerheid 
Behalve op het terrein van de arbeidsver
houdingen lagen onze moeilijke proble
men op het terrein van de sociale zeker
heid. De sociale zekerheid zit in de porte
feuille van staatssecretaris De Graaf. Met 
hem heb ik een ideale samenwerking. Wij 
behoeven elkaar niet uitvoerig te spreken 
om het eens te worden. Een gemeenschap
pelijke achtergrond leidt tot eenzelfde 
aanpak en een goede vriendschap is de 
basis voor een volmaakte coordinatie. 
De structuur van ons systeem van sociale 
zekerheid is zodanig dat een economische 
groei van 0 % gepaard gaat met een groei 
van de sociale uitkeringen (inclusief de 
volksgezondheid) van rond 3 % per jaar. 
Houdt men er daarbij rekening mee, dat 
dit gehele complex rond een derde van 
het nationaal inkomen opeist, dan is daar
mede de problematiek van de sociale ze
kerheid op tafel gelegd. Wie voorkomen 
wil dat de kosten van het stelsel onze ge
hele economic uit het lood gaan brengen, 
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moet iets aan de ingebouwde groei van 
dit stelsel doen. 
Maar daarmede ligt een probleem op tafel 
dat niet slechts technisch moeilijk is, eco
nomisch zeer dringend om een oplossing 
vraagt en sociaal-economisch als een 
struikelblok klaar ligt voor ieder kabinet, 
maar vooral sociaal-ethische gevolgen in
houdt waarmee de christen-democratie 
het terecht moeilijk heeft. 
Iedereen weet dat er iets gebeuren moet 
op het terrein van de sociale zekerheid. 
Maar het gaat hier om het grote goed van 
de maatschappelijke solidariteit. Dat moet 
bij het corrigeren van een structureel te 
kostbaar systeem voortdurend in gedach
ten worden gehouden. Daarom is het veel 
beter te zorgen dat minder mensen uitke
ringen nodig hebben, dan dat uitkeringen 
omlaag gebracht worden. Maar volume
beleid is technisch moeilijk en kost tijd. 
Bovendien, bij een zeer trage groei hebben 
we enerzijds die tijd niet, en anderzijds 
komen we er niet met een volumebeleid 
aileen. 

De omvangrijkste operatie tot nu toe was 
de Wet Aanpassingsmechanismen. In deze 
wet vindt men beide elementen: correc
ties die verdedigbaar zijn uit solidariteits
overwegingen en een niet geringe bezuini
ging. Daarnaast is er de operatie Kinder
bijslag die de staatssecretaris geheel door 
de beide Kamers loodste. Thans zijn twee 
complexe ontwerpen voor wetgeving ge
heel - of bijna geheel - rijp voor parle
mentaire behandeling. 

1. Een eerste aanpak van de W AO 
(groeier no. 1 binnen onze sociale zeker
heid). In de eerste instantie gaat het daar
bij om een aanpak, die het karakter heeft 
van volumebeleid. Mensen moeten niet 
meer zo gemakkelijk worden afgeschoven 
naar de WAO. Het gaat in deze wetgeving 
immers om twee zaken: 

a) revalidatie en weer inschakeling 
b) uitkeringen. 
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Juist het eerste punt vraagt meer aan
dacht. Daarnaast ligt er het probleem van 
de uitkeringen. Op dat punt steekt het 
probleem van de ongelijke positie van de 
langdurig werkloze: vergeleken met de 
W AO-er - vooral wanneer het gaat om 
een W AO-er met een redelijke 'restcapa
citeit' - onderscheidt zich immers de een 
niet zo zeer van de ander. Welke con
clusie trekken we daaruit? 

2. Er ligt een project klaar om te komen 
tot een integratie van de diverse werk
loosheidsregelingen. 

Verder moeten in een latere fase alle 
loondervingsregelingen onder een noemer 
gebracht worden. 
Dan heb ik het nog niet eens gehad over 
de aanzetten tot een reorganisatie in de 
sfeer van de uitvoering van de sociale ze
kerheid. 
Staatssecretaris De Graaf heeft in de afge
lopen periode met dat alles een geweldige 
prestatie geleverd. Een volgend kabinet 
zal van zijn reeds gedane arbeid en van 
zijn voorbereidend werk kunnen profite
ren. 

Inspraak en medezeggenschap 
Het Kabinet nam enkele wetsontwerpen 
over die reeds door het vorige waren in
gediend, zoals de wijziging van de Wet op 
de ondernemingsraden en ( op de valreep) 
de Arbeidsomstandighedenwet. In de on
dernemingsradenwet brachten wij enige 
veranderingen aan, maar de gedachte van 
de verzelfstandiging van de OR bleef ge
handhaafd. Dit laatste lag niet helemaal 
voor de hand. 
Persoonlijk vond ik de verzelfstandiging 
zoals die nu in de wet ligt aanvaardbaar 
omdat de gekozen constructie ruimte laat 
voor meer dan een marrier van functione
ren van de raad. De Arbeidsomstandig
hedenwet werd in een unieke vorm van 
overleg met de Tweede Kamer (de Vaste 
Commissie voor Sociale Zaken wijdde er 
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drie uitgebreide Commissievergaderingen 
aan), gewijzigd en daarna met algemene 
stemmen, - in de Tweede en in de Eerste 
Kamer - aanvaard. 

Moeilijker lag het met het Wetsontwerp 
ondernemingsraden voor kleine onderne
mingen. Dit ontwerp lag om twee redenen 
moeilijk. Enerzijds wilde de vakbeweging 
en dus ook de PvdA voor de kleine on
derneming dezelfde opzet en rechten als 
de 'grote' OR. Tk vond dat niet aanvaard
baar. 
Anderzijds wilde men van de zijde van de 
kleine ondernemers Iiever een vee! hech
tere constructie dan de nu voorgestelde. 
Het bleek mogelijk een ontwerp met een 
krappe meerderheid door beide Kamers te 
loodsen. Met name het tegenstemmen van 
de PvdA vie! mij tegen. Maar mijn sug
gestie, dat dit te maken kon hebben met 
de komende verkiezingen, Ieidde bij hen 
tot grote verontwaardiging in de Eerste 
Kamer. 
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Met deze drie regelingen (ondergebracht 
in twee wetten, maar nauw samenhan
gend) is een ingrijpende vernieuwing in 
de medezeggenschap gerealiseerd, waarop 
ik eigenlijk wei trots ben. Bij de SER Iig
gen nog advies-aanvragen die uitzicht bie
den op twee verdere stappen in dezelfde 
richting: een herziening van de structuur 
van de Raden van Commissarissen en de 
mogelijke instelling van bedrijfstakraden. 
Ook op deze pun ten konden wij dus aan
zetten Ieveren, die in een volgende periode 
tot een verdere ontwikkeling kunnen lei
den. 
Bij een krimpende sociaal-economische 
ruimte behoort een intensieve samenwer
king en dus een groeiende medezeggen
schap. In die zin Iigt hier een hoeksteen 
van het beleid. 


