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E. VAN DER HOEVEN 

Crisisbestri.jding door sociale vernieuwing 

Een sociale crisis 

De crisis bedreigt velen. Voor sommige mensen 
is de bedreiging in de eerste plaats financieel: ze 
zouden, als ze werkloos worden, veel moeten op
geven van wat ze in hun leven hebben opge
bouwd. Voor anderen is werkloosheid eerder be
dreigend door uitzichtloosheid. Nog weer · ande
ren kunnen niet weg uit een vreugdeloze baan, 
doordat er geen andere meer voor hen is. 

En toch moet een crisis de kiem van het herstel 
in zich dragen. Crisis maakt de weg vrij voor 
nieuwe mogelijkheden. Juist wanneer alle geves
tigde activiteiten grote moeilijkheden ondervin
den, kunnen de dragers van het nieuwe succes 
hebben. Maar welke initiatieven precies tot suc
ces zullen leiden, valt van tevoren nooit met ze
kerheid te zeggen. Crisis politiek doet er daarom 
goed aan, initiatief van mensen zoveel mogelijk 
te stimuleren en honoreren. 

Dit artikel wordt gedragen door twee gedachten: 
- een crisis is nooit alleen maar economisch, 

maar altijd ook sociaal van aard. Het zijn altijd 
mensen die in moeilijkheden raken, geen lonen, 
winsten of structuren. Een deel van de uitweg 
moet dan ook sociaal van karakter zijn; 

- alleen nieuwe initiatieven kunnen de weg uit 
het dal wijzen. Mensen in moeilijkheden nemen 
allerlei initiatieven, voor een deel ongetwijfeld 

contra-produktief, maar voor een deel ook nuttig. 
Ruimte voor initiatief, ook buiten het economisch 
verkeer, moet terwille van herstel zoveel mogelijk 
worden geboden. 

Beide punten staan op gespannen voet met het 
huidige kabinetsbeleid. De crisis wordt bijna al
leen gezien als ee'n economische crisis; de sociale 
crisis, die niet wordt ontkend, wordt gezien als 
een gevolg daarvan. Eérst de economische crisis 
oplossen. Van de 'drie sporen' van kabinetsbeleid 
draagt alleen het derde spoor, deling van be
schikbare arbeid, enigszins een sociaal karakter; 
en dit krijgt karakteristiek genoeg de minste aan
dacht. Ook persoonlijk initiatief staat niet hoog 
op de prioriteitenlijst van dit kabinet. Werklozen 
worden bijvoorbeeld door de werking van sociale 
regels afgestraft of beperkt door moeizame pro
cedures. Half-economische initiatieven als buurt
bedrijven liggen buiten het kabinetsbeleid. 

Al zijn de woorden anders, aan het beleid van 
dit kabinet (en van veel regeringen van indus
trielanden) ligt de filosofie van de dertiger jaren 
ten grondslag, dat de crisis moet uitzieken. We 
moeten nog een tijdje door de tunnel, maar aan 
het eind zullen we het licht kunnen zien. De Ne
derlandse economie is scheefgegroeid en het zal nog 
even duren voordat de onevenwichtigheden eruit zijn 
gewerkt. Bezuinigen, afkappen van minder ren
dabele sectoren, en het aanvattén van nieuwe 
veelbelovende activiteiten vormen de trefwoor
den. 
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De analyse die aan deze politiek ten grondslag 

ligt, is dat het ons slecht gaat doordat wij het in 
het verleden te ruim hebben laten hangen. Daar
door zou een te lakse, teveel consumptiegerichte 
en te weinig produktiegerichte levenshouding 

zijn ontstaan. De bewonderende verhalen uit Ja
pan en Zuid-Korea over de werklust van de men
sen daar, spreken boekdelen. Het gaat ons te 
goed, we moeten weer leren te presteren. Calvi
nistisch schuldgevoel wordt aangesproken: genie
ten zonder eerst op te offeren, wordt afgestraft. 

De broekriem aanhalen om er met z'n allen 
tegenaan te gaan en iets nieuws op te bouwen, is 
bepaald geen slechte mentaliteit. Maar dat moet 
dan wel resultaat opleveren. Er moet iets zijn om 
aan te kunnen vatten, mensen moeten kunnen 
zien waarvoor zij inleveren. En dat resultaat is in 
twee jaren bezuinigingen achterwege gebleven. 
Bezuinigingen bij de overheid om ruimte te ma
ken voor nieuwe arbeidsplaatsen, maar geen 
nieuwe banen; ontslagen in de kwartaire sector 
en het onderwijs, terwijl de ontslagenen door hun 
opleiding alleen maar in (semi)overheidsbanen 
terecht kunnen; daling van de binnenlandse 
vraag waardoor alleen exporterende bedrijven 
profiteren van een economische opleving in het 
buitenland; daling van de overheidsinvesterin
gen. Ook als we de werkloosheid buiten beschou
wing laten, lijkt de Nederlandse economie intern 
nog weinig positieve punten te hebben. 

Er zijn grenzen aan wat politiek van mensen 
mag vragen. Broekriempolitiek kan wenselijk 
zijn, sterker: zij is tot op zekere hoogte nu 
noodzakelijk; maar zonder koppeling aan resul
taat, en zonder ruimte voor mensen om hun si
tuatie door eigen initiatief te verbeteren, is zij niet 
te verdedigen. 

Het is misschien niet fair tegenover hen die de 
'scheefgroei wiÎlen herstellen' , te verlangen dat 
hun beleid zo snel resultaat zou opleveren. Zij 

zouden, als Reagan ofThatcher, een groot aantal 

jaren moeten krijgen om het effect van hun po
litiek te bewijzen. Maar er zijn daarbij twee pro
blemen. Ten eerste is er na vijf jaar conservatief 
bewind in Groot-Brittannië nog geen duidelijk 

economisch herstel. En ten tweede denken de 
meeste mensen niet in zulke lange perioden, wan
neer zij resultaat willen zien van hun opoffering 
- nog afgezien van de hardheid die het systeem 
met zich meebrengt, bijvoorbeeld in de vorm van 
gedwongen verkopingen en huisuitzettingen, die 
moeilijk te herstellen zijn. Met name in de kwar
taire sector komt het voor dat mensen door be
zuinigingsbeleid in uitzichtloze situaties terecht 
komen. Zij hebben daar vaak een opleiding, die 
vrijwel alleen in (semi-) overheidsdienst te nutte 
gemaakt kan worden. En wanneer deze bezui
nigt, betekent dat in de praktijk: geen vooruit
zichten meer. 

We kunnen de situatie van bibliothecarissen als 
voorbeeld nemen. 1 Jaarlijks komen ongeveer vijf
honderd mensen van de bibliotheekacademies. 
Deze komen vrijwel niet aan de slag, doordat de
genen die een baan hebben, blijven zitten waar 
ze zitten, leuk of niet. Maar erger is dat ze ook 
geen kans krijgen, de kennis op peil te houden in 
hun snel veranderende vakgebied. Werken met 
behoud van uitkering op grote schaal is immers 
een open uitnodiging aan de bestuurders om ver
der te bezuinigen op het bibliotheekwerk. Het 
werk wordt tàch gedaan ... Daarom worden veel
al juist ongeschoolde vrijwilligers aangetrokken, 
die aan deze ervaring weer niets hebben voor een 
verdere loopbaan. 

Vervanging in het onderwijs is nog uitzichtlo
zer. 2 Invallen bij ziekte moet bij voorrang gebeu
ren door mensen die de afgelopenjaren op wacht
geld zijn gezet. Invallen is daardoor niet meer, 
zoals vroeger, een mogelijkheid voor de begin
nende leraar om ervaring op te doen. De wacht
gelders zelf gaan er doorgaans gevoelig op ach-
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teruit wanneer hen het ongeluk treft dat ze moe

ten invallen. Ze moeten nu premies sociale ver
zekeringen gaan betalen; en verder moeten ze 
sinds kort het werkgeversaandeel van de pen
sioenpremie zelf betalen, als ze minder dan een 
half jaar in dienst blijven (en de kans dat ze dat 
halve jaar volmaken, is vrij klein). Tel daarbij 
dat mensen op wachtgeld geen opleiding mogen 
volgen, beschikbaar moeten blijven voor inval
len, en doorgaans niet in aanmerking komen voor 
een nieuwe aanstelling (dat gaat namelijk naar 
anciënniteit), en het is duidelijk dat hun positie 
onverdedigbaar slecht is. 

Dit ter illustratie van de stelling dat het huidi
ge bezuinigingsbeleid voor veel mensen moet lei
den tot ontmoediging, eerder dan tot de wens, 
aan te pakken. Uitwegen zijn voor hen afgesne
den. Zij kunnen niet door harder te werken hun 
toekomst veilig stellen. Dat geldt voor velen in 
(semi-) overheidsdienst en de kwartaire sector; het 
geldt nog sterker voor werklozen. 

De crisis bedreigt velen. Uit angst voor de gevol
gen zouden mensen zich extra moeten gaan in
spannen. Uit angst zou de laksheid waaraan onze 
samenleving lijdt, overwonnen moeten worden. 
Maar aan veel mensen is dat, waarvoor zij zich 
zouden kunnen inspannen, ontnomen. Zij blijven 
zitten met angst. 

Angst is geen verheffend, wel een doeltreffend 
motief - àls er een uitweg bestaat. Angst wordt 
echter in de huidige Nederlandse verhoudingen 
als basis van beleid gediskwalificeerd: 
- omdat er zoveel mensen zijn die niet zo'n uit

weg hebben; 
- doordat het hierop gebaseerde beleid zoveel 

offers vraagt en daar zo weinig tegenover zet; 
- (misschien) doordat de analyse, die aan het ge

bruik van angst als motief ten grondslag ligt 
(laksheid doordat het ons te goed ging) niet 
klopt. 
Dat laatste wil ik nu onderzoeken. 

Mensen in het systeem 

In een recent boek hebben drie Amerikaanse 
economen de opkomst en neergang van het 
naoorlogse economische systeem in de vs onder
zocht. 3 Zij menen dat economisch-technische fac
toren, zoals kapitaalschaarste, weinig verklaren 
van de inzinking van de Amerikaanse economie 
van de laatste jaren. Zij zoeken de verklaring van 
zowel opkomst als teruggang meer in sociale fac
toren. 

In het bijzonder constateren ze dat de terug
gang van de Amerikaanse economie al dateert 
vanaf 1966, en dat sinds die tijd de volgende ver
anderingen hebben plaats gevonden: 
- werknemers zijn minder bereid, iets voor hun 

baan over te hebben: door schaalvergroting, 
toename van toezichthoudend personeel en 
dergelijke; 

- de weerstand van buiten tegen bedrijven en in
stellingen (actiegroepen, milieuwetgeving e.d.) 
is de afgelopen twintig jaar gegroeid; 

- de macht van de westerse landen, die zich on
der meer vertaalde in lage grondstofprijzen, is 
de afgelopen twintig jaar gedaald. 

Deze factoren vertalen zij volgens bijgaand sche
ma in daling van produktiviteit (zie p. 80): 

De auteurs stellen dat ze met dit model in staat 
zijn de terugval in produktiviteitsgroei in de vs 
voor 100% te verklaren. Wat te doen als deze 
analyse juist is? Vergroting van de macht van 
westerse landen als middel tot nieuwe produkti
viteitsgroei kunnen we buiten beschouwing laten. 
Middelen zullen gevonden moeten worden: 

om mensen door grotere betrokkenheid te mo- . 
tiveren, iets voor hun werk over te hebben; 

- om het produktiesysteem meer te richten op 
maatschappelijk wenselijke produkten en pro
duktieprocessen, zodat minder weerstand van 
buiten wordt ondervonden. 
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A Social Model of the Productivity Slowdown 

Met deze doelstellingen wordt een deel van de 
analyse en daarmee ook van de doeleinden van 
wat we no-nonsense beleid kunnen blijven noe
men, overgenomen. Erkend wordt dat een min
der snelle groei van de produktiviteit ten grond
slag ligt aan de economische problemen van de 
vs (en West-Europa, kunnen we toevoegen). 
Harder en beter werken is ook in de ogen van 
deze auteurs de remedie voor economische pro
blemen. Zij menen alleen dat dat doel beter be
reikt kan worden door mensen in te schakelen, 
dan door hen angst aan te jagen, met stroop beter 
dan met azijn, om het cynischer te zeggen. Ze 
streven geen ander arbeidsethos na, maar herstel 
van de werkzaamheid van het bestaande ar
beidsethos met mensvriendelijker middelen. 

Evenmin gaan ze uit van een bepaalde opvat
ting van de rol van de overheid in de samenle
ving. Ze doen niet mee met 'deregulering': ze 
gaan er niet van uit dat 'minder overheid' bete
kent 'meer initiatief van mensen'. Dat initiatief 
is op bepaalde punten sterk afhankelijk van een 
positieve ('voorwaardenscheppende' ) opstelling 
van de overheid, of soms bescheidener: het be
wust niet-ingrijpen van de overheid in bepaalde 

initiatieven. In sommige sectoren is de overheid 
zo almachtig aanwezig dat deze in elk vruchtbaar 
voorstel de centrale plaats inneemt. 

Bowles, Gordon en Weisskopf werken dit pro
gramma uit in een 'Economic Bill of Rights' van 
vierentwintig punten. Deze zijn voor een deel 
toepasselijk op de Nederlandse situatie, voor een 
deel al gerealiseerd, en voor een deel onuitvoer
baar vanwege de verschillende uitgangspositie. 

Belangwekkender dan het in detail nalopen 
van hun voorstellen is een poging tot uitwerking 
van hun principes voor de Nederlandse situatie. 
Hoe kunnen de onbenutte hulpbronnen van 
mensen worden gebruikt voor een herstel dat niet 
alleen maar een economisch, maar ook een so
ciaal herstel zou zijn? Ik formuleer een aantal 
punten van aandacht die stuk voor stuk uitge
werkt moeten worden. 

Medezeggenschap 

We horen tegenwoordig niets meer over de 'kwa
liteit van de arbeid' waarvoor in dejaren '70 veel 
belangstelling bestond. Medezeggenschap was 
daar één van de factoren bij. Als we ervan uit-
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gaan dat de kwaliteit van het werk niet plotseling 

enorm verbeterd is, is het probleem dan als 
luxe-probleem verdwenen, of smeult het onder de 
oppervlakte door? 

Voor medezeggenschap geldt dat een belang
rijke structurele factor achter deze eis nog steeds 
bestaat, namelijk het gestegen opleidingsniveau, 
waardoor mensen beter dan vroeger in staat zijn 
zich een oordeel te vormen over hun werksituatie. 
In de afgelopen jaren is verder juist bij een aantal 
bedrijven die in problemen kwamen, initiatief 
uitgegaan van de Ondernemingsraad om het be
drijf op andere leest te schoeien (o.a. Smit Trans
formatoren in Nijmegen). Dit komt dan overeen 
met een behoefte bij directies, de werknemers in 
slechte tijden wat meer in de keuken te laten kij
ken: het spreidt de verantwoordelijkheid voor 
onaangename beslissingen, en er komen geen sa
lariseisen uit voort. Is een dal in de economie echt 
een slechte tijd om de discussie over medezeggen
schap weer aan te zwengelen? 

Meer en meer is het formele model van me
dezeggenschap, de ondernemingsraad, onder kri
tiek gekomen. 4 Het inzicht wint veld dat bij goed 
management de werknemers steeds geïnformeerd 
moeten (kunnen) zijn over de situatie van het 
bedrijf. Ook wordt steeds meer ingezien dat ini
tiatieven van werknemers buiten de officiële lij
nen om (ideeënbussen, ondernemingsraad) vaak 
niet het meest doelmatig zijn. Van vele kanten 
wordt daarom geprobeerd, iets van zeggenschap 
in het normale produktieproces in te bouwen: 
geïntegreerd in het systeem van management 
(MANS - Management en Arbeid Nieuwe Stijl), 
of door het werk te laten verrichten in kleine 
groepen met veel werkoverleg, of door verder 
gaande vormen van het delen van de macht (bij
voorbeeld sociocratie of arbeiderszelfbestuur). 

Het zou op een of andere manier mogelijk 
moeten zijn dat mensen in een bedrijf zelf bepa
len of en in hoeverre ze zeggenschap willen over 

hun werk. Bij wet zou zo'n keuze bijvoorbeeld 

per bedrijf verplicht gesteld kunnen worden. 
Bowles, Gordon en Weisskopfveronderstellen dat 
de grootste inefficiënties in de produktie voort
komen uit lijntrekken door arbeiders - voor een 
belangrijk deel wanneer zij niet gemotiveerd zijn. 
Medezeggenschap zou de motivatie kunnen ver
hogen, waardoor het plezier in het werk stijgt en 
tegelijk de produktie efficiënter zou plaats vin
den. 

Flexibeler arbeidsverhoudingen 

Veel mensen zitten niet binnen een voor hen aan
trekkelijk arbeidscontract. Sommige arbeids
plaatsen geven veel sociale zekerheid (bijvoor
beeld ambtelijke banen) terwijl de werknemer 
daar geen prijs op stelt, maar zijn zekerheid liever 
hier en nu uitbetaald zou zien. Anderen die ze
kerheid wensen, zitten in hun bedrijf in een ui
terst onzekere positie. Zij zouden wellicht een 
aanzienlijke achteruitgang in inkomen accepte
ren in ruil voor zekerheid. Anderzijds is er van 
de kant van werkgevers veel behoefte aan soe
peler ontslagregelingen. Steeds meer is sprake 
van bedrijven die zelfs orders laten lopen als 
daarvoor nieuw personeel zou moeten worden 
aangenomen, gezien het probleem die mensen 
weer kwijt te raken als de opleving tijdelijk zou 
blijken. 

Een grotere differentiatie in rechtsposities zou 
wenselijk zijn. Misbruik zou kunnen worden te
gengegaan door banen met de laagste zekerheid 
het hoogst te salariëren, en omgekeerd. In princi
pe zou een driedeling in contracten mogelijk kun
nen zijn: 
- een 'ambtenaren'contract, waarbij het bedrijf 

of de instelling de werknemer verzekert tegen 
faillissement of verlies van de arbeidsplaats (te
gen salarisvermindering); 
'normale' arbeidscontracten met gemiddelde 
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rechts- en inkomensbescherming; 

- contracten met weinig bescherming, voor star
ters of mensen met weinig angst voor risico of 
veel zelfvertrouwen. 

Arbeidsplaatsenovereenkomsten in de kwartaire sector en 
bij de overheid 

Geleidelijk wordt algemeen erkend dat het aantal 
arbeidsplaatsen in de industrie, ook bij zeer veel 
'industrieel elan', voorlopig niet zal stijgen. Bij 
aantrekkende economie zal meer in arbeidsbe
sparende technieken worden geïnvesteerd. In de 
landbouw vindt nog steeds uitstoot plaats van 
arbeid . Bij de grootschalige commerciële diensten 
is de automatisering nog niet erg ver gevorderd, 
zodat ook hier weinig toekomstige arbeidsplaat
sen te verwachten zijn. De kleinschalige com
merciële diensten, die op de lange duur veel ar
beidsplaatsen kunnen opleveren, worden voor
alsnog gehinderd door te hoge effectieve uurlo
nen (vanuit het oogpunt van de opdrachtgever). 
Op korte termijn blijven dan de overheid en 'de 
kwartaire sector over als absorptieplaats van ar
beidskrach ten. 

Deze conclusie zal velen die de rol van de over
heid in de samenleving willen verkleinen, vreemd 
in de oren klinken. Maar het gaat hier niet om 
een pleidooi voor meer overheidsbemoeienis; hier 
worden de consequenties getrokken uit het be
lang dat algemeen aan arbeid wordt toegekend 
als vorm van deelneming aan de samenleving. 
Wie mèt het zittende kabinet arbeid belangrijk 
vindt, ontkomt niet aan het vasthouden van de 
doelstelling volledige werkgelegenheid, en daar
mee aan het op korte termijn scheppen van ar
beidsplaatsen bij de overheid en in de kwartaire 
sector (totdat andere sectoren weer voldoende 
arbeidsplaatsen scheppen). 

Arbeidstijdverkorting kan voor een deel bij
dragen aan het scheppen van nieuwe arbeids-

plaatsen. Maar algemeen wordt erkend dat dat 

proces langzaam gaat, en eigenlijk pas zoden aan 
de dijk zet wanneer de economie weer zou gaan 
aantrekken. Het aantal werklozen dat aan het 
werk moet komen voordat een aanvaardbaar 

werkloosheidspercentage van twee procent is be
reikt, is nog steeds rond 800.000. Bovendien heeft 
Nederland een onevenwichtige bevolkingsop
bouw, waardoor in de komende tien jaar nog ze
ker een half miljoen mensen per saldo extra een 
baan zal willen hebben. Het grootste deel van 
deze mensen zal enorm gediend zijn met een 
baan. Maken we daar geen werk van, dan groeit 
de kloof tussen actieven en niet-actieven (en tus
sen mannen en vrouwen, tussen volwassenen en 
jongeren en tussen meerderheid en etnische min
derheden). 

Het gevoel dat we ons het stelsel van sociale 
zekerheid niet meer kunnen veroorloven, heeft 
vrij algemeen post gevat. Maar de hoeveelheid 
geld die aan uitkeringen wordt besteed, is niet 
alleen afhankelijk van de hoogte van de uitkerin
gen; ook het aantal mensen dat voor een uitke
ring in aanmerking komt, is van belang. We kun
nen met evenveel recht zeggen: we kunnen ons 
de werkloosheid niet meer veroorloven. Dat geeft 
bovendien de weg aan naar een socialere vorm 
van crisisbestrijding. 

Publieke functies verkommeren terwijl de men
sen die ze zouden kunnen onderhouden, gedwon
gen worden tot nietsdoen. Leraren, verplegers, 
bibliothecarissen (m/v) worden door ontslagen, 
vergroting van klassen en rationalisatie steeds 
harder opgejaagd, terwijl hele generaties poten
tiële collega's duimen draaien. Elke gemeente 
zoekt naar methoden om arbeidsbesparend groen 
in de publieke perken te gooien, terwijl bossen 
werkloze tuinlieden de prachtigste openbare 
ruimten zouden kunnen onderhouden. Het is on
zin te denken dat door het snoeien in verpleeg
huizen en openbaar groen de 'rol van de overheid 

10 

- c 
fur 
gft 
tal 
rer 
leg 
als 
tal, 
nel 
pu 

1 
hei 
10 

hoc 
of i 
nel 
hal 
ten 
wa 
hoc 
sal; 
wo 
doe 
plo 
nss 
ker 
Ioc 
gro 
mo 
De: 
Va 
tal 
een 
pla 

I 
ne\ 
din 
op 
stel 



dat 

laan 
:aan 
, het 
~aar 

be
-.eeft 
;op

i ze
leen 
Ivan 
leen 
.oeit 
tus-
i en 
[lin-

liale 
leeft 
leid 
niet 
;rÏn

tke-
;un
,ons 
leeft 
-)rm 

.en
lon-
:ers, 
~en, 

:eds 
~en

:nte 
:oen 
,sen 
.are 
on-

idee'66 I jaargang 5 I nummer 3 I september 1984 I blz. 83 

in de samenleving' zou worden teruggedrongen 

- of het is ideologie. Het is mogelijk dat zulke 
functies niet meer betaalbaar zijn, doordat er een 
grens is aan wat mensen aan belasting willen be
talen - dat betekent dan iets voor de ambtena

rensalarissen, niet echter voor de noodzaak er een 
leger werklozen op na te houden. We kunnen nu 
als maatschappij alle werklozen een uitkering be
talen, we zullen hetzelfde aan de overheid kun
nen afdragen als zij allen ook iets doen voor het 
publiek nut. 

Dat wijst op de noodzaak ontslagen in de over
heids- en semi-overheidssector stop te zetten, en 
in plaats daarvan per beroepsgroep na te gaan 
hoeveel personen daarvan zinvol bij de overheid 
of in de kwart ai re sector aangesteld zouden kun
nen worden. Een en ander zou leiden tot onder
handelingen tussen regering en bonden van amb
tenaren en personeel in de kwartaire sector, 
waarbij voor een periode van een aantal jaren de 
hoeveelheid arbeidsplaatsen èn de hoogte van de 
salarissen besproken zouden worden. Uiteraard 
worden de uitkeringen die nu worden ontvangen 
door de werklozen, daarbij meegeteld (' terugge
ploegd'). Bij de berekening van de nieuwe sala
rissen moeten alleen de direct uitgespaarde uit
keringen in de beschouwing worden betrokken. 
Indirecte voordelen van zo'n regeling kunnen 
groot zijn, vooral wanneer mensen zich weer ge
motiveerd voelen om hun baan goed te doen. 
Deze indirecte voordelen tellen echter niet mee. 
Van belang is dat de afspraken zich over een aan
tal jaren uitstrekken, zodat men voor salarisoffers 
een over een aantal jaren verzekerde arbeids
plaats retour krijgt. 

Dit is een grote ingreep, die ongetwijfeld grote 
neveneffecten met zich zal meebrengen. De oplei
dingen die tot een verzekerde arbeidsplaats lijken 
op te leiden, zullen zich zeker in grote belang
stelling mogen verheugen. Er zal strenger voor 
geselecteerd moeten worden, er zullen tamelijk 

arbitraire maxima moeten worden gesteld aan d,e 

opleidingscapaciteit. Zoals ik het nu zie: dat alles 
liever dan de bestaande situatie. 

Herstel overheidsinvesteringen, onder meer door een 
groot waterstaatwerk in de Noordzee en kabelnetten 

Overheidsinvesteringen vormen een belangrijke 
motor van de economie. Snelwegen en de Mar
kerwaard vormen echter niet meer de meest aan
trekkelijke opties om Nederland verder te ont
wikkelen. In plaats daarvan zijn aller ogen nu 
gericht op de micro-elektronica en de daaruit 
voorkomende beloften. Nederland is door de ho
ge bevolkingsdichtheid bij uitstek geschikt voor 
een pionierfunctie in nieuwe kabelsystemen. Deze 
zouden, net zoals eerder de waterstaatwerken, 
een visitekaar~e voor de betreffende Nederlandse 
bedrijven in het buitenland kunnen vormen. 

Op de Noordzee is nog een grote open ruimte 
waarop planners, die op het land in hun expan
siedrift worden beperkt, het oog hebben laten 
vallen. Niet alle voorgestelde werken zijn even 
aantrekkelijk en onschadelijk, maar een groot 
windpark op de Noordzee samen met een ener
gie-spaarbekken achter een hoge dijk lijkt zeker 
aan te vatten. 

Ruimte voor buurtbedrijven 

Tot nu toe hebben we het gehad over door de 
overheid te treffen maatregelen. Van belang voor 
het herstel van betrokkenheid van mensen is ook 
dat hun initiatieven worden gehonoreerd, voor
zover maar enigszins mogelijk. 

Met name collectieve initiatieven moeten wor
den toegejuicht. Een belangrijk voorbeeld daar
van vormt het buurtbedrijf, dat wordt gevormd 
wanneer een aantal werklozen en anderen samen 
een nuttige activiteit opzetten, die kan variëren 
van een buurthuis tot gescheiden inzameling van 
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huisvuil, van een ruilwinkel tot dienstverlening. 5 

Hierbij moet worden bedacht dat sommige wij
ken een werkloosheidspercentage van meer dan 
50% hebben, met vrijwel 100% werkloosheid on
der jongeren. Een buurtbedrijf is onder die om

standigheden een lichtpuntje in de duisternis dat 
niet gedoofd mag worden. 

Welzy'nsbeleid dat ruimte schept voor initiatieven 

Welzijnsbeleid is sterk gecentraliseerd, en gelden 
worden vaak slechts verstrekt met een bepaald 
doel voor ogen. Het welzijnswerk is opgedeeld in 
een aantal werksoorten met elk hun eigen ratio 
en geldstromen. Het welzijnswerk zelf is duidelijk 
afgeschermd van economische activiteiten. On
der druk van de crisis kunnen deze scheidslijnen 
wegvallen. Zo komen mensen niet meer bij op
bouwwerkers met sociale problemen, maar met 
problemen van werk en inkomen, waardoor deze 
zich noodgedwongen met buurtbedrijven gaan 
bezig houden (zie noot 5)' Als deze hen helpen 

daartégen. De werkelijke problemen zitten mijns 

inziens in de praktijk. Het is wel zeker dat het 
basisinkomen grote, deels onvoorspelbare veran
deringen met zich mee zal brengen. Hoe zullen 
bijvoorbeeld de laagstbetaalden reageren, als zij 
- conform het 0'66 discussievoorstel - met een ge
zin met twee kinderen reeds het minimumloon 
schoon in het handje krijgen? Welke financiële 
prikkel houdt hen dan nog op de arbeidsplaats? 
En zullen de mensen met betaalde banen de voor 
dit doel noodzakelijke belastingverhoging accep
teren? 

Wanneer het basisinkomen onuitvoerbaar zou 
blijken, moet wel een andere oplossing worden 
gevonden voor stimulering van de werkgelegen
heid in de sector van de kleinschalige commer
ciële diensten. Voor de werkgelegenheid zal onze 
maatschappij daar in toenemende mate van af
hankelijk zijn (let wel: niet voor de welvaart). 
Steeds meer wordt gedacht aan loonkostensub
sidies,6 die echter bij uitvoering wel eens net zo 
problematisch zouden kunnen blijken als het ba-

door een buurtbedrijf op te zetten, gaan ze mak- sisinkomen. 
kelijk hun boekje te buiten. Alleen een conse-
quente decentralisatie van welzijnsbeleid, waar
bij de mensen over wie het gaat, meebeslissen 
over de bestemming van geld, steunt initiatieven 
structureel. 

Invoering van een basisinkomen? 

Voor sommigen is een basisinkomen een schrik
beeld, het laatste nog ontbrekende sluitstuk in de 
verzorging van de wieg tot het graf. Voor ande
ren betekent het juist een stimulans voor initia
tief, een sociaal systeem,dat flexibiliteit toestaat, 
waarbij niet alles getoetst hoeft te worden, en 
mensen niet gestraft worden voor hun initiatie
ven. 

Op principieel niveau zijn de argumenten vóór 
het basisinkomen aanmerkelijk sterker dan die 

Organiseren van de voorkeuren van de burgers 

Een aantal jaren geleden verkondigde Hans van 
den Doel dat onze economie gevangen zit in een 
prisoners dilemma: de meerderheid van de be
volking zou, als hen de keus werd gelaten tussen 
verhoging van inkomen of verhoging van de im
materiële levensstandaard (beter milieu, veiliger 
straat, beter openbaar vervoer), kiezen voor het 
laatste. Maar de onderhandelingen over lonen en 
salarissen zijn zo georganiseerd dat niemand zijn 
of haar aandeel in de nationale koek wil laten 
verkleinen, omdat de anderen daarvan onmid
dellijk zouden kunnen profiteren. Het 'na u' -syn
droom heerst.7 

Bowles, Gordon en Weisskopf geven een ma
nier om dit dilemma handen en voeten te geven 
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(p. 326-329). Zij stellen voor: 

- bij jaarlijkse steekproeven onder de bevolking 
wordt een extra vragenlijst opgenomen over 
behoeften die nu niet goed gedekt kunnen wor
den met goederen en diensten die men kan ko

pen; 
- de resultaten hiervan worden aangevuld met 

hoorzittingen over hetzelfde onderwerp; 
- een instantie (in Nederland bijvoorbeeld het 

Sociaal en Cultureel Planbureau) zou hieruit 
jaarlijks een behoeftenrapport samenstellen; 

- met het bedrijfsleven (en waar toepasselijk met 
overheidsorganen) wordt door een speciale be
leidsgroep in onderhandeling getreden over 
produktie van de gevraagde goederen en dien
sten; 

- een vorm van ondersteuning van bedrijven die 
zich op deze markt richten, wordt ontworpen, 
bijvoorbeeld via een nieuwe sectie van de WIR, 

of liever via het overheids-aankoopbeleid. 

Technologische ontwikkeling richten op kansen voor 
mens en milieu 

De houding tegenover technologie, zowel binnen 
0'66 als in de samenleving als geheel, slingert tus
sen twee polen: kritiek op de technologische ont
wikkeling vanwege de ontmenselijkende en mi
lieuvijandige aspecten van de nieuwe technolo
gie, en technologisch optimisme, vaak gekoppeld 
aan een vorm van nieuw industrieel elan. Beide 
polen moeten als beperkte visies worden be
schouwd. Technologische ontwikkeling biedt 
kansen voor zowel de industrie, als voor mens en 
milieu, mits men daar verstandig gebruik van 
maakt. En dat is nu juist vaak de moeilijkheid. 

Aan de ene kant is het beslist noodzakelijk te 
blijven vasthouden aan een vorm van discussie 
over technologische ontwikkelingen, meer ge
structureerd en met meer beleidsconsequenties 
dan nu. En dat niet alleen omdat wij dat ooit bij 

monde van Jan Terlouw in de politiek hebben 

aangekaart. Het nemen van een loopje met de 
gezondheid van onze generatie en zij die na ons 
komen kan nooit worden verdedigd. Bovendien 
kan het grootscheeps aanvatten van technolo
gieën waarvan de milieu- en sociale consequen
ties niet goed zijn doordacht, tot miljardenstrop
pen leiden. Zie de Concorde, of kernenergie. 

Aan de andere kant is technologische voort
gang een kerngegeven voor de economische ont
wikkeling. Binnen dat kader kunnen tendenzen 
in de richting van een 'technologie met een 
menselijk gezicht' worden versterkt. Voorbeelden 
van zulke ontwikkelingen zijn: 
- Flexibeler worden van arbeid. Door moderne 
micro-electronica (terminals, home computers) 
kan een steeds groter deel van het werk thuis wor
den gedaan, voorzover het controle, ontwerpen, 
opzoeken, archiveren, schrijven, kortom kantoor
werk omvat. Maar ook integratie van ontwerpen 
en produceren kan al op kleine schaal worden 
uitgevoerd. Er ontstaat de mogelijkheid van een 
nieuwe technologisch hoogwaardige kleinschalig
heid. Een voorbeeld is (een deel van) de Ita
liaanse schoenenindustrie. Deze is vooral huisin
dustrie, waarbij uiterst moderne apparatuur 
wordt gebruikt - overigens hier nog gebaseerd op 
een zeer traditionele rolverdeling tussen man en 
vrouw. Integratie van arbeid en vrije tijd komt 
als mogelijkheid om de hoek, mèt overigens het 
gevaar van usurpatie van de vrije tijd door de 
arbeidswereld. Maar de dwang van concentratie 
van produktie in één fabriek, met een vaste werk
dag van negen tot vijf, bestaat steeds minder. In 
zoverre staat de nieuwe produktiewijze belang
rijke sociale veranderingen toe. Deze mogelijk
heden kunnen met beleid worden versterkt, waar 
mensen zulke veranderingen willen. 
- Betere beheersing van (chemische) processen 
door toepassing van biotechnologie. Met biotech
nologie bestaat minder dan met (bulk-) chemie de 
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kans op grote ongelukken, er ontstaat ook minder schermd en de ziektekosten beheerst. De hier be

afval. sproken benadering claimt allerminst exclusivi
teit. 

Door ruimere discussie over technologische ont
wikkelingen (bijvoorbeeld op tv) en door daarop 
met beleid in te spelen, kunnen deze tendenzen 
worden versterkt. 

Tot slot 

Het economische systeem wordt gedragen door 
mensen. Hun sociale verhoudingen vormen de 
achterkant van de economie. Economisch herstel 
zonder betere sociale verhoudingen, erger: via 
angst, is slechts half herstel; in zekere zin zelfs 
helemaal geen herstel. Wanneer de politiek kan 
bijdragen tot een betere motivatie bij mensen om 
zich in te spannen, dan moet zij dat niet nalaten; 
wanneer daarmee economisch herstel kan wor
den bewerkt, zijn er zelfs twee redenen om dat te 
doen. Zo'n beleid betekent overigens niet dat al 
die andere nuttige politieke middelen voor een 
prettige samenleving achterwege moeten blijven: 
lonen en prijzen moeten in de pas lopen met het 
macro-economisch beleid en energie moet zuinig 
worden gebruikt; de concurrentiekracht mag niet 
verminderen, de consument moet worden be-

Toch is het van groot belang, met beleid bij te 
dragen tot vertrouwen van mensen in de toe

komst, zo lang beleid daartoe in staat is. Ook al 
zou dit beleid strikt economisch niet beter werken 
dan no-nonsense beleid, menselijkerwijs is dan 
toch al heel veel gewonnen. 

juli Ig84 
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