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P.VAN SCHILFGAARDE 

Arbeidsmarkt 

I. Werk als sociale realiteit 

In het afgelopen decennium is het vraagstuk van 
werkgelegenheid en arbeidsmarkt in toenemende 
mate en steeds met somberder vooruitzichten aan 
de orde geweest. 

Ophetmomentdat ik nu zit te schrijven liggen de 
kranten van de laatste dagen (eerste week januari 
1980) om mij heen waarin in alle mogelijke toon
aarden de weer som berd er perspectieven voor 1980 
(ende komendejaren) worden belicht. De nieuwste 
progno e. van het planbureau, de verhoogde olie
prijzen, de hausse in goud, het hoge renteniveau, a l 
ofniet een loonpauze, nauwelijks zicht op een cen
traal akkoord: het ligt allemaal ui terst moeilijk. En 
door al dat heen chuifelt onze nieuwste illusioni t: 

Jantje Modaal. 

Hoezeer overigens de meningen overeenstemmen 
over het belang van de problemen - over de oplos
ingen en de beleidsuitgangspunten is veel minder 

overeenstemming te vinden. Ondanks een over
daad aan cijfers ontbreekt het aan concepten en voor
al aan overeenstemming van doeleinden om tot duidelij ke 
politieke en beleidsmatige besluitvorming te ko
men. De haast waarmee volgende cijferreeksen de 
vorige achterhaald verklaren, geeft ook aan hoe 
moeilijk het is tot een beleidsperspectief op lange of 
zel~ middellange termijn te komen. 

Het komt mij voor, dat dit met name komt door-

dat 'arbeidsmarkt' te veel als een economisch pro
bleem wordt gezien. Het is natuurlijk ook een eco

nomisch probleem, maar realistische oplossingen 
zu ll en pa komen als het als een algemeen maat-
chappelijk probleem wordt bezien en erkend. Het 

is de vraag of de term 'markt' nog op zijn plaats is; 
het is de vraag of economische groei (als die nog 
gewenst is) meer werkgelegenheid zal meebrengen; 
het is zeker ook de vraag of, als het economische 
schip weer op koers ligt, ook het werkgelegenheids
probleem is opgelost. 

Tegen deze achtergrond heb ik hieronder mijn be
schouwingen opgebouwd en kom ik tot een aantal 
concrete suggestie voor arbeidsmarktbeleid. 
'Werk' heb ik getracht in de maatschappelijke con
text te plaatsen waar het hoort; één van de aspecten 
is de economische relatie van vraag en aanbod. Ge
borgenheid, zekerheid, prestige, opgenomen zijn in 
een groep, kortom de functie van 'werk' in onze 
complexe maatschappij, pelen evenzeer mee. Dit is 
wat ik bedoel met: 'werk als sociale realiteit'. 

2. Werkgelegenheid: een beschrijving in lagen 

Eind 40-er jaren heeft de Fran e socioloog G. 
Gurvitch de gedachte ontwikkeld dat de maatschap
pelijke ontwikkelingen op verschillende 'lagen' kun
nen worden beschreven en verklaard. In zijn 'Socio
logie en profondeur' onderscheidt hij 10 lagen welke, 



idee '66/ jaargang I/nummer 1 / april 1980 / blz. 12 

beginnend bij de 'oppervlakte' beschrijving steeds 
dieper indringen in de diepere lagen van de sociale 
werkelijkheid. 

Een volledige analyse van de werkgelegenheids
problematiek zou ook alle door Gurvi tch genoemde 
'lagen' moeten betreffen. De morfologie van ge-

bijv. vraagverzadiging, te hoge lonen, te lage be
drijfsrendementen, te hoge aandelen van de collec

tieve sector (daaronder dan ook de inkomensover
drachten). 

Ook de vraag naar conjuncturele c.q. structurele 
oorzaken houdt de aandach t gespannen. In de werk-

bouwen, wegen, overige infrastructuur en inrich- gelegenheidsnota van 1975 wordt dit onder cheid 
ting is immers evenzeer van belang als bijv. de waar
den en ideeën die in een samenleving (of bepaalde 
groepen daarvan) bestaan. Van belang is voorts dat 
de verschillende lagen relatief onafhankelijk van 
elkaar kunnen worden beschreven. Er is zeker een 

sterke wederzijdse beïnvloeding van op verschil
lende lagen waarneembare fenomenen; het is niet 
zo dat het één als verklaringsgrond van het andere 

dient. 

Naar analogie van het analysemodel van Gurvitch 
wil ik een zestal niveaus onder cheiden in de werk
gelegenheidsproblematiek en wel: 
Economisch-institutioneel: 
I. marktfactoren en afzetproblemen; 
2. kwalitatieve discrepanties op de arbeidsmarkt; 
3. onevenwichtigheid in de structuur van de voort

brenging. 
Sociaal-cultureel: 
4. verwachtingenpatroon van meuw tot de be

roepsbevolking toetredenden; 
5. tegenstelling tussen maatschappijwens en maat

schappelijke realiteit; 
6. het veranderingspatroon van waarden in onze 

samenleving. 

2.1. Markifactoren en afzetproblemen 
De oorzaak van werkgelegenheidsproblematiek 
wordt veelal gezien in de economische stagnatie. 
Van Duyn onderscheidt 10 theorieën1 en kiest zelf 
voorde theorie dat wij ons in de neergaande fase van 
de zogenaamde Kondratieff-cyclus bevinden. De 
belangrijkste factor ligt dan in het ontbreken van 
basisinnovaties.Andere theorieën zoeken het in 

_ ... ~ 

nogal scherp gemaakt met als doelstelling: beide 
vormen van werkloosheid terug te dringen! Inmid
dels is dit doel overgenomen in Bestek '8 I, heeft de 
geregistreerde werkloosheid zich gestabiliseerd op 
± 5 % van de beroepsbevolking ofwel ruim 200000 

werklozen, terwijl de werkelijke werkloosheid (re
kening houdend met WAO, werkwillige getrouwde 
vrouwen enz. ) waarschijnlijk rond 400000- 500000 

ligt. 
Markt- en afzetproblemen kunnen veel verschil

lende oorzaken hebben: de harde gulden , de duur
dere energie, de hoge lonen, de lage rendementen , 
de geringe investeringsgeneigdheid, de concurren
tie uit de derde wereld enz. enz., ze hebben er alle
maal mee te maken. Ten aanzien van de werkgele
genheid kan een en ander teruggebracht worden 
tot: er wordt minder geproduceerd. In de Neder
landse ituatie: de produktiestijging blijft achter, de 
produktiviteitsstijging gaat door. 

2.2. Kwalitatieve discrepanties op de arbeidsmarkt 
Moeilijker waarneembaar is de tweede laag: het 
langs elkaar heen schuiven van vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt. Aan de vraagzijde: verschuivin
gen van de secundaire naar de tertiaire sector, van 
dedirect-produktieve naar de indirect-produktieve 
groepen, maar tevens (soms parallel met de ver
schuiving van blauwe kiel naar wit boord) kwanti
tatieve verschuivingen tussen beroepsgroepen en 
verschuiving van beroepseisen. 

Aan de vraagzijde dus een groot aantal 'horizon
tale ' en een kwanti tatief minder overheersend aan

tal 'verticale' verschuivingen 
Aan de aanbodszijde: de demografische ontwik-
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kelingen, de participatie aan het onderwijs en de 
toenemende deelneming van getrouwde vrouwen. 
Het meest van belang i de invloed van het onder
wijs, dat er in nog geen 20jaar toe geleid heeftdatde 
nieuwe beroepsgeneraties een totaal andere beroeps
en opleiding samenstelling hebben verkregen. 

Het is nauwelijks te verwonderen dat waar vraag en 
aanbod zich beide autonoom en zeer snel ontwik
kelen , de aansluiting van vraag en aanbod niet al
tijd soepel zal verlopen. Te verwonderen valt hoog
ten dat pas zo laat ·dit fenomeen is onderkend, en 

dat zelfs nu nog een meer omvattende analyse ont
breekt. Zo gaat bijv. Passenier2 uitsluitend in op 
niveauveranderingen in het onderwijs, iets wat ook 
opvalt in 'Maken wij er werk van ?'3. Voor de veran
derende belangstelling in de richting van onder
wij ,de relatieve teruggang van de technische vak
ken en studies, opbloei van bijvoorbeeld de sociale 
academies tegenover relatieve achteruitgang van 
de 11 TS word t geen gewag gem aak t. Di t ondanks het 
reit dat de geschoolde vakman zeer in trek is, onge
acht of dit een loodgieter, metaalbewerker, auto
monteur of stratenmaker betreft. Een van de pro
blemen op de arbeidsmarkt is nu juist dat wij nala
ten de echte vakman op te leiden. De ideologie van 
'hoge' en 'lage' onderwijsniveaus belemmert de ont
wikkeling van die beroepsgroep die wij het meeste 
nodig hebben. 

2-3. Onevenwichtigheid in de structuur van de 
voortbrenging 
Niet all een economi ch, ook maatschappelijk, in de 
beslissings-processen, in de verhoudingen tussen de 
betrokken instanties is een structuur-oneven
wichtigheid aanwezig4 • 

In de eer te plaats ontstaat er een toenemende 
tegenstelling tussen economische bijdrage van sec
toren of bedrijfstakken aan het nationaal inkomen 

en de bijdrage aan de werkgelegenheid. In de 50-er 
en 60-er jaren was het verband tussen economische 

groei en toename van de werkgelegenheid vanzelf
sprekend. Momenteel niet meers. Investeringen lei
den niet vanzelfsprekend tot werkgelegenheid en, 
waar dit laatste het criterium is, zullen vaak 'ver
keerde' investeringen volgen. 

Een tweede onevenwichtigheid ligt in de beslis
singsstructuur. Kon in de 50-er jaren onze beslis
singsstructuur ten aanzien van lonen, industriebe
leid, werkgelegenheid en sociale wetgeving als voor
beeld gelden, in de 60-er en 70-er jaren is de klad er 
in gekomen. Achterstand in bouwprogramma's, blij
ven hangen van hoogst noodzakelijke beslissingen 
(lonen, centraal akkoord, pensioenen! ), aangekon. 
digde programma's die nooit uitgevoerd worden 
zijn duidelijke tekenen dat er in het beslissingspro
ces zelf iets hapert. 

Als derde factor mag dan genoemd worden het 
fei tdat nogal wat zaken 'uitdeschaal' gegroeid zijn. 
De nu al decennia durende discussie over kleine of 
grote provincies, wel of niet gewesten, daarmee sa
menhangend het aantal bestuurlijke lagen vormt 
een voorbeeld binnen de overheid. Fusies die niet 
werken6 , investeringsbeslissingen maar ook op
drachten die het voortbestaan van een gehele on
derneming op het spel zetten zijn voorbeelden van 
de risico's van schaal. Ook in de relaties tussen klei
ne winkeliers en supermarkt, warme bakker en 

broodfabriek ontstaan alle -of-niets-situaties die 
een structuur als geheel instabiel maken. 

Erg kort en wellicht wat abstract geformuleerd: 
- het doorbreken van bekende relaties tussen kosten 

en opbrengsten; 
- een beslis ingsstructuur die niet op de problemen 

past; 
- een schaal-instabiliteit die zowel als oorzaak al 

gevolg van het voorgaande gezien kan worden. 

2.4. Het verwachtingenpatroon van de (nieuwe) 
beroepsbevolking 
Aan de samenstellers van het rapport 'Maken wij 
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er werk van' komt de eer toe zeer duidelijk de relatie 
tus en so iaal-culturele en economisch-institutio
nele problematiek aan de orde gesteld te hebben. 
In relaties tussen bijv. actieven en inactieven, draag
vlakproblemen en arbeidscreatie in de quartaire 

sector komt dit duidelijk naar voren. Het meest her
kenbaar ligtditin de verwachtingen diemen. en van 
'werk' hebben. 

Mensen verwach ten een zekere con tinuïtei t in de 
overgang van school ofstudie naar functie. De over
gang vormt echter nogal vaak een breuk, wordt in 
ieder geval als zodanig ervaren. Wat dat betreft zijn 
HA vo-leerling en socioloog gelijk; ze leren op 
'school' dingen die in veel gevallen niet bruikbaar 
zijn in het bedrijfsleven. In ieder geval niet direct 
bruikbaar. 

Een deel van de werkloosheid bij jongeren (ook 
jonge academici ) kan waarschijnlijk hieraan wor
den toegeschreven. Men krijgt gewoon niet de kans 
om de functie te kiezen die de zo gewenste conti
nuïteit in de eigen beleving waarborgt. Anderzijds 
heeft men niet de kunde om een zijsprong te wagen, 
opnieuw te beginnen op wat andere niveaus en zo 
een beter perspectief te verkrijgen 7 • 

2.5. Tegenstelling tussen realiteit en wens 
De verwachtingen die iemand individueel heeft, 
maken deel uit van wensen die er in desamenieving 
zijn. En dat is nogal wat! Een vrije democratische 
samenleving, vrije mensen in sociaal verband, eer
lijke omgangsvormen, vrije keuze in materiële zin 
en ook zelfontplooiing, meer aandacht voor milieu, 
schoon helder fri water enz . enz . 

Er is erg veel losgemaakt de laatste 15jaar, maar 
de offers die gebracht moeten worden om het te 
bereiken zijn niet duidelijk. Natuurlijk willen we 
emancipatie! Maar als vrouwen dan de mannen uit 
functies verdrijven? atuurlijk willen we voor ieder
een zo goed mogelijk onderwijs naar capaciteiten! 
Maar wat kost dat allemaal? (En die jongelui moe
ten er wel voor werken! ) Zo zijn er duizenden wen-

en die opgang doen , maar waarvan de offers niet 
bekend , in ieder geval niet bewust zijn. Niet alleen 

de instituties, ook de algemene gedragskaders wor
den daardoor in tabiel. 

Tussen wen en realiteit ligt altijd een kloof. De 
veelheid en verscheidenheid van wensen brengt 
echter momenteel meedat het niet meer duidelijk is 
in welke richting men moet gaan om de kloof te 
overbruggen. 

2.6. Het veranderingsp1'Oces van waarden 
Aan de basis van wensen en verwachtingen ligt een 
waarden patroon. Ten dele is dat individueel be
paald maar er is een zeer belangrijke gemeen
schappelijke ba is: huwelijk , kerk en kennis, zijn 
voorbeelden van zaken waar grote groepen men en 
gelijke of vergelijkbare waardering voor hebben. 
Het feit dat er zoiets al een 'maatschappelijke lad
der' bestaat, dat wij vinden dat een landbouwinge
nieur meer mag verdienen dan een landarbeider 
zijn ook tekenen van collectieve waardepatronen . 

Ook deze gemeenschappelijke waarden zijn niet 
meer zo gemeen chappelijk. Over huwelijk, samen
wonen , carriëre, kinderen en hun positie wordt ver
schillend gedacht. Bovendien zijn de waarden die 
worden gekoesterd vaak niet relevant voor de pro
blemen. 'Vuil werk' mag nu 'ex tra ' betaald wor
den. Een onzinnige formulering voor het feit dat de 
klassieke werkklassilicatie (grotendeels gebaseerd 
op intelligentie en plaats in de hiërarchie) zijn tijd 
gehad heeft. En tenslotte zijn veelal waarden onder
ling conflicterend (onderneming zin i goed; winst 
maken is fout ) . 

De grote snelheid waarin afgelopen decennia van
zelfsprekendheden omvergehaald zijn is verbluf
fend en ook in vele opzichten bevrijdend. Er is ech
ter niet een nieuw gemeenschappelijk fundament, 
en zeker zijn er niet de bijbehorende institutionele 
vormen. De turbulen tie brengt ook hier instabili teit 
mee en vooral onzekerheid . 
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3. Beleidsaltematieven 

De beleid alternatieven die een regering heeft, be
treffen met name de economische en institutionele 
kaders. 

De werking van de maatregelen word t ech ter sterk 
beïnvloed door de sociaal-culturele ontwikkelin
gen, al wa het alleen al door de aanvaardbaarheid 
van maatregelen. In de hieronder gegeven sugge -
tie voor beleid ga ik dan ook teeds uit van deze 
gegevenheden. 

Wel wil ik nog even terugkeren tot mij n ui tgangs
punt: 'werk als sociale realiteit'. Wat dat betreft wil 
ik graag teruggrijpen op het zogenaamde rapport 
Mansholt uit 1972 over de knelpunten in de maat
chappelijke ontwikkelingen. Een van de kernpun

ten van het advies betrof de 'herwaardering van de 
arbeid ' waarin men kan lezen: 'Het gaat niet zozeer om 
een verlenging van de zgn. "vrije tijd" als wel om radikale 
heroriei!tering op de arbeid, die parallel loopt met de her
oriiiniering op de begrippen welvaart en economische groei' 8 . 

Het werd geschreven toen er wel problemen wa
ren met de iffecten van de groei, maar niet met de 
groei zelf. Toen een jaar later de eerste echte toet
singvolgdedoordezgn. energiecri is bleef er van de 
radicale heroriëntatie niet veel over. Persoonlijk 
huldig ik hetstandpuntdat, hoe moeilijk het ook zal 
zijn , de heroriën tering nog niets aan actuali tei t ver
loren heeft. Dat dit niet beleidsmatig kan worden 
afgedwongen heb ik hierboven wel duidelijk ge
maakt ; het zal in de amenleving zelf moeten kun
nen groeien, maar er hoeft althans geen beleid ge
voerd te worden dat hiertegenin gaat. Het niet
werken als sociaal acceptabele levensvorm zou voor 
wie dat kiest in ieder geval mogelijk moeten zijn. 

Tien suggesties 

I.GEDEELTELIJKE LOSKOPPELING VAN DE 

WERKGELEGENHEIDSDOELSTELLING VAN DE 

ECONOMISCHE POLITIEK 

Rationali atie van de produktie is noodzakelijk in 
het kader van de internationale concurrentiever
houdingen. Het is kortzichtig dit tegen te willen 
houden. Bij geringe of geen groei zal dit echter een 
verlies aan arbeidsplaatsen betekenen die niet in 
dezelfde sector ofbedrijfstak is op te vangen. Zolang 
het economisch 'inleveren' nog niet als doelstelling 
aanvaardbaar is (en momenteel is dat beslist niet 

zo) zal in die bedrijfstakken die sterk aan in ternatio
nale concurrentie onderhevig zijn de werkgelegen
heidsdoeIstelling geen centrale doelstelling kun
nen zijn. 

2.NIET EEN SECTOR- TRUCTUURPOLITIEK, 

MAAR REGIONALE ONTWIKKELINGSPLANNEN 

DIENE DE KERN TE VORMEN VAN WERK-

GELEGEN H EIDSBE LEID 

Regio's zijn in het verleden steeds 'gestimuleerd' 
binnen het kader van algemene economische doel
stellingen (aantrekken van industrie) dan wel ruim
telijke ordening (bedrijven en diensten verplaatsen 
mede om mensen te verplaatsen). De ervaringen 
zijn niet zonder meer gunstig . Tenslotte dienen ook 
de werkgelegenheidsobjecten (aanvullende werken) 
genoemd te worden , bedoeld al tijdelijke werkver
ruiming. Ook hieraan kleven belangrijke nadelen. 

Deze bezwaren verdwijnen echter als niet de eco
nomische maar de maatschappelijke ontwikkeling 
de kern vormt van het werkgelegenheidsbeleid. De 
regionale arbeidsmarkt is immers verreweg het be
langrijkst en mobiliteit binnen de regio lussen bedrijf
takken c.q. beroepen is voor het overgrote deel van 
de Nederlandse bevolking veel aanvaardbaarder 
dan andersom. Maar ook binnen een sector is daar 
best ruimte voor beleid. Om slechts een voorbeeld te 
noemen: waarom mag de kla sedeler in Friesland 
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niet lager liggen dan in Rotterdam als de werkgele- dustrialisatiepolitiek van de 4o-er en 50-er jaren 

genheidssituatie daar naar is? alleen door een zeer gerich t scholingsbeleid hebben 

3. STERKE STIMULERING VAN KLEINSCHALIG 
ONDERNEMERSCHAP 

Niet alleen het feit dat de economi che stabiliteit 

zeer gediend zou zijn met een krachtiger positie 

van de kleine onderneming, ook de aanvaardbaar

heid is veel groter. Over de opbrengst kan verschil

lend gedacht worden: ik heb zelfsterk de indruk dat 

er grote behoefte bestaat aan het kleine bedrijf. De 

loodgieter ,. de warme bakker, de winkel op de hoek 

en de ouderwetse garage. En het is wel wonderlijk 

dat we het grote bedrijf 30 miljoen toestoppen om 

voort te bestaan, in de studentf300000 investeren 
om er een arts van te maken , maar de werkloze niet 

f 30 000 geven om een eigen bedrijfje te beginnen. 

4. STIMULERING VAN INNOVATIES: MET NAME 

OP HET KLEINE BEDRIJF GERICHT 

De stoommachine bracht schaalvergroting mee, de 

elektromotor de mogelijkheid van schaalverklei
ning; de computer bracht schaalvergroting (en ei

genlijk iedere vorm van automatisering tot nog 

toe), de chip schept de mogelijkheid van schaalver

kleining. 

De mogelijkheden om in produktie en dienstver

lening tot schaalverkleining te komen zijn waar

schijnlijk even groot als om tot projecten en organi

saties op grote schaal te komen. Van de overheid 

kan worden verwacht dat zij juist de kleine schaal 
stimuleert. De grote organisatie heeft zelf echt wel 

voldoende mogelijkheden. 

5.EEN OPLEIDINGENBELEID, DAT AAN

VULLEND OP HET ONDERWIJS , DE 

KWALITATIEVE AFSTA D TUSSEN VRAAG EN 

AANBOD OVERBRUGT 

Het is mij een raadsel waarom dit meest essentiële 
instrument in een arbeidsmarktbeleid zo misdeeld 

en miskend is. Iedereen weet hoe wij de in-

kunnen waarmaken. Maar in de 6o-er jaren is het 

vrijwel verdwenen naar wat rijks- en sociale werk
plaatsen. We hebben de methodieken! We hebben 

in principe ook de instituties! Waarom geen leer

lingenstelstels voor volwassenen? En waarom geen 
gerich te her- en bijscholing voordat iemand werkloos 

wordt? 

Om slechts enkele voorbeelden te noemen: aan 

een afvloeiingsregeling kan een omscholingspro

gram ma vastzi tten; een aan ondernemi ngen gekop

pelde TAP-regeling met scholingsprogramma kan 
zowel werkgever als werknemer dienen ; aanvullen

de werken kunnen in plaats van een werkverschaf

fingskarakter een scholingskarakter hebben, enz. 

6.DE WERKWILLIGE WERKLOZE DIENT OOK 
RECHT TE HEBBEN OP WERK; DE NIET

WERKWILLIGE RECHT OP EEN MINIMUM 

INKOMEN 9 

Wat dit laatsté betreft, of dit minimum inkomen 

alieen een 'biologisch' minimum moet zijn zoals 

Wiegel voorstelt, betwijfel ik; wel mag het duidelijk 

lager liggen dan het minimum loon. Belangrijker is 

echter dat de werkwillige ook daadwerkelijk gehol

pen moet worden. Dat her- of bij choling deel uit

maakt van dit helpen is voor mij uitgangspunt. 

Maar ook dient het reëel werk te betre(Ten , geen 

werkverschaffing en ook geen eeuwige tijdelijkheid. 

Tenslottewil ik wel opmerken datik di t zeker niet 

wil beperken tot de full-time werkwillige. Ook de 

werkwillige part-timer, man of vrouw, kan aan

spraak maken op werk en de daartoe strekkende 

scholing. 
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7- ARBE IDSP LAA TSO VEREEN KOMSTEN ZIJ N 

WENSELIJK, DOCH NIET ALS GARANTIE 

VOOR EEN HOE VEE LHEID ARB EIDS

PLAATSEN , MAAR OM EEN HIERBOVEN 

BEDOELD KWALITEITSBELEID T.A.V. 

WERKGELEGENHEID EN WERKEN TE 

GARANDEREN 

Hier ligt m.i. één van de moeilijkst oplosbare vraag
stukken. Een APO met een middelgroot bedrijfmet 

I of 2 vestigingen heeft immers een heel ander ka
rakter dan met een international of met een over 

ederland sterk verspreide onderneming. Zonder 
een concreet geformuleerd regionaal ontwikkelings
beleid (2) en een opleidingenbeleid dat een derge
lijke APO ook honoreert (5), blijft dit wishful 
thinking. Misschien is mijn wens hier nog niet direct 
in overeenstem ming te brengen met de reali teit. Op 
langere termijn geefik echter de moed niet op. 

8. DE OVERHEID DIENT TEN AANZIEN VAN 

DE PRODUKTIEH UISHOUDI G IN HET 

ALGEMEEN MEER ALS STIMULATOR EN 

BEGELEIDER (EN UITERAARD CONTROLEUR) 

VAN DE ONDERNEMING OP TE TREDEN EN 

ZO WEINIG MOGELIJK ALS ZELFDOENER 

Er zijn een aantal marktsectoren waar 'socialisatie 
van de vraag' niet alleen in conjunctuurschomme
lingen maar ook op lange termijn een belangrijk 
beleidsinstrument kan zijn (bijv. milieu, water
bouw, stadsvernieuwing, woningbouw). Hoe be
langrijk de rol van de overheid dan ook mag zijn , als 
zij te veel zelf gaat doen c.q. ondernemen , acht ik 
het gevaar van uitholling van een gezond bedrijfs
leven levensgroot aanwezig. Behalve het economi
sche gevaar (er ontstaat al gauw oneigenlijke con
currentie) is uiteindelijk het gevaar van morele on
dergraving nog ernstiger. 

g. IN PLAATS VAN OP NIEUWE BOUWWERKEN , 

KUNSTWERKEN , WEGEN , ENZ. ZAL DE AAN

DACHT VOORAL OP BEHOUD EN ONDER

HOUD VAN HET BESTAANDE GERICHT MOETEN 

ZIJN 

Niet alleen is goed onderhoud een belangrijke sti
mulator voor de economie door de grote arbeids
inten iviteitis aandacht voor onderhoud ook vanuit 
werkgelegenheid lucratief. Aan beheer en onder
houd van natuur, landschap, milieu , stedelijke ge
bieden , bouwwerken en wegen is aandacht beslist 
niet verspild. Juist hier heeft de overheid een pri
maire rol, maar kan , zowel doordat zij het werk zelf 
uitbesteedt, als ook door de effecten van het onder
houd zelf een belangrijke stimulans voor het be
drijfsleven uitgaan. 

10. ALTERNATIEVE ONDERNEMINGS- EN 

PRODUKTIE VORMEN WELKE PASSEN IN DE 

H 00 FD DO ELSTEL LlNGEN VAN ARB EI DS

MARKT, MILIEU EN RUIMTELIJKE ORDE ING 

DIENEN TE WORDEN GESTIMULEERD 

Het meest duidelijke voorbeeld is de stimulering 
van alternatieve vormen van landbouw. Ook al zijn 
de zichtbare opbrengsten lager (dit wordt bestre
den , maar wat waaris weetik echt niet),stimulering 
van relatief klein , gemengd , arbeidsintensief, ener
giebesparend niet vervuilend bedrijflijkt beter in de 
algemene beleidslijnen te passen dan toepassing 
van zuiver landbouweconomische criteria. 
Ook ten aanzien van ambachtelijke bedrijven, dis
tributiebedrijven, e.d. kunnen vergelijkbare cri
teria gesteld worden. Handhaving van de kleine 
buurtwinkel en een redelijk gespreid distributienet 
van kleine zelfstandigen eist aparte maatregelen. 
Door voor winkels en am bach telij ke bed rijven rege
lingen te treffen die de vaste lasten voor dit type 
onderneming tot reële maatstaven terugbrengen, 
ontstaat opnieuw een hanteerbaar evenwicht tus
sen arbeid en inkomsten. Hiermee blijft dit type 
onderneming voldoende draagkrachtig wat voor de 
stad (of wijk) als geheel van wezenlijk belang is . 
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Deze 10 punten, suggesties tot concreti ering, zijn 
geen raamwerk voor een algemeen beleid. Voor dit 

laatste i met name een nadere analyse van de over
heid rol en overheidsfinanciëring nodig. Voor zo
ver ik heb kunnen nagaan stelt het bovenstaande 
geen overmatige eisen aan de overheidsfinanciën; 
wel stelt het hoge eisen aan een op participatie ge
richte organisatie, van overheid zowel als van be
drijfsleven. 
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ti efT-cycl us', ESB, 25- 1- 1978, nO.3 139. 

2. J. Passeni er, 'Enkele sta ti stische gegevens over onderwijs en 

arbeidsmarkt ', in : Onderwijs en arbeidsmarkt, Ned. Mij. van 
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3· Maken wij er werk van?, R apport van de wetenschappel ijke 
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4. Struc tuur kan hier gedefini eerd worden a ls ' het totaa l aan 
relaties tussen participanten in het voortbrengingsproces.' 

5. V gl. M. Brouwer en H . de] ong, 'Herstructurering werkgele
genheid en internationa lisa ti e', in : Herstruc/urering van de in
dustrie, Alpen a.d. Rijn , 1978. 

6. Zie bijv. De nrytlte van .rynergie, H. van Londen, 1979. 
7· Onze instituties spelen hier een belangrijke rol. De werkloze 

socioloog mag geen elektrotechniek tuderen, ofh ij verspeelt 
zijn werkloosheidsuitkering. Wel mag hij een cursus loodgie
ler vo lgen. 

8. Advies van de 'commissie van zes' aan het permanen t over
legorgaan van PvdA, D'66 en PPR , blz. 26. 

9. Dit is het enige punt in mijn suggesties dat, bij rigoureuze 
invoering, vee l geld zou kunnen kosten. Toetsing op brede 
aanvaardbaarheid is dan ook nodig! 
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