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Er wordt tegenwoordig weer geklaagd over 
het isolement van de politiek. Het 'Haagse 
circuit' (maar net zo goed het circuit van 
politici en ambtenaren in een grote stad als 
Amsterdam, of in 'Brussel') zou het contact 
met de samenleving en met de concrete 
maatschappelijke problemen die zich daar 
voordoen, hebben verloren. Politici draaien 
in hun eigen kringetje rond; hun woorden 
en daden gaan aan de gewone burger voor
bij. 

Dergelijke klachten lijken me wat overdreven. Als de 
politiek inderdaad in een verregaand isolement zou 
verkeren, zou dat ergens uit moeten blijken. Uit een 
structureel dalend opkomstpercentage bij verkiezingen 
bijvoorbeeld, of uit een sterk verminderde belangstel
ling onder de bevolking voor de politiek in het alge
meen. Van een dergelijke ontwikkeling is op dit mo
ment, naar de beschikbare gegevens te oordelen, geen 
sprake. 

Daarmee wil ik niet zeggen dat de politiek, zowel 
waar het haar intern functioneren als waar het haar 
omgang met de omgeving betreft, geen problemen zou 
kennen. Ze kampt bijvoorbeeld met een zekere bij
ziendheid; met een onvermogen om verder te kijken 
dan de eigen dagelijkse bezigheden. De Haagse poli
tiek is sterk gericht op de eigen besluitvorming en 
bekommert zich weinig om de uitvoering van geno
men besluiten; om de vraag of deze het gewenste 
resultaat hebben en of er onbedoelde of zelfs tegen
gestelde effecten optreden. 

Hier wil ik echter nadruk leggen op een ander pro
bleem. Individuele politici hebben misschien een goed 
ontwikkeld geheugen (voor sommige dingen), maar 
dat geheugen laat de politiek als geheel vaak in de 
steek. Al snel vervaagt de herinnering aan wat er in 
een eerdere regeringsperiode gebeurde; aan wat er 
goed en wat er misging en aan de lering die uit en 
en een ander (want ook dat komt wel degelijk voor) 
werd getrokken. "Vluchtigheid" en "incidentalisme" 
kenmerken het huidige politieke bedrijf in hoge mate. 

Zou het in dit verband niet gezond zijn als politici 
eens wat meer terugblikken, in plaats van altijd maar 
weer vooruit te kijken? Niet de jaren '90 met een 
breed gebaar aan de borst drukken, maar de jaren '80 
evalueren? Ik zal mij in het navolgende aan een 
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kleine oefening in dat opzicht wagen. Daarbij concen
treer ik me (het is mijn geheugen) op de Partij van 
de Arbeid en haar opvattingen over sociaal-economi
sche politiek, de bestrijding van de werkloosheid in 
het bijzonder, om ten slotte te belanden bij wat op 
het eerste gezicht het laatste produkt van onze vluch
tige politieke cultuur is: het begrip 'sociale vernieu
wing'. 

Werkgelegenheid 

'De jaren '80'. Susan Sontag heeft in de Huizinga
lezing verleden jaar de vanzelfsprekendheid e~ de 
onschuld van die uitdrukking nog eens krachtig on
dermijnd "Decennia-taal", stelt ze, "is in de eerste 
plaats dooddoener-taal, volstrekt congruent met d~ 
taal van de mode"1 Misschien vallen de gevaren dIe 
aan het denken in decennia kleven, nog het beste te 
omzeilen door de betreffende periode niet van één of 
meer etiketten te voorzien, maar haar aan bepaalde 
ontwikkelingen of verschuivingen te koppelen. 

Beziet men dan in vogelvlucht de sociaal-econo
mische situatie in de afgelopen tien jaar, dan blijkt de 
economische groei in ons land, die rond 1980 nog 
stagneerde, tegen het midden van de jaren '80 weer 
aan te trekken. Volgt een periode van economische 
hoogconjunctuur, die vooralsnog voortduurt en die in 
ruime mate het winstherstel heeft gebracht waarom 
werkgevers in de jaren '80 zo nadrukkelijk vroegen. 
Politiek staan de jaren '80 in het teken van de cen
trum-rechtse kabinetten-Lubbers 1 en 2. Het so
ciaal-economisch beleid wordt gekenmerkt door loon
kostenbeheersing en bezuinigingen in de collectieve 
sector. 

In de loop van het kabinet-Lubbers 2, wanneer het 
economisch herstel zich ruim begint te manifesteren, 
schuiven andere thema's op de politieke agenda naar 
voren: de problematiek van armoede en langdurige 
werkloosheid en de milieu-crisis. Verder geven de 
gebeurtenissen in Oost-Europa een nieuwe, dramati
sche dimensie aan het thema van de Europese eco
nomische en politieke integratie. Wie herinnert zich 
bij dat alles nog dat de eventuele plaatsing van kruis
raketten de politieke discussie in ons land een tijdlang 
heeft beheerst? Wie herinnert zich nog de politieke 
commentator die tien jaar geleden een 'beweging van 
'80' zag verrijzen - geen literaire stroming, maar een 
beweging van zogenaamde 'autonome' krakers, milieu
activisten en anderen die met harde, en soms geweld
dadige acties het decennium zouden beheersen? 

In hoeverre het economisch herstel van de jaren '80 
op rekening van het herstel- beleid van de kabinet-
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ten-Lubbers 1 en 2 kan worden geboekt, laat ik hier 
in het midden. Het kabinetsbeleid heeft er zeker toe 
bijgedragen, zoals ook de grootste oppositiepartijen 
wel de invulling, maar zelden de omvang van de 
doorgevoerde bezuinigingen hebben bestreden. Daar
naast hebben natuurlijk ook autonome factoren, zoals 
de groei van de wereldhandel, een belangrijke rol 
gespeeld. Wie zou bijvoorbeeld de sterke groei van 
het aantal deeltijdbanen aan kabinetsbeleid willen 
toeschrijven, als een beleid ter bevordering van deel
tijdwerk nog nooit van de grond is gekomen? 

Zowel voorafgaande aan, als na afloop van de cen
trum-rechtse kabinetsperiode is van een gepronon
ceerd beleid met betrekking tot de werkloosheid spra
ke. Eerst het 'banenplan' van Joop den Uyl, dat met 
de snelle val van het kabinet-Van Agt/Den Uyl in de 
kast verdween en nu de arbeidspools, die de PvdA al 
jaren bepleit Van werkgelegenheids- naar werklozen
beleid, zo zou men het verschil kunnen aanduiden. 

Den Uyl's banenplan is vooral achteraf door poli
tieke tegenstanders nogal belachelijk gemaakt Dat is 
niet terecht Hoewel het wel degelijk zwakke kanten 
had (waaronder een te groot vertrouwen in overheid
interventie op dit gebied), is het wel de eerste en de 
laatste serieuze poging geweest om de massale werk
loosheid in ons land grondig aan te pakken. De vol
gende kabinetten voerden eigenlijk nauwelijks een 
werkgelegenheidsbeleid in de strikte zin van het 
woord. Steeds meer kwam de nadruk te liggen op het 
economisch herstel, dat vanzelf voor de nodige banen 
zou zorgen. Nu steeg het aantal nieuwe arbeidsplaat
sen vanaf het midden van de jaren '80 inderdaad fors, 
maar toch onvoldoende om de werkloosheid aanzien
lijk, en volgens afspraak, terug te dringen. 

Lopende het kabinet-Lubbers 2 verschoof de aan
dacht naar een beleid ten behoeve van langdurig 
werklozen. In dat kader trad onder meer de door de 
oppositie ingediende wet-Vermeend/Moor, die het 
subsidiëren van banen voor langdurig werklozen mo
gelijk maakt, in werking. Later gaf het CDA, met de 
komst van het kabinet-Lubbers/Kok, haar verzet op 
tegen de vorming van gemeentelijke arbeidspools voor 
de betrokken groep. Tussen de bedrijven door ont
stond ook nog even een kortstondig, Kamer-breed 
enthousiasme voor subsidiëring van het minimum
loon, die tot loonkostenverlaging en daarmee tot 
nieuwe arbeidsplaatsen op het betreffende niveau zou 
kunnen leiden. Sindsdien is dat enthousiasme kenne
lijk weer bekoeld; we horen er niet veel meer over. 

Dergelijke verschuivingen in het werkloosheidsbeleid 
in de jaren '80 kunnen ook anders worden beschre
ven, namelijk als opkomst en ondergang van de ar
beidstijdverkorting. In het begin van de jaren '80 leek 
in ons land een consensus te groeien over de nood
zaak van een algemene verkorting van de werkweek. 
Die consensus reikte van de linkse partijen tot diep in 
het CDA, beroerde zelfs de VVD en kwam voorts tot 
uitdrukking in het akkoord in de Stichting van de 
Arbeid van 1982, waarbij winstherstel en arbeidstijd
verkorting tot uitgangspunten voor het CAO-overleg 
werden uitgeroepen. Tegenwerking van werkgeverszij
de en teleurstelling bij veel werknemers over de eer
ste resultaten van arbeidstijdverkorting (waaronder 
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vaak een toegenomen werkdruk) hebben het thema 
weer snel naar de achtergroend gedrukt - ondanks 
verzet, ook nu nog, van een deel van de vakbeweging. 

De snelheid waarmee de populariteit van ATV 
steeg en vervolgens weer daalde, geeft haar het ka
rakter van een kortstondige 'mode', zoals we die in de 
politiek wel meer tegenkomen en die korte tijd later 
al weer bijna vergeten is. Anno 1990 zullen weinigen, 
ook in de PvdA, zich herinneren dat het verkiezings
programma van deze partij voor de periode 1986-
1990, 'De toekomst is voor iedereen', voor een groot 
deel in het teken stond van arbeidstijdverkorting. De 
PvdA zelf verwees er in die periode, begrijpelijk maar 
opmerkelijk, eigenlijk nauwelijks meer naar. 

Nuanceringen 

Nu zijn er modes die men inderdaad maar het beste 
zo snel mogelijk kan vergeten. Arbeidstijdverkorting 
behoort daar volgens mij niet toe. Het is geen stu
deerkamerprodukt, zoals de harde inzet van de vak
beweging in Duitsland al jaren laat zien. Het is een 
streven dat, gekoppeld aan bedrijfstijdverlenging, nauw 
aansluit bij de economische en culturele ontwikkeling 
van onze samenleving. 

Zij is wat dat betreft ook veel meer dan een vorm 
van werkloosheidsbestrijding. Arbeidstijdverkorting 
wijst de plaats van de arbeid in een 'arbeidsarme' 
samenleving, waarin de totale arbeidstijd terugloopt en 
velen om toegang tot de arbeidsmarkt vragen, trefze
ker aan. Ze maakt het gemakkelijker om los te ko
men van een nog vaak overspannen, calvinistisch 
arbeidsethos en onderstreept de waarde van vrije tijd 
(variërend van scholing, via het opvoeden van je 
kinderen tot het 'dolce far niente') - en dat zonder 
het blijvend belang van betaalde arbeid voor een 
eerlijke verdeling van inkomen, kennis en macht in de 
samenle$g, te miskennen.2 

Daar komt bij dat het denken in de vakbeweging en 
in de PvdA over de wijze waarop en de vorm waarin 
arbeidstijdverkorting gerealiseerd kan worden, inmid~ 
deIs aanzienlijk is genuanceerd. Het plan om de ver
korting van de werkweek gewoon bij wet te regelen 
en de Nederlandse beroepsbevolking cohortsgewijs van 
haar zegeningen te laten profiteren, is snel verlaten. 
Al halverwege het afgelopen decennium komt de 
nadruk te liggen op door werkgevers en vakbeweging 
te maken afspraken, met de overheid in een stimule
rende rol - en met inachtneming van remmende 
factoren, zoals de schaarste aan personeel in bepaalde 
sectoren en beroepen. Ook de vorm waarin ATV 
wordt gegoten, krijgt een gedifferentieerder karakter. 
Een verkorting van de werkweek blijft in de betref
fende programma's figureren, maar krijgt gezelschap 
van deeltijdwerk, scholingsverlof, uitbreiding van 
zwangerschaps- en ouderschapsverlof en dergelijke. 

Een andere ontwikkeling is minstens even opvallend. 
Vanaf 1985 worden in de FNV en de PvdA pogingen 
ondernomen het streven naar ATV in te passen in 
een bredere visie op economie en technologie en op 
het functioneren van de onderneming. Het verkie
zingsprogramma 'De toekomst is voor iedereen' bepleit 
een beleid gericht op stimulering van produkt en pro-
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ces-innovatie en op een modernisering van de onder
neming die werlrnemrs in staat stelt voor de betref
fende veranderingsprocessen mede-verantwoordelijk
heid te dragen. "Werknemers, werkgevers en over
heid", aldus Wim Kok in een aantal in en rond de 
verkiezingscampagne van 1986 gehouden toespraken, 
"zullen hun inspanningen moeten concentreren op een 
'driehoek', opgebouwd uit: de noodzaak van technolo
gische vernieuwing; van verder scholing van de be
roepsbevolking, mede met het oog op die technologie 
en van herverdeling van arbeid"3 

In dezelfde periode verschijnt het PvdA -rapport 
'Werk maken', geschreven door een commissie onder 
voorzitterschap van J. Ritzen. Als een rode draad 
door het rapport lopen de technologische vernieuwing 
van de economie en de noodzaak daarbij gebruik te 
maken van de factor kennis, 'het belangrijkste compa
ratieve voordeel van ons land'. Bepleit wordt een 
gericht beleid op het terrein van onderzoek en ont
wikkeling, her-, om- en bijscholing en overheidsin
vesteringen. Daarnaast worden de contouren van een 
op milieubehoud gericht industriebeleid geschetst. 
"Stimulering van de groei", zo merken de schrijvers 
voorts op, "zal gepaard moeten gaan met - ja, afhan
kelijk blijken te zijn van - vernieuwing van de ar
beidsorganisatie en arbeidsverhoudingen. Het sociaal
culturele draagvlak voor technologische vernieuwing 
moet worden vergroot"4 

Nu duikt in de genoemde teksten een aantal keren 
een bepaald trefwoord op, waarin de voorwaarden 
voor een maatschappelijk verantwoorde technologische 
vernieuwing samenkomen. Wim Kok gebruikt het, de 
commissie Ritzen gebruikt het. Het luidt: 'sociale 
vernieuwing'. "Technologische en economische ver
nieuwing verzwakt", aldus Kok, "het draagvlak voor 
sociale vernieuwing, voor verbetering van arbeids- en 
levensomstandigheden." En: "Technologische innovatie 
zal alleen dan succesvol plaatsvinden, als zij gepaard 
gaat met economische en sociale vernieuwing." De 
commissie-Ritzen schrijft:"Alleen bij een geïntegreerd 
economisch en sociaal vernieuwingsproces zal het 
beleid voldoende maatschappelijk draagvlak verkrij
gen." Ondertitel van het rapport: 'Technologische en 
sociale vernieuwing van de economische structuur.' 

Van een slecht geheugen gesproken: twee gevoelens 
strijden, vier jaar later, om voorrang: verbazing over 
het feit dat 'sociale vernieuwing' toen al in zwang 
was; en verbazing over de volstrekt andere betekenis 
die het begrip in 1986 had. Toen: de wereld van de 
economie, van de techniek en van de partij; nu: de 
wereld van de langdurige werkloosheid. Toen: pro
dukt- en proces-innovatie; nu: sociale verloedering. 

Economische en sociale vooruitgang 

De lezer is waarschijnlijk op het ergste voorbereid, 
maar vrees niet: ik ga geen nieuwe definitie van 
sociale vernieuwing geven. De vaagheid van en de 
verwarring rond het begrip hebben veel te maken met 
zijn functie, namelijk de overgang tussen een cen
trum-rechts en een centrum-links kabinet, met alle 
beleidswijzigingen van dien, verbaal te vergemakkelij
ken. Verder dienden de eindeloze definities en de 
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terechte hilariteit daarover, vooral om de tijd te doden 
totdat er een concreet beleidsprogramma van het 
kabinet ter tafel zou liggen. 

Dat programma is er inmiddels en het lijkt op het 
eerste gezicht een serieuze poging te doen de langdu
rige werkloosheid, als belangrijke bron van armoede 
en maatschappelijk isolement, sterk terug te dringen. 
Dat is zeer verheugend en kan als een revanche 
beschouwd worden op het beleid van de afgelopen 
jaren. Dat daarnaast andere problemen worden aan
gepakt, zoals een verslechtering van het leefklimaat in 
sommige grote stadswijken onder invloed van vanda
lisme, criminaliteit en verslaving, kan eveneens worden 
toegejuicht. Maar we moeten uitkijken alles, onder 
welke vlag dan ook, in één omvattend, integraal beleid 
onder te brengen. Het op één hoop vegen van lang
durige werkloosheid, isolement, verloedering en crimi
naliteit, is wetenschappelijk gesproken dubieus, voor 
de betrokkenen onplezierig en uit een oogpunt van 
beleidseffectiviteit onverstandig. Vereenvoudiging en 
coördinatie van de regelingen en voorzieningen voor 
langdurig werklozen - natuurlijk. Maar om de hoek 
ligt het idee van een totaal ontkokerd, algemeen 
geïntegreerd overheidsbeleid. Dat is een illusie, op 
nationaal niveau, evengoed als op gemeentelijk- en 
wijkniveau. 

Bovendien moet de terechte nadruk op de bestrij
ding van langdurige werkloosheid niet doen vergeten 
dat het niet"' de enige bron van materiële armoede en 
het daaruit voorkomende maatschappelijke isolement, 
is.5 Veel mensen, vooral ouderen, hebben de kans en 
de mogelijkheid niet meer om te werken. Vandaar het 
blijvend belang, ook in dit opzicht, van een rechtvaar
dig inkomensbeleid op nationaal niveau - waarbij op 
langere termijn niet alles zal kunnen draaien om een 
semi- of vol-automatische uniforme koppeling tussen 
lonen en uitkeringen. 

Minstens zo belangrijk is dat het beleid ten behoeve 
van langdurig werklozen niet wordt losgemaakt van 
het werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid in haar 
geheel. De herinnering aan de 'sociale vernieuwing' 
van vier jaar geleden, die van Kok en Ritzen, kan 
daarbij helpen. Willen arbeidspools meer zijn dan al 
of niet verplichte bezigheidstherapieën, die de betrok
kenen stigmatiseren en de rest van de bevolking 
onverschillig laten, dan moet er een reëel uitzicht zijn 
op doorstroming naar vast werk; dan moet ook de 
particuliere sector er nauw bij betrokken zijn en moet 
het besef levend blijven dat, bij alle specifieke proble
men van langdurig werklozen, er een absoluut tekort 
aan arbeidsplaatsen in ons land is en dat zonder een 
beleid op dat punt (inclusief een op sociale mobiliteit 
gericht scholingsbeleid) ook de langdurige werkloos
heid niet wordt opgelost. 

Daarmee zou een stap verder worden gezet in de 
richting, die het denken over de verhouding tussen 
economische en sociale vooruitgang in de jaren '80 al 
is ingeslagen. In het begin van dat decennium werd in 
de PvdA, maar daar niet alleen, het streven naar 
economisch herstel, en wat daar aan maatregelen 
bijhoorde, kritisch bejegend en vaak uitsluitend met 
een beroep op sociale overwegingen. Daarin is geluk
kig verandering gekomen. Juist met het oog op duur-
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zaam economisch herstel, zo luidt de redenering nu, is 
een sociaal verantwoorde politiek noodzakelijk. Een 
actieve, doelmatig functionerende overheid, goede 
sociale voorzieningen en bestrijding van armoede en 
langdurige werkloosheid zijn zowel om economische 
als om sociale redenen gewenst. 

Nog mooier zou het zijn als ook de sociale kant 
van de economie zelf weer meer nadruk kreeg; de 
mogelijkheden, maar ook de problemen van technolo
gische innovatie, mede met het oog op milieubehoud; 
de noodzaak van permanante scholing van werkne
mers; een zekere flexibilisering van arbeid en arbeids
tijden, juist om een tweedeling binnen de werkende 
bevolking zelf, met eerste- en tweederangs werkne
mers, te voorkomen. De werelden van de werkenden 
en van de werklozen moeten op elkaar betrokken 
blijven. Dat mag dan best 'sociale vernieuwing' heten. 

Noten: 

1. NRC-Handelsblad, 11 december 1989. 

2. Zie hiervoor "Socialisme op sterk water", Deventer, 
Van Loghum Slaterus, 1988. 

3. Vgl. "PvdA en de technologie", Amsterdam, Partij 
van de Arbeid, 1987. 

4. "Werk maken. Technologische en sociale vernieu
wing van de economische structuur". Amsterdam, 
Partij van de Arbeid, 1986. 

5. Vgl. de bijdrage van An Huitzing aan de conferen
tie van de PvdA over sociale vernieuwing op 8 maart 
1990. 

28 J{Üe66 nr. 4 1990 


