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Sociale zekerheid 

Stelsel en doel (1) 

Loet Jansen* 

Slaan het CDA en de PvdA met het regeer
akkoord echt een nieuwe weg in? Er is ze
ker een aanzet tot veranderingen; maar het 
zijn nog maar kleine stapjes die gezet wor
den, zo klein dat nog niet goed zichtbaar is 
waar zij heen leiden. Onzeker is de weg die 
we gaan in het veranderende Europa. De 
overgang van planeconomie naar markteco
nomie in Oost-Europa maakt het bezinnen 
op het daarbij behorende sociale stelsel daar 
noodzakelijk. Dit artikel gaat over de ont
wikkeling in Nederland. Ook in het kader 
van wat er buiten onze grenzen gebeurt, is 
het zinvol nu na te gaan in welke richting 
we in Nederland lijken te bewegen en ons af 
te vragen of dat strookt met onze wensen. 

De eerste vraag is: welke zekerheid hebben we op het 
oog? Pas als we daarop het antwoord kennen, volgt 
de vraag: met welk stelsel wordt die zekerheid dan 
gediend? Gaat het er primair om een armoedegrens 
te trekken (al of niet op termijn, afhankelijk van een 
arbeidsverleden) en dus te waarborgen dat er een 
minimum inkomen is; of is het eerste doel zeker te 
stellen dat zoveel mogelijk mensen, die daartoe in 
staat zijn, dat inkomen zelf kunnen verwerven opdat 
zij onafhankelijk kunnen zijn. In het eerste geval is 
de primaire zorg het inkomen, in het tweede, de 
werkgelegenheid. 

Er lijkt nu een lichte verschuiving op te treden in 
de richting van de tweede doelstelling. Dat zal ge
illustreerd worden aan de hand van: Ie) uitspraken 
gedaan in het kader van een symposium gehouden ter 
gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Alge
meen Werkloosheidsfonds (AWF), en 2e) de voorge
stelde maatregelen in het regeerakkoord. Omdat een 
helder bestuur duidelijke stellingname nodig maakt 
geeft de laatste paragraaf daartoe een aanzet met het 
denken over de vraag: "Stelselkeuze, werkgelegenheid 
en D66". Daar komen ook D66-standpunten en een 
evaluatie en conclusie aan de orde. Nu volgt eerst een 
korte schets van de huidige situatie: 

Het vertrekpunt 

Ons sociaal stelsel is voor een belangrijk deel geba-

* De auteur is gepensioneerd technicus en econome
trist. Hij houdt zich sinds 1985 bezig met werkge/egen
heidsvraagstukken. 
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seerd op het continentale stelsel dat zijn oorsprong 
vindt in het Duitsland van ruim honderd jaar geleden 
onder Bismarck. Het basisprincipe is dat voor iedere 
werknemer een van het loon afhankelijke premie 
(werknemers- en werkgeversaandeel) wordt betaald, 
waarmee het beroepsrisico verzekerd wordt (tegen 
ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid). Iedereen 
is verplicht te betalen, en heeft recht op een uitkering 
wanneer de "verzekerde schade" optreedt Het zeker 
stellen van het inkomen is nog steeds het primaire 
doel. Dat inkomen is, meestal voor een beperkte tijd, 
afhankelijk van het verdiende inkomen vóór het op
treden van de "schade". Al wordt de hoogte van de 
premie in een bepaald jaar afgestemd op het niveau 
van de uitkeringen (zoals bij een omslag-stelsel), het 
verzekeringskarakter overheerst in het beleid. 

Bismarck: niet alleen "Unsere Sto/ze" 

Onafhankelijk van het individuele arbeidsverleden 
worden AOW- en bijstandsuitkeringen, via de "kop
peling" aan een index van het loonniveau in de 
marktsector, op een beleidsmatig gekozen "vangnet
peil" gehouden. Deze uitkeringen zijn op een mini
mum behoefte afgestemd. Dit deel van ons sociaal 
stelsel, dat meer gelijkenis vertoont met het Engelse 
systeem, wordt via een omslagstelsel gefinancierd door 
heffingen en belastingen. De overeenkomst met de 
sociale verzekeringen is dat ook voor jonge mensen 
met een bijstandsuitkering (b.v. RWW), primair het 
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doel gediend wordt van het zeker stellen van een 
inkomen. 

We vertrekken dus vanuit een sociaal stelsel dat 
mensen een inkomen garandeert (gedeeltelijk op een 
minimum niveau) met als primaire zorg dat inkomen, 
en niet de werkgelegenheid, terwijl werkgelegenheid 
die zorg (ca. 30 mld. op jaarbasis) voor een belangrijk 
deel zou kunnen wegnemen. Maar dat is niet altijd zo 
geweest, zoals de geschiedenis van het Algemeen 
Werkloosheidsfonds ons leert: 

Financiering arbeidsmarktbeleid uit sociale 
verzekeringsfondsen? 

Dat was het onderwerp van het symposium dat ter 
gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het AWF, 
30 november 1989, werd gehouden. Opmerkelijk is 
dat alleen de keuze van dit onderwerp al aangeeft dat 
er beweging zit in het denken richting werkgelegen
heidsdoelstelling. Bij de oprichting, 40 jaar geleden, 
was daarvan absoluut nog geen sprake. De arbeids
markt was krap en we meenden de lessen uit de 
crisisjaren van voor de oorlog geleerd te hebben. 
Met Keynes leek de economie beheersbaar geworden. 
Het ging er om die mensen op te vangen, die on
danks de vraag naar arbeidskrachten tijdelijk geen 
werk hadden, ziek of echt arbeidsongeschikt waren. 
Langdurige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid als 
gevolg van het ontbreken van vraag naar mensen die 
ook maar het geringste probleem hebben, kwamen in 
die tijd niet voor. Het was dus logisch dat de fondsen 
slechts dienden ter verzekering van de risico's die aan 
het toetreden tot de arbeidsmarkt inherent zijn. 

De preciezen en de rekkelijken 

Uit de bijdragen aan het symposium blijkt dat de 
dramatische verslechtering van de arbeidsmarkt, het 
uit de fondsen financieren van werkgelegenheid voor 
sommigen in min of meerdere mate acceptabel heeft 
gemaakt. De voorzitter van het AWF (2) plaatste de 
sprekers in volgorde van toenemende bereidheid 
daartoe. Hij noemde hen, die strikt vasthouden aan de 
doelstelling van de inkomensverzekering, de preciezen, 
en hen die bereid zijn ook het werkgelegenheidsdoel 
te dienen, de rekkelijken. In de volgende samenvatting 
van de lezingen wordt die lijn aangehouden: 

Markante uitspraken 

De eerste spreker (3), een precieze dus stelde : "Het 
uitgangspunt van de verzekeringsgedachte, en dat is 
een (sociaal) politieke keuze, is een zeer belangrijk -
zo niet, gezien in historisch perspectief, nog steeds het 
enige maar daarom nog niet "semper virens" - in
strument om paal en perk te stellen aan een ontwik
keling .... " ..... "die als een van de meest negatieve ge
volgen van de economische recessie, de verzwakking 
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van de onafhankelijke positie van het stelsel van 
sociale zekerheid heeft" (negatiever dan het langdurig 
voortduren van grote werkloosheid?). Verwijzend 
naar "Vermeend-Moor" en de in het regeerakkoord 
genoemde "premiesolidariteit" werd gesteld: "Het 
wordt steeds duidelijker: de sociale fondsen als de 
reservetank van de Rijksbegroting." Overigens wil de 
spreker wel luisteren naar de sociaal-politieke signa
len zowel in de richting van collectivisering als van 
privatisering. "Daarom zou een inventarisatie moeten 
worden gemaakt van politieke en institutionele wensen 
en mogelijkheden (bijvoorbeeld integratie met andere 
beleidsdoeleinden zoals bestrijding van de 
werkloosheid) waarbij de eigenstandigheid van de 
uitkering, de financiering ervan en de relatie met de 
schatkist een centrale positie zouden moeten inne
men." Een precieze dus, die de kleinst mogelijke stap 
maakt door gegeven de signalen inventarisatie te 
willen, alvorens te veranderen. Maar toch het is een 
stap. 

De volgende spreker (4) betoogde dat je beslissen, , 
betalen en ontvangen bij elkaar moet houden, en 
geeft Zijlstra gelijk, die stelt "elke pot een eigen 
premie", waarbij de besluitvorming over de premies 
helder moet zijn. "Zo dit niet het geval is zal er snel 
een vermenging met de algemene middelen plaatsvin
den." Inbraken bij sociale fondsen met als motieven 
het macro-economisch beleid, de inkomenspolitiek en 
het financieringstekort, worden onterecht genoemd. 
Bovendien: "Waar blijft de bestuurlijke zuiverheid als 
deze gelden voor andere doelen worden aangewend?" 
(zoals werkgelegenheid). Toch hebben ondernemings
organisaties meegewerkt aan premiereductie, 
werken/scholing met behoud van uitkering en recht
streekse financiering van arbeidsmarktmaatregelen 
door de centrale fondsen. De rekkelijkheid blijkt uit 
het stellen van de vraag of dat niet de zonden zijn 
die tot de realiteit van het leven behoren. Bovendien 
wordt voor de middellange termijn een zekere verrui
ming in de besteding van de sociale verzekeringsgel
den (richting voorkomen dan wel bekorten van werk
loosheid) mogelijk geacht. En dat is dan een grotere 
stap, waaraan wel voorwaarden worden verbonden: 
1. De maatregelen moeten opgeheven kunnen wor 

den zodra zij onnodig blijken. 
2. Geen generale preventiebevorderende maatrege

len, maar selectieve opdat het rechtstreekse 
verband met het resultaat duidelijk is. 

3. Alleen als op andere fmancieringsbronnen ter 
bevordering van de werkgelegenheid geen ver 
plichting rust. 

4. Betrokkenen dienen op straffe van sancties mee 
te werken. 

De derde spreker (5) wees er op dat er nog steeds 
660.000 uitkeringsgerechtigden als werkloos 
geregistreerd staan, waarvan 250.000 langdurig werk
lozen, terwijl het AWF het jaar 1989 met een reserve 
van 4,5 mld. afsluit, drie maal zoveel als nodig is voor 
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de continuïteit van het fonds. De vraag is moet dat 
geld voor arbeidsmarktbeleid worden aangewend of 
voor verhoging van de uitkeringen, zoals het CNV 
wil. Algemener gesteld wordt: "Financiering arbeids
marktbeleid uit premieheffingen op de loonsom", een 
goede zaak genoemd, als het gaat om het vergroten 
van de vraag naar arbeid, zoals bij de wet Vermeend
Moor. Hoewel hetzelfde geldt voor de voorgenomen 
instelling van arbeidspools, is daar toch geen sprake 
van financiering met premieheffmg op de loonsom. 
Immers het gaat hier om het realiseren van nieuwe 
banen zoals parkeerwachters, rijwielstallingbeheerders, 
conciërges en dgl. met behulp van bijstandsuitkerin
gen, die uit belastinggelden en niet uit premieop
brengsten gefinancierd worden. Ook hier wordt als 
randvoorwaarde genoemd dat er geen verdringing mag 
plaatsvinden en dat het selectief toepassen de bespa
ring aan uitkeringsgelden direct zichtbaar moet ma
ken. In het kader van het verkleinen van het arbeids
aanbod wordt gefilosofeerd over het vervroegen van 
een (gedeeltelijk) pensioen, gefinancierd (met rijksbij
dragen) uit sociale fondsen. Ook voor het afstemmen 
van de vraag op het aanbod kan volgens spreker een 
bescheiden gebruik gemaakt worden van uitkerings
gelden. Toch acht hij in het algemeen financiering 
van arbeidsmarktbeleid uit heffingen op de loonsom 
niet gewenst, omdat de werkgelegenheid baat heeft bij 
minimale sociale lasten. De rekkelijkheid blijkt hier 
uit het aanvoeren van het werkgelegenheids-argu
ment. 

De meest rekkelijke spreker (6) stelde dat er ge
noeg werk te doen is: Bejaardenzorg, waaronder de 
thuiszorg en verpleging; klein onderhoud van wijken; 
bewaking; schoonmaakwerkzaamheden en onderwijs. 
Kortom tientallen nieuwe beroepen zijn goed voor 
duizenden banen in een stad als Rotterdam, volwaar
dige banen met grote maatschappelijke betekenis. 
Voor 90 % worden de kosten geacht te worden ge
dekt uit bespaarde uitkeringen (60 %) en uit bespa
ringen (minder "bedden", minder vandalisme, en dgl., 
30 %). De ontbrekende 10 % worden van het Rijk 
gevraagd. Hier worden ook inverdieneffecten in de 
begroting opgenomen hetgeen de voorzitter terecht 
onder het meest rekkelijke standpunt gerangschikt 
heeft . 

De stapjes in het regeerakkoord 

De belangrijkste voorstellen gedaan onder de kop 
"Sociale vernieuwing" zijn: 
1. Het als belangrijk instrument introduceren van 

arbeidspools (inmiddels vaak banenpools ge
noemd, ter onderscheiding van reeds bestaande 
arbeidspools). "Voor wat betreft de financiering 
zal het hoofdbestanddeel gevormd worden door 
het gebruik maken van de uit-
keringsgelden." ...... "Wat nu betreft deze (rest) 
financiering, moet allereerst omgekeken worden 
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naar de mogelijkheden op het lokale niveau zelf." 
En dan, in het kader van de Algemene Bij
standswet: "In concreto betekent dit dus dat aan 
een gemeente die meewerkt aan het instrument 
van de arbeidspool", wanneer na een jaar het 
totaal aan bij standsuitgaven blijkt te zijn gedaald, 
dat 10 % van dat totaal door het Rijk wordt 
overgemaakt, "opdat dat bedrag dan weer aan
gewend kan worden voor intensivering, resp. 
financiering van de arbeidspoolinspanning." Dit 
voornemen van de regering is een duidelijk 
voorbeeld van een stap waaruit blijkt dat het 
financieren van werkgelegenheid, zeker ook uit 
sociaal oogpunt, als doelstelling prioriteit heeft 
boven het uitsluitend zeker stellen van het inko
men. Toch is het nog maar een klein stapje, 
omdat heel voorzichtig als startgeld voor ar
beidspools 150 mln. wordt uitgetrokken, hetgeen 
het aantal te realiseren banen drastisch begrenst. 

2. Het tweede belangrijke instrument dat genoemd 
wordt is het "activerend arbeidsmarktbeleid". 
Daaronder wordt begrepen de toepassing van de 
wet Vermeend-Moor en het voornemen het 
instrument van de premiesolidariteit verder uit te 
werken. Dat gebeurt opdat ook boven het mini
mum loonniveau, "langdurig werklozen, etnische 
minderheden, uitstromers uit het Jeugd ' Werk
garantieplan een extra duwtje in de rug krijgen." 
Hier wordt duidelijk gekozen voor het werkgele
genheidsaspect. Premies, bedoeld voor het ver
zekeren van een inkomen, worden gebruikt voor 
het realiseren van een baan, die vervolgens na
tuurlijk toch een (nog iets hoger) inkomen ople
vert. 

Zo wordt een begin gemaakt met het vervangen van 
het financieren van werkloosheid door het financieren 
van werkgelegenheid. Het is slechts een eerste aanzet 
omdat niet meer dan 1 % (ordegrootte) van de uit
keringsgelden op deze manier voor werkgelegenheid 
wordt aangewend. Dat is zo weinig, dat opnieuw van 
richting veranderen elk moment zonder al te grote 
consequenties mogelijk blijft en omdat een heldere 
politieke keuze tot dusver achterwege is gebleven, 
blijft de koers onduidelijk. 

Stelselkeuze, werkgelegenheid en D66 

De vraag of aan werkgelegenheid als doel van een 
sociaal stelsel prioriteit moet worden gegeven is, met 
de toonzetting van het voorafgaande, feitelijk beant
woord. Wat nadere toelichting verdient is waarom dat 
moet, en wat nader onderzoek vraagt is, hoe dat dan 
moet. Welk stelsel kan dat doel het beste dienen? We 
zullen zien dat er wel voorzetten worden gegeven, 
maar dat er van een consequente stelselanalyse nog 
geen sprake is. 
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D66 en het waarom 

De positieve benadering van individualisering en 
emancipatie door D66 is de basis voor het geven van 
prioriteit aan het werkgelegenheidsdoel boven het 
inkomensdoel. Immers het D66-ideaal is, dat iedereen 
die kan werken, door een inkomen uit arbeid onaf
hankelijk kan zijn en voor zichzelf kan zorgen. Dat 
ideaal kunnen we optellen bij het belang dat volledige 
werkgelegenheid heeft voor de maatschappij als ge
heel. Het is evident dat het ongezond is langdurig te 
aanvaarden dat zoveel arbeidskracht (totaal nog steeds 
ruim een miljoen mensen) onbenut blijft en er als 
gevolg daarvan zoveel mensen zijn die noodgedwongen 
geen prestatie voor hun inkomen kunnen leveren. Dat 
weegt des te zwaarder naarmate er meer onvervulde 
wensen zijn. En die zijn er genoeg, o.a. in de zorg
sector, het onderwijs, t.a.v. de veiligheid (bewaking en 
controle), en een hele reeks wensen t.a.v. het milieu, 
die veelal extra stappen in produktieprocessen vergen. 

Die wensen kunnen slechts betaalbaar gerealiseerd 
worden, als op grote schaal arbeidsloos inkomen door 
looninkomen wordt vervangen. Dat alles maakt dat 
de formeel erkende inspanningsverplichting van de 
overheid, volledige werkgelegenheid na te streven, 
serieus genomen moet worden. Het "realistisch" aan
vaarden van inactieven is niet aanvaardbaar. De "op
lossing", waarbij werkgevers bereid zijn alle gedeelte
lijk arbeidsongeschikte werknemers in beginsel in 
dienst te houden als de uitkering voor hen, die dan 
nog op de WAO-uitkering zijn aangewezen, wordt 
verlaagd, veroordeelt de onschuldigen tot armoede. Zij 
die kunnen werken moeten ingeschakeld worden, voor 
hen die dat niet kunnen blijft het inkomensdoel gel
dig. Om verder te komen is het nodig dat aan werk
gelegenheid als doel van ons sociaal stelsel prioriteit 
wordt gegeven, zonder het vangnet weg te trekken. 
Wat is daarover binnen D66 tot dusver gezegd? 

Een reden van bestaan 

Dit stuk veroordeelt het, dat herverdeling van arbeid 
teveel als een geïsoleerd verschijnsel wordt opgevat: 
"Herverdelen van werk impliceert een nieuwe visie op 
werk, op de inkomensvorming, op het systeem van 
sociale zekerheid en belastingheffing .... " 

Het verkiezingsprogramma 

Ook het verkiezingsprogramma overweegt stappen te 
zetten op de weg naar stelselwijziging: "D66 vindt dat 
een bijdrage aan het scheppen van werk ook geleverd 
kan worden door de fmanciering van de sociale ze
kerheid gedeeltelijk te verschuiven van een heffing op 
arbeid naar een heffing op de toegevoegde waarde." 
Echter "Invoering van een gegarandeerd basisinkomen 
... " wordt pas op lange termijn mogelijk geacht. Wel 
op korte termijn wordt haalbaar geacht het in alle 
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gevallen 100% korten op uitkeringen ongedaan te 
maken opdat het aanvaarden van deeltijdbanen aan
trekkelijker kan worden. Het programma schaart zich 
onder de "rekkelijken" door scholing in het belang 
van de werkgelegenheid op alle onderwijsniveaus met 
behoud van uitkering te bepleiten, en: "Voor de fi
nanciering van de grootscheepse scholingsinspanning 
zal mede worden gedacht aan een bijdrage uit de 
sociale fondsen." 

SWB-nota en Adviesraad 

De SWB-nota "Werk maken is werk willen maken" 
wil de werkloosheidsbestrijding effectiever maken, en 
wil om dat doel te bereiken: "De werkloosheidskosten 
(dat is de som van uitkeringen en de gederfde premie 
en belastingopbrengst) als fmancieringsbron voor de 
werkloosheidsbestrijding inzetten." In overeenstemming 
daarmee heeft de Adviesraad januari j.l. gesteld dat 
het aantrekkelijk maken van herverdelen van arbeid 
via deeltijdbanen bij voorkeur gefmancierd zou moe
ten worden uit regionale werkgelegenheidsfondsen : 
"Deze fondsen dienen te worden gevoed uit Ie) niet 
benutte loonruimte ... en 2e) uit de verlaging van de 
werkloosheidskosten ...... en moeten afhankelijk ge-
maakt worden van de gerealiseerde daling van de 
uitkeringen." En daarmee wordt voorgesteld het wer
kingsgebied van de financieringsmethodiek, zoals voor 
de arbeidspools in het regeerakkoord geïntroduceerd, 
te verruimen. 

Evaluatie en conclusie 

Alle hierboven genoemde voornemens en voorstellen 
illustreren de (gewenste) verwevenheid van het sociale 
stelsel met de werkgelegenheid. Duidelijk is ook, dat 
een fundamentele wijziging van zo'n complex en 
doortimmerd stelsel niet in één keer te realiseren is. 
Er is geen blauwdruk van een stelsel waarin de 
werkgelegenheidsdoelstelling is geïntegreerd. En gege
ven de urgentie en het belang, dat we aan realisering 
van dat doel hechten, zullen we "rekkelijk" moeten 
leven met het bestaande stelsel. Dat ontslaat ons 
echter niet van de taak, met het oog op een helder 
bestuur, een oplossing te zoeken voor de ingebrachte 
bezwaren. 
Kort samengevat worden er driehoofdbezwaren aan
gevoerd: 
Ie) Financiering van arbeidsmarktbeleid met uitke

ringsgelden, uit fondsen, of met behulp van pre
mies, is strijdig met de doelstelling van ons soci
aal stelsel. 

2e) Het niet bij elkaar houden van beslissen, betalen 
en ontvangen leidt tot vermenging met de alge
mene middelen, hetgeen de bestuurlijke zuiver
heid en helderheid aantast. 

3e) Arbeidsmarktbeleid financieren met uitkerings
gelden ... enz. leidt tot verdringing, en in lijn 
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daarmee tot hogere collectieve lasten hetgeen de 
werkgelegenheid kan schaden. 

Het aanvaarden van die bezwaren, is het accepteren 
van een excuus om niets te hoeven ondernemen. 
Daarom enkele suggesties voor het aanpakken van die 
drie punten: 
Ie) Strijdigheid met de doelstelling kan alleen maar 

opgeheven worden door die doelstelling aan te 
passen. Een noodzakelijke voorwaarde voor het 
kunnen deelnemen aan het arbeidsproces is het 
daarvoor geschikt zijn. Te veel mensen zijn dat 
nog niet, of niet meer, of zijn opgeleid voor een 
vak waar geen vraag naar is. Zonder direct op 
de arbeidsmarkt te opereren zouden fondsen er 
toe kunnen bijdragen het aanbod beter op de 
vraag aan te passen, opdat het onnodig doen 
van uitkeringen kan worden teruggedrongen. Dat 
zou kunnen door de fondsen de aanvullende 
taak te geven, de leden van de beroepsbevolking 
arbeidsgechikt te maken, te houden, en/of op
nieuw te maken met behulp van scholing, en 
leerarbeidsplaatsen. 

2e) De bestuurlijke zuiverheid is er mee gediend 
wanneer het direct financieren van werkgelegen
heid (b.v. in de vorm van loonkostensubsidies) 
uit de algemene middelen gebeurt. Door dat te 
doen, en door bovendien de hierboven genoemde 
vier voorwaarden (tweede spreker A WF
symposium) over te nemen, kan het tweede 
bezwaar in samenhang met de eerste suggestie, 
ondervangen worden. Dat gaat echter ten koste 
van hogere collectieve lasten, waarmee we het 
probleem hebben doorgeschoven naar het derde 
bezwaar. 

3e) Indien het direct (mede-) financieren van de 
werkgelegenheid uit de algemene middelen ef
fectief is, daalt het aantal uitkeringen, ook die 
door de fondsen verstrekt, en kunnen de pre
mies omlaag (die op jaarbasis het niveau van de 
uitkeringen moeten dekken). 

Door de som van de uitkeringen en de voor de 
werkgelegenheid aangewende middelen constant te 
houden blijven de relevante collectieve lasten 
automatisch ook constant. Indirect wordt de werkge
legenheid zo toch mede uit de fondsen gefinancierd, 
echter beslissen, betalen en ontvangen voor verschil
lende (ad Ie aangepaste) doelen zijn zo toch bij el
kaar gebleven. En door de hoogte van het werkge
legenheidsbudget van het resultaat afhankelijk te 
maken, wordt verdringing voorkomen. Wel is een 
voldoende groot voorschot nodig (lening door fond
sen?) om dit mechanisme in werking te stellen. 

Op deze manier kunnen regionale werkgelegen
heidsfondsen gevoed worden uit de genoemde ver
schillende bronnen, terwijl via de RBA's (regionale 
besturen arbeidsvoorziening), de onderscheiden ver
antwoordelijkheden bestuurlijk juist tot hun recht 
kunnen komen. Daarbij zullen werkgevers en werk-
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nemers een deel van de loonruimte voor de werkge
legenheidsfondsen moeten aanwenden opdat de be
oogde groei van de werkgelegenheid concurrerend met 
het buitenland gerealiseerd kan worden. 

Een heldere politieke keuze voor de werkgelegen
heidsdoeIstelling binnen het huidige bestel (als tussen
stap naar een nieuw stelsel?) moet en kan dus ge
maakt worden. Als de richting van de kleine stapjes 
uit het regeerakkoord daarbij wordt aangehouden, en 
de echte stappen gezet zijn, zal niemand zich meer 
behoeven af te vragen wat sociale vernieuwing is. Het 
is nu de tijd om dat te doen, ook omdat aanpassen 
waar wenselijk en mogelijk aan de Europese ontwik
keling dan tijdig kan gebeuren. De tijd is ook rijp, 
gezien de betoonde rekkelijkheid, zowel van werk
gevers-, als van werknemers- en bestuurderszijde. 

Noten: 

1 Met dank aan mr. B.NJ. Pompen is gebruik 
gemaakt van zijn constructieve kritiek op de 
eerste versie van dit artikel. 

2. Prof. dr. W. Van Voorden. 

3. H.F. Heijmans, lid Eerste Kamer (VVD). 

4. drs. lK. Bout, directeur sociale zaken Algemene 
Werkgeversvereniging. 

5. mr. A.J. de Geus, secretaris sociale zekerheid 
CNV. 

6. lH.A. Henderson, projectwethouder sociaal
economische vernieuwing van Rotterdam. 
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