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ANDRIES VELDKAMP 

Gulden ideeën 

Het laatste congres in Amersfoort heeft mij er 
sterker dan ooit van overtuigd dat er zich in D'66 

grote veranderingen hebben voltrokken. We zijn 
indertijd als partij van de grond gekomen, omdat 
we een stel mensen bij elkaar hadden gekregen 
die gezamenlijk eens een groot aantal ideeën die 
ze hadden, wilden bundelen en structureren. Dat 
sloeg aan, dat was nieuw! Niemand van dë deel
nemers was gebonden, het werd in de vaak 
schaarse tijd verzameld en niemand was bang en 
deed er zichzelf ook geen schade mee, want men 
had een job, wat geen politieke job was en voelde 
zich van daaruit ook vrij veilig. 

Als ik die situatie nu vergelijk met het laatste 
congres, waarbij bijna ieder die aan het woord 
kwam zijn mond vol had over D'66 als ideeën
partij , het ongebonden zijn en dat we het zo open 
en eerlijk probeerden te spelen, dan word ik daar 
wat droevig van. Wat heb ik aan een partij die 
op wat losse punten prachtideeën heeft, maar 
daarbij geen economische paragraaf die de mo
gelijkheden aangeeft om die veranderingen te 
realiseren. 

Dat alles komt, omdat we alleen de prettige 
helft van de samenleving willen bediscussiëren en 
ons niet willen realiseren dat extra geld uitgeven 
alleen kan als we weten waar we dat geld van
daan kunnen halen. 

Perspectief 86, dat dan voor de komende jaren 
het beleid van D'66 moet bevatten, is een plan 

waar je niemand mee de boer op krijgt, omdat 
het vol algemeenheden staat die je ook bij andere 
partijen kunt vinden. Maar bovendien is het zo 
rond in taalgebruik dat alle ideeën, waar die dan 
ook mogen bestaan, hier wel 'hineininterpretiert' 
kunnen worden. Maar waar is nu de concrete in

vulling? 
Graag had ik gezien dat in de analyse wat meer 

naar de fouten was gekeken die we in ons eigen 
land hebben gemaakt. Het is niet alleen het ka
binet CDA-VVD geweest dat alleen maar korte
termijn-werk deed. Daar zijn alle kabinetten van 
de laatste 10 à 15 jaar schuldig aan. 

Graag had ik gezien dat, waar de situatie 
beoordeeld wordt, ook eens wat meer vergelijkin
gen met de ons omringende landen waren ge

maakt. 
Graag had ik gezien dat ons plan tot herstel 

van de economie en de werkgelegenheid meer 
concrete en gedurfde voorstellen bevatte en zo 
zou ik door kunnen gaan. 

I. Anaryse - nationaal 

Kernmerken van de huidige situatie zijn mon
diaal gezien wel juist; de vraag is of ons land in 
die ontwikkelingsgang de laatste 10 jaar wel goed 
heeft geopereerd, want we hadden door ons gas 

zoveel meer mogelijkheden. 
De eerste energiecrisis stelde alle landen in 
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West-Europa voor het probleem dat de sterke 
kostenstijging in energie moest worden opgevan
gen met besparingen op al het andere. Zo 
ontstond een afzetprobleem voor alle goederen 

buiten energie. Dat werkt het sterkst door bij on
ze goederen, waarvan de vraag vaak elastischer 
is dan bij vele andere landen. Doordat we over 

gas beschikken, werd ons werkgelegenheidspro
bleem nog erger dan in de landen waar ze geen 
eigen energiebronnen hebben. 

Normaliter is het zo dat, als input en export 
aan elkaar gelijk zijn, je ook ongeveer evenveel 
arbeid nodig hebt om de exportgoederen te ma
ken als wat andere landen aan arbeid nodig heb
ben om de goederen te maken die wij importeren. 
Zo krijg je dan evenwicht in de Nationale arbeids
balans. Door ons gas is dat evenwicht echter danig 
verstoord, want aan het gas dat we exporteren, 
zit bijna geen werk gekoppeld, waardoor voor ons 
een ongunstiger werksituatie ontstond. We had
den het gasgeld kunnen besteden om de produk
tiviteit in ons land te verhogen waardoor we een 
krachtiger exportpositie voor de produkten van 
onze arbeid hadden kunnen krijgen, maar dat 
hebben we niet gedaan, we hebben de niet-wer
kenden een hoger inkomen verschaft en werk ge
creëerd in de quartaire sector. Sociaal gezien een 
zeer lofwaardige besteding, maar het is wel in
teren op ons nationaal bezit. Blijkbaar nodig om 
een zekere mate van rust te kopen. We dienen 
ons echter te realiseren dat een groot gedeelte van 
ons verbruik uit het buitenland moet komen, ook 
als het gas op is. De normale omvang van onze 
export zou dus relatief op hetzelfde peil moeten 
zijn gebleven en dat is niet gerealiseerd. Dat was 
een politieke beslissing. 

De produkten uit de quartaire sector, waar de 
groei heeft plaatsgevonden, zijn niet te exporte
ren; daarin zat de fout. Bovendien kan die sector 
nooit tot autonome ontwikkeling en groei komen. 
Het zou allemaal geheel anders gelopen zijn als 

de andere drie sectoren gestimuleerd waren. 
Daar komt nog bij dat door dat stimuleren van 
banen in de quartaire sector de gehele werkge
legenheidsproblematiek jarenlang versluierd is en 

niemand zag welk gat er zou ontstaan. Want 
door die werkwijze werd de groei van het ar
beidsaanbod voor een belangrijk deel opgevan
gen door de groei in de quartaire sector, terwijl 
door de groei van het aantal arbeidsplaatsen ook 
weer hogere bedragen aan premies binnenkwa
men, waarmede de stijgende uitgaven in de so
ciale sfeer konden worden betaald. 

Maar de regering had de huidige problemen 
kunnen voorzien. Ze heeft een apparaat ter be
schikking dat beter kan voorspellen dan alleen 
maar domweg extrapoleren langs rechte lijnen. 

We hebben jaren kunnen zien aankomen: 
- hoe het aantal geboorten aan het veranderen 

was; 
- hoeveel onderwijsinstituten daarbij nodig zijn 

en hoeveel arbeidsplaatsen daarbij horen; 
- hoe dan het aanbod van schoolverlaters zou 

worden en hoeveel vrouwen daarvan in het ar
biedsproces zouden blijven; 

- hoe de quartaire sector met jongeren gevuld 
werd; 

- hoe de doorstroom in de afzonderlijke sectoren 
is t.g.v. leeftijdsopbouw; 

- hoe dus de groei van het aantal werklozen in 
de komende jaren zal gaan verlopen als er geen 
structurele veranderingen tot stand komen, OF 
- OF BETER GEZEGD - hoeveel nieuwe ar
beidsplaatsen er moeten komen om het ver
hoogde aanbod, uit voornoemde omstandig
heden voortkomend, te kunnen opvangen (in 
de komende 10 jaar groeit het aantal volwas
senen tussen 20 en 65 jaar alleen al met ca één 
miljoen). 
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2 Inkomen arbeid I inkomen kapitaal 

Hebben we ons wel eens gerealiseerd dat op veel 
plaatsen in het bedrijfsleven de som van de be

loning voor eigen vermogen en voor vreemd ver
mogen niet minder is dan een aantal jaren gele
den? Er zijn de nodige bedrijven ten gronde ge
gaan waar die som die daarvoor opgebracht werd 
meer was dan toen die bedrijven er nog redelijk 
voor stonden. Hadden we daar niets aan kunnen 
doen? Hoe durven we dan nu de schuld in de 
eerste plaats bij de factor arbeid te leggen. 

Zou de hoge inflatie en de inflatoire overheids
financiering in verschillende landen vooral bij 
ons, met zo'n open geldhuishouding, niet een 
zware schuld in deze dragen? 

Wanneer investeert een bedrijf? Wel, als het 
meer uit een investering kan halen dan het voor 
vreemd geld moet betalen. Bij een hoge 'rentevoet 
is bijna niets rendabel te maken en is het veiliger 
voor het kapitaal om dat niet hier te besteden, 
maar in het buitenland tegen hoge rente onder 
te brengen. 

3. Loon bedrijfsleven I loon ambtenaren 

Hebben we ons wel een gerealiseerd dat in een 
echte democratie gelijk loon voor gelijk werk 
moet gelden en dat de loonhoogte dan bepaald 
wordt door schaarste, aantrekkelijkheid van de 
baan, verwachte prestaties, kans op ontslag, kans 
op in de WAO te komen, en dat alles dan gekop
peld aan de kwaliteit van het pensioen? 

Zou het dan niet rechtvaardiger zijn dat amb
tenaren en trendvolgers de trend volgden van het 
gewogen gemiddelde van de beloning in het be
drijfsleven en de vergoeding aan werklozen en 
WAo-ers? Natuurlijk kunnen bij ambtenaren in 
de weging ook de enkelingen worden meegeno
men die zijn ontslagen of in de WAO zijn terecht
gekomen. 

4. Export goederen I export kennis 

Hebben we ons wel eens verdiept in de juistheid 
van de stelling dat we het met ons kennisniveau 

voor een belangrijk deel zouden moeten hebben 
van de export vanuit de zgn. denktanks, ken
nishaarden of kennisfabrieken? Die stelling streel
de onze eigenwaarde zo! 

Als we echt ons licht hadden opgestoken, had
den we de onjuistheid snel ontdekt. Research en 
development loont zich, als je dit via de prijs van 
je produkten kunt terugverdienen en dan nog la
ten vrijvallen in het land waar de kosten gemaakt 
zijn. Hebt u zich wel eens gerealiseerd dat er 
praktisch geen land is dat dat deel van de kost
prijs onbelast laat vrij vallen t.b.v. een transfer 
naar Nederland. Hoe moet ontwikkelen hier dan 
betaald worden? 

5. Doorlooptijd van activiteiten en omloopsnelheid van 
kapitaal 

Als men naar het bedrijfsleven kijkt en men wat 
meer aandacht besteedt aan de balansopbouw 
versus omzet, dan is het opvallend hoe langzaam 
het geld circuleert; er zijn grote sectoren in onze 
samenleving waar die omloopsnelheid maar, tot 
2 keer per jaar bedraagt. Als de doorlooptijd van 
activiteiten zou kunnen worden verkort, en dat 
is op vele plaatsen mogelijk, dan zou met een veel 
kleiner vermogen kunnen worden gewerkt. Het 
eerste kan dan als duur vreemd vermogen wor
den afgestoten. Zo kan in het bedrijfsleven veel 
meer worden bereikt, dan wanneer alleen maar 
naar het loonniveau wordt gekeken. (zie uitge
bereide behandeling over doorlooptijden mijn 
artikelenreeks m 'Bedrijfsvoering', okt.-dec., 

'982 ). 
Van overheidswege zouden bijdragen kunnen 

worden verlangd om hiervoor studies en proef
projecten te ondersteunen (via regionale ontwik-
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kelmaatschappijen bijv. ) Ook bij ambtelijke ac
tiviteiten zou erg veel aan versnellingen kunnen 
worden gedaan. Dat is een veel betere aanpak 
dan botweg dereguleren! 

6. Arbeidscontract 

Wist u dat in het bedrijfsleven veel tijdelijke ac
tiviteiten niet worden opgezet, omdat de onder
nemers niet het risico aandurven omdat ze daar
na met teveel personeel blijven zitten dat ze dan 
niet mogen ontslaan? Weet u dat er vaak in
vesteringen worden gepleegd om deze schom
melingen in personeelsbehoefte te voorkomen? 
Wist u dat daarom ook vaak eenmalige projecten 
in het buitenland worden ondergebracht? Weet 
u dat u in Nederland het bedrijfsleven naar een 
flexibiliteit wilt voeren die gelijk is aan het amb
telijk apparaat en dat is een flexibiliteit van nul. 
Weet u dat u met deze wijze van werken het kli
maat voor ondernemen volledig onmogelijk 
maakt! 

We zullen weer naar een situatie toe moeten, 
waarin de bedrijvigheid in de verschillende sec
toren weer moet kunnen fluctueren . Dat behoeft 
helemaal niet onsociaal te zijn, daar zijn wel goe
de regels voor te maken. 

Arbeidscontracten zouden verschillende klas
sen van zekerheid behoren te hebben en kunnen 
variëren in soort werk, leeftijd, soort ondernemer, 
loonhoogte, sector enz. Met centrale sturing zou 
dan richting kunnen worden gegeven aan bij
scholing en omscholing. Ook zou het 'passend 
werk'-begrip sterk verruimd moeten worden en 
zonodig verhuizen met overheidssteun worden 
bevorderd. 

Aan gerichte scholing van vaklieden wordt nog 
steeds niet die aandacht besteed die ze zou moe
ten krijgen. Je kunt nog steeds aan de gehele or
ganisatie zien dat ze door personen is ontworpen 
die achter bureaus zitten en daarmede aan hun 

soort functies meer waarde toekennen dan aan 
vakmanschap; zo dienen ze zichzelf eerst. Waar
om kun je wel tot volleerd boekhouder worden 
opgeleid en niet tot volleerd lasser of instrument

maker. Het is ons waarderingsstelsel dat op deze 
wijze onze economie verziekt. 

7. Geen werk, dat is kapitaalvernietiging 

Hebben we ons wel gerealiseerd dat de ergste 
vorm van kapitaalvernietiging bestaat uit het 
volkomen buiten het arbeidsproces houden van 
ruim één miljoen mensen (600000 werklozen en 
400 000 wAo-ers)? Een miljoen mensen met een 
inkomen waar geen enkele produktieve prestatie 
tegenover staat. Bedenk nu goed dat het mijn 
bedoeling niet is om daar die groep ook maar 
enig verwijt over te maken. Nee, ik bedoel hier
mede duidelijk te maken dat we het als samen
leving erg slecht georganiseerd hebben en ik zal 
u dat proberen uit te leggen. 

De grote fout ligt in het feit dat elke produk
tiebeslissing gebaseerd is op rentabiliteitsbereke
ning, waarbij met volwaardig inzetbare mensen 
tegen het volle geldende loonniveau wordt gere
kend. Het zou mogelijk moeten zijn om projecten 
marginaal te calculeren als het er om gaat addi
tionele arbeid in te zetten. Van overheidswege 
zou suppletie moeten worden gegeven die qua 
omvang zou moeten variëren m.b.t. de omvang 
van de werkloosheid en WAO. In feite pleit ik voor 
afstemming van marginale calculaties op macro
niveau met die op micro-niveau . Zo is te bere
kenen hoeveel suppletie nodig is om voor 100'000 

man extra projecten te starten en vervolgens voor 
de volgende 100 000 man, enz. Er zijn vele pro
jecten die met een suppletie van lO, 20 of 30% 

rendabel zouden kunnen blijken. 
Datzelfde geldt voor WAo-ers; er zijn er maar 

erg weinig in die groep die tot geen enkele arbeid 
in staat zijn. We zouden regels moeten maken die 



an 
H

.en 
nt

~ze 

ste 
let 

an 
en 
:en 
.tie 
ijn 
tar 
er
~n

zal 

lk
ke-
,en 

:re

ten 
.di

ege 

lua 
mg 
oor 
:ro
~re

JOO 

oor 
lro-

0% 

aar 
leid 
die 

idee'66 I jaargang 4 I nummer 2 I juni 1983 I blz. 47 

In bepaalde functies dwingend WAo-ers voor

schrijven en er zijn zeer veel functies waarbij dat 
mogelijk is . Zo zou er werk gevonden kunnen 
worden voor die één miljoen mensen die ik aan 

het begin noemde en de kosten voor de samen
leving zouden aanmerkelijk lager uitvallen, ter
wijl bovendien het produkt van hun werk ons 
nationaal inkomen verhoogt. 

Op dit voornoemde model van denken, margi
naal calculeren, marginaal subsidueren, kunnen 
natuurlijk vele nieuwe gedachten worden uitge
werkt, waarbij je je voor kan stellen dat die jaar
lijks worden bijgesteld. 
- je zou voor inovatieprojecten subsidie op loon 

van extra werkers kunnen geven dat alleen bij 
slagen behoeft te worden terugbetaald. 

- Je zou via TH'S werklozen kunnen inschil.kelen 
bij inovatieprojecten, die bij slagen financieel 
verrekend kunnen worden. 

- Je zou in de bouw submarginale projecten kun
nen uitvoeren. 

- Je zou renovatieprojecten in suppletiemix kun
nen laten uitvoeren door werklozenteams, enz. 

8. Arbeidsbalans 

Onze nationale arbeidsbalans is lang niet in even
wicht, maar er kan nog veel aan gedaan worden 
om deze in de goede richting te corrigeren. Ik zal 
hierna twee voorbeelden uitwerken, maar er zijn 
er natuurlijk meer te vinden. 

Warmte /kracht-combinaties 
Vaak wordt nog de klacht gehoord dat warmte/ 
kracht-combinaties economsich niet rendabel 
zouden zijn en er dus niet behoren te komen. Dat 
is een beslissing waar je je als individueel onder
nemer waarschijnlijk wel in kunt vinden, maar 
dat zou nationaal gezien toch niet mogen worden 

geaccepteerd. 

Stel het rendement uit brandstoffen in elektri

citeitsbedrijven maar ruwweg op 40% . Bij warm
te/kracht-combinatie komt dat rendement rond 
de 60% te liggen. Voor het gemak hanteer ik hier 

ronde cijfers die echter wel ten naaste bij goed 
zijn. Als we nu deze combinaties overal zouden 
kunnen doorvoeren, zou dat een besparing van 
eenderde van onze energiegrondstoffen inhou
den. We moeten ons daarbij goed realiseren dat 
bij die warmte/kracht-combinatie alle meerkos
ten in Nederland toegevoegde waarde is en daar 
valt dan tegen weg inkoop van grondstoffen waar 
nagenoeg geen arbeid in verrekend is. Hierdoor 
wordt die arbeidsbalans sterk ten goede beïn
vloed. Dus ook waar nog net geen rendabele com
binatie is op te zetten, moet toch, op grond van 
die arbeidsbalans, vóór die combinatie worden 
gekozen. Milieu-overwegingen zijn dan zelfs nog 
geheel buiten beschouwing gelaten. 

Op grond van de hier beschreven wijze van 
werken (rekenen) zouden we ook veel meer aan
dacht moeten hebben voor alternatieve energie
bronnen en recycling, want ook zij leveren een 
bijzonder gunstige bijdrage aan de arbeidsbalans. 
Bij de warmte/kracht-combinaties wordt veelal 
gedacht aan elektrische centrales in combinatie 
met stadsverwarming en dan moeten we dus naar 
kleinere centrales toe in steden. Een alternatief 
voor de warmtebesteding bij grote centrales en 
de warmte in de zomer zou in de landbouw kun
nen worden gevonden. Je zou die kunnen benut
ten voor akkerverwarming in de zomer en op zo'n 
manier twee oogsten per jaar binnenhalen, maar 
ook door delen van het jaar de kasverwarming te 
leveren. Nu spoelen we die warmte gewoon weg. 

Vakantie in eigen land 
Vakantiegenoegens zijn meestal gedekt met bij
zonder arbeidsintensieve produkten (de derde 
sector, de dienstverlening is in zijn algemeenheid 
bijzonder arbeidsintensief) . We moeten hierbij 



. - -- - - ----

idee'66 I Gulden ideeën I blz. 48 

bedenken dat de vakantiebestedingen van Ne
derlanders in het buitenland vele miljarden gul
dens hoger zijn dan wat buitenlanders op vakan
tie in Nederland besteden. Een sterk negatieve 

balans dus. 
Daarom is het zo belangrijk dat die balans een 

wat gunstiger beeld gaat vertonen. Veel vakan
tiegangers zoeken dat buitenland niet vanwege 
de natuur of de cultuur, maar uitsluitend van
wege het klimaat en de recreatie. Daarom kan 
met de nodige investeringen hier in ons land een 
alternatief worden geboden. Als in die sector 
goed geïnvesteerd wordt, kan juist door onze 
dichte bevolking met natuur en cultuur in de 
buurt de vakantiebalans wel eens in evenwicht 
worden gebracht, doordat niet alleen meer Ne
derlanders in eigen land blijven, maar ook veel 
meer buitenlanders hier naar toe komen. 

We kunnen dat bereiken door: 
- investeringen in grote recreatieprojecten; 
- stimuleren en belastingvoordelen voor kleine 

hotels en restaurants; 
- meer camping-mogelijkheden, enz. 

9. Vervuiler betaalt 

Hebt u zich wel eens gerealiseerd dat we met de 
kreet 'de vervuiler betaalt' veel industrie en daar
mee werkgelegenheid het land uit hebben ge
jaagd? Ik weet dat mij deze opmerking niet in 
dank wordt afgenomen, maar dat komt omdat 
we niet doordenken. Er hoeft geen vervuilende 
industrie te bestaan. Het is slechts een kwestie 
van geld om het proces compleet te maken en dat 
is het pas als er geen negatieve invloeden over
blijven. Door nu die processen hier compleet te 
verlangen, stellen we de ondernemer voor de keus 
om hier een duurder proces op te zetten of de 
fabricage hier te stoppen en elders te beginnen. 

Als samenleving zijn we dan schijnheilig, want 
we blijven de goedkope produkten uit het buiten-

land kopen en die zijn zo goedkoop, omdat ze 
daar niet zo'n duur proces behoefden op te zet
ten . Er is maar één mogelijkheid om daaraan te 
ontkomen en dat is een milieuheffing op die pro

dukten en van de dan ontvangen gelden de voor
zieningen bij de producent vergoeden, dan alleen 
kunnen we die produktie in eigen land houden, 
want dan heb je weer een eerlijke concurrentie. 
Op dezelfde wijze zou je moeten handelen bij 
produkten waar een duur vernietigingsproces 
voor moet worden onderhouden. Met selectief 
hogere BTW kan dit dan gefinancierd worden. 
Dat is beter dan bij de bron heffen, want dan 
ontgaan buitenlandse producenten die heffingen. 

Ia. Prijsopbouw 

Hebben we ons wel eens gerealiseerd dat het 
vooral onze handel en distributie is die een be
langrijk deel van onze industrie heeft kapot ge
maakt? Er wordt dan vaak gezegd dat tegen een 
produkt uit goedkope landen niet te produceren 
valt. Voor een deel is dat waar, maar de prijs
verschillen zijn niet zo groot als u en ik dat in de 
winkel zien. Als we die produkten bekijken, en of 
dat nu een elektronisch apparaat of een pyama 
of een stuk gereedschap is, het maakt geen ver
schil, dan moeten we vaak constateren dat het 
prijsverschil vaak groter is dan de gehele produk
tie heeft gekost. Hoe is het toch mogelijk dat we 
voor het traject van groothandel en detailhandel, 
dus zonder de kosten van materiaal en fabricage 
van een Europees produkt, meer moeten betalen 
dan voor het gehele produkt (dus inclusief ma
teriaal, fabricagekosten en transport) wanneer 
dat uit Japan komt? Wel dat is er simpel. De han
del werkt veelal met percentages. Een overhemd 
in Hongkong gemaakt en dat daar f 2,50 kostte, 
komt hier in de winkel voor f 20 te liggen, maar 
een overhemd dat hier f 6 zou kosten, daarvan 
zegt de handel: dat is te duur want dat moet in 
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de winkel bijna J 50 opbrengen. Dat wil de con

sument niet. Ja, vindt u dat gek? Als dat echter 
m.i. voor j 25 te koop was, zou er veel afzet voor 
zijn. We zouden mensen duidelijk moeten maken 

dat calculeren met quotes tot veel objectievere 
kostprijzen kunnen leiden en daarmede tot betere 
allocatie van de produktie en handelsinspanning 
dan het eeuwige doodeenvoudige handhaven van 
calculeren met ratio's, want dat stamt nog uit de 
tijd dat we weinig inzicht en weinig variatie in 
onze produkten kenden; uit een tijd van voor de 
tweede wereldoorlog. 

I I. Help kleine nieuwe ondernemingen van de grond 

De zorg voor een goede infrastructuur wordt 
steeds onderbouwd met de zorg voor een grote 
variatie aan kleine, vaak specialistische bedrij 
ven, althans zo behoort het te zijn. 

Dit kan de overheid sterk ondersteunen door 
te verlangen dat bij overheidsopdrachten een be
langrijk percentage van de opdracht bij onderuit
besteders wordt ondergebracht. In de Verenigde 
Staten is dat wettelijk geregeld. Zo zou je je ook 
voor kunnen stellen dat onderhoud, wat nu vaak 
in eigen beheer wordt uitgevoerd en ook kleine 
aankopen, meer aan kleine maatschappen wordt 
gegund. 

Er zou een veel betere controle op compensa
tie-aankopen moeten kunnen worden uitgevoerd. 
Ik heb de indruk dat de overheid zich daarvoor 
niet sterk genoeg opstelt en dat ons dat veel geld 
kost en veel arbeidsplaatsen doet missen. Om nog 
maar niet te spreken van de kans om daarmede 
in ons land weer een stuk extra kennis van be
paalde produktiezaken op te doen. 

Er zou ook veel meer geld in regionale ontwik
kelingsmaatschappijen gestoken moeten worden 
in plaats van alles centraal te willen regelen. 

Tussen steun middels lening en deelname in 
eigen vermogen liggen nog talrijke variaties . Om 

er maar eens enkele te noemen: industriehotels, 

ontwikkelsteun met terugbetaling naar rato van 
het succes, marginaal calculeren bij steun van 
TH'S en HTs'en, vennootschapsbelasting te laten 

variëren naar gelang er in werkgelegenheid 
wordt bijgedragen enz. enz. 

Creëer veel part-time jobs bij de verschillende 
overheden om op die wijze ook kleine onderne
mers te helpen in bedrijfjes waar wel behoefte aan 
is, doch die onrendabel zijn voor een volledig in
komen of waar de start vele risico's meebrengt 
die vaak niet met een full-time-invulling kunnen 
worden gedragen. Dat soort activiteiten zouden 
juist rendabel worden ofvan start kunnen komen 
als die mensen de kans krijgen om hun risico's te 
spreiden, hetgeen via part-time-overheidsbanen 
zou moeten kunnen lukken. Dat is op vele plaat
sen uitvoerbaar. Om er maar enkele te noemen: 
politie, brandweer, verzorgingsdiensten en kan
toorarbeid in vele variaties. 

Zo heb ik dan een tiental notities gemaakt. De 
ruimte in dit artikel dwingt me er mee op te hou
den, maar er zijn er natuurlijk nog veel meer. Tot 
besluit zal ik er nog enkele aantippen. 
- de stijgende kosten van de overheid worden 

voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat 
een systematische bewaking door gekozen ver
tegenwoordigers on tbreek t; 

- de lange doorlooptijden bij de overheid en de 
behoefte aan meer flexibiliteit overal in de sa
menleving zijn verschillende kanten van een en 
hetzelfde besturingsmodel. Daar hebben 
bestuurderen blijkbaar geen weet van want 
dan zou dat uit hun handelen moeten blijken. 
Ik heb het niet kunnen constateren; 

- als een bedrijf het erg slecht doet, verdwijnt het 
uit de markt. Maar bij de overheid blijft alles 
zitten. Dat zou veel systematischer moeten wor
den bewaakt, politiek gezien hebben we daar 
een taak laten liggen; 
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- alle overheidsprijzen zouden op historische 
kostprijs gebaseerd moeten zijn; 

- bij werkloosheidsbestrijding zijn nog vele regels 
te noemen die kunnen helpen; 

- de technische automatisering zou heel anders 
bekeken moeten worden. Het feit, dat er zo ve
len bang voor zijn, wordt alleen veroorzaakt 
door onvoldoende inzicht. We verwijten de 
stoommachine en de elektriciteit toch ook niet 
dat er nu werklozen zijn; 

- als we over werktijdverkorting willen praten, 
moeten we wel weten waar we het over hebben. 
Een paar uur werk per week minder levert op 
vele plaatsen geen enkele extra baan op. Min-

der, veel minder werkuren en meer bedrijfsuren 

kan goed samengaan. 

Er valt eindeloos veel te verbeteren, hetgeen ook 

economisch gezien mogelijk is, maar er zijn altijd 
wel groepen tegen. Natuurlijk tegen elke regel 
een ander groep. Als je daar nu maar rekening 
mee wilt houden, behoef je aan ons programma 
niets te wijzigen, dan hoef je niets te doen, dan 
kun je blijven dromen - eindeloos lang - ik pas 
daarvoor. 
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