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Dat werkloosheid niet het ergste, maar ook het 
grootste probleem in onze samenleving is, zullen 
zeer velen met mij eens zijn. Daarom ergert het 
mij des te meer dat alles wat er zoal over wordt 
geschreven altijd zo wollig wordt gebracht. 
De artikelen zijn altijd erg voorzichtig gesteld, 
alsof de auteurs bang zijn dat er ergens iemand 
misschien beledigd wordt door wat duidelijker 
uitspraken. Misschien zijn ze wel bang om 
eenieder te vertellen hoe groot die problemen 
werkelijk zijn, in de veronderstelling verkerend 
dat dan velen de moed in de schoenen zal zakken 
en alles alleen nog maar verergerd wordt. Dat is 
goed te vergelijken met de oude stijl van managen 
in het bedrijfsleven, waar het personeel mooie 
verhalen te horen kreeg tot de dag waarop het 
faillissement werd aangevraagd. Er wordt echter 
over het hoofd gezien dat die zweverige, alleen 
maar kwalitatieve benaderingen telkens opnieuw 
beledigingen zijn aan het adres van al diegenen, 
die zo graag een baan zouden willen hebben. 

Ik heb helaas de indruk datook politiek niemand er echt 
warm voor loopt omdat iedereen bang is dat, als er wat 
duidelijker stell ing wordt genomen, daarmede ook 
duidelijk wordt aangegeven dat ze tot dat moment 
politiek hebben zitten slopen. In mijn werk in het be
drijfsleven heb ik vaak de term management by hope 
gebruikt en daar bedoelde ik mee dat monogers vaak 
niet echt sturen. Heel hun functioneren is afgestemd op 
de hoop dat externe factoren zo zullen veranderen dat 
deze ook voor hun zaken weer ten goede keren. 
Datzelfde vind ik nu van de politiek en met name van 
alle gekozenen, die een betere samenleving beogen: 
daar valt werkgelegenheid toch ook onder? Om tot 
andere conclusies te komen dan al die anderen, moe
ten we onze apriorismen één stap verderterugplaatsen 
dan we gewend zijn. Ik zal er achtereenvolgens een 
paar behandelen, om vervolgens aan te geven dat er 
best een oplossing is die leidt tot werkgelegenheid, als 
iedereen maar wil. 

* De auteur studeerde werktuigbouwkunde en 
algemene economie, gafvele jaren leid ing aan het 
organisatiewerk in de professionele sectorvan 
Philips Internationaal, heeft daarnaast een aantal 
jaren ervaring in statenwerk en 
ondernemingsraadwerk, is thans zelfstandig 
organisatieadviseur en part-time projectleider 
nadoetorale opleiding bedrijfskunde aan de TUE. 

Prioriteit 

De werkloosheidscijfers die regelmatig gepubliceerd 
worden vertonen gemiddeld maar een zeer geringe 
daling. Daaruit wordt door critici de conclusie getrok
ken dat het werkloosheid-bestrijdingsbeleid van deze 
regering niet werkt, anders zouden die cijfers wel een 
grotere daling te zien geven, daarbij denkend dat 
werkloosheid bestrijden met werkgelegenheid 
een doelstelling van deze regering zou zijn. Dat is 
echter slechts schijn. De hoogste prioriteit van deze 
regering is niet de werkgelegenheid, maar het terug
dringen van de overheidsinvloed, wegwerken van het 
financieringstekort en verder zo weinig mogelijk ver
anderen: de klassieke weg dus. Ik zal dat proberen 
duidelijk te maken. 

De huidige aanpak 

De werkloosheid vermindert eigenlijk helemaal niet, 
want de daling die wordt getoond, wordt veroorzaakt 
doordat velen zich niet meer als werkzoekende laten 
inschrijven en bovendien wordt er nu anders geteld. 
Boven 57,5 jaar mag niemand meer als werkloze 
meegeteld worden. Zo zullen er in de komende jaren 
nog wel nieuwe trucs worden bedacht om dat getal 
verder te doen dalen. Ik zou me bij deze regering voor 
kunnen stellen dat straks werkloze jongeren verplicht 
worden zich om te scholen ofverderte scholen en als ze 
dat weigeren niet meer als werkzoekend worden 
meegeteld. 

Nog veel te veel mensen denken en gaan er in hun 
handelen en kritiek vanuit dat het werkloosheid-be
strijdingsbeleid van deze regering verloopt via pogin
gen om meer arbeidsplaatsen te creëren, maar dat is 
slechts schijn. Natuurlijk wordt datwel rondgebazuind, 
maar als je het gehele binnenlandse beleid bekijkt, 
blijkt duidelijk dat deze regering een heel ander pad 
bewandelt om de werkloosheid naar beneden te krij
gen. Haar beleid is gericht op ontmoediging in het 
zoeken, want als je niet continu om werk vraagt heet je 
niet meer werkloos te zijn. 

Werkloosheid bestrijden via ontmoediging dus; dat 
is het beleid waar deze de regering voor gekozen heeft 
om de werkloosheidscijfers naar beneden te krijgen. 
Datvraagtweinig geld en nagenoeg geen verdere wet
of regelgeving. Zo wordt het slaapdek over ons land 
getrokken. Als dan op een gegeven moment, bij het 
wakker worden, het debacle voor eenieder duidelijk 
wordt, kan door de daarvoor verantwoordelijken wor
den volstaan met te wijzen naar de slachtoffers 'die 
immers niet willen', daarbij zichzelf in stilte prijzend 
omdat ze de zwarte piet mooi bij de anderen hebben 
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weten te plaatsen. 
Als we de bestaande werkgelegenheid omgerekend 

naarvollewerkti jden zien, is duidelijkdat de afgelopen 
jaren helemaal geen toenome van werkgelegenheid 
heeft plaats gevonden, terwijl het aantal personen 
tussen 25 en 60 jaar al vele jaren, en nog steeds, met 
meer dan 100.000 personen per jaar toeneemt. Daar
mede is mijn bewering duideli jk onderbouwd. Op dot 
gebied heeft deze regering dus wel degelijk een beleid 
gevoerd waarmede ze naar eigen doelstellingen ge
meten erg veel heeft bereikt. Immers, velen hebben zich 
niet meer als werkzoekende laten inschrijven, we krij
gen lagere werkloosheidsci jfers en dot was toch re
geringsdoel, niet meer werkgelegenheid. Datdaarme
de het welzijn van de samenleving niet in de richting 
gestuurd is die eenieder die door bewust over nadenkt 
zich zou wensen, is blijkbaar iets wat buiten de doellij
nen van dit kabinet valt. 

Beroepsbevolking 

We zouden eigenlijk regelmatig moeten horen hoeveel 
arbeidsplaatsen er zouden moeten zijn als er voor alle 
volwassenen een werkplek zou zijn, daarbij uiteraard 
rekening houdend metdegenen die niet in staatzijn om 
te werken en voor vrouwen gemakshalve met dezelfde 
percentages werkend a Is in de onsomringende landen. 
Dan hebben we tenminste een norm waartegen we 
actuele situaties kunnen projecteren. Als we daar van
uit gaan, is het tekort aan werkgelegenheid niet 
700.000, moor meer dan 1.500.000 arbeidsplaatsen! 
Don pos hebben we het over het totaa l van geregis
treerde en verborgen werkloosheid. 

Vaak doet men het voorkomen dat het moeilijk is het 
arbeidsaanbod en de werkgelegenheid in de toekomst 
te voorspellen. Vergeten wordt dat voor het bepalen 
van de stijging van het arbeidsaanbod, gedurende de 
komende twintig jaar, erg wein ig is te voorspellen; het 
is voor het grootste deel slechts een kwestie van reke
nen want iederdie tussen nu en 2008 aan de beroepsbe
val king moet warden toegevoegd is immers a I geboren 
en het aantal dat doorvan weer moet worden afgetrok
ken vanwege het ouder worden, kan op dezelfde wijze 
worden berekend. 
Die toenome bedraagt rrieer dan één miljoen! 
Ter verduidelijking hierander een grafische weergave. 

BEVOLKINGSOPBOUW 
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In de grafiek is het aantal mannelijke personen van elke 
leeftijd uitgezet. Links in dat patroon is een kolom { +) 
aangegeven doelend op het aantal dat in een jaar aan 
de totale beroepsbevolking wordt toegevoegd en 
rechts een kolom (-) waarin het aantal wordt aange
duid dat in datzelfde jaar met werken ophoudt en dus 
op de omvang van de beroepsbevo lking in mindering 
moet worden gebracht. Beide kolommen verschuiven 
per jaar naar links. 

Eenvoudig is te zien dot het nog tussen vijftien en 
twintig jaar duurt voor er evenveel bijkomen als ermee 
ophouden. Een beetje is dat nog afhankelijk van de 
ontwikkeling van de situatie voor de personen tussen 
57,5 jaar en 65 jaar. Naarmate het einde van de 
werkperiade weer wat meer naar de 65-jarige leeftijd 
schuift, duurt het langer voor het omslagpunt wordt 
bereikt. 
Voorvrouwen vertonen de cijfers geringe afwijkingen, 
maar het gehele patroon toont hetzelfde beeld. 

De beroepsbevolking in 1985 is als volgt samenge
steld: 

36,4 %van alle vrouwen 
68,6% van alle mannen 

Totaal 

= 2,15 mil joen 
3,9 miljoen 

6,05 miljoen 

Voor het jaar 2000 bekijken we 2 scenario's 
A: het percentage vrouwen dat don werkt is hetzelfde 

als nu t.w. 36,4% 
B: het percentage vrouwen dat dan werkt is gelijk aan 

het percentage in de ons omringende landen t.w. 
45%, aannemend dat dat percentage niet meer za l 
stijgen. 

scenario A scenono 
B 

vrouwen 36,4% = 2,40 miljoen 45,0% = 3,05 mil joen 
mannen 67,0% = 4,35 mil joen 67,0% = 4,35 miljoen 

Totaal 6,75 mil joen 7,40 mi ljoen 

Duidelijk volgt hieruit dot, afhankelijk van het per
centage vrouwen dat wil gaan werken, een groei is te 
verwachtentussen de0,70en 1,35 miljoen. Hierbij dient 
opgemerkt te worden dat met scenario B nog geen 
extreme situatie is gegeven, want in de ons omringende 
Ionden stijgt het percentage werkende vrouwen nog 
steeds.Wi llen we op volledige werkgelegenheid uitko
men, don zu llen voor hetopvangen van die groei en de 
inschakeling van het huidige aantol geregistreerde 
werklozen zeker tussen de 1 ,40 en 2,05 miljoen ar
beidsp laatsen moeten ontstaan. 

Dot de werkgelegenheid niet meer groeit komt om
dat de sterke stijging van de orbeidsproduktiviteit ( - ) 
en de economische groei ( + ) elkaar ongeveer com
penseren. Dat is een uitspraak van mensen die de 
samenhang niet hebben begrepen of de waarheid 
willen verhullen. In een samenleving die niet groeit in 
aantal deelnemers, zal, als het loon gelijke tred houdt 
met de veronderingen in de orbeidsproduktiviteit, de 
omvang van de werkgelegenheid niet veranderen, 
want er komt door de loonstijgingen additionele vraag 
die weer extra werk oproept. Voorwaarde is dat er 
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voldoende gespoord wordt voor diepte-investeringen 
waarmede die produktiviteitsstijgingen kunnen wor
den gerealiseerd. Als een bevolking echter groeit, zal 
daarnaast in de breedte moeten worden geïnvesteerd. 
Investeringen in de breedte zijn investeringeren die 
voorgangbare activiteiten bestemd zijn, het rendement 
daarop is in ons land meestal niet groot en komt 
daarom bij vele ondernemingen op hettweede plan. 

Veranderingen 

We zien de veranderingen in het economisch gebeuren 
in ons land na de WO 11 meestal als volgt geschilderd: 

1945-1965: 
Sterke economische groei die samengaat met een 

groei van werkgelegenheid. De primaire sector (land
bouw) bleef afnemen, maar de overige sectoren ver
toonden een sterke groei in aantallen arbeidsplaatsen. 
Toch moest om tot volledige werkgelegenheid te ko
men, in 1960 dat streven al worden ondersteund met 
een verkorting van de werkweek van 48 uur naar 43,5 
uur (waarmede we de vrije zaterdag kregen). Het 
aantal bezette arbeidsplaatsen kwam· toen, omgere
kend naar volle werkweken, op 4.600.000. Onderzoe
kers toonden aan dat een stijging van de welvaart, over 
lange tijd gemeten, voor circa 20% werd omgezet in 
vrije tijd. 

1965-1980: 
Deze periode werdgekenmerkt door ook een terug

gang in de tweede sector van onze samenleving (de 
industrie), een groei van de dienstensector en verder 
een sterke uitbreiding van de sociale sector, ook wel 
aangeduid als vierde sector. Deze verschuivingen zou
den een natuurlijk gevolg zijn van de stijgende wel
vaart, zo werd alom steeds gesteld. 

1980-1985: 
De eerste en tweede sector (landbouw en industrie) 

blijven afnemen, de derde sector (dienstverlening) is 
over de top heen en gaat door produktiviteitsverho
gingen ook banen verliezen, de vierde sector is vol. De 
werkloosheid gaat sterk stijgen, hetgeen wordt toege
schreven aan de sterke stijging van de arbeidsproduk
tiviteit en het feit dat volgens velen de lonen veel te hoog 
zijn opgelopen. 

1985 tot heden: 
Eenieder vindt dat er iets moet gebeuren, de schuld 

wordt bij de conjunctuur gelegd en van daaruit vindt 
men dat er wat aan de werkgelegenheid moet worden 
gedaan. Omdat blijkbaar niemand een oplossing heeft 
die tot meer werk leidt, moet het aanwezige werk over 
meer mensen worden verdeeld. Metarbeidstijdverkor
tingwas datheel simpel: 5% minderuren vooriedereen 
geeft voor 5% meer mensen werk. Anderen echter 

No vijven 

pleiten voor lagere lonen, of althans voor een stijging 
van de lonen die lager is dan de stijging van de 
arbeidsproduktiviteit. Dat sprak deze regering wel 
aan, vandaar dat ze zo sterk aandringt op een sociaal 
akkoord, waarin die loonmatiging wordt overeenge
komen. Er moet ook meeraan omscholing en opleiding 
gebeuren, maar daarvoor is blijkbaar geen geld be
schikbaar. Het zo sterk focussen op bezuinigingen 
blokkeert blijkbaar alle creativiteit van de regering en 
voorkomt dat energie in andere richtingen straalt. 

Een andere lezing 

1945-1965: 
Een periode waarin de loonontwikkeling achter 

bleef bij de produktiviteitsontwikkeling, het was een 
tijd waarin de ondernemers goede jaren beleefden. 
Met onderzoekingen is aangetoond, dat de belangrijk
ste reden waarom geïnvesteerd wordt in het bedrijfsle
ven nog altijd is gelegen in het feit dat het afgelopen 
jaar voorspoedig is geweest. Het was een tijd, waarin 
we naar een volledige werkgelegenheid groeiden en 
waarin op het laatst een overspanning op de arbeids
markt ontstond, hetgeen tot overtrokken looneisen 
leidde, die voor de meeste ondernemingen enige tijd 
waren op te brengen, maar die wel duidelijk de om
vang van de winst aantastten, met als gevolg dat 
investeringen in de breedte verdwenen naar andere 
landen. Dit werd mede veroorzaakt door het feit dat 
politieke partijen en vakbonden het ersamen blijkbaar 
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over eens waren dat de lonen naar elkaar toe moesten 
groeien. Aangezien de sterke sectoren een grote ar
beidsproduktiviteit te zien gaven, stegen in de zwakke 
sectoren de lonen veel sterker dan de arbeidsprodukti
viteit toeliet. Dit had tot gevolg dat, voor zover het het 
bedrijfsleven betrof, die sectoren uit de markt werden 
geprijsd en het werk naar andere landen afvloeide. In 
de overheidssector had dit tot gevolg dat de kosten 
sterk stegen, hetgeen op de restvan de samenleving via 
belastingen moest worden verhaald, met als gevolg 
een groterverschil tussen bruto- en netto-loon, hetgeen 
de produktiviteit nietten goede kwam. In de grafiek van 
de bevolkingsopbouw is deze ontwikkeling duidelijk 
aan te geven. Blok I geeft de jaargangen aan die in die 
jaren in het arbeidsproces moesten worden ingescha
keld, hetgeen mede lukte door de uitgebreide breedte
investeringen. 
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1965-1980: 
Aanvankelijk heeft de overheid geprobeerd alle 

overvloed aan arbeid planmatig in de vierde, de socia
le sector onder te brengen. Dat lukte vrij lang redelijk 
goed omdat de extra gelden die daarvoor nodig waren 
niet door de rest van de bevolking behoefde te worden 
opgebracht omdat we over gigantische extra inkom
sten uit aardgas beschikten, die daarvoor konden 
worden aangewend. Langzaam kwamen echterveran
deringen op gang die men niet had voorzien. Het blijkt 
namelijk, dat men, wanneer de primaire activiteiten 
van de basisindustrieën naar goedkope landen wordt 
verplaatst, waarbij gedacht werd dat alle daarbij be-

trokken andere activiteiten (het betere werk omvat
tend) hier wel zouden kunnen worden behouden, be
drogen uitkomt. Begonnen wordt de productie weg te 
brengen, daarna volgt a I vrij snel het onderhoud van de 
insta llaties, de daarop gespecialiseerde bedrijven zien 
hun activiteiten wegvallen, toeleveringen worden lo
kaal gekozen, de verbeteringen aan machines en in
stallaties laat men ook lokaal uitvoeren, met als gevolg 
dat volgende generaties van machines hier niet meer 
ontwikkeld kunnen worden wegens gebrek aan aan
sluiting met de gebruiker en als laatste zien we, na 
gemiddeld twee volgende generaties produkten, dat 
ook de research en de ontwikkeling voor die indus
trieën de productieachterna gaan. Zo is de afbraak van 
onze infrastructuur ingezet, hetgeen zich in een steeds 
versnellend tempo voltrok. In de VS zien we gebieden 
waar dat al veel verder is doorgewoekerd. Zelfs de 
zeer grote ondernemingen ontkomen niet aan die 
ontwikkeling en laten ons ook duidelijk dat beeld zien, 
al zullen ze die volgtijdige afhankelijkheid waarschijn
lijk nooit erkennen. Doordat de overheid (reken daar 
alle trendvolgers bij) altijd in de gemakkelijke situatie 
verkeerde dat zij nooit enige drang ondervond om te 
proberen met arbeidsproduktiviteitsstijging de loon
stijgingen te compenseren is het daar geleidelijk aan 
helemaal uit de hand gelopen. Het was ook allemaal 
eenvoudig, want als er tekorten waren, werden de 
inkomsten weer verhoogd via heffingen of werd wat 
meer geleend, want leningen konden in die tijd bij de 
heersende inflatie voor een groot deel op de waar
devermindering worden afgeschreven. Wie van de 
politieke partijen heeftzijn stem durven te verheffen als 
er door loonsverhogingen meer geld voor de verschil
lende budgetten nodig was? Als ik goed ben ingelicht 
bestond er tussen politici van de verschillende partijen 
zelfs de afspraak om daarover nooit in discussie te 
gaan. Toen ik in de 70-er jaren in de provinciale staten 
zittend daar in commissies tegen ageerde volstond de 
rest met sti lzwijgen en werd me buiten de vergadering 
duidelijk gemaakt dat dat niet paste.ln figuur 2 is deze 
periode aangegeven met blok 11. We zien daar de 
invloed van de stijging van de geboorten na 1945, dat 
hogere geboortecijferissindsdien in die periodealleen 
nog maar gestegen. De geboortegolf van 1945 (zie 
figuur 2) was in 1965 20 jaar oud en kwam op de 
arbeidsmarkt. Ruwweg kan worden gezegd dat dat 
extra aanbod van arbeid in de jaren die er op volgden 
door de extra vraag in de vierde sector geheel is 
opgenomen. 

1980-1985: 
Rond 1980 zien we vrij plotseling toch een knik in vele 

ontwikkelingen komen. De conjunctuur slaat om, de 
werkloosheid gaat snel stijgen, de inflatie neemt af, de 
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regering realiseert zich dot aflossingen in de toekomst, 
door de sterke vermindering van de inflatie, niet meer 
zo goedkoop zijn, men moet de tering naar de nering 
zetten. De overheid remt of en versterkt de neergaande 
conjunctuurfase. Eenieder gaat meer op de centen 
letten woordoor extra koopkrachtige vraag met bui
tenlandse produkten wordt gedekt. De overheid ziet 
het einde van de grote aardgasopbrengsten aan de 
horizon komen. leder realiseert zich langzamerhand 
de ernst van de situatie, doch oplossingen worden 
uitsluitend op de conventionele wijze gezocht. 

Oplossingen? 

1985-heden: 
Langzamerhand zijn de oplossingen die worden 

aangedragen uitgekristalliseerd. Ze hebben allemaal 
gemeen, dat er niet voldoende diep over is nagedacht. 

Door alle partijen wordt berusting gepredikt. De 
bevolking wordt duidelijk gemaakt dat er altijd veel 
werklozen zullen blijven en dat we ermee zullen moeten 
leren leven. Een typische benodering die uit onver
mogen is voortgekomen. De argumenten die daarbij 
worden gebruikt verschillen met de politieke richting 
waar ze vandaan komen. Enkele voorbeelden: 
- De arbeidsproduktiviteit blijft zo sterk stijgen dat met 

al het nieuw gecreëerde werk nauwelijks het totale 
aantal arbeidsplaatsen constant kon worden gehou
den. De een denkt de oorzaak bij de vrouwen te 
hebben gevonden en probeert dan via de ontmoedi
ging (terug naar de familieband) iets te bereiken, de 
ander ziet de orbeidsproduktiviteit als de boosdoe
ner en pleit voor werk met nagenoeg geen arbeids
produktiviteitsstijging. (Zouden de oostbloklenden 
model voor dat denken hebben gestaan ?)i 

- Werken is niet het hoogste doel en daarom moet 
ernaar worden gestreefd ieder een basisinkomen te 
verschaffen opdat ieder kan kiezen wat hij het liefste 
doet, ongeacht of de markt daarom vraagt of niet, 
zodat werken niet meer echt nodig is, alsof het 
basisinkomen niet door de werkenden moet worden 
opgebracht. 

- Het minimumloon is veel te hoog, wordt door be
paalde partijen beweerd en zij denken dan dat bij 
veellagere lonen veel werkgelegenheid in de kleine 
dienstverlening zal kunnen worden gevonden. We 
hebben in vroegere eeuwen in Frankrijk stromingen 
gekend die voor een maximum aan weelde pleitten, 
omdat, naar hun visie, dat de meeste arbeidsplaat
sen opleverde. 
Vermindering van de sociale druk is nodig opdat het 

verschil tussen bruto- en netto-loon veel kleiner kan 
worden en 'men' er weer wot harder voor wil gaan 

werken, woordoor de produkten goedkoper kunnen 
worden. Daarom bepleit die groep om maar vast te 
beginnen met de afbraak van de sociale bestedingen, 
alsof dat een werkstimulans kan inhouden. 

Een herverdeling van werk is voor velen de enige 
mogelijkheid om iedertoch van enig werk te voorzien, 
waarbij wordt vergeten, dat een herverdeling, zoals 
die nu wordt aangepakt niets doet aan mogelijke 
prijsverlagingen en de welvaortstijging, maar juist het 
tegenovergestelde bereikt. Misschienwas hetovereind 
houden van alle oudespelregels in ons sociaal dichtge
metseld gebouw wel het belangrijkste doel. Dat is dan 
wel gelukt. 

Verlaging van de lonen, of althans een bij dearbeids
produktiviteitsstijging ochterblijvende loonontwikke
ling moet de oplossing brengen. Alsofheteen haalbare 
kaart zou zijn om bij aantrekken van de bedrijvigheid 
de lonen daarop achterte loten lopen. 

Een gelukkige omstandigheid is dot ongeveer 15 jaar 
geleden het gebruik van de pil een grote vlucht heeft 
genomen, want daardoor is het aantol geboorten met 
meer don 25% afgenomen. Zie in figuur 2 blok 111. 
Donkzij die verandering is het einde in zicht van de 
groei van de beroepsbevolking. Rond 2000 zullen we 
de top bereiken, rond 2015 zullen we weer evenveel 
werkzoekenden hebben als nu en daarna wordt het 
aantal snel minder. Bij dotallesgeldtdevooronderstel
ling dat de aanpak van de werkloosheid geen andere 
wordt en het aantol geboorten op het peil blijft waarop 
het zich nu bevindt. 

Eigenlijk is het onvoorstelbaar te zien met welke 
gelatenheid praktisch heel Nederland alles slikt en 
blijkbaar zo gelukkig is meteen aantol sociale verwor
venheden, dot men daarvoor gaarne een hele genera
tie werkzoekenden wil opofferen, althans zolang men 
denkt het zelfwel te zullen redden. 

De toekomst 

1988-2000: 
Een sterke stijging van dearbeidsproduktiviteitzoals 

die zich in sommige industrietakken voordoet behoeft 
niet nodelig te zijn voor de werkgelegenheid in totaal. 
Dat gaat alleen op als we vinden dat een produktivi
teitssti jgi ng in sterketakken mootgevend moet zijn voor 
de loonstijgingen in de restvan Nederland. Don sturen 
we rechtstreeks op een grote catastrofe aan. 

Een vermindering van de sociale druk op het inko
men kan op twee wijzen worden gerealiseerd. Op de 
eerste plaats door te handelen zoals onze regering dat 
momenteel trachtteverwezenlijken n.l. doorverminde
ring van de uitkeringen en alle doorbij behorende 
secundaire voorzieningen. Als we die weg niet willen 
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en ikhoopdatdatdewens is van al diegenenwaarvoor 
ik dit betoog schrijf, is er een tweede mogelijkheid en 
dat is zorgen dat er meer werkgelegenheid komt waar
door vanzelf die sociale druk vermindert. Als de inge
vulde werkgelegenheid 25% groter zou zijn dan nu, 
zou ruwweg een vermindering van de sociale druk met 
10% ontstaan naast een welvoortsstijging van rond 
10%. 

Een sterke toename van de werkgelegenheid kan 
alleen worden bereiktals veel meer in de breedtewordt 
geïnvesteerd, maar een goed alternatief dat veel 
krachtiger werkt is de aanwezige investeringen veel 
meer en veel beter benuHen. Dat is mogelijk als we de 
werkweek op 6 of 7 dagen zouden willen stellen en het 
aantal uren waarop gewerkt kan worden op 24 uur per 
dag. Let wel, ik pleit niet voor langer werken per 
persoon, maar uitsluitend voor langere bedrijfstijden, 
voor het beter uitnuffen van alle mogelijke investerin
gen. Dat geldt zowel in het bedrijfsleven als in over
heidsfuncties, zowel bij individueel aan functies ge
bonden investeringen als bij openboor in gebruik zijn
de investeringen. Daarbij moet dan ook bijzondere 
aandacht worden besteed aan het vermijden van 
piekbezeHingen op vele plaatsen. 

Herverdeling van werk klinkt heel leuk, als er verder 
niet over wordt nagedacht. Het probleem is echter dat 
in het overgrote deel van onze samenleving, waar de 
werktijd van 40 naar 38 uur is teruggebracht, de inves
teringen weer 5% minder kunnen worden gebruikt. Als 
diewerkvermindering metextra krachten moetworden 
opgevangen, moeten investeringen in de breedte wor
den gepleegd. Dat gebeurt niet en het resultaat is dat in 
het bedrijfsleven weer meer bestedingen in het buiten
land worden ondergebracht. Waar dat niet lukt gaat de 
prijs weer omhoog en prijzen bedrijven zich uit de 
markt, behalve bij de overheid en andere instanties, die 
vroeger trendvolger genoemd werden, maar dat nu 
niet meer zijn, hoewel ze toch een monopoliepositie 
hebben. Daar gaat de kostprijs gewoon omhoog en 
deze zorgt voor het verder afromen van de vrije con
sumptieve bestedingen. 

Lagere lonen bieden geen oplossing. Het is een kreet 
die veel wordt gehoord in werkgeverskringen, maar 
dan vooral bij die werkgevers die over een zicht 
beschikken dat zich niet veel verder uitstrekt dan hun 
eigen bedrijf. Als zij lagere lonen zouden betalen, zou 
hun produkt goedkoper worden en zouden ze meer 
verkopen, zich niet realiserend dat, als alle lonen 
zouden dalen, de koopkracht eveneens zou dalen 
zodat zij er uiteindelijk helemaal geen voordeel aan 
zouden hebben. De enigen, waarbij het resultaat zou 
opleveren zijn de ondernemingen die voor de export 
produceren, maar het is in een samenleving niet moge-

lijk en ook niet rechtvaardig om een zodanige schei
ding aan te brengen, dat er in industrieën, die groeien, 
lagere lonen zouden moeten gelden dan bij de over
heid en dat deel van de industrie dat voor de binnen
landse markt produceert. 

Bestaande regels 

Als de werkgevers de oorzaak bij de hoge prijzen 
zoeken, hebben ze de klok horen luiden, maar de 
klepel niet kunnen vinden of er vanwege de sociale rust 
niet aan durven denken. Het zou een bi jzondere up
swing aan onze economie geven, als we maatregelen 
zouden kunnen vinden die het mogelijk maken om de 
kostprijs duidelijk te verlagen zonder dat er aan de 
lonen iets behoeft te veranderen. Die mogelijkheid 
hebben we; voorwaarde is echter dot we een groot 
aantal apriorismen voor onze besluitvorming een stap 
verder terugplaatsen. Er zijn tal van regels in onze 
samenleving die we accepteren alsof ze van nature zijn 
gegeven of voor de gelovigen onder u, alsof ze testa
mentair onderbouwd zijn. 

Ik zal u er een aantal noemen. 
Werken tussen halfachten vijfuur is normaal; kom je 

daarbuiten, dan moet er extra worden betaald. Zelf 
steeds op een vastetijdthuis komen, is meerwaard dan 
door flexibiliteit tot meer werk komen want dat werk is 
dan toch voor anderen. 

Werken op zaterdag is vreselijk want er is zo lang 
voor die vrije zaterdag gevochten. Daarom moet er op 
veel plaatsen 100% toeslag op de lonen worden be
taald, om van werken op zondag maar niet te spreken, 
want dat mag van de kerk helemaal niet. Toch is dat 
bi ijkbaar met een hele hoge toeslag (200%) op het loon 
wel af te kopen. Niets doen op zaterdag en zondag is 
meer waard dan de investeringen uitnuHen, hetgeen tot 
minderwerklozen zou leiden. Op die dagen hetdubbe
le loon beuren i.p.v. werklozen werk en normaalloon 
gunnen is de grendel op die mogelijkheid. 

ledereen heeft er bl ijkbaar ook recht op om altijd op 
dezelfde tijden te werken, ongeacht de tijden en de 
vraag of de investeringen op dat moment beschikboor 
zijn of niet. In verschoven tijden werken moet met een 
extra toeslag betaald worden. Het recht dat praktisch 
onmogelijk te maken weegt zwaarder dan beter con
currerend te worden. 

ledereen heeft het recht om elke dag evenveel uren te 
maken, of er werk is of niet. Die overcapaciteit zit in de 
kostprijs. Een lagere omzet, als gevolg daarvan, is 
minder erg dan een vermeende zekerheid op de om
vang van ieders eigen werk en inkomen. Dat lagere 
omzet leidt tot minder arbeidsinzet is niet zo erg, want 
het is toch die ander die er uitvliegt of er niet inkomt. 



ledereen heeft recht op een vaste betrekking; als er 
kans is dat het werk niet continu kan worden gegaran
deerd, moet de werkgever het blijkbaar maar niet 
aannemen of naar het buiten land uitbesteden. Recht op 
vast werk gaat voor kans op meerwerk, want dat is voor 
een ander. 

ledereen heeft b lijkbaar recht op een vaste functie. 
Het is nog niet zo erg als in Engeland waar een 
metaalbewerker geen gat in een houten onderdeel 
mag boren, maar toch verlangen wij overal vaste 
functies en als er dan tijdelijk geen werk is kunnen we 
ander werk weigeren als dat niet van onze standing is. 
Daar moeten dan maar anderen voor worden aange
trokken. Dat dat weer kostprijsverhogend werkt en 
omzet verminderend is, is minder erg dan een stuk 
standing opgeven, want dat hebben velen nodig als 
alternatief voor de differentie die voorheen met het 
loon werd aangegeven. 

ledereen heeft blijkbaar recht op een loon dat alleen 
maar gelijk mag blijven of stijgen, hoewel zijn presta
ties misschien teruglopen of als onder toenemende 
concurrentie de kostprijs te hoog is geworden. In dat 
laatste geval moet het bedrijf maar sluiten. Verworven 
rechten hebben voorrang, ook als de materiële inhoud 
daarvan tot nul teruggaat. 

ledereen heeft bi ijkbaar het recht op loonsverhoging 
als er een paar bedrijfstakken zijn geweest waar door 
extra investeringen de produktiviteit sterker is ge
groeid dan bij de rest. Een recht op gelijkheid houdt 
blijkbaar in dat niemand voorop mag lopen, ook al 
heeft dat tot gevolg dat steeds minder werkers het voor 
steeds meer anderen moeten verdienen. 

ledereen heeft er blijkbaar rechtop om al die rechten 
te behouden, als datvoorde hele samenleving niet lukt 
dan maarvooreen zo grootmogelijkdeel daarvan. Op 
die manierwordteen tweedeling gecreëerd inde have
lotsen de have-nots, waar het goed toeven is zolang je 
maar bij de eersten behoort. Overigens, voor velen is 
dat niet moeilijk want de regels terafscherming worden 
uitsluitend door de have-lots zelf bepaald. 

Opruimen 

Zo verkrijgt blijkbaar niemand het recht om nu eens 
nuchter, het gezond verstand volgend, al die scheidin
gen omver te holen om weer een situatie te scheppen 
waar kansen en mogelijkheden zitten voor velen die nu 
zijn uitgesloten. Dot lukt niet omdatdaarvooreerst vele 
wettelijk vastgepende hindernissen moeten worden 
opgeruimd. Dot opruimen moet gebeuren door inston
ties die deze structuur zo wilden en hem daarom ook zo 
gebouwd hebben. Het is een hiërarchie van zekerhe
den, hoe dichter je bij de i nner-ci rele zit hoe veiliger dat 

voor jezelf is. Het toppunt daarin is dat de regelgevers 
hun rechten tot in de Grondwet hebben weten te veran
keren. Democratie in de zuiverste vorm.ls het niet? 

Verschuiving 

Als voor werk 1 00 wordt betaald en we kunnen meer 
verkopen, maar we hebben geen geld om daarvoor 
eerst nog te investeren, zouden we dat kunnen omzei I en 
door flexibel te worden op alle mogelijke gebieden. 
Werk op een andere tijd, op een andere plaats, op een 
andere dag, anders verdeeld, er zijn vele mogelijkhe
den. Dan zegt ons sociale bestel'neen', je mag niet zo 
gaan schuiven dat meer mensen ( dievaak als werkloze 
minder dan 70 aan sociale uitkering hebben) met 
dezelfde investeringen kunnen werken zodat ze don 
allemaal 100 verdienen, want dan komen werktijden te 
liggen buiten het normale patroon, op andere uren, 
andere dagen, andere plaatsen etc. en daarvoor moet 
extra worden betaald. Zo weet ons sociale stelsel de 
marginale loonkosten op te voeren tottussen de 125 en 
250, afhankelijk van de gedachte oplossing. De 
bouwers van ons sociale stelsel voelen zich blijkbaar 
gelukkig met deze situatie waarbij zeer veel karweien 
niet rendabel zijn en dus in ons land niet in uitvoering 
worden genomen. Veel werk verdwijnt op die manier 
naar het buitenland. Ook als het tijdelijk werk is, 
prefereren velen (hier doel ik niet op werkgevers) dat 
die activiteiten in overwerk worden uitgevoerd boven 
het aantrekken van extra krochten in tijdelijke en flexi
bele dienstverbanden. De resultaten hiervan zijn gelijk 
aan de hiervoor behandelde. 

Arbeidstijdverkorting 

Hebt u wel eens bedacht hoe voor meer mensen werk 
ontstaat als de werktijd van 40 uur naar 38 uur per 
week gaat? Dat is praktisch niet mogelijk zonder veel 
investeringen in de breedte. Ook bij een verkorting van 
38 naar 37 zou dot probleem niet kunnen worden 
opgelost. Anders wordt het echter, a Is we de verkorting 
naar 36 uur zouden doorvoeren en tegelijkertijd een 
aantal hiervoor genoemde sociale blokkades zouden 
opheffen. We zouden don in staat zijn om een heel 
ander patroon van werken in te voeren. Als de zaterdag 
als een normale werkdag zou worden aangemerkt en 
een werkdag van negen uur als normaal zou mogen 
worden beschouwd, zouden drie mensen full-time kun
nen werken op twee arbeidsplaatsen. Zij zouden dan 
een werkweek hebben van vier dagen à negen uur, 
oftewel 36 uur per week. Velen zullen dan ageren en 
schreeuwen dat de vrije zaterdag en de achturige 
werkdog verworven rechten van de arbeidersklasse 

31 



zijn, maar ik zou daar graag tegenover willen stellen 
dat in de nieuwe situatie maar vier dagen per week 
behoeft te worden gewerkt en dat wordt door zeer 
velen hoog gewaardeerd. Een tweede voordeel daar
bij heeft een nationaal karakter, want daardoor ont
staat een potentiële capaciteitsverruiming van 40% 
zonder dat daarvoor extra behoeft te worden geïnves
teerd. Ook als de lonen zodanig worden verhoogd dat 
bij 2 uur minder werken per week de loonsom per week 
gelijk blijft, heeft dit door de grotere inzet van de 
investeringen een lagere kostprijs tot gevolg voor 
praktisch elk soort werk, ook kantoorwerk. Natuurlijk 
zou zoiets niet ineens per decreet integraal kunnen 
worden ingevoerd. Er zal een structureringsfase voor 
nodig zijn, waarin die overgang geleidelijk kan wor
den gerealiseerd. De afzet moet zich aanpassen, bij 
herstructureringen kan ermee worden gerekend, een 
nieuw communicatiepatroon vooral met de rest van de 
samenleving moet worden opgezet, etc. Voor zo'n 
overgang zou vijf jaar kunnen worden genomen. Het is 

32 24 uur per dag, 365 dagen per jaar 

denkbaar en zeer waarschijnlijk beter, om die invoe
ring niet per bedrijfstak of per bedrijf, maar perfunctie, 
per afdeling of per persoon te doen ingaan. Daarbij 
zou het aan bevel i ng verdienen om de werkregels en de 
andere sociale regels op dezelfde wijze te doen koppe
len en geldend te laten worden. 

Er is nog een mogelijkheid die ik hierna noem, maar 
die ik verder buiten beschouwing wil laten omdat ze 
maar beperkt invoerbaar is, doch tot dezelfde resulta
ten kan leiden. Het is een patroon waarbij de hele 
weekindeling terzijde wordt geschoven en de mensen 
in twee verschoven groepen zouden kunnen werken in 
een r itme van 4 dagen werk gevolgd door 4 dagen vrij, 
bij een 1 0-urige werkdag. 

Flexibiliteit 

De flexibiliteit van de werkdag zou moeten kunnen 
variëren tussen vijf en tien uur per dag en voor langer 
werken dan acht uur geen overwerktoeslag, maar een 



normaal vast salaris en verder alleen de afspraak dat 
plussen en minnen binnen 12 maanden moeten worden 
gehouden. De schommeling in de werktijd moet indivi
dueel op het werk worden afgestemd. Bijna alle thans 
optredende bottle-necks worden don vermeden, woor
door a lies veel vlotter verloopt. Ook wordt dan voorko
men dat bij order-onderbezetting toch loonkosten 
moeten worden gemaakt (werknemers wel aanwezig 
maar geen werk) en bij overbezetting extra kosten 
ontstaan (overwerk met extra toeslagen). 

De kapitaalgoederen moeten eigenlijk, wanneer ze 
echtduurzijn, tijdelijk zwaar of slechts kortetijd kunnen 
worden benut voor bepaalde toepassingen, 24 uur per 
dog bezet kunnen worden en het moet voorgoed tot het 
verleden gaan behoren dat het werk buiten de 'norma
le' uren a !leen behoeft te worden gedaan door mensen 
die een blouwe kiel aan hebben. Hierbij valt te denken 
oan vele loboratoriumopstellingen, meetapparatuur, 
computergebruik, dure installaties in ontwikkelings
centra, vliegtuigen, ziekenhuisinstallaties, investerin
gen in onderwijsinstituten, etc. en dat alles zonder dat 
extra vergoedingen verlangd worden anders dan ter 
vergoeding van te maken extra kosten. 

Doorlooptijden 

Een belangrijk deel van het kapitaal dat in een onder
neming is gestoken, wordtvastgehouden door de voor
roden en het onderhonden werk. Door de doorlooptij
den von alle activiteiten sterk te verkorten kon een 
aanzienlijk deel van dot kapitaal weer worden vrijge
maokt en eventueel beschikboor komen voor extra 
diepte-investeringen of anders in nieuwe andereactivi
teiten worden gestoken. De hiervoor geschetste veran
deringen: bedrijven meer dogen open, investeringen 
meer uren per dog bezet en flexibiliteit in arbeidspo
tronen zullen bij een goede planning de doorlooptijd
verkortingen als een niet onaanzienlijk nevenprodukt 
te zien geven. Voorwaarde doorbij is de integrale 
aanpak, want voorol in de indirecte sectoren en activi
teiten wordt nog wel eens gedocht dot arbeidspotronen 
en alles wat daarbij hoort voor hen bij het oude kon 
blijven. 

Resultaten 

De voornoemde veronderingen zullen ieder voor zich 
op de kostprijs een neerwaartse invloed hebben. Al 
deze invloeden zullen samen uiteindelijk tot tussen de 
5% en 1 0% kunnen oplopen. Vooro I voorde export zou 
dot een gigontische stimulans zijn, die doornoost tot 
gevolg zou hebben dot weer meer geld in diepte
investeringen kon worden gestoken, woordoor de po-

si tie nog eens extra kon worden versterkt en er weer een 
situatie van full-employment kon worden bereikt. 

Wat ik hier heb geschetst geldt niet alleen voor directe 
productiewerkers, maar voor ieder die werkt, voor 
direden en voor indirecten, voor overheid en bedrijfs
leven, voor proetisch iedereen, waarbij ook niet verge
ten moet worden dot vele bottle-necks in onze infra
structuur eveneens zijn verdwenen. Zo zullen de pieken 
op onze wegen en in de telecommunicatie veel minder 
worden, woordoor daar niet zoveel behoeft te worden 
geïnvesteerd. Er behoeft bedrijfsmotig veel minder te 
worden gebouwd en uitgebreid en de veel intensievere 
benutting van gebouwen en installaties zal duidelijk 
energiebesparend werken. Er zullen veel minder of
stemverliezen zijn, want alle functies en diensten zijn 
veellanger bereikbaar. 

Alleen sociaal gezien zullen vele conventies moeten 
worden verbroken. 

Kansen 

De hier voorgestelde veronderingen hebben om twee 
redenen juist voor ons land kans van slagen. 

Nederland heeft een bijzondergrote openheid in zijn 
economie (meer don 50% van ons notionaa l inkomen 
wordt geëxporteerd), doordoor zal een prijsverlaging 
meteen een grotere vraag ontmoeten, want het afzet
gebied ligt voor een belangrijk gedeelte buiten onze 
grenzen. 

De buitenlandse concurrentie zal door niet op gelijke 
wijze op kunnen reageren want zij kon die flexibiliteit 
niet aan. De door mij geschetste flexibiliteit is alleen 
haalboor waar de individuele verzelfstandiging zover 
is gegaan dot niet alles tot in detail behoeft te worden 
geregeld, moor door practisch elk individu met veel 
meerzelfstandigheid kanworden benaderd. Oeveron
deringen in onze opleidingen, waarmede we eind 
zestiger jaren zijn begonnen, hebben dit mogelijk 
gemaakt. Mijn ervaring met vele bedrijven elders in 
diverse Ionden hebben mij de stellige overtuiging ge
geven dot we doormede op de andere ontwikkelde 
Ionden tien tot twintig jaar voorliggen. Dot moeten we 
nu eens eindelijk uitnutten. 
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