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Werk4elegenheid, . 
Werldoosneid, Arbeidsmarkt 
PAUL VAN SCHILFGAARDE* 

Eind verledenjaar deed de oud-VNO-man 
Hollander in een interview met de NRC een aantal 
opmerkelijke uitspraken. 'Het merkwaardige aan 
onze houding tegenover werkloosheid is dat wij 
het een probleem vinden. 50 jaar geleden werkten 
er 4.500.000 mensen tegen een laag salaris en 
met lage productiviteit. Nu, in 1986, werken er 
weer, of nog steeds, 4,5 miljoen mensen. Zij 
verdienen veel meer en produceren bovendien 
zoveel meer dat ook alle anderen in onze 
samenleving ervan kunnen leven. Laten we liever 
blij zijn dat wij in staat zijn met hetzelfde aantal 
mensen zoveel meer te produceren, in plaats van 
te zuchten over degenen die niet werken' .1 

Zo bezien is werkloosheid een luxe probleem en er zijn 
heel wat redenen om inderdaad van een luxe probleem 
.te spreken. Is er ooit een samenleving geweest waar 
zo'n welvaart (gemiddeld!) heerste als nu bij ons? Is er 
ooit een situatie geweest waarin het dorp boos was op 
de vissers die de eerste dagen van de week al genoeg 
hadden gevangen voor de hele week? Is het nationaal 
inkomen per hoofd van de bevolking dan niet zo hoog 
dat wij inderdaad van een rijk land kunnen spreken? 
Het is allemaal waar, maar er zijn wel 700.000 werklo
zen en dat aantal vermindert slechts heel langzaam en 
wij hebben, ondanks bijna 20 jaar structurele werk
loosheid,2 nog altijd geen strategie ontwikkeld om als 
samenleving hiermee om te gaan. Kom mij niet vertel
len dat het grootste deel zich best gelukkig voelt in die 
situatie. Hettegendeel blijkt uitserieus onderzoek, ook 
al zijn velen, vooral langdurig werklozen, reeds zo 
murw gemaakt, dat werk-motivatie ontbreekt. Boven
dien, hoe staat het met de verborgen werkloosheid: de 
vrouwen die willen werken, maar niet staan ingeschre
ven; de VUT -ters, WAO-ers en andere uitgescha
kelden? Hiertreffen wij natuurlijkveel meer mensen die 
besttevreden zijn met hun situatie, maar het is duidelijk 
dat hier nog een vrij grootverborgen arbeidspotentieel 
ligt, dat wij niet gebruiken. Luxe of onmacht? 

Het arbeidsbestel is door de ingrijpende economi
sche veranderingen in de afgelopen decennia aan een 
even ingrijpendewijzigingtoe, maarhet is duidelijk dat 
arbeid veel meer betekenis heeft dan alleen een econo
mische. Economisch geldt vooral de opbrengst van de 
arbeid; in desamenieving als geheel geldtookde inzet, 
de betrokkenheid, het contact, het ingeschakeld zijn . 

* D~ auteur was onder meer voorzitter van de 
Sociaal-Economische Werkgroep van D66 en is 
buitengewoon hoogleraar te Delft. 

Bovendien, met arbeid is beloning verbonden, verdien
sten in de verschillende betekenissen van het woord. 
Door arbeid krijgen mensen een plaats, door de belo
ning ontstaat inkomen en de mogelijkheid ook buiten 
de arbeidsplaats een positie in te nemen: voor anderen 
te zorgen, samen met anderen iets te ondernemen, 
contracten aftesluiten, een woning te huren ofte kopen. 
Inkomen is een niet te verwaarlozen goed en steeds 
duidelijker blijkt dat zonder arbeidsinkomen de mar
ges wel uiterst minimaal worden.3 

Het probleem van de arbeid is dan ook (sociaal
economisch) drieledig: het probleem van dewerkgele
genheid; het probleem van de werkloosheid en het 
probleem van de inkomens. 

Wij zien hier drie problemen met elk een eigen 
karakter en een aparte ontwikkeling en wetmatigheid. 
Elk van deze problemen kent eigen oorzaken en eigen 
oplossingen; zij staan als het ware in afzonderlijke 
systemen; zowel juridisch als economisch, sociaal en in 
de persoonlijke beleving, maar wel is er een sterke 
samenhang. Het bizarre dilemma doet zich voordat het 
werkloosheidsprobleem niet, los van werkgelegen
heid en inkomen, oplosbaar is, maar dat tegelijkertijd 
de economische eisen, die worden gesteld om werkge
legenheid en inkomen structureel te doen stijgen, op
lossing van het werkloosheidsprobleem verhinderen. 

Evaluatie van 20 jaar werkgelegenheidsbeleid (een 
term die zowel werkgelegenheidsbevordering als 
werkloosheidsbestrijding moet dekken) leidt tot de 
droevige conclusie dat de miljarden die door de over
heid zijn uitgegeven geen enkel zichtbaar effect op 
macro niveau laten zien. Wel zijn er geslaagde projec
ten en zijn er regionaal positieve effecten aan te wijzen, 
maardaaris hetdan ook mee gezegd. Landelijkgezien 
lijkt het erop dat alle nota's, beleidsinspanningen, 
goede bedoelingen per inzet van velen ten spijt, het 
aantoonbare effect nihil is geweest. 

Zoals gezegd: een fundamentele reden daarvan lijkt 
te zijn dat de drie problemen hier genoemd binnen ons 
huidig arbeidsbestel noch apart kunnen worden opge
lost (omdat de maatschappelijke samenhang te groot 
is) noch gezamenlijk konden worden aangepakt (om
dat de belangentegenstellingen te groot zijn). En dat 
leidt tot althans één laatste probleem dat ik aan de drie 
wil toevoegen, namelijk de arbeidsmarkt. Ik wil op elk 
der vier problemen nader ingaan. 

Werkgelegenheid 

Toen in 1945 de wederopbouw begon is zeer veel 
aandacht gegeven aan de economische ontwikkeling . 
Volledige werkgelegenheid werd een hoofddoelstel
ling van het sociaal economisch beleid. En met succes. 



Hoog salaris, hoge productiviteit (Shel/-foto) 

Tussen 1945 en 1965 bleek sterke economische groei 
samen te gaan met groei van werkgelegenheid . De 
arbeidsproduktiviteit nam snel toe, maar de produktie
groei was nog groter. Mede door een arbeidsduurver
korting, die uiteindelijk leidde tot de 40-urige werk
week en een vrije zaterdag, steeg het aantal arbeids
plaatsen tot het niveau waarbij het de gehele beroeps
bevolking absorbeerde. In 1965 was het aantal ar
beidsjaren (volume) gestegen tot 4.600.000; vanaf on
geveer 1960 wastoen al sprake van volledige werkge
legenheid, zo niet een overspannen arbeidsmarkt. 
Daarna niet meer! In 1967 begon de recessie en de 
werkgelegenheid is daarna nooit meer op hetoude peil 
teruggekomen .4 De aanzwellende stroom van nieuwe 
toetreders tot de arbeidsmarkt (de geboortegolf van 
1946) kon niet meer worden opgenomen. 

Even belangrijk was, ook omstreeks 1965 ingezet, de 
structurele teruggang in de industrie. Let wel, van de 
werkgelegenheid . De industriële produktie nam niet 
echt af. De sterke groei was er uit en de werkgelegen-

heid nam niet meer toe, maar het zou een misverstand 
zijn om te denken dat de industrie ook in dezelfde mate 
aan economische betekenis inboette. De dienstensec
tor (al vanaf ongeveer 1960 de sterkste groeier) kan het 
verlies aan werkgelegenheid in industrie en landbouw 
niet meer opvangen. Het duurde tot midden van de 
jaren '80 tot ook de dienstensector zelf werkgelegen
heid begonteverliezen . Voorhetzoverwas, had ookde 
bouwsector (te beginnen rond 1978) een kwart van 
haar werkgelegenheid verloren. 'Men hoeft niet te 
slagen om vol te houden' was een lijfspreuk van Willem 
de Zwijger. Natuurlijk moeten we doorgaan, al was het 
alleen al omdat voor veel individuele personen wel 
degelijk iets positiefs is gebeurd. 

Sinds 1981 (toen begon de werkloosheid te stijgen, 
maar dat had met werkgelegenheid nauwelijks iets te 
maken!) hebben parlement en regering om het hardst 
geroepen dat er werkgelegenheid moest komen; ar
beidsplaatsen! Maar het is belangrijk te beseffen dat 
de werkgelegenheidsproblematiek veel dieper en veel 
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verder ligtverankerd. Een conjuncturele opbloei neemt 
het structurele probleem niet weg en een gematigde 
groei die volgens prognoses gemiddeld de 2% kan 
halen, biedt weinig perspectief bij een even sterk 
groeiende arbeidsproduktiviteit. Sterke groei van 
werkgelegenheid is dan ook in het komend decennium 
gevoegelijk naar het land der dromen te verwijzen. 
Deze kwantitatieve uitspraak verdient echter een kwa
litatieve nuancering. Er zullen verschuivingen blijven 
optreden tussen de verschillende sectoren in de bedrij
vigheid. Het komt mij voor dat zowel de traditionele 
industrie als de traditionele (zakelijke) diensten zullen 
blijven afnemen, doch dat er goede kansen zijn voor 
een nieuwe, half industrie/half dienstensector op basis 
van moderne technologieën en communicatiemetho
dieken. Hiermee samenhangend is nu reeds een toene
mende schaarste te constateren op deelsegmenten in 
de arbeidsmarkt. Het is te verwachten dat ditverschijn
sel blijvend zal zijn. 

Wij hebben te maken meteen economische groei die 
maximaal gelijk is aan de stijging van de arbeidspro
duktiviteit. Daarnaast zien wij een stevige groéi van de 
beroepsbevolking, die naarverwachting voorlopig zal 
aanhouden. De belangrijkste vraag van de toekomst 
van de werkgelegenheid is dan ook of het mogelijk zal 
zijn de achterblijvende arbeidsproduktiviteit te combi
neren met economische groei. Geformuleerd als doel
stelling: om de gewenste groei van de werkgelegen
heid te bewerkstelligen is het noodzakelijk dat de 
arbeidsproduktiviteit sterk achterblijft bij de groei van 
de produktie. Daarvoor is het nodig de produktiegroei . 
te concentreren in sectoren of activiteiten met een lage 
arbeidsproduktiviteit. Hier ligt één van de belangrijk
ste opgaven van het economisch beleid . 

Werkloosheid 

Werkgelegenheid is een economisch probleem en 
speelt op macro-, bedrijfstak- of groepsniveau. Werk
loosheid is in de eerste plaats een individueel pro
bleem. Het feit dat veel mensen werkloos zijn, is hier 
mee niet in tegenspraak. Het is momenteel een collec
tief, gezamenlijk ervaren probleem met ernstige socia
le consequenties, maar toch is de realiteit altijd weer: 
de werkloze mens als individu. Het oplossen van het 
werkloosheidsprobleem vraagt dan ook om het oplos
sen van een veelheid van individuele problemen. Pas 
door het zo op te vatten en aan te pakken wordt het 
hanteerbaar. 

AI die individuele problemen zijn verschillend : de 
jonge bouwvakker, de 'afgevloeide' boekhouder met 
20 dienstjaren, de werkzoekende gescheiden vrouw, 
het Surinaamse meisie, de Turkse man die juist zijn 

gezin heeft laten overkomen. Er is geen geval gelijkaan 
het andere. De wet bekommert zich daar niet om. Daar 
worden criteria gezocht om de rechtmotigheid van een 
uitkering te beoordelen. De individu komt in de molen, 
wordt op basis van een 'formulier' beoordeeld en komt 
(eventueel via sociaal-wetenschappelijk onderzoek) 
als stereotype weer boven. 

Voorikop het individuele probleem inga, ietsoverde 
stereotypes, maar dan gezien als trends en vaak voor
komende problemen. Collectieve werkloosheid ont
staat door twee factoren : een groeiende beroepsbe
volking bij niet of weinig groeiende werkgelegenheid 
en afslanking of opheffing van bedrijven ofbedrijfstak
ken. De eerste factor legt vooral de last van de werk
loosheid bij de nieuwetoetreders; de jongeren,school
verlaters, herintredende vrouwen en migranten; de 
tweede bij diegene die niet voldoende weerbaarheid 
hebben om een nieuwe baan teverkrijgen : de ouderen, 
de laag-geschoolden, de specialisten in een uitgestor
ven vak, de vaklieden in een slechtflorerende bedrijfs
tak. Waar deze twee factoren samenvallen ontstaan 
nauwelijks beheersbare sociale problemen zoals blijkt 
uit de histories van langdurig werklozen of (vanuit een 
andere invalshoek) de werkloosheid in oude stadswij
ken en stadsvernieuwingsgebieden. De opeenstape
ling van problemen (stadswijken met 30-40% werklo
zen, 70-80% uitkeringstrekkers!) maakt werkloosheid 
tot een collectief probleem. Aandacht voor ·speciale 
groepen (langdurig werklozen, jongere drop-outs, 
achterstandsgebieden, etnische groepen) is dan nood
zakelijk, maar telkens zal blijken dat aan de basis toch 
steeds het individuele probleem van de enkeling ligt. 

De (n ieuwe) werkloosheidswet is een verzekering . 
Niemand kan zich verzekeren tegen zijn eigen beslis
singen. Verzekering is mogelijk tegen schade of onheil 
dat van buiten, en buiten iemands wil, wordt aange
daan. Dit geldt even goed voor brand, auto-onge
lukken en ziekte als voorwerkloosheid. Dit houdt in, en 
daar ligt een fundamenteel probleem, dat werkloos
heid volgens de criteria van de N.W.W., onvrijwillig 
moetzijn en blijven. Wie vrijwillig ontslag neemt, is niet 
werkloos of komt althans n iet voor een NWW -uitkeri ng 
in aanmerking.5 

Dit gegeven ligt diep in ons rechtsstelsel verankerd, 
maar voor de werkloze is dit, in een situatie van 
structurele werkloosheid zoals wij die kennen, desas
treus. Niet alleen moet de werkloze kunnen aantonen 
dat het ontslag onvrijwillig is (een nette ontslagbrief 
zoals een politicus of bestuurder die pleegtte schrijven· 
is er niet bij!), maar hij of zij moet blijven bewijzen dat 
de werkloosheid steeds maar onvrijwillig blijft. Na een 
nare ervaring, die iemand is overkomen, volgt een 
rouw-periode waarin het mogelijk is deze ervaring te 



De double bind 
De double bind situatie wordt welomschreven als 
de situatie waarin iemand 'niet kan winnen'. Zij 
ontstaat wanneer iemand in een situatie komt met 
verschillende soorten regels waarbij iedere 
mogelijke keuze in strijd lijkt te zijn met één of soms 
meer van die regels; kortom: wat hij of zij ook 
doet: altijd verkeerd, altijd bestraft. 

De werkloze komt al gauw in zo'n situatie. Eerst 
wordt geëist werk te zoeken en te solliciteren . 
Zonder dat geen recht op uitkering. Er komen 
alleen maar negatieve reacties op de sollicitaties 
(geen baanL maar tegelijkertijd een positieve 
ethische stimulans. Braaf zo! (Schouderklopje 
voor de hond.) Als het positieve doel, de vaste 
baan, onbereikbaar blijkt brengt de werkloze een 
offer: tijdelijk werk op onregelmatige uren, 
wanneer dat beschikbaar wordt. Op grond van de 
dubbele ethiek wordt dit geprezen en onmiddellijk 
bestraft: de verdienste wordt gekort op de 
uitkering! Braaf dat je werkt, maar stout dat je 
verdient. 

Er blijven nu nog twee keuzemogelijkheden: 
werken zonder officieel verdienen of niet werken 
en wel een uitkering . In beide gevallen ontbreekt 
nu het schouderklopje en volgen alleen nog maar 
negatieve oordelen. Verwerpelijk en lui! In ieder 
geval slecht. Zo kruipt onze werkloze in een 
hoekje of duikt onder in een eigen cultuur. 

verwerken . Daarna zal iemand 'opnieuw' kunnen be
ginnen. De basis daarvoor is dat de ervaring als het 
ware als 'eigen beslissing' is verwerkt. Het is een deel 
van het leven geworden en basis voor nieuwe beslissin
gen. 

Na een echtscheiding is dat ook zo en ook na de dood 
van een geliefde of na een auto-ongeluk met blijvend 
letsel. Er is de mogelijkheid het eens te worden met wat 
je is overkomen, dit op te nemen in de 'choix originel'S 
van het leven . Het is mogelijk een nieuw leven op te 
bouwen op deze basis. 

De werkloze heeft die kans niet, tenzij hij of zij een 
nieuwe baan krijgt. Blijvend moet worden aangetoond 
dat de werkloosheid onvrijwillig is. De situatie omzet
ten in een eigen keuze en daar iets positiefs mee doen is 
verboden. Klussen, eigen woning opknappen, een op
leiding volgen, werkervaring opdoen; met speciale 
toestemming mag het soms, maar de fundamenten van 
de wet verzetten zich ertegen. 

In ander verband heb ik dit de 'double bind' van de 
werkloze genoemd (zie kader). Er zijn immers twee 
mogelijkheden: zelf aanpakken of bij de pakken neer
zitten . Beide zijn verboden, onderworpenheid wordt 
geëist, maar wordt tegelijkertijd verfoeid. Smalend 
laten zelfs ministers zich uit over het gebrek aan motiva
tie, maar wie motivatie toont wordt op de vingers getikt 
en de uitkering wordt gestopt.6 

Werkloosheidsbestrijding zal moeten aanknopen bij 
deze individuele problematiek, maar ook bij de collec
tieve problematiek die sterk samenhangt met de 
groepskenmerken zoals hierboven genoemd. Scho
ling, opbouwen van een nieuw vakmanschap, weer-

baarder maken zijn even belangrijk als het leggen van 
een basis voor motivatie. Tenslotte moet erop worden 
gewezen dat, als er niet meer arbeidsplaatsen ont
staan, dit alles alleen maar een verschuiving van het 
probleem betekent. Werkloosheidsbestrijding zal 
slechts succes hebben als zij wordt gericht op het 
ontwikkelen van nieuwe potentieel koopkrachtige 
vraag. 

De inkomens 

'Tien procent van de Nederlanders leeft beneden de 
armoedegrens' . 'Het overgrote deel van de minima zijn 
mensen zonder werk'. 'Het aantal langdurig werklo
zen, dat kans ziet door klussen hun levensstandaard op 
peil te houden, is uiterst minimaal'. 'In toenemende 
mate worden scholen geconfronteerd met leerlingen 
die een baan belangrijker vinden dan een diploma'. 
'Veel minima zijn langdurige minima; veel kans op 
ontsnapping hebben zij niet'. Dit zijn enkele uitspraken 
uit recent onderzoek naar de inkomenspositie van 
Nederlanders. Na een periode waarin vooral de wel
vaartstaat in de belangstelling stond, begint nu het 
besefte ontstaan dat niet alles welvaart is. De tweede
ling in de samenleving blijkt dieper dan verwacht. 

Inkomens hebben te maken met werk. Wie geen 
inkomen uit arbeid heeft (inclusief pensioenL leeft in 
Nederland vrijwel altijd van een uitkering . Maar deze 
individuele karakterisering staat niet los van cate
gorale: de inkomensverschillen tussen minimumloon 
en modaal zijn uiterstgering, arbeidsinkomensquote is 
vanu it economisch gezichtspunt erg hoog; de inko
mensoverdrachten zijn volgens velen te hoog; het inko
mensaandeel van de overheid is stevig opgelopen. De 
problematiek van de individuele inkomens is in de 
afgelopen jaren duidelijk toegenomen, veel meer dan 
die van het nationaal inkomen, dat in feite momenteel 
hoger is dan in 1978 toen iedereen nog dacht dat we in 
een welvaartstaat leefdenJ 

Het is niet mogelijk hierop diep in te gaan. Laat ik 
volstaan met te wi jzen op de merkwaardige tegenstell
ing dat het gevoel van armoede zeer veel heeft te 
maken met de bij de individualisering horende luxe. 
Tachtig jaar geleden woonden er 5 à 6 mensen in een 
woning. In 1950 waren het er nog 4,5; in 1987 hebben 
we een woningbezettingsgraad van ± 2); het aantal 
een- en tweepersoonshuishoudens is tot ruim boven de 
50% gestegen en we verwachten een verdere daling 
van de gemiddelde huishoudensgrootte tot beneden de 
2,5 (in de grote steden beneden de 2!). Het is duidelijk 
datal deze individuele oftweezame huishoudens meer 
woonruimte vragen en door hun levensstijl een veel 
groter deel van het nationaal inkomen opeisen dan 
vroeger. Een gezin met twee kinderen levend op een 
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minimumloon is geen vetpot, maar als die kinderen elk 
zelfstandig gaan wonen, eigen woonruimte, keuken, 
gas, elektriciteit vragen , is ineens veel meer geld nodig 
en als dit er niet is, dan ontstaat er armoede. 

Macro gezien is dit proces goed te zien . De huishou
dens hebben meergeld nod ig, het besteedbaar gezi ns
inkomen zou evenredig moeten stijgen en dat laatste 
gebeurt niet of onvoldoende. Door de inkomensverde
ling komtvervolgens dearmoede lang nietaltijdterecht 
bij de 'veroorzakers'. De 'minima zonder marge' zijn 
wellicht vaker de achterblijvende ouders (bejaarden, 
oudere alleenstaanden, vaak ook eenoudergezinnen) 
dan de weerbaarder groepen uit de samenleving. Het 
recht van de wet hoeft niet rechtvaardig uitte werken in 
de samenleving. Een scheve verdeling treft zwakkeren 
en 'niet-schuldigen' . 

Het individuele inkomensprobleem heeft veel te ma
ken met het werkloosheidsvraagstuk. Het macro-eco
nomische inkomensprobleem heeft alles te maken met 
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(Shell-foto) 

economische groei en werkgelegenheid . Zonder het 
inkomensprobleem fundamenteel aan te pakken is het 
werkloosheidsprobleem onoplosbaar, maar een aan
pak zal wel moeten passen in de speelruimte die de 
economische ontwikkeling biedt. Graag herhaal ik 
hier het voorzichtig pleidooi van Albeda van het 'ge
deeltelijk basisinkomen', zoals dat door de WRR is 
voorgesteld.8 Maatschappelijk en economisch lijkt al 
gemene invoering op korte termijn niet mogelijk, maar 
in een strategie op langeretermijn zal toch het individu
ele inkomensprobleem een sleutelpositie blijven inne
men . Een voorzichtig en geleidelijk pad naar een 
gedeeltelijk basisinkomen lijkt daarin de beste keuze.9 

De arbeidsmarkt 

Steeds meer worden bedrijven geconfronteerd met het 
feit dat grote werkloosheid samen gaat met schaarste 
op bepaalde segmenten 'van de arbeidsmarkt. 'Discre-

• 



panties tussen vraag en aanbod' heet dat al geruime 
tijd in nette taal, maar ondanks hetfeitdatdital ruim 10 
jaar geleden werd gesignaleerd, 10 is er nog nauwelijks 
iets gedaan om hier een oplossing voorte brengen . Het 
blijkt erg moeizaam op dit punt iets concreets te onder
nemen. Laten wij als voorbeeld de bouwsector nemen. 
Reeds eind jaren '70 was bekend en berekend dat in 
toenemende mate renovatie, herstel en beheer van de 
woningvoorraad voor een deel de plaats zou innemen 
van uitbreiding en nieuwbouw. Daarmee gaat ge
paard: kleinschaligheid, ander meer all-round vak
manschap, ander management en ander soort projec
ten . Investeringen in mensen zouden in de plaats moe
ten komen van investeringen in kapitaalgoederen. De 
moderne bouwvakker zou vele elementen van de 'ou
derwetse' bouwvakker moeten omvatten maardan met 
moderne materialen, gereedsçhappen en methoden . 
Daaraan is hoegenaamd niets gedaan. In een tijd 
waarin een kwart van de bouwvakkers op straat komt 
te staan, is er weinig aandacht voor opleiding van 
nieuwe mensen . Als de concurrentie zwaar is, is het 
aantrekkelijker het aanwezige materiaal zo goed mo
gelijk in te zetten dan te zoeken naar een onderaanpak 
met middelen die men nog niet heeft. De bedrijfstak 
zowel als de overheid heeft de tijd voorbij laten gaan. 
Tot het moment dat we opnieuw Italiaanse stratenma
kers en Engelse metselaars te hulp moeten roepen. 

Het is slechts één voorbeeld . In de metaalindustrie 
treffen we hetzelfde. Ook hier een groot tekort aan 
modern vakmanschap, maar tegelijk een ernstige pro
blematiek in verschillende metaalsectoren (scheeps
bouw!) die toch weer een hindernis blijkt om landelijk 
tot een aanpak te komen. Het is nu eenmaal heel 
moeilijk om tegelijkertijd stagnatie te bestrijden en te 
vernieuwenP1 

De problematiek op de arbeidsmarkt wordt langza
merhand een ernstige bedreiging voor gerichte werk
loosheidsbestrijding, maar ook voor een dynamisch 
werkgelegenheidsbeleid . In de eerste p~aats bedreigt 
de arbeidsmarktproblematiek de strategie voor her
verdeling van arbeid. Door de krapte in deelsectoren 
worden arbeidsduurverkorting, VUT en deeltijdarbeid 
van een belangrijk motief beroofd. Het zal nodig zijn 
hier flexibelere vormen voor te vinden .12 In de tweede 
plaats lijkt de dreigende tweedeling in de samenleving 
nog te worden versterkt. Niet alleen in kansen op werk, 
maar ook in de inkomenshoogte zal schaarste uiter
aard doorwerken. In de derde plaats zal een strategie, 
gericht op hoogwaardige arbeidsintensieve produktie 
(noodzakelijk in verband met het werkgelegenheids
probleem) sneuvelen als de arbeidsmarkt een andere 
kant op wijst. 

Een beleid dat erop is gericht werkgelegenheid te 

bevorderen alsook werkloosheid te bestrijden zal dan 
ook alleen kans van slagen hebben als dit mede op 
inkomensbeleid en arbeidsmarktbeleid is gebaseerd. 

Hoofdlijnen van beleid 

De vier hier genoemde probleemgroepen zullen elk 
afzonderlijk aandacht moeten krijgen, maar in samen
hang met elkaar moeten worden behandeld . Op die 
manier ontstaat een viersporenbeleid dat hopel ijk suc
cesvoller zal zijn dan wat tot nu toe is gepresteerd.13 

Daarbij is het goed althanséén les uitde historiete leren 
door om te kijken naar de periode 1945-1960, waarin 
met succes een werkgelegenheidsbeleid werd ge
voerd.ln vijftien jaar werd volledige werkgelegenheid 
bereikt en wel in een periode die evenveel problemen 
kende als de tegenwoordige tijd. Men kan heel wat 
meer leren van de successtory van toen dan van het 
falen in de crisistijd. De twee belangrijkste factoren in 
de periode 1945-1960 waren een brede consensus van 
alle betrokken partijen en een sterk geaccentueerde 
bedrijfs- en functiegerichte scholing, bijscholing, om
scholing en opleiding. Zonder deze basiselementen 
heeft geen enkel werkgelegenheidsbeleid in Neder
land kans van slagen. 

Deze beide factoren zijn van groot belang, maar wie 
denkt de werkloosheid te kunnen bestrijden zonder op 
de economische randvoorwaarden te letten maakt een 
belangrijke vergissing. De volgende keuzen en be
leidslijnen lijken noodzakelijk. 

Wij zullen moeten afstappen van het geloof in de 
industrie als belangrijke basis van nieuwe werkgele
genheid; niet de industrie, maar de diensten zullen 
nieuwe werkgelegenheid kunnen creëren. Bij de dien
sten zijn globaal drie hoofdvormen te onderscheiden: 
de hoogwaardige op vernieuwing en ontwikkeling 
gerichte dienstverlening op basis van technische of 
andere hoogwaardige scholing (ingenieursbureaus, 
informatie, accountantsdiensten, kwaliteitsbeheersing 
von het milieu, bestuurlijke technieken, enz.; routine
matige en intermediaire diensten op het gebied van 
administraties, handel, gegevensverwerking, onder
houd en beheer, distributie en transport, veelal functies 
met een relatief laag schol i ngsn iveau wao rbi j flexi bi I i
teiten multiple inzet nodig zijn en tenslotte persoonlijke 
en maatschappelijke dienstverlening, zoals gezond
heidszorg, bejaardenzorg, gezinsverzorging, jeugd
en kinderopvang, scholing, onderwijs, arbeidsbemid
deling, enz. Hierbij gaat het om beroepen en functies 
die een geheel anderescholing en inzetvereisen dan bij 
de eerder genoemde op hoogwaardige dienstverle
ning gerichte functies, maar wel met een geheel eigen 
beroepskarakteristiek. Een op werkgelegenheid ge-
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richt beleid zal vooral deze dienstengroepen moeten 
stimuleren en een daarop gericht beleid zal overigens 
een zeer positief effect hebben op de gewenste indus
triële vernieuwing. 

Scholing en opleiding zijn machtige instrumenten bij 
de werkloosheidsbestrijding, maar' zij zullen voor 
werklozen moeten zijn gekoppeld aan een bepaalde 
baan. Evenals in de periode 1945-1960 zullen bedriifs
scholing, her- en bijscholing en leerlingstelsels weer 
een centrale plaats moeten gaan innemen. Arbeidsver
deling zal op verschillende beroepsniveaus en voor 
verschillende beroepsrichtingen op gedifferentieerde 
wijze moeten worden gestimuleerd. Waar schaarste 
heerst gelden andere maatstaven dan waar een teveel 
bestaat. 

Het is noodzakelijk een strategie te ontwikkelen om 
tot een actief sociaal beleid te komen. 14 Dat houdt 
onder andere in dat uitkeringsgelden kunnen worden 
gebruikt om werk te creëren, maar ook actieve onder
steuning bij het vinden van werk, het doorbreken van 
barrières die door de regelgeving zelf worden opge
worpen en het aan de werkloze teruggeven van moge
lijkheden eigen beslissingen te nemen. 

Werk creëren, werklozen scholen, bemiddelen en 
plaatsen, opheffen van imperfecties in de arbeids
markten doorbreken van oneigenlijkeargumenten zijn 
aspecten die alle te maken hebben met een creatiever 
omgang met loon en inkomen. Politiek ligt hier wellicht 
de belangrijkste keuze. Ten minste zal moeten worden 
overdacht of invoering van een (gedeeltelijk) basisin
komen kan helpen de hypocrisie van ons arbeidsethos 
te overwinnen, met een minimumloon of een uitkering 
zo lang de werkloze geen keuze heeft: ofwel een 
werkgarantie. 

Werklozen dienen de garantie te krijgen dat hun 
werkloosheid een bepaalde duur niet overschrijdt. 
Daarbij kunnen eisen worden gesteld aan besteding 
van de werkloosheidsperiode en de te volgen scholing 
of andere te nemen stappen. In feite ontstaat op die 
manier een werkgarantieplan. 

Noten 

1. Ik heb zijn opmerkingen zeervrij samengevat, toch 
geloof ik dat ik de tendens van het interview recht 
heb gedaan. 

2. Men kan het begin van de huidige werkloosheid 
het best rond 1968 dateren, na de recessie van 
67/68 heeft geen blijvend herstel plaatsgevonden. 

3. Zie 'Minima zonder marge'. 
4.' Werkgelegenheid kan worden gemeten in ar

beidsjaren, arbeidsuren of arbeidsplaatsen. De 
ontwikkeling loopt niet parallel. 

5. Hier ligt een principieel verschil met bijvoorbeeld 
de Bijstandswet en ook met een basisuitkering 
zoals de basisbeurs. 

6. J.P. Sartre: Anderen kiezen andere woorden. Er is 
geen psychiatrische school geweest die niet op de 
een of andere wijze het belang van de individuele 
keuze naar voren bracht: van Freud tot Adler, van 
K. Horneytot E. Fromm, van de therapie om zweet
handen te overwinnen tot de fear offreedom. 

7. Wie denkt dat het anders is, moet maar eens 
praktisch aan de slag gaan in een werklozenpro
ject. 

8. Het inkomen per hoofd van de bevolking is onge
veer gelijk gebleven. 

9. Prof. Dr. W . Albeda: Sociaal beleid in de jaren 
negentig. ESB 23 september 1987, pp. 876 e.v .. 

10. De paradoxale situatie doet zich voor momenteel 
dat door kinderbijslag, basisbeurs en AOW ieder
een een soort basisinkomen heeft, behalve de 
potentiële beroepsbevolking. Voor hen geldt de 
wet van de arbeid en het recht van de sterkste. 

11. Zie bijvoorbeeld de werkgelegenheidsnota's uit 
1974en 1975. 

12. Zie: P. van Schilfgaarde en T.M . Keuzenkamp: 
Mönagement bij stagnatie. Van Gorcum, 1983. 

13. Aangezien er nauwelijks uitzicht is op stijging van 
werkgelegenheid uitgedrukt in uren, lijkt over 
boord zetten van herverdelingsstrategieën iets met 
het kind en het badwater gemeen te hebben. 

14. Zie: B.W.J. Pompen: Activering sociale voorzienin
gen in Sociaal Maandblad Arbeid, april 1984. 
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