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Pleidooi voor een offensief 
economisch beleid 
M.P. VAN DER HOEK* 

Golfbewegingen doen zich niet alleen in de economie 
voor, maar ook in de politiek. Voor politicologen en 
sociaal-psychologen is dit een braak liggend onder
zoeksterrein. Hoe komt het dat bepaalde ideeën enige 
tijd goed in de politieke markt liggen om dan weer snel 
aan aanhang te verliezen? Arbeidsduurverkorting is 
hiervan een goed voorbeeld. Nadat het een aantal 
jaren politiek zeer modieus is geweest arbeidsduurver
korting te bepleiten - het tegen elkaar opbieden werd 
gemakkelijk gewonnen door Marcel van Dam met zijn 
pleidooi voor een 25-urige werkweek - is het nu weer 
'uit'. De aanhang van arbeidsduurverkorting is sterk 
geslonken, zonder dat precies duidelijk is hoe dat 
komt. 

Wel kan men overdeoorzaken speculeren. Het is bij 
voorbeeld mogelijk dat veranderde toekomstver
wachtingen een rol spelen. Nog geen vier jaar geleden 
schatte Flip de Kam dat de werklp,osheid eind 1985 zou 
zijn opgelopen tot 900 000 personen en eind 1990 tot 
ruim 1,1 miljoen.' Bovendien voorspelde hij een gigan
tisch overaanbod van arbeid tot diep in de jaren 
negentig. In hoeverre die voorspellingen zullen uitko
men, moet worden afgewacht, behalve natuurlijk de 
prognose met betrekking tot de werkloosheid aan het 
eind van 1985, aangezien de realisatie inmiddels be
kend is. Eind 1985 stonden 750 000 personen als werk
loos geregistreerd, dus zo'n 150 000 minder dan De 
Kam in september 1983 nog had voorspeld. 

Zoals het er nu naar uitziet, lijkt het geen ijdele hoop 
dat De Kams voorspellingen met betrekking tot 1990 en 
de jaren daarna ook niet uitkomen. De werkloosheid 
vertoont immers een dalende tendens, zij het nog 
slechts een lichte. Begin 1987 werden al minder dan 
715 000 werklozen ·geteld. Bovendien is inmiddels ge
bleken dat de werkloosheidsstatistieken geen zuiver 
beeld geven van het werkelijke aantal werklozen. Er is 
sprake van een aanzienlijke 'bestandsvervuiling' . Ten 
minste 37,3% van degenen die als werkloos staan 
geregistreerd in de kaartenbakken van de arbeidsbu
reaus voldoet niet aan de officiële definitie van werk-
100sheid.2 

Men kan weliswaar tegenwerpen dat niet iedereen 
die als werkloos zou kunnen worden beschouwd ook 
als zodanig staatgeregistreerd, zodat naastoverschat
ting ooksprake is van onderschatting van dewerkelijke 
werkloosheid. Maar daar staat weer tegenover dat er 
ook nogal wat zwartwerkers zijn, waardoor de echte 
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werkgelegenheid eveneens wordt onderschat. Dit laat
ste kan niet worden verwaarloosd, want volgens schat
tingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek gaat 
het hierbij om zo'n 100 000 arbeidsjaren .3 

Arbeidsduurverkorting: geen nieuw verschijnsel 

Hoewel de werkloosheid nog altijd erg hoog is, weet 
niemand het juiste aantal echte werklozen . Wel hebben 
de zwartgallige voorspellingen over de toekomstige 
werkloosheidsontwikkeling plaatsgemaakt voor opti
mistischer - of in elk geval minder pessimistische -
toekomstverwachtingen. Dit zou een oorzaak kunnen 
zijn van het uit de politieke mode raken van arbeids
duurverkorting als instrument van werkloosheidsbe
strijding. 

Een andere oorzaak is wellichtdatde aanvankelijke 
euforie over het mogelijke effect van arbeidsduurver
korting op de werkloosheid nogal wat mensen blind 
maakte voor de vele haken en ogen die er ook aan 
vastzitten. Misschien zijn inmiddels de ogen openge
gaan voor aspecten die men in zijn enthousiasme eerst 
over het hoofd zag. Bij gebrek aan degelijk onderzoek 
naardeoorzaken van de politieke modewisseling blijft 
het echter gissen. 

Toch is arbeidsduurverkorting helemaal geen 
nieuw verschijnsel. Integendeel, het is een proces dat 
zich al vele decennia voordoet, zij het met horten en 
stoten. Het is zeker geen geleidelijk proces gebleken. 
Meer dan honderd joar geleden waren werkdagen van 
twaalf uur en langer eerder regel dan uitzondering, 
maar in het begin van deze eeuw was de werkweek al 
verkort tot 48 uur. Rond 1960 volgde een verdere 
verkorting tot 45 uur, waardoor een vijfdaagse werk
week - met werkdagen van elk negen uur - mogelijk 
werd . Sindsdien is de werkweek nog verder verkort tot 
minder dan 40 uur. 

Effecten van arbeidsduurverkorting 

De geschiedenis toont aan dat arbeidsduurverkorting 
nooit daadwerkelijk als instrument in de strijd tegen de 
werkloosheid heeft gediend. Dat is ook niet zo vreemd, 
als men bedenkt dat het als zodanig niet meer is dan 
symptoombestrijding en dus een puur defensief instru
ment. Arbeidsduurverkorting schept geen enkele nieu
we arbeidsplaats en draagt daarom niet bij aan de 
oplossing van het werkgelegenheidsvraagstuk. In het 
gunstigste geval kan het bijdragen aan een herverde
ling van werkloosheid en werkgelegenheid, terwijl die 
bijdrage in het ongunstigste geval ten koste gaat van 
een verder oplopende werkloosheid door vernietiging 
van bestaande werkgelegenheid. 
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Opvallend is dat het effect van arbeidsduurverkor
ting meestal op een boekhoudkundige manier wordt 
berekend . De boekhouder rekent dan uit hoeveel uren 
er in totaal minder worden gewerkt bij een arbeids
duurverkorting van bij voorbeeld 10%. Vervolgens 
deelt hij de uitkomst door het aantal uren dat bij een 
volledig arbeidsjaar hoort en vindt zo het aantal ar
beidsplaatsen dat 'vrijkomt' door arbeidsduurverkor
ting . En dan komt de brave boekhouder tot de conclusie 
dat de werkloosheid zal dalen met hetaantal 'vrijgeko
men' arbeidsplaatsen. 

Helaas is de werkelijkheid ingewikkelder en heeft 
arbeidsduurverkorting niet alleen positieve aspecten, 
maar ook negatieve.4 In kleine ondernemingen is ar
beidsduurverkorting organisatorisch eenvoudig niet 
uitvoerbaar, zodat arbeidsduurverkorting hier tevens 
leidttoteen verkorting van de bedrijfstijd, waardoor de 
werkgelegenheid in uren zal dalen. In feite is dit vernie
tigi ng van bestaande werkgelegenheid door buitenge
bruikstelling van een deel van de produktiecapaciteit. 
Arbeidsduurverkorting komt in die gevallen neerop het 
spannen van het paard achter de wagen: het verkleint 
de produktiecapaciteit. 

De praktijk heeft tot dusver uitgewezen dat arbeids
duurverkorting in een groot aantal bedrijven inder
daad geen enkel werkgelegenheidseffect heeft gehad. 
Begin 1985 was dat in ongeveer 33000 bedrijven met 
865000 werknemers het geval. Dit is 78% van het 
aontal ondernemingen en 54 % van het aantal werkne
mers voor wie een arbeidsduurverkortingsregeling 
geldt.5 Ondernemingen waarin zich wel een werkgele
genheidseffect heeft voorgedaan in de vorm van be
houd of uitbreiding van arbeidsplaatsen behoren in het 
algemeen totde grotere bedrijven, maartoch is datook 
bij de grote ondernemingen - met meer dan 100 
werknemers - bij niet meer dan 52% het geval. De rest 
van het bedrijfsleven vertoont nog lagere percentages. 
In de sector van de middelgrote ondernemingen - met 
tussen de 10 en de 100 werknemers - heeft arbeids
duurverkorting slechts bij 17% geleid tot behoud of 
uitbreiding van arbeidsplaatsen. 

AI met al zijn in het bedrijfsleven de door arbeids
duurverkorting 'vrijgekomen' banen tot begin 1985 
gemiddeld voor niet meer dan 20 tot 25% herbezet. 
Voor ambtenaren en trendvolgers ligt dat weliswaar 
hoger (65%), maar het gemiddelde kwam toch niet 
hoger uit dan 35%. Inmiddels is die situatie wel iets 
verbeterd, maar niet veel. Gemiddeld genomen kan nu 
voor het particuliere bedrijfsleven een herbezetting 
van 25 tot 30% worden verondersteld en voor de 
overheid en de gepremieerde en gesubsidieerde sec
tor van 75%.6 In 1986 zou de arbeidsduurverkorting 
echter geringer zijn geweest dan in 1985. 

Inkomensgroei of arbeidsduurverkorting 

De mate van herbezetting bij arbeidsduurverkorting is 
mede afhankelijk van het aanbod van arbeid . Volgens 
de boekhoudkundige redenering is dit niet het geval: 
uren zijn uren en arbeid is arbeid. Maar in werkelijk
heid is arbeid helemaal niet homogeen. Daarom doen 
zich in bepaalde segmenten van de arbeidsmarkt al 
weer spanningen voor door tekorten aan gekwalifi
ceerd personeel. Werklozen blijken lang niet altijd in 
staat het werk overte nemen van werknemers die korter 
zijn gaan werken. Overigens hoeft men hierin niet 
moedeloos te berusten. Door het uitbreiden van scho
lingsfaciliteiten en het verminderen van de vrijblijvend
heid' om al dan niet van die faciliteiten gebruik te 
maken,? kan men proberen de kwalificaties van werk
lozen zodanig te veranderen dat het arbeidsaanbod 
beter gaat aansluiten op de vraag naar arbeid. 

In plaats van te dienen als instrument van werkloos
heidsbestrijding werd arbeidsduurverkorting in het 
verleden mogelijk gemaakt door de welvaartsgroei. 
Een deel van die groei werd aangewend voor inko
mensstijging, een ander deel voor arbeidsduurverkor
ting. Bij een lage economische groei is zo'n èn-èn
keuze niet mogelijk, maar moet men èfvoor inkomens
groei èf voor arbeidsduurverkorting kiezen. Volgens 
RiechelBwijst de feitelijke gang van zaken uit, dat in het 
Nederland van de jaren tachtig tot dusver de voorkeur 
is gegeven aan inkomensgroei boven arbeidsduurver
korting . Hij leidt dit onder meer af uit het samengaan 
van een sterkestijging van dearbeidsmarktparticipatie 
van vrouwen met een daling van de inkomens van 
huishoudens. Zo lang de financiële positie van huishou
dens niet verbetert, verwacht Riechel dat die voorkeur 
voor inkomen boven korter werken aanhoudt, met als 
gevolg een hogere arbeidsmarktparticipatie dan 'nor
maal' en/of een grotere bereidheid tot het verrichten 
van overwerk. 

Loonkostenmatiging 

Voor zover loonmatiging in de netto-Ionen tot uitdruk
king komt, is het als instrument van werkloosheidsbe
strijding dus niet erg effectief. Loonmatiging is welis
waar bevorderlijk voor het ontstaan van nieuwe werk
gelegenheid en is daarom superieur aan arbeidsduur
verkorting, maar als de netto-Ionen er negatief door 
worden beïnvloed lokt dat - gezien de bestaande 
voorkeur voor inkomen boven extra vrije tijd - tevens 
extra arbeidsaanbod uit, zodat de werkloosheid per 
saldo niet of nauwelijks daalt. 

Om dezelfde reden is loonmatiging die wel de 
loonkosten verlaagt, maar niet de netto-Ionen, veel 
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effectiever a Is instrument i n de stri jd tegen de werkloos
heid. Deze vorm van loonmatiging kan worden gerea
liseerd door een verlaging van de sociale lasten die 
voor rekening komen van de werkgever. Hier ligt dan 
ook de meest produktieve aanwendingsmogelijkheid 
van de meevallers in de belastingopbrengst. Het is niet 
in te zien waarom een versnelde verlaging van het 
financieringstekort van de overheid zou bijdragen aan 
het scheppen van nieuwe werkgelegenheid. Verlaging 
van detarieven van de loon- en inkomstenbelasting zou 
hieraan wel kunnen bijdragen, maar hooguit indirect. 
Het moet immers worden afgewacht of de totale loon
kosten hierdoor worden gematigd, zodat het effect 
hiervan zeer onzeker is. 

Hetverlagen van de sociale werkgeverslasten door 
middel van rijksbijdragen aan de sociale fondsen 
verdient m.i. dan ook de voorkeur, aangezien de 
loonkosten hierdoor direct worden verlaagd zonder 
dat de netto-Ionen worden aangetast. Zo wordt recht
streeks een bijdrage geleverd aan het scheppen van 
nieuwe werkgelegenheid. Bovendien draagt het bij 
aan het terugdringen van de werkloosheid, omdat 
langs deze weg geen extra arbeidsaanbod wordt uit
gelokt. 

Nu zou men kunnen tegenwerpen dat het eerder 
genoemde argument, dat de kwalificaties van het 
werklozenbestand belangrijke verschillen vertonen 
ten opzichte van die van de werkenden, ook hier 
opgaat. Dat is waar, maar het heeft hier minder ge
wicht. Bij de huidige loonkosten is het voor een werkge
ver alleen rendabel arbeid in te zetten als die een 
bepaalde minimale produktiviteit bezit. Een verlaging 
van de loonkosten verlaagt ook de minimale produkti
viteitwaarbij arbeid nog rendabel kan worden ingezet. 
Dit betekent dat voor werklozen - die gemiddeld een 
lagere produktiviteit hebben in vergelijking met 
werkenden - de toelatingsdrempel voor de arbeids
markt eveneens wordt verlaagd. Ook u it bereken i ngen 
van het Centraal Planbureau komt het overnemen van 
sociale werkgeverslasten door de overheid als een van 
de meest effectieve instrumenten van werkgele
genheidsbevordering en werkloosheidsbestrijding 
naarvoren.9 

Besluit 

Het in dit artikel bepleite offensieve beleid is eenvou
dig, marktconform, niet behept met regulering en ge
richt op vergroting van de produktiecapaciteit. Het 
staat dan ook in tegenstelling tot defensieve beleids
voorstellen, die ingewikkeld zijn, niet-marktconform, 
in hoge mate regulerend en in feite slechts gericht op 
een andere verdeling van de bestaande produktieca
paciteit.10 Betekent dit nu dat in het door mij voorgesta
ne beleid arbeidsduurverkorting verder wel kan wor
den vergeten? Op korte termijn wel, althans op enigs
zins betekenende schaal. Maar als op wat langere 
termijn de welvaart in voldoende mate is toegenomen, 
lijdt het nauwelijks twijfel dat hetzelfde zal gebeuren 
als de afgelopen honderd jaar: arbeidsduurverkor
ti ng. Dat gebeurt dan niet met het oog op een herverde
li ng van dewerkloosheid, welomdatonder die omstan
digheden meer vrije tijd als een bijdrage aan de 
welvaart wordt ervaren. De welvaartsgroei wordt dan 
weer ten dele 'opgenomen' in de vorm van vri je tijd . 

Maar dan moet de welvaart wel toenemen. En door een 
verkleining van de produktiecapaciteit door arbeids
duurverkorting neemt die eerder af dan toe. 
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