
PERSPECTIEF 

De paradox van het sociale-zel<.erheidsdebat 

Behoud van het bestaande., 
ministelsel of een basisinl~omen ? 

Door Joop M. Roebroek 

H
et sociale-zekerheidsdebat neemt 
fascinerende contouren aan. Na 
de roerige tijden rond de WAO 

en de parlementaire enquête, stonden de 
verkiezingen en de formatie bol van argu
mentaties en ideeën ter zake. Maar de dis
cussie geeft blijk van een opvallende para
dox. Gehanteerde slogans suggereren een 
hoge mate van diversiteit. De een pleit 
voor 'behoud van de kern van het bestaan
de stelsel', de ander prefereert de invoe
ring van een 'ministelsel' en sommigen op
peren voorzichtig de mogelijkheid tot in
voering van een basisinkomen. In werke-

De gedachte van het 
basisinkomen staat niet op 
zichzelf. Het moet als een 
stap worden beschouwd in 

en diverse groepen in de samenleving, 
niet in de laatste plaats die tussen men
sen met betaalde arbeid en zij die groten
deels onbetaalde arbeid verrichten. Zij 
geven tevens vorm aan de verdeling van 
verantwoordelijkheden tussen overheid, 
werkgevers en werknemers voor het 
waarborgen van de levensvoorwaarden 
van burgers en weerspiegelen centrale 
maatschappelijke en culturele waarden 
inzake de relatie tussen overheid en bur
ger, de koppeling tussen arbeid en inko
men, de beleving van individuele autono-

een gewenste 
maatschappelijke 

ontwikkeling. De auteur 
biedt ons een overzicht 

van de argumenten. 

lijkheid gaat het evenwel om een schijn-
gevecht. Binnen het stelsel voltrekt zich sedert meer dan een de
cennium een stille revolutie die het tijdperk van de traditionele 
sociale zekerheid beëindigt. Aan de orde is een meer fundamen
teel discours dat uitstijgt boven de sterk instrumentele en institu
tionele inslag van de hedendaagse gedachtenwisseling. 

Sociale zekerheid als instrumentele grootheid of funda
menteel ordeningsprincipe 

Wat aan het hedendaagse debat over de sociale zekerheid vooral 
opvalt, is het hoge gehalte aan instrumentele en institutionele 
vraagstellingen. Het betreft in overgrote mate een technisch de
bat. Want gaat het niet vooral om het ontbreken van de financiële 
middelen, vooral door het uit de hand lopen van het gebruik van 
programma's en regelingen? Dan is er de fraude en het oneigenlij
ke gebruik. En tenslotte ook de onbeheersbaarheid van het ge
heel. Solidariteit valt niet langer op te brengen. Burgers, en voor
al het werkende deel ervan, hebben de grenzen van hun solida
riteit bereikt. 
Achter deze meer· instrumentele kant van de sociale zekerheid, of 
de verzorgingsstaat in bredere zin en de wijze waarop solidariteit 
wordt georganiseerd, gaat evenwel een dieper liggende werkelijk
heid schuil. De verzorgingsstaat en de sociale zekerheid geven 
immers uitdrukking aan een breder patroon van maatschappelij
ke ordening. Verzorgingsstaat, sociale zekerheid en solidariteit 
liggen in dat kader verankerd binnen een complex maatschappe
lijk geheel. Daarbij zijn zij nauw verbonden met de economische 
structuur en maken deel uit van verhoudingen tussen generaties 
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mie en preferenties betreffende de wijze 
van samenleven. 

Hedendaagse problemen inzake de verzorgingsstaat, de sociale 
zekerheid en solidariteit betreffen dan ook in de éérste plaats 
deze dieper liggende maatschappelijke werkelijkheid. Het gaat 
niet om de crisis van dè verzorgingsstaat, dè sociale zekerheid en 
dè solidariteit als zodanig. Het betreft daadwerkelijk een crisis 
van de heersende maatschappelijke ordening en derhalve het te
kortschieten van de verzorgingsstaat, de sociale zekerheid en de 
solidariteit die zijn gebaseerd op deze maatschappelijke ordening. 
Over paradoxen gesproken, economische groei krijgt de voorkeur 
boven een verantwoord omgaan met milieu. Werkgelegenheid, 
primair gericht op hoge produktiviteit, winst en inkomen is be
langrijker dan zinvolle maatschappelijke participatie. Betaalde 
arbeid gaat boven onbetaalde arbeid, vrijwilligers arbeid en vrije 
tijd, óók bij het vaststellen van het recht op sociale zekerheid. 
Bestaande rolpatronen van mannen en vrouwen gaan boven 
meer emancipatoire verhoudingen; samenlevingsverbanden bo
ven individuele autonomie. Zeggenschap op basis van produktie 
en betaalde arbeid boven zeggenschap op basis van burgerschap 
en maatschappelijke participatie. En direct waarneembare kos
ten, die in jaarlijkse budget-cycli zijn te vertalen, zoals bezuini
gingen in de levenssituatie van jongere generaties, gaan boven 
kosten in termen van verlies aan human capital en gebrekkige 
participatie op langere termijn. 

De traditionele industriële ordening, in Nederland in sterke mate 
bepaald door het confessionele ordeningsdenken, heeft haar gren
zen bereikt. De gedeelde verantwoordelijkheid van overheid en 
sociale partners blijkt nauwelijks nog waarborgen te bieden voor 
maatschappelijke solidariteit. De kaders waarbinnen solidariteit 
wordt gedefinieerd, zijn dan ook in belangriJKe mate achterhaald. 
Solidariteit in een confessionele welvaartsstaat betekent nog al-
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Zware lichamelijke arbeid, laag betaald 

tijd grotendeels solidariteit in termen van inkomen. En het is die 
vorm van solidariteit die niet alleen nogal wat misverstanden op
roept, maar tevens de werkelijkheid verhult omtrent de wijze 
waarop maatschappelijke solidariteit vorm krijgt. 
Het beeld dat de actieven de kosten dragen van inactiviteit, wordt 
maar al te graag door grote delen van de politiek, werkgevers en 
werknemers gekoesterd. Ten onrechte, want inkomen, welvaart 
en (sociale) zekerheid voor mensen met een betaalde baan zijn ge
baseerd op een brede basis van maatschappelijke solidariteit. 
Hieronder vallen bijvoorbeeld de milieu-kosten van een naar 
steeds hogere arbeidsproduktiviteit reikende economische activi
teit; kosten in termen van buitenspel staan; van ziekte en ar
beidsongeschiktheid; van gezondheidszorg; van armoede; van on
betaalde arbeid; van zorgfuncties; van het grootbrengen van een 
volgende generatie; van het beperken van de mogelijkheden van 
een volgende generatie om tot volle ontplooiing van hun capa
citeiten te komen; en tenslotte kosten in termen van stigmatise
ring en het versterken van afhankelijkheidsrelaties. 

Solidariteit in termen van inkomen loopt dus stuk op het feit dat 
te weinig oog bestaat voor solidariteit in termen van recht op ar
beid, waardering van andere vormen van maatschappelijke parti
cipatie (dan betaalde arbeid), zorgzame intergenerationele ver
houdingen, een gezond en leefbaar milieu, individuele autonomie 
en kansen op ontplooiing. 
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Het einde van de traditionele sociale zekerheid 

De oorsprong van de hedendaagse verzorgingsstaat, de sociale ze
kerheid en de solidariteit ligt verankerd in de industriële samen
leving en arbeidsverhoudingen zoals die rond de eeuwwisseling in 
de meeste westerse democratieën vorm hebben gekregen. Een 
eerste antwoord op de uitdagingen van die industriële samen
leving en arbeidsverhoudingen zijn de oorspronkelijke werkne
mersverzekeringen die rond de Eerste Wereldoorlog vorm krij
gen. De sterke fixatie op status- en inkomensgarantie voor de 
kern van de werkende klasse is hierbij een belangrijk ijkpunt. De 
rechtsgrond voor verzekering is immers gelegen in de betaalde 
arbeid, de loondienstverhouding. De zelfstandigen en personen 
met een sterke maatschappelijke positie treffen op basis van hun 
machts- en marktpositie waar mogelijk hun eigen arrangemen
ten. De rest, mensen zonder (vast) werk, ouderen, weduwen en 
wezen, zijn aangewezen op de armenzorg. 
Al vanaf de eerste aanzetten tot sociale verzekering rond 1880 
worden alternatieve ideeën in termen van een garantie van mini
male bestaanszekerheid voor alle burgers naar voren gebracht. 
Dat gebeurt om te beginnen in de vorm van een basisinkomen in 
enkele utopisch getinte romans, zoals 'Looking Backward' (1888) 
en 'Equality for All' (1897) van Edward Bellamy of 'Freiland. Ein 
soziales Zukunftsbild' (1890) van Theodor Hertzka. Deze worden 
aangevuld door een aantal meer politiek gekleurde vertogen, 'Ein 
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Bliek in den Zukunftsstaat. Produktion und Konzums im Sozial-
staat' (1898) van Atlanticus en 'Das Recht zu sterben und die 
Pflicht zu sterben' (1878) of 'Die Allgemeine Nährpflicht als Lö
sung der Sozialen Frage' van Jozef Popper-Lynkeus. Naast deze 
optie voor een basisinkomen worden eerste voor-
zichtige pleidooien voor een verbreding van de 

verzekeringen voorop, duidelijk aan het daglicht. Dit gebeurt 
aanvankelijk nog slechts in termen van 'volume-problemen' ten 
gevolge van de hoge werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. 
Maar spoedig vinden andere problemen aansluiting: de garantie 

van het 'laatstgenoten inkomen' komt in toenemen

grondslag voor verzekering gevoerd. Zo propageert 
in Nederland het Landelijk Comité voor Staatspen
sionering de optie van de garantie van minimale 
bestaanszekerheid voor (oudere) burgers, als een 
soort volksverzekering avant la lettre. Ook in de de
batten rond de Talma-wetten wordt regelmatig een 
pleidooi gevoerd voor een verbreding van de verze
keringsgrondslag. Deze alternatieve voorkeuren be
zitten evenwel nauwelijks enig maatschappelijk en 
politiek draagvlak. De optie voor werknemersverze
keringen, in Nederland geprotegeerd door de poli
tieke en de maatschappelijke organisaties van con
fessionele huize, neemt een dominante positie in. 
De crisis van de jaren dertig en de ontreddering ge
durende en vlak na de Tweede Wereldoorlog wijzen 
duidelijk op de beperkingen van het bestaande 
stelsel. De strikte koppeling aan de betaalde arbeid 
blijkt nu een te fragiele basis voor de garantie van 
bestaanszekerheid. Zowel de rechtsgrond, als de fi
nancieringsbasis zijn te smal. 

Het 'regime 
de mate onder druk; de financieringsgrondslag, 
premies van werkgevers en werknemers blijkt te 
smal; de loondienstverhouding verliest zijn domi
nante positie in het verwerven van inkomen; de 
alsmaar hogere eisen in termen van produktiviteit 
trekken een zware wissel op de gezondheid, ar
beidsongeschiktheid en ziekte; individualisering, 
vergrijzing, 'ecologisering', andere vormen en pa
tronen van solidariteit, nieuwe vormen van 'ar
beid'. 

van de 

bijstand' 

overheerst. 

De traditio-

nele sociale 

zekerheid, 

rustend op de 

De fundamenten van de werknemersverzekering 
zakken langzaam weg. Westerse stelsels van socia
le zekerheid ondergaan in de jaren tachtig en begin 
jaren negentig een verandering van sociale- verze
keringssystemen naar ministelsels of bij stand
stelsels. Het Nederlandse stelsel neemt in deze 
ontwikkeling, samen met het Britse systeem, een 
prominente rol in. Discussies en praktijken aan
gaande boven-minimale sociale zekerheid worden 
langzaam maar zeker buiten de sfeer van de col
lectieve verzekeringsvormen gedrongen. Nu wel
licht nog onder de vleugels van collectieve arbeids
overeenkomsten, maar binnen niet al te lange ter
mijn louter nog als onderdeel van een individueel 

industriële 

Deze laatste inzichten leiden tot een golf van nieu
we ideeën. De rapporten van de Britse Commissie 
Beverigde, 'Social Insurance and Allied Services' en 
de Nederlandse Commissie Van Rhijn formuleren 

arbeidsver

houding, 

bereikt haar 

eindstation. 

een alternatief, namelijk een vorm van sociale ver-
zekering die uitgaat van burgerschap, de volksverzekering. Ook 
in deze na-oorlogse discussie wordt weer het basisinkomen gepro
pageerd. Heel rechtstreeks formuleert Lady Julliet Rhys-Wil
liams in 'Something to Look forward to' (1943) haar voorstellen 
voor een social dividend als alternatief voor de plannen van Be
veridge. Lady Julliet kent het social dividend ook toe aan zelf
standigen, weduwen en alleenstaande vrouwen, categorieën die 
door Beveridge nog worden buitengesloten. Daarnaast pleit zij 
voor een vereenvoudigde uitvoering. In haar ogen moet de over
heid alle burgers eenzelfde uitkering verstrekken, of deze nu 
werk hebben en gezond zijn, of werkloos of ziek. 

De oorspronkelijke vorm van sociale verzekering, de werkne
mersverzekering, wankelt nog geen vijftig jaar na introductie op 
haar grondvesten. Maar wat Nederland betreft is er sprake van 
een historisch uniek samengaan van confessionele maatschappe
lijke en politieke dominantie, de sfeer van na-oorlogse wederop
bouw, een koude-oorlogs-ideologie, explosieve economische groei, 
volledige werkgelegenheid, de tijdelijke hoge inzet van arbeids
krachten, alsmede het opgebruiken van de aanwezige ecologische 
ruimte. Dit samenspel doet de door de Grote Depressie en oorlog 
hevig aangeslagen patiënt nog enige tijd overleven. Overigens 
niet zonder de invoering en ondersteuning van nieuwe verzeke
ringsvormen die verwijzen naar een verbreding van de grondslag 
voor verzekering, de volksverzekeringen en de Algemene Bij
standswet. 
Vanaf de jaren zeventig treden evenwel de tekortkomingen van 
het bestaande stelsel van sociale zekerheid, met de werknemers-
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arbeidscontract. 
De boven-minimale verzekering wordt zo tot een 

zaak van een kleine 'arbeidselite'. Deze is er voor personen met 
een relatief sterke arbeidsmarktpositie en de daaraan gekoppelde 
arbeidsvoorwaarden en inkomens. Maar de overgrote meerder
heid van de uitkeringstrekkers moet het doen met een uitkering 
op het minimum-niveau, meer en meer in de sfeer van de bij
stand. 
Paradoxaal genoeg leidt deze ontwikkeling tot een voortzetting 
van de eerder, tijdelijk, tot stilstand gekomen 'trend van verbre
ding', van werknemersverzekering naar volksverzekering en ver
der. Individuen worden niet langer op het al dan niet voorhanderi 
zijn van een eerdere loondienstverhouding aangesproken, maar 
verkrijgen nu een uitkering op basis van hun burgerschap, op 
basis van daaraan gekoppelde rechten op collectieve garantie van 
bestaanszekerheid. Uitkeringen op basis van de volksverzekerin
gen, de bijstand of een combinatie van werknemersverzekering 
en bijstand - met als resultante dat 'het regime van de bijstand' 
overheerst - winnen op brede schaal aan terrein ten aanzien van 
uitkeringen op basis van werknemersverzekeringen. De traditio
nele sociale zekerheid, rustend op de industriële arbeidsverhou
ding, bereikt haar eindstation. 

Behoud van het bestaande, ministelsel of een basisÏ1t
komen? 

In het licht van het voorafgaande draagt de huidige discussie een 
paradoxaal karakter. Het stelsel van sociale zekerheid heeft een 
stille revolutie ondergaan. Het onophOUdelijk sleutelen aan de 
sociale zekerheid, vanaf de 'stelselherziening' tot en met de rege-
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ringsperiode van de CDAlPvdA coalitie, heeft 
onder het mom van 'behoud van de kern van 
het stelsel' geleid tot de komst van een 'mi
nistelsel'. Ongeveer negentig procent van alle 
uitkeringsgerechtigden, even afgezien van de 
boven-minimale (pensioen-)uitkeringen, ont
vangt een uitkering op het niveau van het so
ciaal minimum. Nieuwe praktijken, recente 
(her)keuringspraktijken in de WAO en wijzi
gingen in de ZW en WW, leiden alleen maar 
tot een verhoging van dat aantal. Daarnaast 
is de ontwikkeling van de uitkeringen op het 
sociaal minimum behoorlijk achtergebleven 
bij de groei van de lonen. 
In dit kader leidt voortgaan op dezelfde weg, 
van 'behoud van de kern van het stelsel', al
leen maar tot een verdere versterking van 
het 'ministelsel'. Nederland is meer dan ooit 
in de ban geraakt van 'day-to-day incre
mentalism', van 'muddling through', of in hel
der Nederlands, 'aanmodderen, pappen en 
nathouden'. Alle slogans van 'werk boven in-

Mechanisering van de arbeid; onnodig en lawaaiig 

komen', 'prioriteit aan de strijd tegen de werkloosheid', de 'nood
zaak tot het verkleinen van de WIG' hebben uitsluitend tot 
doelstelling het voortdurende gesleutel aan het stelsel en de aan
houdende vergroting van de kloof tussen lonen en uitkeringen te 
legitimeren. 
Waar de optie voor een basisinkomen vanaf het einde van de ne
gentiende eeuw tot het midden van de jaren zeventig slechts een 
uiterst marginaal bestaan leidt, dringt deze de afgelopen tijd door 
tot kern van het debat over de sociale zekerheid. Hoewel ook in 
de bijdragen die opteren voor een basisinkomen, technische en in
strumentele aspecten een vooraanstaande rol spelen - vooral in 
termen van voor- en nadelen of te verwachten effecten -, tekenen 
zich nu meer fundamentele oriëntaties af. 
Het debat over het basisinkomen wordt vanaf het begin van de 
jaren zeventig gekenmerkt door twee globale opties, die met het 
oog op de hedendaagse problemen van de sociale zekerheid niets 
aan betekenis hebben ingeboet. Twee globale opties, die eerder 
verwijzen naar bredere ordeningsprincipes dan naar technische 
of instrumentele aspecten. Hèt basisinkomen of hèt ministelsel 
bestaan niet. Evenals het feit dat een stelsel van sociale zeker
heid, of voorstellen tot fundamentele wijziging van het stelsel, 
hun uiteindelijke betekenis slechts ontlenen aan de ordeningsge
dachten die erachter schuilgaan, wordt ook de reikwijdte van een 
basisinkomen of een ministelsel bepaald door hun bredere orde
ningskader. Of om' het· in de- context van meer recente trends bin
nen de sociale zekerheid te stellen: het gaat niet meer om de 
vraag van vóór of tégen een basisinkomen of ministelsel. Het 
stelsel van sociale zekerheid ontwikkelt zich immers al in die 
richting. Het gaat om de vraag welk soort basisinkomen of minis
telsel, rustende op welke ordeningsgedachte, gewenst is. 

De twee globale opties geven in eigenlijke zin zicht op 'twee toe
komsten' voor de hedendaagse sociale zekerheid. De chronologie 
van de eerste optie, markt-georiënteerd en selectief van aard, 
reikt van Milton Friedman, James Tobin, de Regering Heath, in
dividuen of leden van liberale en confessionele politieke partijen 
in hun geheel, tot adviesorganen van regeringen in Canada en 
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Nederland en meer recentelijk, voorstellen voor een basisinko
men van 600 à 700 gulden, onder meer van Pim Fortuyn. 
Deze optie vormt niet alleen het eindpunt van voorstellen voor 
een basisinkomen of een ministelsel, zoals bijvoorbeeld van de 
zijde van de VVD, maar ook van alle pogingen 'de kern van het 
huidige stelsel te behouden'. Onder de druk der omstandigheden 
betekende het behoud van het stelsel de afgelopen jaren een 
voortdurende terugtocht, van de traditionele verzekeringsvormen 
naar een bij stands- of ministelsel, met de daarbij behorende pro
cessen van denivellering en ontsolidarisering. Onder invloed van 
een nieuwe orde op de wereldmarkt, een verder terugdringen van 
de traditionele industriële en commerciële arbeid, voortgaande 
flexibilisering, nieuwe arbeidsverhoudingen, een hogere mate aan 
variëteit in en wisseling van samenlevingsvormen, toenemende 
en zelfs dubbele vergrijzing en een sterkere noodzaak tot ecolo
gische maatregelen blijven voortdurende aanpassing, stap voor 
stap incrementalisme en doormodderen het sociale-zekerheidsbe
leid kenmerken. Marktordening krijgt op het terrein van de so
ciale zekerheid en de zorg de overhand. De samenleving valt 
langzaam uiteen in 'winners' en 'losers', waarbij het organiseren 
van solidariteit tussen beide groepen steeds moeilijker wordt en 
maatschappelijke spanningen toenemen. 

De geschiedenis van de tweede optie, collectief en universeel van 
aard, loopt van Jozef Popper-Lynkeus, Clifford Douglas, Jacques 
Duboin, Robert Theobald, tot de groene en radicale partijen, een · 
enkele vakbond, kerken, nieuwe sociale bewegingen, organisaties 
van uitkeringsgerechtigden, kleinere en grotere minderheden in 
groene partijen, sociaal-democratische partijen, grotere vakbon
den, als ook individuele politici en wetenschappers in heel 
Europa. Deze optie staat haaks op het gevoerde sociale-zeker
heidsbeleid. Waar de eerste weg verwijst naar een vasthouden 
aan een industrieel-groei-paradigma, staat hier een post-indus
triële-ecologische oriëntatie voorop. Vanuit die oriëntatie ligt de 
problematiek van de sociale zekerheid niet opgesloten binnen het 
stelsel als zodanig. Deze verwijst naar een bredere problematiek, 
breder van karakter en betreft dan ook de wijze waarop wordt ge-
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produceerd, maar ook de fixatie op betaalde arbeid en volledige 
werkgelegenheid, het veronachtzamen van het milieu, traditione
le rolpatronen, te weinig tijd en aandacht voor opvoeding, zorg, 
verbeelding en bezinning. 
In het kader van de vereiste tot het organiseren van een maat
schappelijk en politiek draagvlak, worden voorstanders van deze 
<!olIectieve/universele optie nu geconfronteerd met de noodzaak 
een overgangsstrategie te ontwikkelen, namelijk om binnen het 
bestaande stelsel momenten in te bouwen die ruimte laten voor 
een overgang van het ene naar het andere paradigma. De invoe
ring van een basisinkomen als eerste stap op weg naar meer radi
cale veranderingen. Of zoals David Purdy dat noemt: 'basic inco
me as a transformatory project'. 
Voor het huidige debat over de sociale zekerheid in Nederland 
zou een dergelijke overgangsstrategie de volgende, heel globale, 
contouren kunnen aannemen: de invoering van een 'basisvoorzie
ning' (ministelsel, basisinkomen of burgerloon) van 950 gulden 
voor elke burger ouder dan 18 jaar. Deze voorziening wordt voor 
specifieke groepen van burgers aangevuld tot het sociaal mini

mum - mensen met een handicap, personen met langdurige 
zorgtaken (ouders van kinderen onder de twaalf jaar, verzorgers 
van mensen met een handicap of personen die anderszins afhan
kelijk zijn van permanente zorg), personen die ouder zijn van 
vijftig jaar en vrijwillig kiezen voor het verlaten van de 'betaalde 
arbeid' of niet langer in staat zijn betaalde arbeid te verwerven of 
te verrichten. dan gaat het om een belastingvrije voet van 18.000 
gulden per jaar (11.400 basisvoorziening plus 6.600 - 550 gulden 
per maand - vrij te verdienen inkomen). En voorts om de intro
ductie van cIiëntgebonden budgetten in de zorgsector. De invoe
ring van een cliëntgebonden budget leidt, gekoppeld aan een 
groeiende 'koopkrachtige' vraag naar zorg van ouderen, tot het 
beëindigen van het aanbod-monopolie aan de zijde van de zorg
instellingen en het doorbreken van de grens tussen formele en in
formele zorg. Langs deze weg kan in de toenemende vraag naar 
zorg, voor een belangrijk deel het gevolg van de dubbele verg
rijzing, worden voorzien. 
Deze basisvoorziening vormt het fundament voor zowel de tra
ditionele industriële betaalde arbeid, nieuwe industriële arbeid, 
voor zorgarbeid, milieuarbeid, tuinarbeid, huishoudelijke arbeid, 
koesterarbeid, bezinningsarbeid (filosoferen, mediteren, bidden), 
verbeeldingsarbeid (dansen, schilderen, toneelspelen, dichten, 
voordragen, schrijven, verhalen) en andere vormen van maat
schappelijke participatie. Deze basis van de sociale zekerheid, 
evenals alle andere vormen van beleid, arbeidsmarktbeleid, zorg 
en gezondheidszorg, milieubeleid, ouderenbeleid en volkshuis
vesting zouden als geïntegreerd beleid op het meest decentrale 
niveau moeten worden gesitueerd, georganiseerd en uitgevoerd. 
Voor veel activiteiten betekent dat het niveau van de wijk of de 
lokale gemeenschap, voor andere activiteiten de regio en voor een 
overblijvend deel tenslotte het nationale niveau. 

De toekomst van de sociale zekerheid is en blijft in eerste in
stantie een zaak van bredere perspectieven op maatschappelijke 
ordening en inrichting van de samenleving. Pas daarna komt de 
techniek en de uitvoering. Het krampachtig vasthouden aan het 
bestaande stelsel, evenals het 'zo maar' lanceren van leuzen in 
termen van 'ministelsel' of 'basisinkomen' leiden niet tot een 
stelsel dat bestand is tegen de uitdagingen van de één-en
twintigste eeuw .• 
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Idee bereil~t grootste 
omvang in zijn I5-jarige 

geschiedenis 

Per 1 juni j.l. heeft Idee zijn grootste omvang tot nu 
toe bereikt. Het blad telt thans meer dan 1.000 be
talende abonnees op een totaal abonnee bestand van 
1.070 en een oplage van ruim 1.200 exemplaren. 
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Sinds de ingebruikneming van de nieuwe formule voor het tijd
schrift in 1991, dat tot dan toe Idee'66 heette, is een sterke 

groei opgetreden. In 1991 werd de opzet, inhoud, formule en 
vormgeving van het blad integraal vernieuwd en -naar onze 
smaak- verbeterd. Daarnaast werd een gecoördineerde inzet aan
gewend om Idee meer bekendheid en daarmee 'armslag' te geven. 
Sinds 1991 is ook de redactie van Idee vernieuwd, wordt er ge
werkt met een vaste fotograaf en ligt de technische verzorging 
van de uitgave in handen van een gesflecialiseerd bureau in 
plaats van een drukkerij of uitgeverij. 

Prijzen al ntim drie jaar gelijk 

In de afgelopen 3,5 jaar is de prijs van Idee, ondanks hogere 
marktprijzen in de tijdschriftenbranche, ongewijzigd gebleven. 
Dit beleid, dat ook in de toekomst zo veel mogelijk zal worden ge
volgd, is er op gericht om Idee in financieel opzicht toegankelijk 
te houden voor een zo groot mogelijk lezerspubliek. Overigens 
snijdt dit mes aan twee kanten: een grotere oplage door hogere 
verkoopcijfers maakt bet mogelijk Idee te blijven aanbieden voor 
een vriendelijke prijs. Losse nummers van Idee kosten f15,-, wie 
zich abonneert ontvang zes nummers voor f66,- en bespaart der
halve op jaarbasis f24,- . 

Dit jaar bestaat Idee vijftien jaar. Dat lustrum zal mede worden 
gevierd met een extra bijzonder Jubileumnummer, dat u, als u 
abonnee bent, in de loop van dit jaar automatisch zult ontvangen. 
Abonnee worden? Bel 070-362.15.15 .• 
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