
PERSPECTIEF 

Economische én sociale 
dynamiek versterli.en 

Door Bert Bakker 

N
u na een lange reeks van jaren 

van economische groei en toena

me van de werkgelegenheid de 

werkloosheid stijgt en de economische 

vooruitzichten mager zijn, neemt allerwe

gen de discussie toe over de perspectieven 

voor onze arbeidsmarkt en onze welvaart. 

'JobIess growth' als het best haalbare sce

nario, de noodzaak van arbeidsduurver

korting, jarenlange loonmatiging, de eco

nomie van 'op is op', wellicht de introduc-

De aspecten van ons 
sociaal-economische bestel 

dat 'sociale kaalslag' of 'een tweedeling in 

de samenleving' zou worden beoogd. 
Beide reacties zijn onverstandig, en het 

frequente optreden ervan heeft zonder 

twijfel iets te maken met de naderende 
verkiezingen, waarin immers het profiel 

weer wat moet worden opgepoetst, des

noods in strijd met de realiteit. 

dienen opnieuw overdacht 
te worden op hun actuele 
nut en toekomstige effect 

e_---------------------------------'. Die realiteit heeft twee kanten. Zowel in 

tie van een basisinkomen om de pijn te verdelen, het zijn de re

cepten en prognoses van de pessimisten. Anderen wijten de ma

laise aan 'de' overlegeconomie en geven de schuld aan de sociale 

partners. Weer anderen wijzen naar de internationale handel. De 

lage lonenlanden, niet alleen in het verre Zuid-Oost-Azië, maar 

ook in Centraal- en Oost-Europa, zouden onze economie funda

menteel bedreigen. En dus moeten de grenzen dicht, zo menen 

sommigen. 
Onzekerheid alom, dus, en hier en daar paniek. Ook in het parle

ment, waar ferme taal over ouderen, vreemdelingen ofWW-uitke

ringen wordt afgewisseld met goed bedoelde sociale voorstellen, 

die in hun tegendeel dreigen uit te monden - denk aan de ver

plichte vierdaagse werkweek of aan het bizarre plan om de in
dividuele huursubsidie anders (ingewikkelder, steiler, fraudege

voeliger, duurder) in te richten, hoe sociaal dat ook lijkt. 

Twee reacties 

Om die voorstellen zelf gaat het me hier niet, daar zijn steeds 

voors en tegens bij in te brengen. Waar het wel om gaat is de at

mosfeer. Geconfronteerd met het besef dat de steeds meer inter

nationaal georiënteerde wereldeconomie zich anders gedraagt 

dan wij dachten, treden twee reacties op. Die van de grote mond, 

die zich uit in een 'ferme', 'doortastende', 'vastberaden', dan wel 
'wankel vaste' opstelling en die meestal uitmondt in een, -helaas, 

helaas- 'onontkoombare' afbraak van sociale zekerheid en verzor

gingsstaat. Of de reactie van de ontkenning; als we nou maar ons 

best blijven doen en op de goede partij stemmen dan zal het alle

maal wel lukken en zal het zo'n vaart niet lopen. Waarna degene 

die wijst op de naakte feiten van de veranderde economische ver

houdingen steevast kan rekenen op een verdachtmaking in de zin 
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Nederland en Europa als in de rest van 

de wereld vinden grote veranderingen plaats, die hun weerslag 

moeten hebben op onze samenleving, dus ook en misschien wel 

allereerst op ons sociaal en economisch beleid. We ontkomen er 

niet aan om alle aspecten van ons sociaal-economisch bestel op

nieuw te overdenken op hun actuele en toekomstige nut en effect. 
Maar aan de andere kant wonen we in een land en een wereld

deel met grote verworvenheden en daarom ook grote kansen. Met 

een hooggeschoolde beroepsbevolking. Met een goede sociale st

ructuur en een hechte sociale samenhang (onverlet de barsten die 

daarin soms lijken op te treden). En met een hoog welvaarts

niveau, al zijn we dan ook als Nederland de (Europese) toppositie 

kwijtgeraakt, vooral door ons te zeer te concentreren op vraag

stukken van verdeling van welvaart in plaats van op het schep

pen ervan. 

Daarbij heeft Nederland één excentrieke karaktertrek: er was 

ons zoveel gelegen aan een goed en breed sociaal stelsel, dat de 

belastingen en premies tot grote hoogte zijn opgelopen en daar

mee de prijs van de arbeid. Zodat uitgerekend op dit moment, nu 

de internationale economische wind ook in ons land gaat waaien 

en de hoge arbeidskosten zich direct vertalen in minder werkgele

genheid, we ons gesteld zien voor de welhaast onmogelijke opgave 

om de economische teruggang te keren en de groei terug te vin

den met behoud van een sociale samenleving, die ons ook veel 

waard blijft. 
De gedragsreacties die hierboven werden beschreven, leggen dik
wijls de nadruk op een van beide. Gaat het om het herstel van de 

economische dynamiek, dan moet het sociaal bestel het ontgel

den. Gaat het om het behoud van het sociaal evenwicht dan moet 

de economische realiteit op afstand blijven. 

Maar er is geen tegenstelling tussen economische prestaties en 

een sociaal bestel. Integendeel, zij versterken elkaar, op voor

waarde dat beide zo zijn vormgegeven en de ruimte krijgen dat zij 

zich snel aanpassen aan een veranderende omgeving. Dat leidt 

tot een pleidooi voor flexibiliteit en dynàmiek: economische èn so
ciale dynamiek, uitdrukkelijk in hun samenhang. 

IDEE - DECEMBER '93 

DaE 
ber: 

soci 

In ( 

bij : 

mei 
zek 
Na1 

der 

en 
me, 
dat 

Da' 
ver 

nie' 
lijk 

naJ 

gee 
kin 
dOE 

lin, 

bui 

Ar 

Zo; 

kOl 
col 

zic 
vel 

eVI 

lijl 
VOl 

tel 

HE 
sb 
tij I 

lijl 
ge 
si~ 

WE 

no 

DE 
el! 

te 

19 
ru 
W( 

de 

ba 

00 

ee 

ee 
Hl 
va 

su 
Dl 
dE 



In 

et 
er 
tie 
lel 
~s-

iin 
an 
cag 
vel 
Ier 

bp
lct. 
,ld
[et 
Ist

'die 
rts
itie 
.ag
lep-

was 

: de 
~ar-

, nu 
lien 
:ele
~ave 

vin-
eel 

. dik

nde 
Itgel
Doet 

,s en 
voor
at zij 
Ileidt 
In so-

Daarbij vindt men niet zelden de overheid en andere machtheb
bers, mede-verantwoordelijk voor de huidige gedaante van onze 
sociale en economische ordening, op zijn weg. 

In de intensieve publieke discussie over de economie keren daar
bij zeven thema's steeds terug: arbeidsduurverkorting, basisinko
men, globalisering, regelgeving, de collectieve lasten, de sociale 
zekerheid en de koopkracht. 
Natuurlijk bestaat er een nauwe samenhang tussen deze on
derwerpen. Toch wil ik ze alle zeven achtereenvolgens langslopen 
en van commentaar voorzien. Het mondt uit in een pleidooi voor 
meer aandacht voor de 'onderkant' van de samenleving. Ik doe 
dat met ons concept-verkiezingsprogramma in het achterhoofd. 
Dat programma anticipeert op 
verschillende manieren op 
nieuwe trends, maar is natuur
lijk anderzijds een momentop
name. Het milieu vormt hier 
geen onderwerp van bespre
king: de centraliteit van het 
doel van duurzame ontwikke
ling staat in het programma 
buiten kijf. 

Arbeidsduurverkorting 

Zoals gezegd, arbeidsduurver
korting, en in het bijzonder 
collectieve vormen ervan, mag 
zich in hernieuwde aandacht 
verheugen. De redenering is 
even eenvoudig als bedrieg
lijk: er is onvoldoende werk 
voor iedereen en daarom moe
ten we het werk maar delen. 

lectieve(re) vormen van arbeidsduurverkorting moeten niet wor
den uitgesloten, mits ze op maat en decentraal tot stand komen, 
daar waar het kan of nodig is vanwege dreigende saneringen (bij
voorbeeld in een situatie van overcapaciteit). Ontslagen kunnen 
dan soms geheel of gedeeltelijk worden voorkomen. Een voor
waarde is wel dat de arbeidskosten per eenheid produkt niet toe
nemen door de arbeidsduurverkorting. Dat betekent onder meer 
dat evenredig loon moet worden ingeleverd, anders stijgen de 
kosten, en daarmee is niemand gebaat, en zeker de werkgelegen
heid niet. Subsidiëring door de overheid moet in dit licht zeer 
kritisch worden benaderd, omdat ook dan de kosten kunstmatig 
hoger worden. Of de overheid nu betaalt of het bedrijf, het blijven 
kosten. 

Het is de redenering van de 
staartdeling, en die klopte al
tijd zo mooi. Maar de werke
lijkheid doet zich nimmer zo 
gestileerd voor als op de ba-

Ongeschoolde arbeid in de grondreiniging 

Maar arbeidsduurverkorting 
is bepaald geen panacee. In
tegendeel, waar geen onmid
delijke saneringen aan de orde 
zijn moet misschien wel har
der worden gewerkt voor het
zelfde loon, juist om de (ar
beids)kosten te drukken of 
omdat zich onvoldoende gespe
cialiseerd arbeidsaanbod aan
dient. Natuurlijk moet dan ge
probeerd worden dat aanbod 
te vergroten, maar wat eigen
lijk niet langer acceptabel is, 
is dat potentiële produktie (of 
dienstverlening) blijft liggen 
omdat we zo gewend zijn aan 
onze vrije dagen of onze acht 
uur. De arbeidsmarkt is nu 
eenmaal geen pretpark. Als er 
op zaterdag of zondag, of elke 
dag een half uurtje langer, 
gewerkt moet worden, dan 
moet dat maar, en niet tegen 
torenhoge overwerkvergoedin
gen maar tegen een normale 

sisschool. In dit geval is dat maar gelukkig ook. De hoeveelheid 
werk is geen statisch gegeven, net zo min als de rest van de eco
nomische 'koek'. Niet op lange, maar evenmin op korte termijn. 
Dat er 'geen werk voor iedereen' zou zijn is een notie die tijdens 
elke recessie opkomt, maar die geen hout snijdt. Men hoeft maar 
te wijzen op de onstuimige banengroei in eigen land in de periode 
1984-1992: in die jaren kwamen er bijna een miljoen banen bij, of 
ruim 600.000 uitgedrukt in arbeidsjaren. Een stijging van ruw
weg een kwart. Ik herinner mij de klaagzangen uit het begin van 
de jaren tachtig, bij een snel oplopende werkloosheid, over de 
banen die de automatisering nog allemaal zou gaan kosten. En 
ook heeft gekost, maar ondanks dat kwamen er per saldo bijna 
een miljoen banen bij. Er is geen enkele reden om te denken dat 
een dergelijke banengroei uniek zou zijn, of nimmer te herhalen. 
Het is bovendien het beste bewijs dat de hoeveelheid werk geen 
vast gegeven is. Het sociaal en economisch beleid is geen 'zero 
sum game'. 
Dus geen arbeidsduurverkorting? Zeker wel. Allereerst is bevor
dering van (individuele) deeltijdarbeid succesvol. Maar ook col-
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beloning, af te spreken in het 
cao-overleg tussen vakbonden en werkgevers of -waarom niet- on
dernemingsraad en ondernemer. 
Wat we zo moeten proberen is om, binnen het redelijke, alles op 
alles te zetten om het draagvlak voor onze samenleving, waarin 
we hechten aan het sociaal karakter, te vergroten. De vrije zater
dag is per slot van rekening van een andere orde dan een fatsoen
lijke bijstandsregeling. 

Basisillkom.en 

Over het basisinkomen zijn boeken vol te schrijven en lange rijen 
met argumenten voor en tegen te verzinnen. Dat is ook allemaal 
gedaan en ik wil er hier van afzien, al meen ik dat invoering 
ervan op een niveau dat bedoeld is om ervan te (kunnen) leven de 
vorming van een flexibele arbeidsmarkt eerder belemmert dan 
bevordert. Niettegenstaande alle immateriële beloning die een 
baan biedt, moet toch uiteindelijk niet ontkend worden dat juist 
ook het materiële aspect voor velen mede de drijfveer is om zich 
produktief te maken. 
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Maar over dat aspect kun je nog verschillend denken. Daar
entegen wijst alles erop dat een volwaardige deelname in de 

maatschappij nu eenmaal verloopt via een betaalde baan. Afge
zien van het inkomen ligt daarin de sleutel tot maatschappelijke 
deelname, ook buiten de directe sfeer van het werk. 

huisd naar Zuid-Korea. De vraag is niet of dat werk blijft bestaan 
(of zelfs toeneemt), maar of we het nog kunnen betalen. Dat geldt 

voor meerdere sectoren. De ouderenzorg, de gezondheidszorg, de 
detailhandel, de reparatiesector, de persoonlijke dienstverlening 

en vele andere sectoren ontlenen hun waarde aan 
hun nabijheid. Vrijwilligerswerk wordt hoofdzakelijk verricht door 

werkenden en gepensioneerden, en door hun part
ners. Mensen die zonder werk zijn, blijken zich op 
alle mogelijke terreinen, ook buiten de arbeids
markt, minder makkelijk een plaats te verwerven. 

Over het Maar om al dat werk te kunnen blijven betalen is 
wel nodig dat we de globalisering en vrijmaking 
van de wereldhandel vooral zien als een kans en er basisinkomen 
ons voordeel mee doen. Juist in onze hoogontwik

Bovenop die realiteit komt dat vrijwel alle mensen, 
die tegen hun wil geen baan hebben, niets liever 
willen dan betaalde arbeid. Natuurlijk hoeven we 
niet in die, wat gure realiteit, te berusten; het leven 
in Nederland moet voor iedereen de moeite waard 
zijn. Maar het gaat vele stappen te ver om dan 
maar af te zien van het streven naar het realiseren 
van zo veel mogelijk betaalde werkgelegenheid en 
dáárin te berusten. Dit streven naar zo veel moge
lijk betaalde banen zou in contrast staan met het 
streven naar een arbeidsloos basisinkomen, dom
weg vanwege de kosten (waardoor het werk weer 
duurder wordt). De enige min of meer reële optie is 
die van een gedeeltelijk, laag basisinkomen, die de 
sociale zekerheid in huidige gedaante volledig ver
vangt. Maar dat leidt weer tot een situatie waarin 
ook mensen die afhankelijk zijn (en blijven) van so-

De invoering 
kelde en -geschoolde Westerse samenleving ligt de 
vooruitgang in nieuwe produkten en produktiepro
cessen, en daarnaast in het ontstaan van grote, 
nog onontgonnen afzetmarkten. Zo goed als de 
scheepsbouw en de textielindustrie zich in de afge
lopen twintig jaar hebben gespecialiseerd op hoog
waardige, kennisintensieve, technologische activi
teiten, zo zullen ook andere sectoren moeten om
schakelen. Dat zijn moeilijke en pijnlijke aanpas
singen, die niet ongemerkt voorbij gaan. Maar pes
simisme over onze verdiencapaciteit op de wereld
markt is niet nodig. "Als we niet de goedkoopste 
zijn, laten we dan in ieder geval de beste zijn" , zei 
een ondernemer laatst, en zo is het maar net. 
Daarnaast is loonmatiging nodig, niet tegenover 
Rusland of China, want die blijven voorlopig veel 

van een basis-

inkomen op een 

niveau om er-

van te kunnen 

leven zal de 

vonningvan 

een flexibele 

arbeidsmarkt 

belemmeren 

ciale zekerheid, het moeten doen met dat lage, gedeeltelijke ba
sisinkomen. Dat mag pas met recht onrechtvaardig heten. 

Globalisering 

Ten grondslag aan veel van de huidige beschouwingen ligt het be
grip 'globalisering' van de economie. De wereld wordt kleiner en 
sinds CNN 'live' en ter plaatse overal ter wereld aanwezig is, 
wordt het steeds aantrekkelijker om ook de gehele wereld als één 
gemeenschap te beschouwen. In economisch opzicht is de wereld 
dat ook, zeker na de recente GATT-onderhandelingen. Voor ons 
land is een probleem dat de loonkosten in andere delen van de 
wereld vaak ver onder die van ons liggen. Zo ver, dat een politiek 
van loonmatiging daartegen niets lijkt te kunnen uithalen. 
Bovendien is men in andere landen niet alleen maar' goedkoop, 
maar tegenwoordig vaak net zo goed als in het Westen. De slim
ste zakenman heeft zijn BMW terzijde geschoven voor een even 
zo waardige Hyundai. En dankzij de goede en snelle telecommu
nicatie (ook tussen computers) kan je administratie vaak net zo 
goed, maar veel goedkoper in India worden gedaan dan in Heer
hugowaard. 
En laten we wel zijn: een ontwikkeling waarin de 'derde wereld' 
uit het moeras van armoede en werkloosheid zou komen hebben 
we immer nagestreefd. Te hopen is zelfs dat ook andere (voorma
lige) ontwikkelingslanden die lijn oppakken. Natuurlijk leidt dit 
tot een wezenlijke verschuiving van activiteiten in de wereld en 
natuurlijk zullen belangrijke sectoren in de westerse economieën 
daar de negatieve gevolgen van ondervinden. Maar er zijn wel 
een aantal kanttekeningen te plaatsen. 

Allereerst blijft een heel groot deel van de werkgelegenheid na
tuurlijk gewoon hier. De thuiszorg voor oma kan niet worden ver-
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goedkoper, maar wel voor de Europese markt, 
waarop nog steeds het overgrote deel van onze export gericht is 
(en waarschijnlijk ook blijft). 

R egelgeving 

Onze sociaal-economische ordening dateert voor een belangrijk 
deel van na de Tweede Wereldoorlog. In die periode hebben we de 
wederopbouw van onze economie Garen vijftig), de opbouw van 
ons sociale zekerheidsstelsel Garen zestig en zeventig), de olie
crises Garen zeventig) en de revival van de jaren tachtig meege
maakt. Voorspoed en crisis wisselden elkaar af, soms in lange 
slingers, soms snel na elkaar. Steeds hebben we politiek en 
maatschappelijk zo goed en verantwoord mogelijk gereageerd op 
veranderingen. Dat alles heeft echter geleid tot een opeenstape
ling van regelingen en wetten voor alle eventualiteiten en details. 
Met tal van vervelende gevolgen, waarover anderen beter kunnen 
schrijven (onkenbaarheid van de wetten, onhandhaafbaarheid, 
vervaging van normen etcetera). Hier gaat het me om het effect 
ervan op de ondernemer die probeert zijn onderneming goed te 
laten presteren. Op alle terreinen van regelgeving wordt hij ge
confronteerd met gedetailleerde voorschriften, formulieren en ge
dragseisen. Zó veel, dat te veel tijd of (bij uitbesteding) geld op
gaat aan het voldoen aan al die voorschriften, die samen de regel
druk tot onaanvaardbare hoogte hebben opgevoerd. Daar moet, 
populair gezegd, de bezem door. Niet omdat elk voorschrift niet 
zijn eigen, terechte legitimatie zou hebben, maar omdat er ook 
nog gewerkt moet worden. Dat betekent wel dat me moeten op
houden met in de politiek steeds weer te zoeken naar nieuwe 
middelen en voorstellen om de fijnmazige realiteit te sturen zon
der dat we onze pogingen van gisteren ongedaan maken. Wat 
meer vertrouwen in de eigen kracht vàn mensen om de zaken 
voor elkaar te brengen en het scheppen van de ruimte daarvoor 
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kon wel eens veel vruchtbaarder blijken dan steeds 
weer nieuwigheden uittekenen aan de Haagse bu
reaus. Politieke eer kan niet alleen te liggen in het 
uitvinden van een noyjteit, maar evenzeer in het 
afschaffen van verouderde regels. Een moratorium 
voor nieuw beleid, of het beginsel 'nieuw voor oud' 
is daarom nog niet zo'n slechte gedachte. 

De coUectieve lasten 

De hoogte van belastingen en premies hangt met 
het direct voorafgaande nauw samen. Beleid is op 
beleid gestapeld, steeds met de beste bedoelingen 
om de werkelijkheid te beïnvloeden, maar met als 
resultaat een niet meer hanteerbare en zelfs scha
delijke omvang van het overheidsbeleid en de 
daarmee gepaard gaande kosten. Voor de aardig
heid zou eens op een rij moeten worden gezet uit 
hoeveel posten het huishoudboekje van de overheid 
aan de linkerkant (de inkomsten en de belasting-
uitgaven) en de rechterkant (de bestedingen en di-
recte subsidies) bestaat. Er zijn vele kloeke gidsen mee te vullen. 
Maar het belangrijkste is dat veel van die posten ooit actuele, 
maar thans achterhaalde pogingen betreffen om de werkelijkheid 
te beïnvloeden via de overheidsbegroting. 
Vaak moet men oppassen met het ter discussie stellen van over
heidsuitgaven. Als in de kranten wordt geschreven dat er wordt 
nagedacht over beperking van de hypotheekrente-aftrek stort nog 
diezelfde dag de huizenmarkt in. Ik denk daar dus maar niet over 
na, althans niet in traditionele zin. Vaak gaat het er immers om 
de lasten voor de hogere inkomens te verzwaren of om tegenover 
de pijn van een huurverhoging ook 'boe' te roepen tegen de koper 
van een huis. Of om nog ergens wat extra geld te vinden. Maar 
waarom zouden we niet eens op een rijtje zetten wat de overheid 
enerzijds uitgeeft aan koopwoningen (premie-woningen, subsi
dies, hypotheekrente-aftrek), maar anderzijds ook weer vraagt 
aan de kopers (huurwaarde-forfait, of belasting over de eerder 
betaalde subsidies). Waarom zouden we dat niet wegstrepen te
gen elkaar op een budgettair neutrale manier. Wellicht leidt dat 
niet op de vierkante millimeter tot even grote rechtvaardigheid 
als de huidige gedetailleerde regels, maar daar staat de grotere 
eenvoud en het voorkomen van veel nodeloze administratie en 
ambtelijke activiteiten, dus veel meer efficiency, tegenover. En 
misschien een plusje voor de mensen die hun huis al hebben af
betaald, maar die doen dan ook geen beroep (meer) op algemene 
middelen. Soortgelijke voorbeelden zijn overigens moeiteloos ook 
op andere terreinen te bedenken. 

Bovenal is echter de totale hoogte van de collectieve lasten een 
probleem. Niet van vandaag of gisteren is de notie dat te hoge be
lastingen en premies werk in de marktsector vernietigen. Recen
ter is het besef dat als werkloosheid ontstaat, een overheidsplan 
niet altijd de beste methode is om die te bestrijden. Dat kost im
mers geld, wat eerst weer ergens vandaan moet komen en het is 
maar de vraag of het uiteindelijk wel evenveel (of meer) banen op
levert dan het eerst heeft gekost (direct via hogere belastingen en 
premies, of langs de weg van afwenteling van kosten op werk
gevers). Of liever gezegd: meestal is dat niet de vraag, maar is het 
antwoord negatief. 
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Arbeid tegen minimu.mloon in de bouw 

Onderdeel van de collectieve lastendruk is overigens ook het fi
nancieringstekort. Dat vertegenwoordigt immers uitgestelde col
lectieve lasten, en is daarom de andere kant van eenzelfde me
daille. Volgend jaar geven we zo'n 33 miljard gulden uit aan rente 
over de staatsschuld (opgebouwd door de tekorten uit het verle
den), meer dan ooit tevoren en meer dan bijvoorbeeld de gehele 
AOW of het gehele onderwijs kosten. 
De afgelopen jaren is het tekort wel gedaald, maar ten koste van 
een veel grotere stijging van de collectieve lasten en ten koste van 
extra inflatie, die zich, uitzonderingen daargelaten, immer weer 
vertaalt in looneisen. Hoe ambitieus het kabinet-Lubbers III ook 
begon aan haar taak, het resultaat is geweest dat de som van te
kort en lastendruk enkele punten verder is opgelopen, en dus dat 
de economie, behalve door de internationale recessie, ook bin
nenslands de duimschroeven is aangedraaid. Men vraagt zich af 
waarom de zuinigheid van minister van Financiën Kok zo spreek
woordelijk is geworden; aan zijn resultaten is dat niet te ontle
nen. De nieuwe kabinetsperiode zal dan ook moeten beginnen 
met een massieve inzet om de (som van) collectieve lasten en het 
tekort substantieel te verlagen. 

De sociale zekerheid 

Eén van de gevolgen van het beleid is dat het beroep op de sociale 
zekerheid verder toenam. Steeds meer mensen zijn afhankelijk 
van een uitkering en de verhouding tussen hun aantal en dat van 
de mensen met een betaalde baan wordt steeds ongunstiger. Die 
tendens moet worden gekeerd. Anderzijds moet ook tegenspraak 
worden geboden aan de veel gehoorde suggestie dat sociale zeker
heid haast per definitie slecht is voor de werkgelegenheid of voor 
de economie. Daar zitten tenminste twee andere kanten aan: die 
van de particuliere bestedingen, die mede dankzij de sociale ze
kerheidsuitgaven redelijk op peil blijven, en die van een arbeids
klimaat waarin het goed toeven is - ook dat is van belang voor 's 
lands produktiviteit. 
Mag ik hier verder van wat in de sociale zekerheid moet gebeuren 
alleen het belangrijkste aanstippen? 

noodzakelijk is het om de uitvoering te herzien. Die 
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moet achter één loket komen, terwijl minder instanties zich ef
fectiever moeten bemoeien met het (terug)brengen van een uitke
ringsgerechtigde op de arbeidsmarkt. Daarbij horen alle denkba
re inspanningen van instanties en overheid om daarvoor de mo
gelijkheden te zoeken, maar ook de verplichting van mensen zelf 
om in hun levensonderhoud te voorzien zodra dit maar enigszins 
van ze verlangd kan worden. Niet alleen de uitvoering, ook het 
stelsel moet waar mogelijk worden vereenvoudigd. 

de hoogte van de premies moet worden teruggebracht, 
door meer mensen aan het werk te brengen (zij betalen mee), en 
door minder mensen afhankelijk te laten zijn van een uitkering. 
Deze draagvlakvergroting door arbeidsparticipatie vormt de kern 
van het beleid de komende jaren. Dat is niet alleen voor nu, maar 
vooral ook voor de komende decennia nodig, als we tenminste aan 
ouderen ook dan een behoorlijke AOW willen blijven garanderen. 

ten slotte is het nodig om de verantwoordelijkheden 
voor de sociale zekerheid (voor niveaus en uitvoering) opnieuw 
vast te stellen. De verdeling daarvan tussen achtereenvolgens de 
overheid, de maatschappelijke organisaties (bonden, werkgevers) 
en de individu is niet van alle tijden. Voor D66 moet er meer 
ruimte komen voor individuen om eigen verantwoordelijkheid, 
ook voor de eigen financiële risico's te dragen, zonder dat dit ove
rigens ten koste gaat van solidariteit met zwakkeren - die im
mers minder makkelijk zelf verzekeringen of andere arrangemen
ten kunnen afsluiten. 
Een andere verdeling van verantwoordelijkheden moet onder 
meer leiden tot een betere 'prikkelstructuur' (financiële incen
tives, arbeidsvoorwaardelijke prikkels), waarmee werkgevers en 
werknemers worden aangezet om ook uit een oogpunt van alge
meen belang verstandig met de uitkeringen om te gaan. 

Koopkracht 

In dit licht moet alles worden gedaan om het niveau van de uitke
ringen, in het bijzonder van de minima, zo veel mogelijk te verde
digen. Dat wordt nog een hele toer, maar het is de moeite waard 
te proberen om voor hen, die beslist op een uitkering zijn aange
wezen, die ook toereikend te houden, zodat zij op een redelijk 
niveau kunnen deelnemen aan de samenleving. Méér zal er ech
ter niet inzitten, gezien de absolute prioriteit om de economie te 
vernieuwen en de arbeidsparticipatie te vergroten. Een volledige 
koppeling tussen lonen en uitkeringen is de komende jaren daar
om bij voorbaat een illusoir instrument. Alles moet worden in
gezet op verlaging van de premies en de belastingen, ook aan de 
onderkant, om de arbeidsparticipatie te vergroten. Koppeling is, 
juist in de komende jaren, strijdig met dat doel. Met lastenver
lichting wordt trouwens ook voor lagere inkomens de geldont
waarding ten dele goedgemaakt. Bovendien kan zonodig gedeelte
lijk worden gekoppeld, om de koopkracht voor het sociaal mini
mum zo goed mogelijk op peil te houden. Geen misverstand daar
over: koopkrachtbehoud aan de onderkant moet uitdrukkelijk het 
doel zijn. 
Maar we moeten ophouden met tot in decimalen de ontwikkeling 
van de koopkracht te blijven afwegen. Iedereen weet dat koop-
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krachtplaatjes de werkelijkheid nauwelijks weerspiegelen. Toch 
leiden ze ieder jaar tot wekenlang politiek geharrewar. Die ener
gie kan beter worden gebruikt, zonder dat het sociaal gehalte van 
het beleid daarmee ook maar enigszins aan gewicht hoeft te ver
liezen. Hetzelfde geldt voor het op alle mogelijke beleidsterreinen 
voeren van inkomensbeleid, met als gevolg dat iedere verande
ring haast bij voorbaat wordt geblokkeerd door de mogelijke inko
menspolitieke gevolgen. Noodzakelijke maatregelen op milieuter
rein of binnen de volksgezondheid, om maar twee terreinen te 
noemen, moeten kunnen worden genomen. Indien deze onaan
vaardbare gevolgen hebben voor de koopkracht, moeten die in 
een ander kader worden opgevangen: in het inkomensbeleid zelf, 
waarbinnen het fiscale beleid het belangrijkste instrument is. 

Tot slot: 'de onderkant' 

Veel van de hier besproken onderwerpen hebben hun weerslag op 
wat wel eens het centrale onderwerp van de jaren negentig kon 
worden: dat van de 'onderkant van de samenleving'. De frequen
tie van armoede en inactiviteit lijken toe te nemen en concentre
ren zich binnen bepaalde groepen en wijken, waarin allochtone, 
maar ook autochtone Nederlanders cumulatief te maken krijgen 
met achterstanden. Een ontoereikend inkomen, slechte huisves
ting, slechte scholing, slechte perspectieven, een slechte gezond
heid en sociale onveiligheid raken op elkaar gestapeld. Dat is 
waar, en het is alarmerend. De overheid staat daarbij niet mach
teloos, maar haar mogelijkheden zijn beperkt, haar beleid grijpt 
niet zelden aan op de symptomen, in plaats van op de oorzaken 
(met een belangrijke uitzondering voor het onderwijsbeleid). 
Maar ook om in deze schijnbaar uitzichtloze situaties toekomst te 
bieden is het nodig dat de dynamiek groter wordt. Hier in heel 
letterlijke zin. Na 1945 zijn we er in Nederland in geslaagd om de 
sociale verstarring die de oude verhoudingen kenmerkte, te door
breken. Het resultaat was een enorme beweeglijkheid op de socia
le ladder, waarop grote sprongen konden worden gemaakt binnen 
één generatie. Nadat de 'arbeidersklasse' op die wijze was be
vrijd, was het de beurt aan de vrouwenemancipatie, waardoor de 
deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt nu al twintig jaar 
lang gestaag toeneemt. In diezelfde historische lijn ligt er van
daag de dag de zware, maar niet ondoenlijke opgave, om de socia
le ladder ook feitelijk open te stellen voor de 'nieuwe onderkant', 
die voor een groot deel uit migranten bestaat, en die te maken 
heeft met een cumulatie van negatieve factoren . Voor mij is de 
aanpak daarvan meer, veel meer zelfs, dan een verdelingspro
bleem. Het gaat niet om een gulden meer inkomen, hoe moeilijk 
het ook kan zijn om rond te komen van een bijstandsuitkering. 
Het gaat erom in de samenleving wezenlijk ruimte te scheppen 
voor deze mensen om deel te nemen aan arbeidsmarkt en maat
schappij. Dat kan alleen door de verworvenheden uit de vorige 
emancipatiebewegingen kritisch af te wegen tegen de noden en 
de noodzaak van nu. Het opnieuw overdenken van oude verwor
venheden is daarom niet alleen bedoeld om die te verminderen of 
af te schaffen, maar minstens evenzeer om ruimte te maken voor 
nieuwe . • 

Oude nummers van Idee kunt u, als ze nog voorrad ig zijn, nabestellen. Hetzelfde geldt voor exemplaren uit de reeksen Ideeën (themabrochures) en 
SWB Cahier (eenvoudige themacahiers). Voo"r informatie over de beschikbaarheid van exemplaren vanaf 199 1 k'unt u bell~n tussen 09.00 en 17.00 
uur met het Wetenschappelijk Bureau van D66, te lefoon 070-36.2 1.51.5. Ook bestaat nu de mogelijkheid om u te abonneren op Ideeën en Cahiers. 
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