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BESCHOUWING 

worden geplaatst? Gaat het om 'misbruik van recht' (als 
zelfstandig criterium) of om de bescherming van de rechten ex 
artikel 31 van het Europees Sociaal Handvest? 
3. In hoeverre vallen economische en commerciële belangen 
van de derde onder de bescher;tming van artikel 31 ESH en 
welke maatstaven moeten hierbij worden aangelegd? 
4. Wat is de positie van derden en moet hierbij een wezenlijk 
onderscheid gemaakt worden naar categorieën derden? 
5. Bestaat er een wezenlijk onderscheid tussen acties van 
werknemers in dienst van een civiele werkgever en werknetners 
in dienst van de overheid? 

De lagere rechter lijkt vrij gemakkelijk de schade aan econo
mische en in sommige gevallen commerciële belangen van der
den doorslaggevend te achten. Welke criteria hierbij toegepast 
worden en de weg waarlangs hij tot zijn conclusie komt, is min
der duidelijk. Verder lijkt het erop of de rechter een ruime kring 
van derden wenst te betrekken. Hierbij lijkt het verschil naar 
actie in de private sector of in de overheidssector niet of nauwe
lijks een rol te spelen.Het wachten is evenwel op de Hoge Raad, 
die wellicht naar aanleiding van de kort gedingen uit 1991 de ge
legenheid krijgt om zich nader uit te spreken . • 

Verdelen van tijd als participatie-beginsel 
Door Jos Janssen 

H et begrip 'tijd' heeft de mens al 
zolang hij bestaat bezig gehou
den. Onze visie op tijd stamt 

uit de 17e eeuw. Newton stelde de tijd 
voor als een mathematische abstractie: 
een getallenlijn, waarlangs de tijd abso
luut, eeuwig en eenparig 'voortvloeit'. 

Kan tijdswaarde een 
alternatief vonnen voor de 

categorieën arbeid en 
waarde? 

Het paradigma arbeid 

De belangrijkste oorzaak waardoor tijds
bestedingskeuzes beperkt blijven, is gele
gen in de dominante rol van de arbeid in 

Tijd is dus iets wat je kunt meten met 
een klok. Newton gebruikt de tijd als een maatstaf voor verande
ringsprocessen: tijd is de parameter waarin en waarmee je de 
verandering (van baan, van omvang, van groei en dergelijke) 
meet. 
In de 20e eeuw lijkt zich heel langzaam een fundamentele 
verschuiving te voltrekken in de betekenis van het tijdsbegrip, 
die voor een belangrijk deel op het conto van de moderne nat
uurkunde geschreven moet worden. Deels ten gevolge hiervan, 
deels parallel eraan, verandert het begrip 'tijd' ook in zijn sociale 
context: de betekenis van 'tijd' lijkt van een algemene categorie 
meer en meer naar een (gebruiks)waarde voor het individu te 
verschuiven. De tijd wordt iets waarover het individu beschikt. 
Hoe verschillend die activiteiten ook zijn, (arbeid, scholing, va
kantie, cultuur, ontspanning, etc. etc.) zij hebben een ding ge
meen, ze worden gemeten naar het 'verbruik' van individuele 
(levens)tijd. In deze opvatting is tijd niet meer de maat van de 
veranderingen (Aristoteles), maar de veranderingen (de indivi
duele activiteiten) zijn de maat voor een individueel tijdsbegrip. 
De mens die volgens dit nieuwe tijdsbesef leeft, verdeelt zijn 
activiteiten in (betrekkelijke) vrijheid. Hij of zij is een soort tijd
manager van zijn eigen leven. Dat zou een schaarste kunnen 
suggereren, maar die is er op zich niet. Er is niet minder, inte
gendeel, er is zelfs meer (levens)tijd beschikbaar dan vroeger. 
Maar wat de laatste decennia veranderd is, zijn de mogelijkhe
den waaraan tijd besteed kan worden. Deze zijn enorm toegeno
men. De suggestie van schaarste ontstaat daarbij, doordat de 
feitelijke keuze-vrijheid van de mens niet gelijk opgaat met de 
groei van zijn (tijd)bestedingsmogelijkheden. 

los }anssen is natuurkundige en filosoof en werkzaam 
als free-lance systeemanalist. 

onze beschaving. Arbeid, het produkt van 
de arbeid en het inkomen uit arbeid vor

men de spil van onze huidige consumptiemaatschappij. Deze 
drie aspecten worden door de economie omgezet in een 
geldwaarde, zodat er mee gerekend kan worden: Arbeid ont
vangt geldwaarde via loon en salaris, het produkt krijgt een 
prijs: consumptie wordt koopkracht. 
Het ontstaan van deze waarden, zowel als de betekenis ervan, 
was reden voor een felle ideologische strijd gedurende deze en 
afgelopen eeuw. Of het nu om een substantiële arbeidswaarde 
gaat die in het produkt (door de arbeid die werd verricht om het 
produkt te maken) wordt gematerialiseerd, èJf om een waarde die 
door vraag en aanbod op de vrije markt ontstaat, beide te
genstellingen bevestigen en versterken de maatschappelijke do
minantie van arbeid. Beide visies beschouwen de arbeidskracht 
van de mens als een gebruikswaarde die economisch wordt aan
gewend. Deze gedachte bepaalt zelfs in belangrijke mate de hui
dige nationale en internationale structuren in de wereld. 
Het arbeidsparadigma veroorzaakt, mijns inziens, ook de proble
matiek die dominant is in de huidige wereld: het houdt niet of 
onvoldoende rekening met de waarden van natuur en milieu. Dit 
maakt de mens materialistisch, eenzijdig op arbeid, produktie 
en consumptie georiënteerd. Ook de gerezen werkloosheid is een 
sociale schande die altijd maar weer zo snel mogelijk met extra 
produktie moet worden weggewerkt. Hier wil ik laten zien dat 
het perspectief van de tijd een nieuw paradigma vormt, dat het 
arbeidsparadigma kan vervangen, of beter: verruimen. Arbeid 
vormt immers in toenemende mate ook een gewone tijdsbeste
ding (al is het niet de minste!) van het individu! Zij komt in toe
nemende mate als tijdsbesteding op gelijke voet te staan met an
dere tijdsbestedingen. Om nu de verschillende soorten tijdsbe
stedingen te waarderen, zal de dominante gebruikswaarde van 
de individuele arbeid dan ook moeten worden vervangen door de 
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gebruikswaarde van de individuele tijd. 
Wat dit betekent wil ik toelichten aan de 
hand van het probleem van de werkloos
heid. 

Werkloosheid: 

werkloos-

." .,,..r,,..,,. van het 

gaven of minder inkomsten, in beide 
gevallen wordt de fundamentele vraag, 
of het de werkgelegenheid op zich struct
ureel bevordert, niet afdoende be
antwoord . 

een problee~analyse 

In een consumptiemaatschappij komt 
werkloosheid altijd hard aan. Werkloos
heid betekent dat je niet meer produktief 

, een zelfverster

kende werking 

Werkgelegenheidsgroei of 
produktiviteitsgroei? 

bent. Wat weer verlies aan inkomen betekent en dus verlies aan 
koopkracht. Al met al, voldoende redenen voor individu (en sa
menleving) om zo snel mogelijk weer aan werk te komen. Dit wil 
evenwel niet altijd lukken. 
Voor die mensen die ondanks alle inspanningen niet aan het 
economisch proces kunnen deelnemen, heeft de samenleving 
voorzieningen in het leven geroepen. De WW voor werklozen, de 
WAO voor arbeidsongeschikten, de AOW voor ouderen. Daar
naast garandeert de bijstandswet een sociaal bestaansmini
mum. Samen met nog aantal andere regels vormt dit netwerk 
van regels het 'sociale vangnet'. Ik wil het hier niet hebben over 
de versnippering die de regels en de bureaucratie met zich mee
brengen. Ik wil het ook niet hebben over de vraag waarom het 
zo moeilijk is om zelf uit dit onhandige net te ontsnappen. (Ligt 
het niet in de aard van elk vangnet dat je je er vooral niet door 
moet laten vangen?). Waar ik het over wil hebben, zijn de nood
lottige gevolgen wanneer de voorzieningen ergens voor gebruikt 
worden, waar ze niet geschikt voor zijn, namelijk het opvangen 
van grootschalige werkloosheid. 
Het vangnet was oorspronkelijk bedoeld als noodvoorziening om 
degenen op te vangen die 'per ongeluk' uit het arbeidsproces vie
len. Zoals je van een dergelijke voorziening kan verwachten is 
het nooit sterk genoeg om grote groepen mensen tegelijk voor 
lange tijd op te vangen. Dan scheurt het. En in die situatie zijn 
we komen te verkeren. De voorzieningen zijn volgelopen. Steeds 
meer mensen leven van een uitkering. Bovendien, en dat is het 
meest gevaarlijke, hoe voller het wordt, hoe moeilijker het wordt 
je er uit te worstelen. Dit heeft te maken met de wijze van finan
cieren van het sociale zekerheidsstelsel. Meer werkloosheid, 
betekent meer uitkeringen en dus hogere premies en belastin
gen. Dit verhoogt de arbeidskosten. En als arbeid duurder wordt 
betekent dat minder werkgelegenheid(sgroei). Werklozen kun
nen daardoor alleen maar moeilijker terugkeren op de arbeids
markt. Grootschalige werkloosheid heeft dus, met het functione
ren van het vangnet een zelfversterkende werking. De drempel 
om terug te keren wordt met elke nieuwe werkloze hoger. 
Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, staan twee financiële 
scenario's open: de arbeidskosten kunnen worden verlaagd door 
loonbelasting, premies, minimum loon te laten dalen, maar dat 
brengt het uitkeringsniveau in gevaar. Als tweede mogelijkheid 
kunnen de uitkeringen worden 'teruggeploegd', maar dan ont
staat het gevaar van afhankelijkheid van werkgelegenheidssu
bsidies die, zodra deze wegvallen, weer opnieuw werkloosheid 
tot gevolg heeft. (overigens zijn er natuurlijk wel sectoren aan te 
wijzen waar nu een serieuze vraag is naar arbeidskracht en 
waar het terugploegen van uitkeringen een mogelijkheid is). 
Of je de werkgelegenheid nu tracht te stimuleren met extra uit 
sectoren van de arbeidsmarkt. Dit zonder, want dat is de 

Er liggen twee grote onzekerheden be
sloten in beide scenario's. De belangrijkste is of het overheids
ha~delen uiteindelijk tot werkgelegenheidsgroei zal leiden. Zal 
het op termijn niet vooral alleen in een produktiviteitsverhoging 
uitwerken? De afgelopen jaren laat zien dat economische groei 
zich maar zeer ten dele in de werkgelegenheid heeft omgezet. En 
dat is ook niet vreemd. In een samenleving die verandert in een 
informatiemaatschappij, waarin bedrijven in permanente strijd 
zijn om het marktaandeel en de arbeidskosten nu eenmaal hoog 
zijn, is het relatief eenvoudig produktiviteit te bevorderen in 
plaats van de werkgelegenheid. 
Een voorbeeld: in betrekkelijk korte tijd zijn in kantoren de kof
fiejuffrouwen vervangen door koffie-automaten. De produ
ktiviteitsverhoging is evident: in plaats van vele koffiejuffrou
wen is nog maar één koffieautomaten-vuiler nodig. En een kof
fie-automaat is goedkoop en relatief makkelijk te onderhouden. 
Het resultaat is dat de produktiviteit stijgt ten koste van het 
laag geschoolde werk, (zelfs als we daarbij het nieuwe laagges
choolde werk verdisconteren dat wordt gecreëerd in de kof
fieautomatenfabriek). Maar ook de arbeidsomstandigheden (de 
arbeidsvreugde daalt door het ontbreken van het persoonlijke 
contact met de koffiejuffrouw) en het milieu worden aangetast 
(het is zeer waarschijnlijk dat milieulasten van wegwerp beker
tjes in plaats van kopjes niet in de prijs van het apparaat zijn 
doorberekend). 
Nu is het een algemeen en bekend verschijnsel dat bij hogere 
produktiviteit de produktie en consumptie als geheel vaak toe
neemt. Op kantoor wordt méér koffie gedronken dan vroeger. 
Dat betekent méér automaten, méér produktie en dus méér 
werkgelegenheid. Nieuwe produkten creëren nieuwe behoeften. 
Dat is de eigenschap van een consumptiemaatschappij. 
Toch staat nu juist die consumptie meer en meer ter discussie. 
De milieuproblematiek dwingt tot bewuster koopgedrag. Het 
grondstoffen- en energieprobleem dwingt tot duurzame (en min
der) produktie, de ongelijke verdeling van de welvaart dwingt tot 
matiging in het rijke noorden en stimulering in het arme zuiden. 
Bovendien dwingt het mobiliteitsvraagstuk tot effectiever en 
duurzamer vervoersgedrag. Deze bedreigingen van de werkgele
genheid, gevoegd bij het nieuwe arbeidsaanbod (vrouwen, vlu
chtelingen) en de hardnekkige werkloosheid onder laaggeschool
den en allochtonen, geven een somber beeld. Te verwachten is 
dat elk overheidshandelen, dat eenzijdig gericht is op terugdrin
gen van de werkloosheid, paradoxaal genoeg de tweedeling (wer
kenden versus werklozen) alleen maar zal versterken. 
De tweede grote onzekerheid is of het overheidshandelen met be
trekking tot werkloosheidsbestrijding wel voldoende naar sector 
gedifferentieerd kan worden? Vraag en aanbod van arbeid zijn 
immers zeer verschillend verdeeld over de sectoren. Hoe moet de 
overheid dan voorkomen dat zijn handelen niet tot alleen maar 
grotere verschillen en spanningen leidt op de uiteenlopende 
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DEBAT 

De tijd gemeten 

sectoren van de arbeidsmarkt. Dit zonder, want dat is de keerzij
de, aan elke werkloze te moeten voorschrijven welke scholing hij 
of zij moet gaan volgen. 

Arbeid in het tijds paradigma 

Het tijdsparadigma biedt natuurlijk geen kant en klare op
lossing van het probleem van de werkloosheid maar het schetst 
een 'denkruimte' die ons uit de benauwende cirkel van arbeid, 
werkgelegenheid, produktie en consumptie kan doen treden. 
Binnen het tijdsparadigma gaan we er van uit dat mensen meer 
keuzevrijheid willen hebben en moeten kunnen krijgen ten 
aanzien van de besteding van hun eigen levenstijd. Het blijft 
duidelijk dat arbeid een belangrijke tijdsbesteding is, al was het 
alleen maar omdat het inkomen oplevert waarmee andere tijds
bestedingen kunnen worden gefinancierd. Als de burger zijn 
eigen 'mix' aan tijdsbestedingen invult, zullen arbeid en inko
men altijd belangrijke randvoorwaarden blijven. 
Dat geldt ook voor de samenleving als geheel. Deze moet zichzelf 
en zijn burgers kunnen beschermen tegen economische destabi
lisatie. Dat vereist een bepaalde (minimum-) hoeveelheid uit te 
voeren arbeid, produktie en consumptie. Uit het oogpunt van 
rechtvaardigheid en inkomensspreiding ligt het voor de hand, 
grof gesteld, dat de hoeveelheid werk(tijd) die er is, zoveel moge-

lijk gelijk over de (levensduur van) burgers wordt verdeeld. Dit 
brengt me bij de stelling dat elke burger, in principe, in zijn 
leven ongeveer een gelijk aantal uren arbeid zou moeten ver
richten. Hoe, waar en wanneer die arbeidsuren door een burger 
worden vervuld is 'vrij', onder de voorwaarde dat er een reëel 
uitzicht bestaat dat de vastgestelde tijdswaarde van het arbeids
leven door de burger 'gehaald wordt'. 
Dit principe lijkt misschien aan de huidige problematiek nog 
niet veel op te lossen. Het verandert niets aan de huidige werk
loosheid en de slechte aansluiting tussen vraag en aanbod. Toch 
heeft het één belangrijk algemeen effect. Het grote verschil met 
de huidige aanpak van werkloosheidsbestrijding is dat de hier 
voorgestelde aanpak een oplossing van de werkloosheid na
streeft, waarbij alle partijen (werklozen, werknemers; werk
gevers en overheid) betrokken zijn. Achtereenvolgens; 

de werkloze krijgt meer tijd en vrijheid om zelf, in eerste in
stantie zonder overheidsbemoeienis, werk te zoeken. De loop 
naar het arbeidsbureau, maar ook een sollicatieplicht, zijn niet 
meer nodig; 

de werkgevers zullen gestimuleerd worden om vrijwillig al
lochtonen en ander moeilijke plaatsbare arbeidskrachten in 
dienst te nemen. Zij hebben geen baat meer bij het uitstoten van 
weinig produktieve krachten (bijvoorbeeld naar de WAO) omdat 
de uitgestotenen volgens het principe van rechtvaardige verde-
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de werknemer kan aan de hand van 
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zal de werk-

de', te vergelijken met produktiviteit uit
gedrukt in 'produktie per werkne
mersuur'). 

zijn arbeidsverleden zelf plannen wan
neer de volledige tijdswaarde van de ar
beid gerealiseerd wordt en het pensioen 
dus is aangebroken. Een calculerende 
burger die vindt dat hij zijn tegoed aan 
arbeidsuren te snel verbruikt, zal trach
ten een zelf-opgelegde arbeidstijdver

nen, want dit leidt tot 
ruimte op de arbeidsmarkt. 

Voortgaand op het eerdere voorbeeld: ook 
de koffie-automaat is op zichzelf slechts 
een eerste stap in een automatiserings
proces. De automaat is gebaseerd op een 
betrekkelijk lage informatie-uitwisseling. 
Technologische ontwikkelingen die een 
hogere informatie-verwerkingssnelheid 

korting te regelen. Door korter te werken, meer vakanties of 
door het werk beter te spreiden over het leven kan het arbeids
leven worden gerekt. De burger krijgt dus meer tijd voor zichzelf 
zonder dat het arbeidsperspectiefverloren gaat. 
De overheid zal de werknemer bij zijn pogingen tot arbeidstijd
flexibilisering van harte ondersteunen, want dit gedrag leidt tot 
nieuwe ruimte op de arbeidsmarkt. Ruimte die opgevuld kan 
worden door werkzoekenden, die immers ook hun recht (en 
plicht) op arbeid hebben; 

de overheid tenslotte, kan waar nodig dwingend optreden te
genover de werkloze, zowel als de werknemer en de werkgever. 
Wanneer een burger het perspectief om een minimum aantal ar
beids uren te realiseren dreigt te verliezen, zal de overheid in 
actie moeten komen. De overheid dient dan over te gaan tot be
middeling, scholing, werkervaring en desnoods plaatsing. 
Omgekeerd, een burger die zijn 'gerechtigde' arbeidsuren ver
vuld heeft, zal zo nodig door de overheid verplicht worden uit het 
formele arbeidsproces te treden. En tenslotte zullen ook werk
gevers, eventueel met sancties, gedwongen worden tot het re
aliseren van bepaalde 'quota' (allochtonen, gehandicapten etc.) 
Het principe moge helder zijn: verzeker participatie en voorkom 
de tweedeling van de samenleving door arbeidslevenstijdsverde
ling. Ik besef dat dit een hele ruwe, eerste benadering is, met 
alle tekortkomingen van dien. Een van die tekortkomingen zal 
zijn dat hier de arbeid wordt behandeld als een massa die sim
pelweg verdeeld kan worden, als een bevolkingsomvang. Maar 
een ernstig probleem is nu juist (zoals hierboven al geconsta
teerd) dat de situatie op de arbeidsmarkt per sector, scholings
niveau en scholingstype sterk verschilt! Om vraag en aanbod 
beter op elkaar af te stemmen zal ik, in het resterende deel van 
mijn betoog, een vergelijkbare oplossing geven, maar nu voor de 
scholingstijd. 

Wat is een informatiem.aatschappij? 

Een van de oorzaken van de grote discrepantie tussen vraag en 
aanbod van (geschoolde) arbeid meen ik te kunnen herleiden tot 
het probleem dat wordt geschapen met de informatiemaatschap
pij. Daarom eerst een korte zijsprong. 
Analoog aan de karakterisering van de consumptiemaatschappij 
(BNP, NNI, produktiviteit) wordt de toestand van de infor
matiemaatschapij gekenmerkt door technologische kengetallen, 
te weten de opslagcapaciteit van chips, de toegankelijkheid 
ervan en de verwerkingssnelheid van processoren. Ontwik
kelingen op weg naar een informatiemaatschappij (groei van in
formatie, nieuwe technologie, kantoorautomatisering, communi
catiegroei, schaalvergroting, thuiswerken, nieuwe dienstverle
ning etc.) kenmerken zich alle door een continue toename van de 
informatie-verwerkingssnelheid (uitgedrukt in 'bytes per secon-

realiseren, zullen de automaat in de toekomst ongetwijfeld 
vervangen door koffie-robots. Via eenvoudige geleide-systemen 
kunnen koffierobots de koffie, op oproep, aan het bureau bezor
gen. De werkgever zal hier ongetwijfeld nieuwe produktiviteits
verhogende mogelijkheden in herkennen. 
Wezenlijk element van de informatiseringstendens is echter dat 
naarmate de verwerkingssnelheid en de grootte van de geheu
genchips stijgen, steeds complexere processen beheerst kunnen 
en zullen worden. Indachtig de ontwikkeling op het gebied van 
telecommunicatie, Kunstmatige Intelligentie, robotisering en 
dergelijke zal het niet lang duren voordat nieuwe generaties 
automaten en robots op een hele nieuwe reeks van arbeidsterrei
nen, waar nu nog betrekkelijk laag-geschoold werk wordt uit
gevoerd, hun intrede doen. Het effect van de informatiserings
tendens is steeds hetzelfde: minder laag-geschoolde arbeid (hele 
beroepen in dienstverlening en industrie zullen verdwijnen, 
waaronder de koffieautomatenfabriekswerkers, maar straks ook 
de programmeurs). Daarvoor in ruil zal nieuw laaggeschoold 
werk terug keren, maar altijd in een veel geringere omvang. 
Daarnaast stijgt de behoefte aan hooggeschoold werk alleen 
maar. 
Het probleem van informatiemaatschappij is daarmee gelijk aan 
de consumptiemaatschappij: als de informatie-intensiteit en de 
technologie ongecontroleerd voortschrijdt, dan dreigt in de toe
komst een tweedeling tussen onvoldoende en voldoende ge
schoolden, wat zich direct in de arbeidssituatie, maar ook in het 
wel of niet hebben van werk vertaalt. 
Natuurlijk geldt ook hier dat nieuwe informatie-diensten een 
nieuwe behoefte aan informatie zullen creëren. Maar ook hier is 
nu al sprake van overdaad. De groei zal met name in de kwa
liteit tot uitdrukking komen en niet meer in de kwantiteit. Per 
saldo is dan ook weinig nieuwe werkgelegenheid te verwachten. 

Scholi1lg in het tijdsparadigrna 

Ook hier biedt het tijdsparadigma een rigoreuse maar logische 
oplossing. Burgers zullen in een informatiemaatschappij moeten 
wennen aan een permanente scholing. Om te voorkomen dat be
paalde groepen 'afhaken', dient gestreefd te worden naar een 
rechtvaardige verdeling van de beschikbare scholingstijd. 
Analoog aan de arbeidstijd zou elke burger een vast aantal scho
lingsuren in zijn leven als tegoed (voor eigen ontplooiing) en 
schuld (aan de samenleving) moeten hebben. 
Ook dit is een algemeen principe dat op alle bevolkingsgroepen 
terugslaat: 

werklozen kunnen zelf kiezen welk scholingstraject (inzet 
van verplichte scholingsuren ) zij wensen te volgen voor 
nieuw werk; 
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werknemers zullen arbeidstijd verruilen voor scholingstijd, 
als zij de tijdswaarde voor de scholing nog niet hebben be
reikt; 
werkgevers zullen gestimuleerd worden eigen scholingsaan
bod te genereren of in te huren voor hun werknemers; 
en ook hier kan de overheid, daar waar nodig, verplichtend 
optreden tegenover de werkgever, werknemer en werkloze. 

Variaties op een thema 

De uitwerking van het tijdsparadigma voor arbeid en scholing 
biedt ruimte voor vele variaties. Is het niet zinvol om de tijdsw
aarden van het arbeidsleven en de scholing samen te nemen in 
een totaalwaarde, zodat ze vrijelijk tegen elkaar uitgeruild kun
nen worden? Is een vaste tijdswaarde voor arbeidsleven en scho
ling niet te star en moeten we met minima en maxima gaan wer
ken? Mogen partners van een samenlevingsverband hun tijdsw
aarden overdragen aan elkaar (zodat de rolverdeling van een 
klassiek gezin ontstaat) of dient iedereen, man en vrouw gelijke
lijk bij te dragen? Ontstaat bij overdracht geen gevaar van 
achterstand? 
Naast deze variaties dienen andere 'grote' vraagstukken in sa
menhang hiermee te worden uitgewerkt. Er schuilt een serieus 
probleem in de oncontroleerbaarheid van de produktiviteitsgroei. 
De produktiviteitsgroei en de groei van de informatie-verwer
kingssnelheid veroorzaken, samen met allerlei externe factoren, 
grote verschuivingen in arbeids- en scholingsbehoeften. Als we 
willen voorkomen dat een samenleving door de alsmaar versnel
lende produktiviteit en informatie-intensiteit uit elkaar gerukt 
wordt in een voldoende geschoold en een onvoldoende geschoold 
deel, dan is het noodzakelijk om over instrumenten te beschik
ken om produktiviteitsgroei (gedifferentieerd naar sector) beter 
te kunnen sturen (soms remmen, soms stimuleren). 
Het verdelen van arbeid en scholing, via de individuele tijdsw
aarden voor het arbeidsleven en de scholing, sluit een groei van 
werkgelegenheid zeker niet uit. Nagegaan moet worden welke 
instrumenten gebruikt kunnen worden om binnen dit kader de 
werkgelegenheid te bevorderen? 
In deze uitwerking wordt impliciet een inkomensverdeling (via 
de arbeidstijd) gegarandeerd. Welke sociale zekerheid past in dit 
perspectief (een basis-inkomen)? Zijn loon- en inkomstenbelas
ting nog geschikt? Wat is de relatie met de informele economie? 
Welk belastingstelsel zal bij dit participatiebeginsel passen (één 
progressieve belasting op consumptie-uitgaven)? 
Het moge duidelijk zijn dat het tijdsparadigma geen halt houdt 
bij de participatie van de burger aan arbeid en scholing. Het 
vraagt een volledig 'umdenken' van de samenleving. Er zal een 
nieuw maatschappijbeeld moeten worden geschapen en mijns 
inziens voldoet het tijdsparadigma voldoet aan de kwalificaties 
van een paradigma . • 

Geef Idee l{ado 
Een goed idee: geef Idee kado. 

Bij een verjaardag of andere passende 
gelegenheid. Een origineel kado, waarmee u 

beslist succes boekt. En en passent het 
Wetenschappelijk Bureau van D66 steunt. 
Een jaarabOlmement op Idee kost slechts 

f 66,-. Het eerste jaar betaalt u. 
Daarna gaat het abonnement automatisch 

over op de begunstigste. 

Bel voor informatie tijdens kantooruren: 
Wetenschappelijk Bureau D66 

Telefoon 070-3858303. 

Of vul gewoon de bon in en stuur 'm, op. 
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