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Een overtollig mens 

Door Allan Varkevisser 

L 
iefuebbers van het boeken
week-geschenk herkennen in 
het bovenstaande onmiddel

lijk de titel van de jaarlijkse meeval
ler van 1988, geschr'even door J,M,A. 
Biesbeuvel. In het verhaal doet de 
schrijver' ver slag van het trieste lot 
van de natuurkundige Johan Knip
perling, een personage waaraan de 
samenleving geen boodschap beeft. 
Het zou ook de titel ku.nnen zijn van 
een artikel over de opkomst , groei en 

Het WAO-debat nwet worden voor Pr'eventieve Gezondheidszorg in 
Open Forum van 22 augustus. Re
centelijk heeft zich hier' een enkeling 
bijgevoegd. 

ontdaan van het enge 
karakter van de 

bureaucratische discussie. 
Verbreding en analyse zijn 
noodzakelijk om in ruimer 

Op zich zullen hier allerlei verklarin
gen voor te geven zijn. Het soort van 
ondet'zoek is veelal kwantitatief geo
riënteet-d , te sterk op het beleid ge
richt en beve tigt lecbts het omnon
dige, ondet-geschikte pe,'sonage van 
de uitker-ingsgerechtigde. Het onder
zoek mist node een theoretische basis 

vaarwater te geraken. 

onder'gang van de WAO-voorziening in Nederland. De 
vraag is echter wie zo'n r elaas over de WAO zou moeten 
scheijven. Eigenlijk degenen zelf die het betreft , ben ik ge
neigd te stellen. Helaas is de WAO-er' een aanduiding van 
een bll.l'eaucratische verzameling van uitkeringsgerechtig
den en niet een groep mensen , die zich kan Ol'ganiseren en 
zodoende de eigen belangen kan behat,tigen. De tutke
ringsgerechtigde spreekt niet, er wordt voor en tegenwoor
dig óve,' hem of haar gesproken , 
In het debat zoals dat nu verloopt wordt deze functie van 
voorspreker door' vet'schillende instanties uitgeoefend: po
litieke pat,tijen (met name de PvdA), vet'schillende be
windslieden , de vakbeweging en de werkgever sOl'ganisa
ties . Deze organisaties hebben gemeen dat zij elk een be
lang hebben bij de huidige situatie. De grote afwezigen in 
de discussie zijn tot nu toe de ver schiUende onderzoeksin
stituten en univer sitaire vakgr'oepen , die reeds lange tijd 
onderzoek verrichten naar processen van uitsluiting uit 
het arbeidsproces . Deze instanties moeten over een goed 
inzicht beschikken hoe het zover heeft kunnen komen. 
Niet dat de leden van de ander'e betrokken organisaties 
onwetend zijn maar zij opet'eren teveel vanuit een ge
mengd belang, Het meer afstandelijke, wetenschappelijke 
perspectief zou verhelderend kunnen werken op de nu zo 
troebele discussie. Daarenboven kunnen de wetenschap
per s ook de culturele problematiek van de ar'beid bij hun 
analyse betrekken. Dan blijft de discussie niet hangen op 
het sociaal-economische verhaal , maar komt ook de leef
wereld en de arbeid als levenswijze aan de orde. 

IJzingwekkend stil 

Het is bedroevend om te moeten constateren dat de beoe
fenaren van de sociale wetenschappen, actief op het gebied 
van arbeidsverhoudingen , zo stil zijn . Uitgezonderd de 
bijdrage van P eter Smulder s van het Nederlands Instituut 

Allan Varkevisser is beleidsmedewerker van de Stichting 
Wetenschappelijk Bureau D66. 

voor kritiek. 
Een basis is mijns inziens te vinden in de uitwe,'king van 
het bureaucratiebegt'ip en een nadet'e bestudering van het 
bureaucratisch mechanisme. Een nog groter probleem dan 
het ontstaan van een nieuwe onderklasse, waal' van ver
schillende kanten voor' wordt gewaat'schuwd , is de conse
quente produktie van ondergeschikte, bureaucratische 
identiteiten. Door het genet'eren van vet'dere onderverde
lingen in het bureauct'atisch raderwet'k ontstaan nieuwe 
identiteiten , die alleen werkelijk existeren in een bureau
cratische wereld. Zo kan het bes taan dat er over mensen 
wOl'dt gesproken in dezelfde ter'men waa t'in geprobeet'd 
wordt om een probleem als overbevissing te beteugelen . 
Vervreemding heet zoiet in een tegenwoOl'dig al weer wat 
ouderwets aandoende tenno 
Dit is wat het systeem heeft voortgebracht, een verVl'eem
de spraak en aan de andere kant een ijzingwekkende stil
te_ Ligt het probleem van de WAO en van het hele stelsel 
van voorziening en verzeker'ing niet vooral in deze ver
vreemding, in dit abstraheren van de geleefde realiteit. En 
is het vreemd dat mensen gebmik hebben gemaakt van 
een onderdeel van het ysteem dat zo vet' verwijderd is ge
t'aakt van het menselijke om nog een beetj e ' menselijk
heid ' te betrachten? Wat hel sociale systeem heeft opge
roepen is het antwoord dat het krijgt, in de taal van het 
systeem: misbruik. 

De calculerende burger 

Het is de taak van de (sociale) wetenschappers om de 
WAO-discussie uit de bureaucratische spit-aal te trekken: 
nieuwe gezichtspunten te leveren , het vervreemde kar'ak
tet' te benadrukken en het historisch proces te beschrijven 
en te verklaren. Maar integendeel , enkelen van hen 
(Fortuyn (1) en Vuijsje (2)) behoren zelfs tot de gt'ootste 
verbreiders van een nieuwe nuttige fictie (3): die van de 

(1) Zie: Ideeën 1, De contractmaatschappij; SWB brochure 1991 
(2) Zie: Een pact met de duivel; V.tijsje H.; NRC 31 augustus 1991 
(3) Het begrip nuttige fictie komt .tit : De ondergang van het denken; 
Finkielkraut A.; Booln 1987, blz. 65 . 
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calculerende burger. De constructie van deze a-morele en 
berekenende identiteit dient ter onder steuning van een 
grove, quasi liberale maatschappij opvatting. Naat' deze 
opvatting moet de overheid grenzen durven stellen , fraude 
aanpakken maar verdel' (sic!) de burger zoveel mogelijk 
op de eigen verantwoordelijkheid aanspreken. De calcule
l'en de burgel' als cliënt van een wolfachtige overheid die 
zich heeft ontdaan van de schaapsklel'en van. de vel'zor
gingsstaat. Een opzettelijk naïef liberalisme dat slechts de 
reacti.e vormt op de gecl'eëerde bureaucratische levenswij 
ze. De calculerende burger bestaat niet, het is geen identi
teit. Het is hooguit een ideaaltype in Webet'iaanse zin , een 
geconstrueerd interpretatieschema (4) om de complexe, 
veelkleut'ige werkelijkheid te kunnen 
vatten. 
J e zou kunnen stellen dat in het geval 
van de WAO-discus ie de overheid 
pas bet wal'e gezicht toont. Niet dat 
van Vadertj e Staat maar het uitdruk
king loze gelaat van de r egistrerende 
klerk , van wie je aan de stal'ende 
ogen kunt zien dat bij slechts gewend 
is in doolhoven te denken. Alleen in 
staat om recht dOOl' te gaan of af te 
slaan , maar onmachtig om zich enige 
afstand te ver schaffen teneinde het 
doolhof te overzien en dit te klmnen 
plaatsen in de wijdere omgeving. 

Oplossing 

Een alternatieve oplossing voor het 
WAO-probleem kan tot stand WOI'
den gebracht. De discu sie bevat 
reeds bruikbare elementen , zoals een 
bonus-malus systeem VOOI' werkge
ver s, betere begeleiding vanuit hel 
GAK en het ter discussie stellen van 
de GMD en de positie van de arts . 
Maar het kabinet , en zeker de PvdA, 
hadden een brede maatschappelijke 
discussie over de WAO ook op een 
andel'e manier kunnen inzetten . Het is dan ook niet ver
wondel'lijk dat dit gebrek aan politiek engagement wordt 
afgestmft. 

Het is noodzakelijk dat er in andere tel'men over de pro
blematiek gedacbt en gespt'oken gaa t worden. Hier wil ik 
mij voor een moment op de p roblematiek van de arbeid en 
de rela tie tussen arbeid en niet-arbeid concentreren. 
Waa r het ooit ging en nog steeds om gaat is het feit dat 
men en afhankelijk zijn van hun arbeid voor de mate 

(4) "Een idea(dtype dient het 'Verstehen ' bij het ontwarren van half
bewuste betekenisoriënteringen waaruit hel, menselijk handelen mees t
al beslaat." en " lVeber acht dit ideaaltype nuuig voor causaal-analy
tisch ollderzoek, maar wijst op het gevaar van verwarring tussen de 

ideaaltypische ontwikkeüngsconstrnctie en het werkelijke historische 

ontwikkelingsproces. " 
Uit: ociologi.sche Encyclopedie, L. Rademaker, Spectrum 1991. 

waarin zij mee kunnen doen in de wedloop om status, wel
vaart en geluk. Zij zijn dus afhankelijk van degenen die 
hun arbeid inhuren. En van degenen die het arbeidspro
ces als pI'oduktieproces beheren. Dat de r elatie tussen 
werknemer en werkgever tegenwoordig gemodificeerd is 
door de mogelijkheden van inspraak en overleg doet aan 
deze eenzijdige afhankelijkheid niets af. Deze wordt veel
eer daardoor bevestigd. Beschadiging van het vermogen te 
at'beiden , de plaats in de werkkring in te nemen , betekent 
dus onherroepelijk reductie van de mogelijkheid deel te 
nemen aan het maatschappelijk spel. Zij betekent de re
ductie van status, van welvaart .. . en van geluk. Het den
ken over deze problematiek in tel'men van beschadiging 

De personeelsregistratie in een betonbedrijf 

doet meer recht aan waar het eigenlijk om gaat: mensen 
wiel' arbeidsvermogen (of arbeidskracht, zo men wil) door 
de uitoefening van een maatschappel:ijk dienstverband is 
beschadigd. Het is dan ook duidelijk dat het gaat om men
sen die recht hebben op een 'schadeloosstelling'. Niet al
leen een schadeloosstelling omdat hun arbeidsvermogen 
door het te eentonige, te zware of te gevaarlijke werk is 
aangetast, maar ook en vooral omdat zij uitgesloten zijn 
van deelneming aan de sociale maatschappij. Zij zijn ge
diskwalificeerd en daal'dool' eenzijdig afhankelijk gewor
den van de overheid en de solidat'iteit van de werkende 
mensen in on land. Wat op zich al er g genoeg is. 
Voor deze overtolligheid moeten mensen schadeloos wor
den gesteld , in plaats van dat de overtolligen beboet wor
den voor hun uitsluiting, zoals nu in het geval van de 
WAO. Vooràl omdat de overtolligheid van de mensen niet 
voortkomt uit hun eigen fal en en feilen maar wordt ver-
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oorzaakt door' structlll'ele uitsluiting en systeemeisen. 
rk realiseel' mij dat het niet altijd mogelijk is om vast te 
stellen of een werknemer' ziek is gewOl'den doOI' het werk , 
door de aanwezigheid op de werkplaats, of door een cigen 
stommiteit of nalatigheid. Echter, een discussie over 
schadeloosstelüng en wat de consequentie daar'van kan en 
moet zijn, is veel belangwekkender dan het maCl'O-econo
mische ver'haal zoals dat nu wordt gehouden. Hetzelfde 
geldt voor het begrip 'passende arbeid', dat niet opgerekt 
kan wor'den zondel" dat het fundamenteel van betekenis 
verander't. Zolang deze discussie niet is gevoerd , zolang 
büjven de voorstellen van dit kabinet voor de herziening 
van de WAO-r'egelingen een ondool"zichtige spel van schijn 
en werkelijkheid , van verschuivende betekenissen en op
portunisme in plaats van helder geformuleer"d beleid (5). 

l-let produktieproces wOl"dt gezien als een technocratisch 
proces met een invoer en een uitvoer. Bij de invoer' wor
den geschikte en ongeschikte produKtiefactoren geschei
den op basis van de ver'wachte bijdrage aan een zo hoog 
mogelijke effici ëntie en effectiviteit. Maar arbeid is een 
waardescheppende activiteit van mensen. Bij de i"nvoer 
wordt dus niet de geschikte arbeid van de ongeschikte ar
beid gescheiden maar er worden mensen in- en uitgesloten. 
De technocratische ver'eenzelviging van mens en arbeids
vermogen en van arbeid vermogen en arbeid leiden tot fe
tisjer'ing en vervreemding, Het technocratische element 
betekent de consequente nega tie van de eer ste bepaling: de 
mens lost op in zijn arbeidsvermogen en dit vermogen ver
dampt tot een abstract begrip van arbeid, Dit laatste ar'
beidsbegrip hangt als een gaswolk boven de discussie en 
ontneemt het zicht op een meer fundamenteel debat. Ik 
stel vast dat de economische wetenschap el' in 100 jaar 
niets menselijker op is geworden, 
In een samenJeving waarin de arbeid (nog steeds) centraal 
staat bij de bepaling van kansen voor mensen om zich wel
vaart en status te verwerven, is een beschadiging van het 
arbeidsvermogen en de uitsluiting van mensen van het ar-

(5) Zie: De onnodige uitsluiting, Len de Vries, Iclee, nwnmer 4, 
12e jaargang, 1991 

beidsproces van groot gewicht. rIet aanpakken van het 
WAO-probleem zou aan de wOI'tel moeten gebeuren en da t 
houdt in dat naast de structul'eel scheve machtsver' hou
ding op de ar'beidsmar"kt, ook de gezagsver"houding va n 
werkgever en werknemer in de onderneming ter di scussie 
moet worden gesteld , Dit impliceel' l het vraagstuk van 
' fundamentele democratisel"ing', Zo moet een werknemer 
op basis van eigen geweten en inzicht het recht hebben om 
bepaalde opgedragen wel"kzaamheden te weiger en, " Denk 
je dat je wel"k anders kan , weiger het dan, " 
Binnen de huidige verhoudingen kan dat niet omdat er 
voor een werkweigeraar" al snel 10 andere op de stoep 
staan , die minder recaJcitr'ant en minder kr'itisch staan ten 
aanzien van de hen opgedr'agen wf'rkzaamheden, "Ziek" 
zijn is vaak een vor'm van verzet en een signaal dat een 
werknemer' niet meer tegen het wer"k is opgewassen, Hel is 
genoegzaam bekend maar wor'dt te weinig er'kend in de 
discussie tot nog toe, 
Binnen het huidige bestel en in dezf' maatschappelijke ver
houdingen zal een regering echter nooit met zulke voor
stellen kunnen komen. De r'etoriek van de tf'rugtt'edende 
over'hcid sluit een succesvol ingr' ijpen in maatsehappebjke 
pl'ocessen als hel structurele misbmik van de W AO-voor
ziening uit. DoOI' hel afdoen van arbeidstijdverkOt,ting en 
de discussie over' een basisinkomen als luxever'schijnsf' len , 
r'est Lubbf'r's en dc zijnen niet veel anders rlan het plegen 
van noodgrepl>n om de enOl"me groei van rle uitkerwgsge
r"cchtigden in ons land te beteugelen, 
Binnen de technocratische gedachtengang van waaruit ge
handeld wor"dt, heeft de reger"ing dus get'n andf're keuze 
dan korting van de W AO-uitker"ingen en een ha lfgaa r 'vo
lumebeleid ' . Maar' deze keuzebeper"kingen hf'eft zij zich
zelf opgelegd, Er is een besluit genomen maar de pl"Oble
matiek is niet geraakt. Met financiële prikkels wordt nu 
gepl'Obeerd om een maa tschappelijk proces te sturen , 
Zolang dat in zichzelf gesloten burcaucl'atisch systeem niet 
opengebroken wordt, üjkt het geworstel van dit kabinet op 
de slang die zich in de eigen staart bijl. Met dat Vel" chil 
dat het anderen pijn doet. • 
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