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Het wonderlijke 
poldermodel 

De laatste tijd wordt alom 
- zowel in Nederland als in 
het buitenland - de lof
trompet gestoken over het 
'poldermodel'. Nederland 

PAUL DE BEER 1 opzichten Nederland beter 
scoort dan andere Euro
pese landen. Vervolgens 
wordt onderzocht welke 

Verbonden aan het Sociaal en Cultureel Planbureau 

is een van de weinige lan-
den die dit jaar zonder bovenmatige inspanningen 
of boekhoudkundige trucs aan de EMu-criteria 
weten te voldoen en tegelijkertijd groeit de werk
gelegenheid gestaag, blijven de inkomensverschil
len beperkt en ligt de werkloosheid ruim onder het 
Europese gemiddelde. 

Waar is dit succes aan toe te schrijven? 
Hierover lopen de meningen uiteen. Volgens 

sommigen bewijst het succes van het poldermodel 
de vitaliteit van de 'Rijnlandse' variant van het kapi
talisme, waarvan Nederland de meest geslaagde 
representant zou zijn. Volgens anderen daarente
gen is het succes van het Nederlandse model juist te 
danken aan het feit dat we meer dan andere West
Europese landen afstand hebben genomen van het 
corporatistische Rijnlandse model en al een goed 
eind zijn voortgeschreden op de liberale, Angel-

• saksische weg. 
Voor deze laatste visie pleit, dat de andere con

tinentale verzorgingsstaten (zoals Duitsland, België 
en Frankrijk) aanzienlijk slechter presteren dan 
Nederland, zodat het de vraag is of het Nederlandse 
succes veel zegt over de levensvatbaarheid van het 
Rijnlandse model. De Nederlandse prestaties ver
tonen meer overeenkomst met die van de Angel
saksische economieën: de Verenigde Staten en 
recentelijk ook het Verenigd Koninkrijk. 

Hiertegen kan weer worden ingebracht dat dit 
in Nederland niet gepaard gaat met de negatieve 
sociale consequenties die kenmerkend zijn voor het 
Angelsaksische model. In tegenstelling tot de v s en 
het v K zijn de beloningsverschillen het afgelopen 
decennium in Nederland niet noemenswaardig toe
genomen en is het sociale stelsel, zeker in interna
tionaal perspectief, redelijk in tact gebleven. 

In dit artikel wordt allereerst nagegaan in welke 

factoren hieraan ten grond
slag liggen en of werkelijk 

van een eigen 'poldermodel' kan worden gespro
ken. Daarna wordt een verklaring gezocht voor de 
gematigde opstelling van de vakbeweging die een 
cruciale factor vormt in het succes van het 
Nederlandse model. Het artikel wordt afgesloten 
met enkele verwachtingen over de duurzaamheid 
van het poldermodel. 

Het betrekkelijke succes van het poldermodel 
Alvorens een verklaring te zoeken voor het succes 
van het poldermodel, moeten we eerst vaststellen 
wat dit succes precies inhoudt. Het blijkt vooral om 
twee zaken te gaan: de werkgelegenheidsgroei en 
de hoogte van de werkloosheid. Op beide punten 
scoort Nederland ongeveer even goed als de vs en 
aanzienlijk beter dan de meeste andere Europese 
landen (figuur 1). 2 Daarbij moet wel de kantteke
ning worden gemaakt, dat Nederland uit een erg 
diep dal kwam: in weinig andere landen had de eco
nomische recessie in de eerste helft van de jaren 
tachtig zo genadeloos toegeslagen. En wie uit het 
diepste dal komt, kan (en moet) nu eenmaal het 
verst omhoog klimmen. 3 

Op twee andere belangrijke punten doet 
Nederland het echter niet beter dan de andere 
Europese landen. Over een wat langere periode 
bezien verschilt de economische groei opvallend 
weinig tussen Nederland, de andere Europese lan
den en de vs.4 Ten aanzien van de langdurige werk
loosheid scoren de Rijnlandse economieën, inclu
sief Nederland, veel slechter dan de vs, maar ook 
slechter dan de Scandinavische landen en Oosten
rijk (figuur 2). 

Het poldermodel: Anselsaksisch cfRijnlands? 
Om de vraag te beantwoorden of het poldermodel 
de levensvatbaarheid van het Rijnlandse model 

375 



s 8Lo 9 1997 

bewijst of juist de superioriteit van het liberale 
Angelsaksische model, dient het functioneren van 
de Nederlandse arbeidsmarkt nader te worden 
geanalyseerd en vergeleken met die van de v s aan 
de ene kant (als representant van het Angelsaksische 
model) en een aantal Europese economieën aan de 
andere kant. 

Achtereenvolgens wordt daarbij aandacht be
steed aan de dynamiek in de volumina (hoeveelhe
den) op de arbeidsmarkt, de dynamiek in de lonen 
en de rol van instituties als de collectieve lastendruk 
en het stelsel van sociale zekerheid. 

Volume-dynamiek 
Het gebrek aan dynamiek van de Rijnlandse 
arbeidsmarkten wordt vaak als belangrijkste oor
zaak gezien van de hoge werkloosheid in dit deel 
van de wereld vergeleken met de Verenigde Staten. 

Bij dynamiek gaat het niet in de eerste plaats om 
de netto-verandering in het totale aantal banen of 
het aantal werkzame personen, maar om de onder
liggende stromen waarvan deze netto-veranderin
gen het resultaat zijn. 

De dynamiek in de banen kan worden uitge
drukt in de zogeheten job turnover: de som van het 
aantal banen dat jaarlijks wordt gecreëerd en het 
aantal dat wordt vernietigd in procenten van het 
totale aantal banen. Anders dan vaak wordt gedacht 
is er geen systematisch verschil in job turnover tussen 
de vs en Europa: aan beide zijden van de Atlan
tische Oceaan wordt jaarlijks tussen 1 5 en 3 o% van 
de banen vernietigd of gecreëerd (figuur 3).S 

Er is wel een opvallend verschil in de dynamiek 
in het aantal werkzame personen, de zogeheten 
labour turnover. Deze is gelijk aan het percentage 
werknemers dat jaarlijks wordt ontslagen of aange
nomen. In de vs is de labourturnover met zo'n 1 25 
procent ongeveer tweemaal zo groot als in een aan
tal Europese landen en zelfs vijf maal zo groot als in 
Nederland. Kortom: niet de banen maar de perso-

nen zijn in de v s flexibeler dan in Europa. 
Deze conclusie lijkt op het eerste gezicht strijdig 

met het feit dat het aandeel werknemers met een 
tijdelijke aanstelling in de vs veel kleiner is dan in 
Europa (figuur 4). Een voor de hand liggende ver
klaring hiervoor is echter, dat in de v s in feite iede
re werknemer een tijdelijke aanstelling heeft. 

Ook deeltijdwerk wordt wel als een indicator 
voor flexibiliteit van de arbeidsmarkt gezien. Het is 
de vraag of dit terecht is, aangezien een vaste deel
tijdbaan in feite even 'star' is als een vaste voltijd
baan. Het aandeel van deeltijdwerk in de totale 
werkgelegenheid verschilt niet veel tussen de v s en 
Europa, maar Nederland springt er hier duidelijk 
uit met een deeltijdpercentage dat het dubbele is 
van dat van de vs (figuur 4). 

In samenhang met de relatief grote in- en uitstroom 
van personeel in de vs zijn ook de stromen in en uit 
de werkloosheid veel groter dan in Europa: 
Amerikanen lopen een hoog risico om werkloos te 
worden, maar eenmaal werkloos hebben zij ook 
veel kans om snel weer aan het werk te gaan. In 
Nederland behoren zowel de instroomkans in als de 
uitstroomkans uit de werkloosheid tot de laagste 
van Europa (figuur 5). 

LooJ?!lexibiliteit 
Een flexibele arbeidsmarkt kan zowel het resultaat 
zijn van een grote flexibiliteit in de volumina (hoe
veelheden) op de arbeidsmarkt als van een grote 
flexibiliteit in de prijzen (lonen en andere arbeids
voorwaarden). Tot op zekere hoogte fungeren 
beide vormen van flexibiliteit als substituut van 
elkaar. Evenals bij de volumina is echter ook bij de 
lonen het overheersende beeld dat de Amerikaanse 
arbeidsmarkt veel flexibeler is dan de Europese. Dit 
wordt evenwel niet bevestigd door het (overigens 
schaarse) empirische onderzoek dat hiernaar is 
gedaan. Zowel recent onderzoek van de oE c o6 als 

1 . Dit artikel vormt een bewerking van 
een inleiding voor een symposium over 
' paars' werkgelegenheidsbeleid van de 
wetenschappelijke bureaus van PvdA, 
D66 en VVD op 14 april 1997 te Den 
Haag. 
2. Tenzij anders vermeld zijn de cijfers 
in dit artikel ontleend aan o ECD, 
Employment Outlook 1996, Parijs, 1996, 
en OECD Economie Outlook, nr. 59, Parijs 
1996. 

werkgelegenheidsgroei in Nederland 
wordt geflatteerd door het grote aan
deel deeltijdwerk. Als de werkgelegen
heidsgroei wordt omgerekend naar 
voltijdbanen - onder de veronderstel 
ling dat één deeltijdbaan gelijk staat aan 
een halve voltijdbaan - scoort 
Nederland echter nog altijd aanzienlijk 
beter dan de andere landen, met uitzon
dering van de vs. 

dan in de andere Eu-landen, maar daar 
staat tegenover dat de Nederlandse 
groei in de jaren tachtig achterbleef bij 
hetE u -gemiddelde. 
5· Bij de vergelijkbaarheid van de cijfers 
kunnen overigens vraagtekens worden 
gezet, doordat ze op uiteenlopende wij 
zen zijn verzameld . 
6. OECD, TheOECDjobsStudy, Evidence 
and Explanations Part 11: The adjustment 
potential <f the Iabour mar ket, Parijs 1994, 

P+ 3. Vaak wordt ook gesuggereerd dat de 
4· De laatste jaren is de economische 
groei in Nederland weliswaar iets hoger 
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Figuur 1. Het succes van het poldermodel: snelle werkoeleoenheidsoroei en laae werkloosheid 

Werkgelegenheisdsgroei per jaar, 1 98 5-95 Werkloosheidspercentage, 1995 
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Figuur 2. Minder uitzonderlijke prestaties ten aanzien van economische oroei en lanodurioe werkloosheid 

Economische groei 1985-95 Aandeel langdurige werkloosheid, 1995 
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Figuur 3. Dynamiek in banen en personen 

Job turnover per jaar, jaren tachtig 
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Figuur 4 · Tijdelijk werk en deeltijdwerk 

Tijdelijk werk in procenten van totale werkgelegenheid, 1994 Deeltijdwerk in procenten van totale werkgelegenheid, 1995 
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Figuur 5. Stromen in en uit de werkloosheid 

Instroomkans in werkloosheid per maand, 1 990/9 1 
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2,0 
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o,5 

van de Nederlandse economen Teulings en Hartog7 
duidt er op dat de (reële) lonen in een aantal Euro
pese landen juist sterker reageren op een stijging 
van de werkloosheid dan in de vs . 

Er is wel een belangrijk ander verschil in loon
vorming tussen de vs en Europa. Over de periode 
1985-1995 bleef de gemiddelde jaarlijkse loonstij
ging in de v s ruim een procent achter bij die in 
West-Europa (resp. 3,9 procent en 5,o procent8). 

Dit verklaart voor een belangrijk deel waarom de 
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Uitstroomkans uit werkloosheid per maand, 1990-91 
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werkgelegenheid in de v s veel sneller kon groeien 
dan in West-Europa, hoewel de economische groei 
in deze periode in de vs gelijk was aan die in Europa 
(gemiddeld 2,4 procent per jaar). 

Op het punt van de loonontwikkeling vertoont 
Nederland meer overeenkomst met de vs dan met 
de andere Europese landen. Tussen 1985 en 1995 

stegen de lonen gemiddeld zelfs met niet meer dan 
2,6 procent. Hierin is dan ook een belangrijke ver
klaring gelegen voor het feit dat Nederland ten aan-

7. C. Teulings, De plaats van de vakbewe
BinB in de toekomst , Welboom, Den Haag 
1996, P-57. Deze cijfers zijn mede geba
seerd op onderzoek van B. Holmlund en 
J. Zetterberg. 

8. Het betreft hier het engewogen 
gemiddelde van de loonstijging in 
Duitsland, Frankrijk, het v K, Italië, 
Ierland , België, Denemarken, 
Noorwegen, Zweden en Oostenrijk. 

9. Gemeten met een rangordening van 
landen die door de oE co is vastgesteld 
op basis van verschillende bronnen en 
criteria. Zie OECD, op.cit. , P·74· 
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zien van de werkgelegenheidsgroei de V s naar de Figuur 6. Weinis invloed van institutionelejactoren op 

kroon stak. werkloosheidsniveau 

Overigens is het van belang erop te wijzen dat 
de gemiddeld gematigde loonstijging in de vs de 
resultante was van een sterk divergerende loonont
wikkeling: de hoge inkomens stegen sterk, de lage 
inkomens daalden zelfs in veel gevallen. In Neder
land daarentegen bleven de beloningsverhoudingen 
de afgelopen tien jaar betrekkelijk stabiel. 
Concluderend blijkt het overheersende beeld dat 
de vs een flexibeler en dynamischer arbeidsmarkt 
hebben dan de Europese landen, alleen te worden 
bevestigd door de grote flexibiliteit van personen 
op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Amerikanen wis
selen veel vaker van baan en worden vaker werk
loos dan Europeanen, maar vinden ook weer snel
ler werk. Noch de dynamiek in de banen zelf, noch 
de loonflexibiliteit is in de vs groter dan in Europa. 
Wel was de aemiddeJde loonstijging in de V S de afge
lopen tien jaar beduidend kleiner. Nederland past, 
wat de dynamiek in personen en banen betreft, veel 
meer in het Rijnlandse model dan in het Angel
saksische model. Nederland springt er echter in 
twee opzichten uit vergeleken met de andere 
Europese landen: de lonen ontwikkelden zich de 
afgelopen tien jaar veel gematigder, terwijl het aan
deel van deeltijdwerk bijzonder groot is. Deze twee 
factoren verklaren dan ook waarom de Neder
landse werkgelegenheidsprestaties aanzienlijk beter 
waren dan in de andere Europese landen. 

De rol van instituties 

• Werkloosheid 1 9 9 5 

100 

So 

6o 

• Werkloosheid 1995 

100 

So 

6o 

20 

11 .I .I .I ,I 

0 Ontslagbescherming 1985-93 

0 CLD 1992 

.I .I .I .I .I .I .I 
Het verschil in functioneren van de Amerikaanse en 
de Europese arbeidsmarkten wordt vaak verklaard 
uit een verschil in instituties. In het bijzonder zou 
de flexibiliteit van de Europese arbeidsmarkten 
worden beperkt door de stricte regulering van de 
arbeidsmarkt, de hoogte van de collectieve lasten 
en de genereuze stelsels van sociale zekerheid. Het 
is niet eenvoudig om het belang van deze instituties 
empirisch vast te stellen, doordat het voor een 
belangrijk deel om kwalitatieve verschillen gaat die 
naar hun aard moeilijk te kwantificeren zijn. Diver
se onderzoeken leveren dan ook geen eenduidig 
beeld op. 

0 USAIN Ll D F I UK I I I El R 8 I OK I N Is A 

Ter illustratie worden in figuur 5 een drietal 
indicatoren voor de genoemde instituties vergele
ken met het werkloosheidspercentage in een aantal 
Europese landen en de vs. Hieruit blijkt dat de 
mate van ontslagbescherming9, de collectieve las
tendruk (CLD) en de hoogte van werkloosheidsuit-

• Werkloosheid 1995 0 Replacement rate 199 1 
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Figuur 7. Lastenstijging tot loonkostenmatiging 
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keringen ten opzichte van de lonen (de zogeheten 
replacement rate) hooguit een zeer zwak verband ver
tonen met het werkloosheidspeil. Alleen de relatief 
lage werkloosheid in de v s bevestigt de stelling dat 
een geliberaliseerde arbeidsmarkt, een lage lasten
druk en lage sociale uitkeringen de werking van de 
arbeidsmarkt verbeteren, maar binnen de Europese 
landen valt nauwelijks enig verband tussen deze 
variabelen te bespeuren . In ieder geval kunnen de 
relatief gunstige uitkomsten van het Nederlandse 
model niet worden verklaard uit het feit dat de ont
slagbescherming beperkt en de collectieve lasten
druk of het uitkeringsniveau laag zijn ten opzichte 
van de andere Europese landen. 

In dit verband is het goed iets langer stil te staan bij 
de vraag of de loonmatiging in Nederland mede kan 
worden verklaard uit het feit dat de collectieve las
ten hier sterker zijn verlaagd dan in andere landen. 
Helaas zijn over de collectieve lastendruk (cL o) 
geen recente internationaal vergelijkbare cijfers 
beschikbaar. Maar wanneer voor verschillende lan
den de verandering van de c LD en de jaarlijkse 
loonstijging in de periode 1981-1992 worden ver
geleken, blijkt er eerder sprake te zijn van een zwak 
neaatiif verband tussen beide: in landen waar de 
cL o steeg, was de loonstijging het geringst! (figuur 
7; Italië vormt hierop overigens een uitzondering). 
Theoretisch valt dit overigens heel wel te verkla-

r o. Onderzoek van het Centraal Plan
bureau bevestigt dat de marginale lasten
druk een negatief effect heeft op de loon
stijging. Zie J .J. Graafland, ijfecten van 

ren. Vakbonden moeten bij CA a-onderhandelingen 
een afweging maken tussen loonsverhoging en een 
andere, onbelaste besteding van de beschikbare 
loonruimte, bij voorbeeld in de vorm van arbeids
tijdverkorting of scholing. Naarmate de lastendruk 
(in het bijzonder de marginale druk, d.w.z. dat wat 
men van een gulden extra moet afdragen) hoger is, 
levert een bruto loonstijging netto minder op. Men 
zal dan eerder de voorkeur geven aan een 'immate
riële' verbetering van de arbeidsvoorwaarden, 
zoals de zogenaamde 'goede doelen'. 10 In dit licht 
lijken de recente pleidooien voor verlaging van het 
toptarief in de loon- en inkomstenbelastig weinig 
doordacht. 

De aematiade houdinB van de Nederlandse 
vakbeweainB 

Kort samengevat zijn de sterke werkgelegenheids
groei en betrekkelijk lage werkloosheid in Neder
land het resultaat van een combinatie van loonmati
ging en groei van deeltijdwerk. Institutionele facto
ren, in het bijzonder lastenverlichting, lijken daar
bij een ondergeschikte rol te spelen. De vraag is hoe 
het Nederlandse succes dan moet worden ver
klaard. 

Het staat buiten kijf dat de vakbeweging in die 
verklaring een cruciale rol speelt. Haar, al vijftien 
jaar volgehouden, zeer gematigde houding is wel
licht het belangrijkste aspect waarin Nederland zich 
onderscheidt van omringende landen. Maar wat 
verklaart de gematigde opstelling van de Neder
landse vakbeweging? 

Het is niet eenvoudig om hierop een overtuigend 
antwoord te geven. Men neigt al snel naar de con
clusie dat er sprake is van cultuurverschillen, maar 
in feite erkent men daarmee dat men niet weet wat 
de verklaring is. Ik zou hier de stelling willen verde
digen, dat de opstelling van de Nederlandse vakbe
weging mede wordt verklaard door de snelle over
gang die Nederland doormaakt van het traditionele 
kostwinnersmodel naar een meer geïndividuali
seerde en geëmancipeerde samenleving. 

Traditioneel behartigde de Nederlandse vakbe
weging de belangen van de mannelijke kostwinner 
met een vaste voltijdbaan in het primaire arbeids
marktsegment. Tot zo'n vijftien jaar geleden be-

marginale belasting- en premiedruk op loon
vorming, Onderzoeksmemorandum 
no.78, Den Haag, Centraal Planbureau, 
199 I. .. 
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hoorden dan ook het gros (ca. 70 procent) van de 
werkenden en vrijwel alle vakbondsleden tot deze 
categorie. De arbeidsmarktpositie van deze groep 
leek veilig te zijn, zodat de vakbeweging zich niet 
hoefde te matigen in haar looneisen. De diepe eco
nomische recessie in het begin van de jaren tachtig 
maakte hieraan echter een einde. Voor het eerst 
werd de vaste baan van de mannelijke kostwinner 
serieus bedreigd door massale bedrijfssaneringen. 
Dit resulteerde in I 9 8 2 in het veel bejubelde 
akkoord van Wassenaar van Kok (FNV) en Van 
Veen (vNo): het begin van een ongekend lange 
periode van loonmatiging. In ruil daarvoor kregen 
de werknemers arbeidstijdverkorting in de vorm 
van een 3 8-urige werkweek. Hoewel de vakbewe
ging hoopte daarmee extra werk te scheppen, 
droeg ze in de praktijk vooral bij aan behoud van 
arbeidsplaatsen voor de kerngroep van de werken
den. Overigens was de loonmatiging daarvoor min
stens zo belangrijk als de arbeidstijdverkorting. 
Daarnaast konden oudere werknemers, vooral in 
sectoren waar het verlies aan werkgelegenheid 
structureel was, op een sociaal aanvaardbare wijze 
afvloeien via de genereuze w A o- en vu T-regelin
gen. 

Tegelijkertijd begonnen de werkgevers steeds 
meer aan te dringen op flexibilisering van de inzet 
van arbeid, bij voorbeeld door de vaste wekelijkse 
arbeidstijd te vervangen door een jaarlijkse arbeids
tijd. De vakbeweging verzette zich echter tegen 
meer flexibiliteit voor de kernwerknemers. 
Daarom namen de werkgevers hun toevlucht tot 
flexibiliteit in het secundaire segment van de 
arbeidsmarkt: het betekende het begin van een 
periode van sterke groei van deeltijdwerk en 
flexwerk (waaronder uitzendwerk). Weliswaar 
was de vakbeweging ook daar geen voorstander 
van: collectieve arbeidsduurverkorting die volledi
ge en volwaardige banen opleverde, verdiende de 
voorkeur. Maar in de praktijk verzette de vakbewe
ging zich niet werkelijk tegen die ontwikkeling, 
zolang de positie van de traditionele voltijdwerkne
mer niet in het geding kwam. Tegelijkertijd nam 
ook aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt, door 
de sterke toestroom van vrouwen, de behoefte aan 
deeltijd- en flexibele banen toe. Dit maakte het 
mogelijk dat het secundaire segment in I 5 jaar tijd 
ste~k uitdijde van een vijfde tot een derde van de 

totale werkgelegenheid. Ongeveer driekwart van 
de groei van de werkgelegenheid in de afgelopen 
tien jaar bestond dan ook uit deeltijd- en flexbanen. 

Pas vrij recent is de vakbeweging het belang van 
dit secundaire arbeidsmarktsegment gaan inzien, 
nu zij zich realiseert dat het primaire segment van 
voltijders met een vaste baan structureel zal krim
pen. Zij heeft de groei van deeltijd- en flexwerk 
echter te lang op zijn beloop gelaten om nog de illu
sie te kunnen koesteren dat de ontwikkeling te 
keren valt. Daarom rest de vakbeweging weinig 
anders dan te trachten de kwaliteit van het werk in 
het secundaire segment (in de sfeer van beloning, 
rechtspositie, arbeidsomstandigheden) te verbete
ren en langs deze weg de organisatiegraad onder 
deeltijders en flexwerkers te verhogen. 

Rest de vraag waarom de vakbeweging ook aan het 
eind van de jaren tachtig en het begin van de jaren 
negentig, toen de werkgelegenheid - ook van vaste 
voltijdbanen - gestaag groeide, is doorgegaan op de 
weg van loonmatiging. Een mogelijke reden daar
voor is, dat ook in economisch gunstige tijden de 
werknemers in het primaire segment niet meer zo 
zeker zijn van hun baan. Reorganisaties zijn aan de 
orde van de dag en de tijd van lifetime employment 
lijkt voorbij. De bereidheid tot loonmatiging zou 
daardoor groot blijven. 

Misschien moet echter een belangrijker reden 
worden gezocht in de sterke toename van het aantal 
vrouwen met een deeltijd- of flexbàan. De groei 
van dit secundaire arbeidsmarktsegment ging vrij
wel geheel voorbij aan de werkloze uitkeringsge
rechtigden, waardoor zij nauwelijks profiteerden 
van de sterke werkgelegenheidsgroei in de afgelo
pen tien jaar. Doordat de vakbeweging zich sterk 
aan hun belangen committeerde, bleef zij door 
loonmatiging en arbeidsduurverkorting streven 
naar werkgelegenheidsgroei in het primaire seg
ment. 

Daar komt bij dat er in veel gezinnen van tradi
tionele kostwinners de afgelopen tien jaar een 
tweede inkomen van de partner is bijgekomen. 
Terwijl eenverdieners in de periode I 984-- I 995 
jaarlijks gemiddeld slechts 2 procent in koopkracht 
vooruit gingen, leverde de overgang van een een
verdieners- naar een tweeverdienersgezin gemid
deld een koopkrachtstijging met I 2 procent op. 11 

1 1. Berekend op basis van CBS, Sociaal
economische maandstatistiek, februari 1997, 
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Daardoor bleef voor veel werknemers in het pri
maire arbeidsmarktsegment de onafgebroken loon
matiging acceptabel: het gezinsinkomen kon 
immers toch groeien. 

Samenvattend is de loonmatiging en sterke werkge
legenheidsgroei van de afgelopen vijftien jaar te 
danken geweest aan het feit dat de vakbeweging 
zich sterk richtte op belangenhartiging van de tradi
tionele mannelijke kostwinner, terwijl tegelijker
tijd de vrouwen in Nederland een inhaalrace op de 
arbeidsmarkt inzetten. De prijs die daarvoor werd 
betaald was, dat ondanks de sterke werkgelegen
heidsgroei de (langdurige) werkloosheid nauwelijks 
kleiner werd . 

Het directe belang van corporatistische institu
ties als de Sociaal-economische Raad (sE R) en de 
Stichting van de Arbeid (sT AR) is in deze verklaring 
beperkt. Het succes van het poldermodel wordt 
immers bepaald op bedrijfstak- en bedrijfsniveau in 
de CA a-onderhandelingen, waarbij centrale afspra
ken slechts een beperkte rollijken te spelen (zie bv. 
het geringe effect van afspraken over werk voor 
minderheden). Wel kan het centrale overleg bijdra
gen aan een sfeer van vertrouwen, gematigdheid en 
consensus-gerichtheid. 

De duurzaamheid van het poldermodel 

Hoe zien, in het licht van het voorgaande, de voor
uitzichten voor continuering van het poldermodel 
in het komende decennium eruit? Opnieuw zal veel 
afhangen van de opstelling van de vakbeweging. 
Telkenmale als de economie en de werkgelegen
heid een paar jaar achtereen fors groeien en de win
sten van het bedrijfsleven de pan uit rijzen, klinkt 
vanuit de vakbeweging de roep om looneisen, zeker 
als de werkgevers niet bereid zijn op andere terrei
nen (zoals arbeidstijdverkorting) toe te geven. 
Telkenmale roepen de regering en het Centraal 
Planbureau de sociale partners op tot matiging en 
telkenmale blijft de schade beperkt tot een klein, 
kortstondig loongolfje (zoals in 1986 en 1991-93). 
Ook het wapengekletter dat recent te horen is, lijkt 
vooralsnog niet veel meer dan een rituele dans. 

Dit betekent echter nog niet dat we voortzetting 
van de loonmatiging als vanzelfsprekend mogen 
beschouwen. Zó lang geleden is het nog niet, dat 
Nederland als de verwende en zieke man van 
Europa werd beschouwd. Het kan niet worden uit-

gesloten dat die tijd zal weerkeren. Immers, de 
gematigde opstelling van de vakbeweging is hierbo
ven verklaard uit het feit dat de Nederlandse 
arbeidsmarkt zich in een overgangsfase bevindt van 
het kostwinnersmodel naar een geëmancipeerd 
model. Nu deze overgangsfase geleidelijk zijn vol
tooiing nadert, zou ook de opstelling van de vakbe
weging onder druk kunnen komen te staan. 

Dit zou een gevolg kunnen zijn van het feit dat 
de vakbeweging zich meer op de belangen van deel
tijders en flexwerkers gaat richten. Als hierdoor 
de flexibiliseringsmogelijkheden voor werkgevers 
worden beknot, zullen zij wellicht weer gaan aan
dringen op een flexibeler kemsegment. De vakbon
den op hun beurt zullen daarvoor waarschijnlijk een 
prijs vragen in de vorm van een hoger loon. 

Hogere looneisen zouden ook kunnen worden 
geformuleerd onder dreiging van categorale bon
den die de belangen van specifieke groepen werk
nemers behartigen. 
Daar komt nog bij dat het poldermodel ook vanuit 
een andere hoek onder druk staat. Immers, de lang
durige werkloosheid is nog altijd onaanvaardbaar 
hoog. De geringe kans van werklozen om uit te 
stromen naar werk vormt dan ook het zwakke punt 
van het poldermodel. Weliswaar is recent het aan
tallangdurig werklozen, mede dankzij de Melkert
barren en de lastenverlichting aan de onderkant, 
sterker gedaald dan men op grond van de conjunc
tuurfase zou verwachten. Maar om structureel ver
betering te brengen in de kans van werklozen om 
weer aan het werk te gaan, is het waarschijnlijk 
onvermijdelijk om ook de stroom in omgekeerde 
richting, van werk naar werkloosheid, te vergro
ten. Anders gezegd, de roulatie op de arbeidsmarkt 
tussen werken en niet-werken zou moeten worden 
bevorderd. Als dit zich niet beperkt tot het secun
daire arbeidsmarktsegment (meer circulatie aan de 
onderkant), wordt daardoor echter de bijl gelegd 
aan de wortel van het vigerende arbeidsbestel en 
dreigt het fundament onder de vakbeweging te 
worden weggeslagen: de vaste voltijdbaan. Enigs
zins paradoxaal zou het poldermodel, dankzij zijn 
successen, wel eens een sta in de weg kunnen blij
ken te zijn voor een effectieve en structurele 
bestrijding van langdurige werkloosheid. Dat lijkt 
me voor alle partijen die momenteel het poldermo
del omhelzen een uiterst ongemakkelijk dilemma.§ 
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