


~MAANDAG 16 MEI 

Om half acht staat Dennis, m'n chauffeur, voor de 
deur in Gouda. Dankzij de snelle Betaalstrook op de 
A1 2 draaien we twintig minuten later met de zil
vergrijze dienstauto het Binnenhof op. Om acht uur 
meteen de eerste bespreking met mijn staf in het 
Torentje. Onderwerp is de sociaal-economische 
situatie. Ons arbeidsmarktbeleid begint duidelijk 
vruchten af te werpen. Zo daalt de werkloosheid 
onder etnische minderheden in de grote steden 
gestaag. Van meet af aan heb ik dit als de centrale 
opdracht van het kabinet beschouwd. 

Tijdens het Torentjes-overleg komt de in het 
jaar 2ooo ingezette recessie met zijn rampzalige 
gevolgen weer ter sprake: de lange hete zomer van 
2oo2 met de rellen in de na-oorlogse hoogbouw
wijken van Amsterdam, Rotterdam, Enschede en 
Breda. Het betekende het einde van het kabinet
Bolkestein, maar ook van het geloof in een neo
liberale oplossing van de sociale problemen. 

Zeker, ook ik had m'n twijfels toen we ons Plan 
van de Arbeid voor de 2 1 ste eeuw ontvouwden, moet ik 
nu bekennen. Maar achterafbleek hoe juist het was 
dat we de uitkeringen verhoogden, als eerste stap 
om de rust in de steden te herstellen. Jarenlang was 
er bekrubbeld op de uitkeringen. Oók, ik moet het 
helaas toegeven, door Kok-2. Dat, èn het uitblijven 
van het beloofde werk voor migranten en hun 
nakomelingen, leidde tot een onhoudbare situatie 
in de banlieus van onze steden. Sinds de stadsoproe
ren weten we hoe belangrijk een gedegen stelsel 
van sociale zekerheid en een actief werkgelegen
heidsbeleid zijn. 

Toch is dit kabinet zeker niet alleen geboren uit 
de angst van de middenklasse voor onrust in de 
steden. Ook de toenemende economische onzeker
heid, gevolg van de globalisering, werkte als kata
lysator. Vaste banen hebben plaats gemaakt voor 
flexibele banen op contractbasis. Die ontwikkeling 
is al lang niet meer beperkt tot de onderste seg
menten van de arbeidsmarkt. De huidige golf van 
reorganisaties bij zowel DeMo/ Movies lnc als bij 
Philips Homelrifo geven nog eens aan hoe fragiel de 
positie van de middenklasse is geworden. De scha
duwzijden van de flexibilisering tekenden zich 
steeds duidelijker af. Ons pleidooi voor een gede
gen, universeel sociaal zekerheidsstelsel kon daar
door op brede steun rekenen. Door de sociale pijn 
tot een aanvaardbaar minimum terug te brengen, 
draagt een sociaal stelsel juist bij aan het vergroten 

Werkmoet 

Weekdaaboek van 
Minister-President 
Ad Melkert 
16-2Imei2oo5 

Drs. Ad Melkertis nu 49 jaar. Hij was in het 

eerste en tweede kabinet-Kok ( 1993-1999) 

minister van sociale zaken en werkgelegenheid. 

Hoewel hij toen al als kroonprins gold, wist hij 

uiteindelijk toch leider van de PvdA te worden. 

Ad Melkert maakte indruk als oppositieleider 

tijdens het kabinet-Bolkestein (2ooo-2oo3). 

Ook gafhij leiding aan de fusiebesprekingen 

tussen PvdA en o 66, die in 2oo 1 resulteerden 

in de vorming van de P~ogressieve Partij. Sinds 

twee jaar is Melkert de voorman van het coali-

tiekabinet met de Groenen. 

van de concurrentiekracht in een dynamische 
omgeving. Vandaar dat ik nu als minister-president 
in het Torentje mag vergaderen over de werkloos
heidsontwikkeling. 

Om elf uur is de bespreking afgelopen. De zon staat 
hoog aan de hemel en daarom ga ik dit keer te voet 
naar het paleis voor het wekelijkse bezoek aan de 
koning. Het geheim van het Noordeinde mag ik 
zelfs niet aan dit dagboek toevertrouwen, maar ik 
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kan gelukkig wel zeggen dat de koning weer aardig 
is opgeknapt van zijn recente auto-ongeluk. 

Met een rammelende maag arriveer ik tegen 
acht uur thuis. Na het eten heb ik met mijn dochters 
en mijn vrouw, zoals gebruikelijk in weekdagboe
kcn, een inspirerend gesprek over de vergankelijk
heid van de postmoderne filosofie en recente ont
dekkingen op het gebied van elementaire deeltjes. 
Daarna meteen door naar het partijbureau. Onze 
partijvoorzitter, Boris Dittrich, toont de laatste 
Internet-peilingen. De steun voor onze aanpak 
groeit! 

<:$>DINSDAG 17 MEI 

Vandaag moet ik om negen uur op een congres van 
de FN vin Amsterdam zijn. Ik zal daar de relatie tus
sen het arbeidsmarktbeleid en de sociale zekerheid 
nog eens uitleggen. Eerst luister ik naar een toe
spraak van Wim Kok, inmiddels de arand old man 
van de Progressieve Partij. Kok voelt zich zichtbaar 
thuis in de voor hem oude vertrouwde omgeving. 
Hij roept de aanwezigen op om ons kabinet te steu
nen, opdat de gebeurtenissen van drie jaar geleden 
zich niet zullen herhalen. In mijn toespraak kan ik 
Wim enigszins gerust stellen. De werkloosheid in 
de grote steden is aan het dalen en het actieve 
arbeidsmarktbeleid werpt onmiskenbaar resultaten 
af. Het kabinet-Bolkestein vcrwachtte alle heil van 
de markt, maar het drastisch verlagen van de uitke
ringen kon de werkloosheid niet terugdringen. Ons 
beleid van actieve scholing, herscholing en vooral 
het formaliseren van informele arbeid (inclusief 
zorgarbeid) is een groot succes. De scherpe scheids
lijn tussen participatie en non-participatie is er vrij
wel door verdwenen en we hebben een breed 
draagvlak voor het sociale zekerheidsstelsel ge
creëerd. Wel geef ik toe dat er nog altijd proble
men zijn met werkweigeraars die trachten hun uit
kering te bchouden zonder daarvoor een tegenpres
tatie te willen leveren. 

In de discussie op het congres gaat het er hard 
aan toe. Verschillende vakbond~vertegenwoordig
ers mopperen dat het kabinet op het punt van de 
flexibilisering te veel toegeeft aan de werkgevers. Ik 
leg uit dat die flexibilisering juist noodzaak is, wil
len we kunnen concurreren. Hier moeten we de 
markt- die fetisj van het afgelopen fin-de-siècle- dui
delijk vrij baan geven, mits ingebed in een sluitend 
stelsel van sociale zekerheid en actief arbeidsmarkt-

beleid. Ook vallen nogal wat vakbondsleden over 
de toenemende kloof tussen markt- en collectieve 
sector voor wat betreft loon, status en arbeidsom
standigheden. Ik argumenteer dat we beter déze 
tweedeling kunnen hebben dan die tussen werken
den en niet-werkenden. Aan de reacties te merken 
kan ik niet iedereen overtuigen. 

Na de lunch snel naar Den Haag. Een korte 
briefing over de door de v s voorgestelde boycot 
van Chinese auto's. Ik vind de argumenten weinig 
steekhoudend. Uit tests blijkt dat deze auto's wel 
degelijk aan de milieubepalingen voldoen, al zijn ze 
evident minder dan het Amerikaanse produkt (dat 
overigens voor meer dan dertig procent uit Chinese 
fabrieken komt). 

Thuisgekomen nog even de huisinfo aan. Ik click 
een vegetarische pizza aan en deze wordt keurig 
vijftien minuten later bezorgd. Al zappend stuit ik 
op Mick ]agger die op de vraag of dit nu echt de 
laatste tournee van The RollinB Stanes is, zijn schou
ders ophaalt terwijl Keith Richards nog eens het 
voorbeeld aanhaalt van B.B. King die tot zijn 8 2ste 
bleef optreden. 

<:$>WOENSDAG ISME! 

Unilever opent een nieuwe vestiging in Den 
Helder. President-directeur Wijers heet mij wel
kom en met subtiele beweging van de electronische 
handschoen start ik het afvalverwerkingsbedrijf. In 
mijn speech wijs ik nog eens op het belang van 
milieutechnologische kennis als exportprodukt, nu 
ook de bevolking in de Aziatische landen de leefom
geving hoog op de agenda heeft gezet. Wijers is het 
daarmee eens en onderstreept tot mijn vreugde het 
belang van een actief arbeidsmarktbeleid. Hierdoor 
kunnen de Nederlandse vestigingen van Unilever 
een uiterst flexibel personeelsbeleid voeren. In
krimping maar ook uitbreidingen van personeel is 
daardoor een stuk gemakkelijker. Overheid, werk
gevers en werknemers staan garant voor de opvang 
en herscholing van overtollige werknemers. Tikje 
Amerikaans, ik geeft het toe, maar we investeren 
op die manier wel in human capita/. Natuurlijk 
klaagt Wijers over de hoge sociale lasten, maar daar 
is mijn geachte partijgenoot nu eenmaal werkgever 
voor. 

Van de clectronische kranten besteedt alleen de 
Volkskrant aandacht aan mijn rede. Het hoofdartikel 
waarschuwt voor het ontstaan van regelrechte 



arbeidsdwang. Nou ja. Gelukkig weet ik van Boris 
Dittrich dat ons beleid blijkens de Internet-peilin
gen op brede steun kan rekenen! 

c:.? DONDERDAG 19 MEI 

Vanmiddag het kamerdebat over het loonbeleid. Ik 
bereid me in ochtend voor met Ruud Vreeman, 
minister van Sociale Zaken, en enkele topambtena
ren. "Ook al hebben we nivellering als doelstelling al 
lang losgelaten, loonbeleid blijft een essentiële 
schakel in ons sociale stelsel en dat strookt niet met 
het neo-liberalisme dat de VVD blijft propageren. 

In het debat met oppositieleider Linschoten, 
ooit mijn staatssecretaris in het eerste kabinet-Kok, 
gaat het er hard aan toe. Hij blijft hameren op het 
bekende aambeeld van een oplopend overheidste
kort en inflatie. Ik werp hem toe dat de gevaren van 
afwenteling van sociale lasten op de werkgevers 
eigenlijk gering zijn, zeker in de sectoren met een 
hoge arbeidsproduktiviteit. De cijfers van Elsevier 
en KP M G spreken in dat opzicht boekdelen. Daar 
waar de arbeidsproduktiviteit laag is, ligt dat inder
daad anders. Te hoge looneisen kunnen dan fnui
kend werken. De werking van de markt moet daar 
aan banden worden gelegd, betoog ik. 

Ik wijs Linschoten nog eens op de gevaarlijke 
weg die Nederland dreigde in te gaan in de jaren 
negentig van de vorige eeuw, toen een grote groep 
mensen permanent leek te worden uitgesloten. We 
hebben allemaal kunnen zien waar dat toe leidde. 
Zeker Linschoten, die ten tijde van de stadsrellen in 
het kabinet zat, zou deze les toch ter harte moeten 
nemen. 

De tienmensfractie van de Christen-democraten 
2ooo roert zich niet vanmiddag. Niet één interven
tie van fractieleider De Hoop Scheffer, vroeger 
toch een bijtertje. Ik verlang stilletjes terug naar de 
tijden van zijn voorganger Heerma. 

Terug in het Torentje blijkt mijn vrouw te heb
ben gebeld. Zij is verlaat en we ontmoeten elkaar 
daarom in foyer van de Stopera waar in het kader 
van Holland Festival de opera Brinkman zijn premiè
re beleeft. 

c:.? VRIJDAG 20 MEI 

De wekelijkse ministerraad verloopt soepeltjes. 
Ondanks bedenkingen van velen vooraf blijken de 
Groenen (vice-premier Rosenmöller voorop) toch 
uiterst coöperatief in het kabinet. Het Duitse voor
beeld, waarbij juist de industrie een intensief pleit
bezorger is geworden van strenge milieumaatrege
len, blijkt gelukkig aan hen welbesteed te zijn ge
weest. Ook op sociaal-economisch gebied kunnen 
we goed tot zaken komen. Het wetsvoorstel voor 
het nieuwe ouderenbeleid wordt zonder veel pro
blemen aanvaard. Opnieuw blijkt flexibilisering, 
mits ingebed in een fatsoenlijk sociaal stelsel, aller
lei voordelen voor de betrokkenen te hebben. Men 
kan nu na z'n 65ste doorwerken in deeltijd, als tele
werker of anderszins. Zo drukken we tevens de 
kosten van de vergrijzing. 

We praten in de Trèveszaal nog wat na over het 
debat van gister. Opvallend is het commentaar van 
professor De Beus vandaag op Internet. Hij vindt 
dat het nationale en regionale kader voor het voe
ren van sociaal-economische politiek wordt mis
kend. Geavanceerde bedrijven hechten steeds gro
ter belang aan de omgeving waarin ze zich vestigen, 
niet alleen de bereikbaarheid, maar ook de aanwe
zigheid van sociaal-culturele voorzieningen en van 
goed opgeleid specialistisch personeel. 

Even na middernacht stap ik in bed, maar de 
slaap wil nog niet komen. Ik pieker over de vraag of 
globalisering het gevoel van verbondenheid aantast 
en kom tot een geruststellende conclusie. Het 
gemeenschapsgevoel is eigenlijk aH een maar sterker 
geworden. Gelukkig loopt het in ons land zelden 
echt hoog op. Alleen bij voetbalwedstrijden en op 
Koningdag. 

c:.? ZATERDAG 21 MEI 

Schiphol, 9 uur, vertrek naar de vs. Stiekem het 
nieuwe boek van A. F.Th. van der Heijden, De hoer 

van de Damstraat (het 13e deel van De Tandeloze Tijd) 

voor onderweg meegenomen. 

ROBERT KLOOSTERMAN 

is verbonden aan de vakaroep Alsemene Sociale 

Wetenschappen van de Rijksuniv~rsiteit Utrecht 
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~ Internet World Wide Server: Europe -
Europe - Europe - Europe - Europe -
Subject: Interview met de voorzitster van de 
PVN over het komende 
'Derde TeleN et Thuiscongres' 
Date: '4April2oo5 

De PVN krijgt haar 'Derde TeleN et Thuiscongres'. 
Het partijbestuur heeft gisteren besloten het con
gres eind mei te laten plaatsvinden . Het initiatief 
daartoe werd genomen door enkele PVN-telenet
werken, vooral in het zuiden van het land. 

Insiders zijn van mening dat niets minder dan het 
voortbestaan van het kabinet-Bolkestein 11 aan de 
orde is. Uit recente peilingen blijkt dat de rege
ringscoalitie haar steun onder de bevolking heeft 
verloren, terwijl de landelijke manifestatie 'De 
ontspannen samenleving en het goede leven' een 
ongekend succes was. Partijvoorzitter K. vindt 
deze conclusie overtrokken. Toch wil zij wel toege
ven dat de spanningen binnen de partij oplopen . 
'Wij slagen er blijkbaar niet genoeg in duidelijk te 
maken hoe belangrijk de afgelopen zes jaar onder 
deze vvo/PvN-regering zijn geweest. Ga maar na. 
De concurrentiepositie van het Nederlandse be
drijfsleven is enorm verbeterd. De economische 
groei ligt beduidend boven het niveau van de jaren 
negentig. De winsten van de grote ondernemingen 
vertonen een stabiel stijgende lijn. En de arbeids
markt demonstreert een mate van flexibiliteit die 
tien jaar geleden voor onmogelijk werd gehouden. ' 

De partijvoorzitter erkent dat de PVN door de 
groeiende kritiek van de zijde van de vakbeweging, 
basisbewegingen in de samenleving en belangrijke 
delen van de PVN-achterban in een moeilijke posi
tie is gebracht. De critici zeggen dat de gunstige 
economische ontwikkeling niet resulteert in een 
toename van de werkgelegenheid . Omdat nu ook 
het aantal deeltijdbanen afneemt is zelfs sprake van 
een 'dubbele daling van de werkgelegenheid.' Dit 
gaat gepaard met een duidelijke herstructurering 
van de arbeidsmarkt. Lag het aa·1deel van de tradi 
tionele baanarbeid - vaste banen, met reguliere 
werktijden, een vaste beloning en bij eenzelfde 
werkgever - rond de eeuwwisseling nog op onge
veer de helft van de totale werkgelegenheid, nu is 
dat teruggelopen tot ongeveer dertig procent. Een 
groeiend aantal burgers, ongeveer de helft van de 
beroepsbevolking - in hoofdzaak lager opgeleiden, 
maar in toenemende mate ook beter en hoger opge-

Soms een baan, 
altijd werk 

E-mail To: Giiran Therborn. 

(University cif Milwaukee) 

Date: 20 June 2005 09:27:48 

Beste Göran, Enkele dagen geleden swjde ik op Internet 

World Wide. Daar kwam ik een paar opmerkelijke 

berichten tegen over het 'Derde TeleNet Thuiscongres ' 

van de Progressieve Volkspartij Nederland, de P v N. 

Daar werden belangrijke besluiten genomen over de te 

volgen koers inzake arbeidsmarktbeleid en sociale zeker

heid. Progressieve groepen binnen vakbeweging, de kerken 

en nieuwe 'basiscollectieven ', zoals de 'Nieuwe 

Zelfstandigen' <j' de 'Beweging voor een Ontspannen 

Samenleving' hebben daarmee belangrijke winst geboekt 

in het debat over de basis van de arbeidssamenleving. 

In de Jaren negentigluidde de dominante stelling dat 

de lage arbeidsparticipatie dè zwakke plek van de 

Nederlandse verzorgingsstaat vormde. Jij was als Zweed 

destijds in Nederland als hoogleraar sociale wetenschap

pen werkzaam en formuleerde de stelling dat deze lage 

participatie op termijn wellicht de start zou kunnen vor

men voor een alternatieve progressieve route voor de 

Nederlandse verzorgingsstaat. Dit zou ruimte kunnen 

geven aan allerlei vormen van activiteit en produktie die 

niet direct als betaalde arbeid kunnen worden omschre-

ven. 

Zoals jij toen al verwachtte, is er een lange periode 

van illusies en desillusies verstreken voordat het bastion 

van de betaalde arbeid tekenen van verval begon te verto

nen. Blijkens de uitkomst van het 'Derde TeleNet 

Thuiscongres' is dat nu eindelijk het geval. Om dat te 

illustreren zend ik je een interview met de voorzitster van 

de PVN, de tekst van de concluding message van het 

Congres en een commentaar in De Nieuwe Tijdgeest. 



leiden - heeft te maken met een zeer wisselend 
patroon van activiteiten. Tijdelijke werkloosheid, 
oproeparbeid, seizoenarbeid, klusarbeid, taakar
beid ('je wordt betaald voor een bepaalde taak zon
der nadere tijdsaanduiding of andere formele inka
dering'), gesubsidieerde arbeid, eigenarbeid en 
vrijwilligerswerk wisselen elkaar af. De positie van 
deze mensen op de arbeidsmarkt is zwak. Daarnaast 
is er nog een kleine minderheid, tussen de vijftien à 
twintig procent van zelfstandigen, vrije-beroepsbe
oefenaren en freelancers die ondanks hun eveneens 
'niet-traditionele' arbeidspatroon in staat is een 
relatief sterke positie op de arbeidsmarkt in te 
nemen. 

De voorzitter van de PVN erkent dat de daling van 
de werkgelegenheid tot een omslag in het denken 
van de PVN heeft geleid: "De pogingen om de 
arrangementen van de sociale zekerheid uit het 
midden van de twintigste eeuw overeind te houden 
hebben schipbreuk geleden . Hoofdlijnen van beleid 
zijn nu in handen van de Europese gemeenschap. 
Op basis daarvan hebben individuele burgers en 
groepen van burgers - uitgaande van een sterke 
positie van de arbeidsmarkt - aan de ene kant hun 
eigen arrangementen getroffen, terwijl grote delen 
van de bevolking aan de andere kant kunnen reke
nen op het 'Euro-minimum'. Daarnaast zijn de 
scheidslijnen tussen de betaalde arbeid (dè basis 
voor sociale-zekerheidsrechten) en andere vormen 
van maatschappelijke participatie - vrijwilligers
werk, zorgarbeid, eigenarbeid - sterk vervaagd. 
Vooral op lokaal niveau is het 'Euro-minimum', 
gestimuleerd door de praktijk van het gemeentelij
ke beleid, gaan werken als 'basisverzekeringssys
teem', waarop mensen, op enigerlei wijze actief 
binnen de samenleving, voor hun primaire levens
onderhoud kunnen terugvallen." 

"Het probleem waar wij nu voor staan is dat 
'oude' patronen van baanzekerheid, sociale zeker
heid en solidariteit geen gelijke tred hebben weten 
te houden met de steeds verder gaande mondialise
ring van de economische verhoudingen en de wel
haast revolutionaire versnelling van de nieuwe 
technologie." 

c:> Internet World Wide Server: Europe 
Europe - Europe - Europe - Europe 
S~bject: Uitkomst van het 'Derde TeleN et 
Thuiscongres' van de PVN 

Date: 29 May 2oo5 

Bij de afsluitende besluitvorming tijdens het 'Derde 
TeleNet Thuiscongres' heeft een grote meerder
heid van de PVN ingestemd met de concludinB messa
se die werd rondgestuurd door de Tele-netwerken 
The Anary Youna Southerns en The New Communauta
rians. De tekst van deze concludinB messaae luidde: 

Wij worden aan het begin van deze eeuw gecon
fronteerd met nieuwe waarheden. De waarheid 
over ons: zuinig zijn. De waarheid over de natuur : 
ons beperken. De waarheid over onze verhouding 
met de Derde Wereld: teruggeven. De waarheid 
over de toekomstige generaties: delen. Dat dwingt 
ons de juiste maat der dingen te hervinden. We 
moeten zin krijgen in langzamere snelheden, in 
geregionaliseerde markten, in lokaal handwerk, in 
bedachtzamer gebruik van goederen. 

Een fascinerende opgave dient zich voor ons aan: 
het opbouwen van een samenleving die met 'lang
zamer, minder, beter, mooier' nieuwe waarden 
vindt, die breekt met de spiraal van de permanent 
onverzadigbare behoeften, die de bedrieglijke dro
men van groei opgeeft en die zich met verantwoor
delijksheidsbesef inzet voor het goede leven. 

Het Derde TeleN et Thuiscongres van de PVN stelt 
daarom vast dat een fundamentele modernisering 
van de uitgangspunten voor toekomstige sociale 
politiek aan de orde is. In de samenleving is daar
voor een draagvlak, van vakbeweging tot en met 
grote delen van de overige politieke partijen, de 
conservatief-liberalen uitgezonderd. De centrale 
ijkpunten voor een dergelijke fundamentele 
modernisering zijn: 

- minder economische groei en ongeremd con
sumentisme; 
- meer aandacht en ruimte voor decentrale en 
lokale vormen van sociale politiek, zowel in ter
men van arbeidsmarktbeleid, als in termen van 
het sociaal-zekerheidsbeleid, met daaraan ge
koppeld een versterking van de lokale democra
tie en een vergroting van de inbreng van bur
gers, van lokale en regionale netwerken; 
- een meer ontspannen kijk op arbeid en maat
schappelijke participatie waarbij naast de 
bestaande vormen van betaalde arbeid, ruimte 
wordt gecreëerd voor e~n 'breder arbeidsbe
grip', alsmede de zelfarbeid en zelfactiviteiten 
van burgers; 
- versoepeling van de voorwaarden waaronder 
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het 'Eurominimum' wordt verstrekt in de rich
ting van een 'onvoorwaardelijk Europees basis
inkomen' (minimale garantie van levensvoor
waarden op basis van een 'maatschappelijke te
genprestatie'.)" 

.:::> Internet World Wide Server: Europe 
Europe - Europe - Europe - Europe 
Subject: Hoofdredactioneel commentaar over 
het 'Derde TeleN et Thuiscon gres' van de PV N 

in De Nieuwe TiJdaeest 
Date: 3' May 2oo5 

De keuze van het Derde TeleN et Thuiscongres van 
de PVN vormt het bewijs dat de context voor socia
le politiek in Nederland ingrijpend is veranderd, 

Lange tijd heeft de Nederlandse politiek het idee 
van de arbeidssamenleving levend kunnen houden. 
Die tijd is nu afgesloten door de vorming van een 
brede en tegelijk interessante coalitie. De generatie 
van de vijftigers en zestigers, teruggrijpend op de 
idealen van de jaren zestig en zeventig, diegenen die 
het hebben moeten afleggen in de ratrace, de wel
overwogen Aussteiaers en een jonge generatie die 
verlangt naar aandacht en zorg. Zij allen vormen 
een voorhoede. 

Deze voorhoede wijst op het toenemende belang 
van zorgarbeid, tuinarbeid, knuffelarbeid, koester
arbeid, verbeeldingsarbeid, bezinningsarbeid 
'arbeid' dan tussen aanhalingstekens, 

Deze voorhoede vindt langzaamaan ook binnen de 
politieke en maatschappelijke kaders haar weg. De 
eisen laten aan duidelijkheid niets te wensen over. 
'Wanneer jullie, het succesvolle één-derde deel van 

Nederland, een gezonde en evenwichtige samenle
ving wensen, waarbinnen aandacht bestaat voor de 
volgende generatie, voor het milieu, voor bloemen 
en planten, voor schoonheid en kunst, voor dichten 
en dromen, geef dan ook de ruimte en mogelijkhe
den om die wereld voor jullie levend te houden.' 

Er ontstaat zo een nieuwe invulling van het begrip 
'solidariteit', die berust op het principe van weder
kerigheid. Solidariteit is te lang opgevat als de 
inbreng van een premie en daaraan gekoppeld een 
recht op een uitkering. Wanneer andere maat
schappelijke activiteiten dan betaalde arbeid daad
werkelijk gewaardeerd gaan worden, kan wederke
righeid ook uitgebreid worden naar de inbreng van 
dienstverlening, zorg, creativiteit, spontaniteit, 
vrolijkheid of rust. Met andere woorden: alles wat 
de mens doet met zijn/haar bestaan hetgeen de 
samenleving en de kwaliteit van het bestaan ten 
goede komt, kan rekenen op maatschappelijke sup
port. 

Deze bredere interpretatie van solidariteit, ge
steund door een nieuwe coalitie, vraagt niet om 
toenemend overheidsoptreden in de sfeer van 
arbeid en sociale zekerheid - de aanpak die in de 
jaren negentig verzandde in toenemende controle, 
regelneverij en overheidsbureaucratie. Zij vraagt 
om ruimte en mogelijkheden voor eigen initiatie
ven op basis van zelforganisatie, nieuwe lokale en 
regionale netwerken. Dat is de kernboodschap van 
het 'Derde TeleN et Thuiscongres' van de P v N. 

JOOP ROEBROEK 

universitair docent Sociale Zekerheidswetenschappen 
Katholieke Universiteit Brabant 



® Geachte toehoorders, 

Eén miljoen mensen in Nederland ontvangen een 
bijstandsuitkering. Vandaag mag ik met de één-mil
joenste cliënt, een inwoner van deze mooie en 
moderne technostad Enschede, het bijstandscon
tract ondertekenen. Ik doe dat, dames en heren, 
met gepaste trots. Tien, ja zelfs vijf jaar geleden zou 
een minister van Sociale Zaken er niet over hebben 
gepeinsd, de loftrompet over de Bijstandswet te 
steken. Ik doe dat wèl. Want we hebben vandaag 
echt een mijlpaal bereikt. In mijn feestrede wil ik 
daar graag even bij stilstaan. 

Veertigjaar geleden, dames en heren, legde Marga 
Klompé de eerste steen voor het bijstandsgebouw 
van de BV Nederland dat nu de één-miljoenste 
cliënt mag verwelkomen. De oudsten onder u her
inneren zich mevrouw Klompé nog als de legend
arische eerste bewindsvrouwe van wat toen Minis
terie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk heette, de voorganger dus van het Ministerie 
van Vrijetijd & Levensstijl. Zij diende in 1965 de 
Bijstandswet in bij de Tweede Kamer. De bijstand 
werd toen nog nadrukkelijk als het sluitstuk van de 
sociale zekerheid beschouwd. Sluitstuk, omdat 
alleen diegenen die onverhoopt niet door een van 
de werknemers- of volksverzekeringen werden 
opgevangen, er een beroep op konden doen. De 
Bijstandswet was bedoeld als een betrouwbaar 
vangnet voor die mensen, die tussen de wal van 
betaald werk en het schip van een sociale verzeke
ring terecht kwamen. Uitgangspunt was, dat het 
aantal bijstandscliënten zo klein mogelijk moest 
blijven; het stelsel van sociale verzekeringen zou de 
meeste risico's dekken. 

Maar de praktijk bleek weerbarstiger dan de ver
wachtingen van Minister Klom pé. De eerste twaalf 
jaar bleef het aantal bijstandontvangers nog be
perkt, daarna begon het gestaag op te lopen. De 
eerste oliecrisis van 197 3 - herinnert u het zich 
nog? - maakte een einde aan een uitzonderlijk, 
twintig jaar durend tijdperk van 'volledige werkge
legenheid'. 'Die tijd komt nooit meer terug,' zei de 
toenmalige PvdA-premier Den Uyl, en hij kreeg 
die keer gelijk. 

Het aantal langdurig werklozen dat eerst in de 
ww en de wwv en vervolgens in de bijstand (voor 
deze groep R ww geheten) terecht kwam, nam fors 
toe . Tegelijkertijd groeide het aantal gescheiden 

Het bijstands
contract 

Feestrede door de Minister van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid ter gelegenheid 

van de één-miljoenste bijstandontvanger, 

uitgesproken op maandag 16 mei 2oo5 in 

het gebouw van Dienst Persoonlijk 

Uitkerings Trajekt (PuT) te Enschede. 

vrouwen met kinderen, die op een bijstandsuitke
ring aangewezen waren. Het verschijnsel van de 
'bijstandsmoeder' deed zijn intrede. Tegenwoor
dig spreken we liever van AB o's, alleenstaande bij 
standouders. 

Door dit alles liep het aantal bijstandontvangers 
op van minder dan 3oo.ooo in 1977 tot bijna 
65o.ooo in 1984. Meer dan een verdubbeling dus in 
zeven jaar tijd! Daarna leek het te stabiliseren rond 
een half miljoen, maar halverwege de jaren negen
tig begon het aantal bijstandontvangers opnieuw 
sterk te groeien. Ditmaal als een direct uitvloeisel 
van het overheidsbeleid. Om dit uit te leggen moet 
ik even een uitstapje maken naar de werlr..nemers
verzekeringen. Ik zal dat zo kort mogelijk doen, het 
is vandaag tenslotte feest. 

In 1 99 1 ontstond in ons land grote politieke onrust 
toen bleek dat het aantal - al dan niet arbeidsonge
schikte - mensen met een wAo-uitkering tot bijna 
één miljoen was opgelopen. Het kabinet Lubbers/ 
Kok - het verheugt me dat beide oud-bewindslie
den hier samen met burgemeester Adelmund op de 
eerste rij zitten, zij kunnen het kloosterleven 
respectievelijk het 1 M F gelukkig voor één dag mis
sen - het kabinet Lubbers/Kok dus, dames en 
heren, kondigde drastische ~aatregelen aan om het 
beroep op de dure w A o te beperken. Dat leidde tot 
hevig maatschappelijk verzet èn tot een al even 
hevige discussie over de opzet en inrichting van 
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onze verzorgingsstaat. Een discussie die de Neder
landse sociaal-democratie jarenlang op haar grond
vesten deed schudden, ik zie de heer Kok ook nu 
nog wat angstig kijken. 

De ingrepen in de arbeidsongeschiktheidsuitke
ringen hadden halverwege de jaren negentig al 
zoveel succes, dat tal van arbeidsongeschikten geen 
aanspraak meer konden maken op een w A a-uitke
ring of op de werkloosheidsverzekering. Zij be
landden dus in de bijstand. Wat te doen met deze 
'schrijnende gevallen'? De verantwoordelijke poli
tici - het eerste kabinet- Kok stond toen nog aan het 
roer - wilden de ingrepen in de w A a niet terug
draaien, de angst om in de 'oude fouten' te verval
len zat er diep in. Zij besloten de Bijstandswet zó 
aan te passen dat arbeidsongeschikten niet aan de 
strenge normen werden onderworpen die golden 
voor gezonde bijstandsontvangers. Voor hen werd 
de vermogens- en partnertoets afgeschaft. Ze hoef
den dus niet meer eerst hun eigen huis of hun spaar
pot op te souperen. Bovendien mochten gemeen
ten hen een toeslag bovenop de basisuitkering van 
de bijstand geven, waardoor de achteruitgang ten 
opzichte van de 'oude' WA a-uitkering kon worden 
beperkt. Dit sloot aan bij de wijziging die in 1996 in 
de Bijstandswet was doorgevoerd, waardoor de 
gemeentelijke sociale dienst - de huidige Dienst 
Persoonlijk Uitkerings Trajekt dus - meer moge
lijkheden kreeg om de hoogte van de uitkering af te 
stemmen op de specifieke leefsituatie van de cliënt. 

Hiermee was de ergste pijn voor de arbeidson
geschikten-in-de-bijstand weggenomen. De aan
dacht verschoof, toen het millennium in zicht 
kwam, naar de langdurig werklozen. Voor hen gold 
nog het strenge, oude bijstandsregime, met een uit
kering op minimumniveau en een strikte toets op 
bijverdiensten en op het inkomen van de partner. 
Daardoor waren deze werklozen veel slechter af 
dan de arbeidsongeschikten. 

Het eerste kabinet-Kok ( 1 994-1998) rechtvaar
digde dit beleid door hoge prioriteit te leggen bij de 
bestrijding van de langdurige werkloosheid. Werk
loosheid was volgens de toen he 'rsende opvattin
gen, een tijdelijke zaak, in tegenstelling tot arbeids
ongeschiktheid. Een veelkleurig palet aan gesubsi
dieerde banen moest ook de minst kansrijke werk
loze op een of andere manier aan het werk helpen. 
Op het hoogtepunt van dit beleid, in 1998, ging het 
om een kwart miljoen arbeidsplaatsen, door som
migen smalend als 'kunstbanen' aangeduid. Het 
was echter dweilen met de kraan open: het aantal 

langdurig werklozen groeide nog sneller dan pre
mier Melkert, toen nog Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, nieuwe banenplannen kon 
verzinnen. 

Achteraf bezien kan men zich erover verbazen 
dat het zo lang heeft geduurd voor we volmondig 
durfden erkennen dat het tijdperk van volledige 
werkgelegenheid (een historisch unicum) definitief 
voorbij was en we moesten leren leven met een 
grote groep min of meer permanent 'inactieven', 
zoals ze toen wat neerbuigend genoemd werden. 
Pas begin deze eeuw drong het besef door dat een 
gezonde economische ontwikkeling en volledige 
werkgelegenheid twee geheel verschillende zaken 
zijn. Onderzoek van de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid (w R R) wees uit, dat het 
internationaal gezien lage niveau van arbeidspartici
patie in Nederland geen enkele belemmering 
vormde voor een sterke concurrentiepositie en een 
gestage economische groei. Beslissend is de kwaliteit 

van onze arbeid. Simpel gezegd: beter een kleine 
beroepsbevolking die arbeid van hoge kwaliteit ver
richt dan een grote beroepsbevolking die werk van 
minder niveau levert. 

Dames en heren, de angst voor het ontstaan van een 
onderklasse is in ons land diepgeworteld. Schrik
beeld zijn voor ons meestal de Verenigde Staten, 
waar onder het Republikeinse bewind van presi
dent Dole vele tientallen miljoenen mensen in een 
sociaal isolement zijn geraakt, zonder uitzicht op 
een baan en aangewezen op een uitkering of op 
steun van de familie. 

Lange tijd was arbeidsparticipatie - in welke 
vorm dan ook - het toverwoord waarmee we het 
ontstaan van een onderklasse meenden te kunnen 
afwenden. Inmiddels weten we dankzij verschillen
de studies dat werk alléén lang niet altijd volstaat 
om langdurig werklozen uit hun sociale isolement 
te halen. Want als je je als basisbaner van je colle
ga's onderscheidt door een andere kleur uniform of 
een andere tafel in de kantine, dan geeft een baan je 
nog niet het gevoel er echt 'bij te horen'. Er bleek 
ook nog een heel andere reden te zijn voor het 
gevoel van sociaal isolement: gebrek aan geld. 

Een jaar of tien geleden, halverwege de jaren 
negentig dus, kwam het verschijnsel van de 'nieuwe 
armoede' volop in de schijnwerpers te staan. Ik 
doel hiermee natuurlijk op de categorie mensen die 
is aangewezen op een minimum-uitkering. Hun 
uitkering - en daarmee hun welvaart - bleef bijna 



twintig jaar lang structureel achter bij de loonont
wikkeling. Terwijl de beperking van de relatief 
genereuze w A a-uitkeringen indertijd leidde tot 
een storm van protest, bleef het rond deze catego
rie opmerkelijk stil. Tot halverwege de jaren 
negentig. De ouderen begonnen zich als eerste te 
roeren. Dankzij hun groeiende electorale kracht 
(we hadden toen zelfs ouderenpartijen in de 
Kamer!) wisten zij te bereiken, dat de A o w in het 
vervolg steeds de loonontwikkeling zou volgen. 
Het sociaal minimumniveau van 65-plussers werd 
daardoor al snel beduidend hoger dan dat van 65-
minners. Toen eenmaal het principiële uitgangs
punt van één sociaal-minimumniveau was losgela
ten, was er geen overtuigende reden meer om méér 
verschillen in uitkeringsniveaus tegen te houden. 

De bijstand kwam daar het meest voor in aan
merking. Omdat deze uitkering fungeerde als 
'vangnet' was zij bij uitstek geschikt om af te stem
men op de specifieke behoeften van de cliënt. Dit 
alles onder het motto: 'Alleen wie er ècht recht op 
heeft, dient een uitkering te ontvangen, maar dan 
wèl een die voldoende is om in de noodzakelijke 
kosten van levensonderhoud te voorzien.' En die 
kosten van levensonderhoud variëren nu eenmaal 
sterk, evenals de mogelijkheden om voor de uitke
ring een tegenprestatie te leveren. 

Daarom, dames en heren, sluit de Dienst Per
soonlijk Uitkerings Trajekt sinds 1998 met iedere 
cliënt een contract waarin precies staat, aan welke 
voorwaarden en verplichtingen de bijstandontvan
ger moet voldoen, maar ook op welke uitkering en 
andere voorzieningen hij of zij aanspraak kan 
maken. Dat kan betekenen dat men actief naar 
werk moet zoeken, een opleiding dient te volgen of 
in een basisbaan tewerkgesteld wordt. Maar als 'de 
afstand tot de arbeidsmarkt' te groot is kunnen in 
het contract ook andere voorwaarden voor het ver
krijgen van de uitkering worden geformuleerd, 
zoals de zorg voor kinderen of vrijwilligerswerk. 
En oudere bijstandontvangers kunnen eenvoudig
weg van alle verplichtingen worden vrijgesteld. 

Deze nieuwe regeling betekent geenszins een 
terugkeer naar de oude betuttelende Armenwet, 
zoals sommigen beweren. Wèl een correctie op de 
te ver doorgeschoten liberale ideologie van de jaren 
negentig. Die ideologie hield in dat de burgers 
dankzij financiële prikkels weer meer eigen verant-

woordelijkheid zouden gaan dragen en hun proble
men niet meer op de gemeenschap zouden afwen
telen. Op den duur bleek die ideologie echter niet 
houdbaar. Mensen zijn nu eenmaal minder gevoelig 
voor financiële prikkels dan veel economen dach
ten. En gewoonten, tradities, normen en waarden 
blijken ons gedrag minstens zoveel te beïnvloeden 
als geld. 

Het idee dat de hedendaagse burger zo goed in 
staat is eigen verantwoordelijkheid te dragen en 
verantwoorde, afgewogen keuzen te maken, is een 
fictie gebleken. Het geldt misschien voor de hoog 
opgeleide mondige werknemer, maar veel minder 
voor groepen die nog een volwaardige positie in de 
samen! ving moeten zien te verwerven, zoals jon
geren en migranten. Enig paternalisme, niet betut
telend maar aanmoedigend en stimulerend van 
aard, is naar mijn mening gerechtvaardigd. Niet als 
teken van een bemoeizuchtige overheid, maar om 
te demonstreren dat we de onverschilligheid jegens 
minder sterke medeburgers uit de jaren tachtig en 
negentig van de vorige eeuw achter ons hebben 
gelaten. 

@ Dames en Heren! 

Jarenlang werkte de bijstandsuitkering als een 
armoedeval. Je kon er maar het beste zo lang moge
lijk uit blijven. Vandaag de dag echter biedt de bij
stand de beste garantie dat je niet aan je lot wordt 
overgelaten. Tien, vijftien jaar geleden zagen velen 
de bijstand nog als een achterhaald produkt van 
christen-democratische politiek. Zij is echter, méér 
dan enige andere sociale-zekerheidsregeling, hèt 
instrument gebleken waarmee het aloude sociaal
democratische ideaal van verbetering van de kwali
teit van het bestaan nu binnen bereik van iedereen 
komt. 

Thans is het moment aangebroken dat ik met de 
één-miljoenste cliënt het bijstandscontract ga on
dertekenen. We doen dat nu eens niet op de geijkte 
vvijze via de Digitale Stad Enschede, maar op de 
ouderwetse manier, zonder in te loggen en zonder 
wachtwoord, gewoon met pen en papier . 

Ik dank u voor uw aandacht. 

PAUL DE BEER 

stcifmedewerker Sociaal en Cultureel Planbureau 
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1!1 ACHT-UUR JOURNAAL 23 JANUARI 2oo2: 

Kamer aanvaardt stelselherziening 
Verwarring in de PvdA-fractie 
Fractievoorzitter sust de gelederen 

De Tweede Kamer heeft na drie dagen debatteren 
ingestemd met de stelselherziening sociale zeker
heid. De voorstellen van minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid Van Z. (PvdA) kregen een 
ruime meerderheid. 

Voor stemden de fracties van D66, de VVD en 
de meerderheid van de Christen-democraten 2ooo. 

De fractie van Van Z. 's eigen partij, de PvdA, stem
de zeer verdeeld, een groot deel wees de voorstel
len af. 

Volgens de minister heeft dè economische crisis 
van 1999-2ooo aangetoond dat de vorige stelselher
ziening, die dateert uit de jaren negentig, niet ver 
genoeg ging. Weliswaar daalden de kosten van de 
sociale zekerheid, maar dit leidde tot een sterke 
toename van het beroep op de bijstand en niet tot 
een afname van de aantallen uitkeringsgerechtig
den. Ook heeft de in veel CAo's afgesproken col
lectieve herverzekering de loonkosten voor werk
gevers nauwelijks doen dalen. 

De minister wees er verder op dat de w I w( de 
Wet Inkomensderving Werknemers), die in de 
plaats komt van de w A o en de ww, beter aansluit 
bij de modernearbeids-en gezinsverhoudingen. De 
1 s u (de wet Individuele Bijstandsuitkering) zou 
eindelijk een einde maken aan het misbruik en on
eigenlijk gebruik van de gemeentelijke toeslagen
regeling in de ABW. De IBU, een geïndividualiseer
de uitkering van veertig procent van het sociaal 
minimum, zou ook voldoende dekking bieden voor 
mensen die niet onder de werking van de w I w val
len. Dat zijn vooral zelfstandigen. De afschaffing 
van de volksverzekeringen is volgens de minister 
een logisch vervolg van de keuze voor een ministel
sel. 

Een motie van Groen Links om het uitkerings
percentage van de I B u te verhogen werd verwor
pen. Het voorstel kreeg wel stel n van de meeste 
PvdA-Kamerleden. 

De woordvoerder sociale zekerheid van de 
PvdA, mevrouw D., moest in het debat toegeven 
dat binnen haar fractie verdeeldheid heerst. Een 
deel van de fractie vreest dat nu definitief is gekozen 
voor het 'Amerikaaan se' model met een sterke toe
name van armoede en het ontstaan van echte ghet
to's in oude stadswijken. Volgens mevrouw D. is 

Nieuwe kansen, 
oude verliezers 

de minister er niet in geslaagd deze bezorgdheid 
weg te nemen. Daarom stemde zij met een aantal 
partijgenoten tegen de kabinetsplannen. 

PvdA-fractievoorzitter R. zei na afloop van het 
debat alle vertrouwen in de minister te hebben. Hij 
gaat ervan uit dat bij tegenvallers opnieuw delen 
van de stelselherziening ter discussie worden 
gesteld . 

1!1 TIEN-UUR JOURNAAL IS NOVEMBER 
2oo2: 

Verlies PvdA dramatisch 
Kiezers rekenen PvdA steun aan stelselherzie
ning zwaar aan 

De sfeer is in de Amsterdamse Rode Hoed om te 
snijden. Hier heeft zich de top van dç PvdA verza
meld in afwachting van de verkiezingsuitslag. 
Partijvoorzitter B. toonde zich aan het begin van de 
avond nog optimistisch. De PvdA-achterban ziet 
volgens hem de noodzaak van de begin dit jaar 
doorgevoerde stelselherziening in en het econo
misch elan zal de PvdA geen windeieren leggen, 
aldus B. 

Maar toen de eerste uitslagen binnenkwamen -
verliespercentages van 35 tot 40 voor de PvdA - , 
verstomde ook de partijvoorzitter. Een derde 
Kabinet met de PvdA is hiermee zeer onwaarschijn
lijk geworden, moest B. toegeven. In een toespraak 
tot de aangeslagen PvdA-aanhang kondigde hij aan, 
zijn positie 'te zullen heroverwegen.' 

Het 'nieuwe sociale compromis', waarmee de 
PvdA tot het vorige kabinet was toegetreden, heeft 
de PvdA de grootste verkiezingsnederlaag uit haar 
geschiedenis opgeleverd. B. constateerde dat de 
opleving van de economie de kiezers blijkbaar on
voldoende had weten te overtuigen van de 'gezon
de uitgangspunten' van zijn 'sociale compromis'. 

In een commentaar op de verkiezingsuitslag 
stelt de Leidse politicoloog Andeweg dat de PvdA 
zich te sterk van haar klassieke achterban heeft ver
vreemd. 'De PvdA heeft gemikt op de stemmen 
van de dertigers en veertigers, de welvarende 
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tweeverdieners van deze tijd. Zij heeft de belangen 
van haar traditionele achterban verwaarloosd.' De 
groep goed opgeleide dertigers en veertigers, die 
het over het algemeen economisch goed gaat, heeft 
in groten getale gestemd op D66 en de VVD. 'De 
strategie van B. om deze partijen de wind uit de zei
len te nemen heeft jammerlijk gefaald', aldus 
Andeweg. Hij rekent nu op de snelle vorming van 
een kabinet met D66, de VVD en de Christen
democraten 2ooo. Omdat D66 nu, onder de charis
matische leiding van W., de grootste partij van 
Nederland is geworden, zal W. volgens Andeweg 
waarschijnlijk de nieuwe premier worden. 

ffi Rechtstreeks verslag van de regeringsverklaring 
van het tweede kabinet W., 16 augustus 2oo5: 

Mijnheer de Voorzitter, 

De opleving die de Nederlandse economie de afge
lopen jaren heeft doorgemaakt, heeft de juistheid 
van de stelselherziening van 2oo2 aangetoond. De 
verzorgingsstaat was een produkt van de twintigste 
eeuw. Het kabinet is van mening dat, nu de belang
rijkste fundamenten voor de 'nieuwe kansensamen
leving' zijn gelegd, Nederland een rooskleurige 
toekomst tegemoet gaat. 

De regering constateert dat het concurrentie
vermogen van de Nederlandse economie weer 
groeit. Dit heeft geleid tot een sterke groei van 
nieuwe banen. Door de daling van de bruto loon
kosten is het Nederlandse bedrijfsleven weer in 
staat daadwerkelijk te concurreren met Ameri
kaanse en Aziatische producenten. 

Ook de binnenlandse markt vertoont positieve 
ontwikkelingen. Het aantal bedrijven in de dienst
verlenende en kleine industriële sector is recent 
sterk gegroeid. Dit heeft tot gevolg dat de werkge
legenheid aan de onderkant van het loongebouw 
sinds enkele jaren sterk is toegenomen. De stelsel
herziening van 2oo2 heeft in drie jaar tijds bewerk
stelligd wat twintigjaar activerend arbeidsmarktbe
leid niet heeft kunnen waarmaken. De regering 
beschouwt dit als een belangrijk signaal dat zij op de 
goede weg zit. 

De omvang van de werkloosheid is sterk ge
daald, van 13,9 procent in 2oo2 naar 7,8 procent 
op dit moment. De regering verwacht nog een ver
dere afname. De drastische daling van de werkloos
heidscijfers illustreren naar de mening van de rege
ring de kracht van de marktgewijze produktie in de 

moderne, geïndividualiseerde samenleving. De 
verzorgingsstaat was gebaseerd op een passief 
mensbeeld, het beeld van de economisch zwakke
ren en inactieven. De actieve en bewuste burger 
van 2 oo 5 is goed in staat zijn eigen keuzen te maken 
en heeft slechts in laatste instantie de steun in de rug 
van de staat nodig. Te lang hebben wij ons sociale 
en economische beleid gebaseerd op verouderde 
beelden van mens en maatschappij. 

In commentaren op het regeerakkoord is gewe
zen op de toenemende sociale ongelijkheid in 
Nederland en is de regering verweten hier onvol
doende oog voor te hebben. Ik wil dit met klem 
tegenspreken, mijnheer de Voorzitter. Naar onze 
mening vertrekken deze commentatoren vanuit 
verouderde ideeën van sociale ongelijkheid. We 
moeten afleren ongelijkheid en gelijkheid alleen of 
vooral in economische termen te zien. De moderne 
burger is gelijkwaardiger dan enkele decennia gele
den, dankzij een sterke stijging van het opleidings
niveau van zowel mannen als vrouwen. Het is ech
ter zo dat burgers verschillende keuzen maken. Dit 
heeft tot gevolg dat zij een verschillende welstand 
bereiken, maar betekent niet, en ik benadruk: niet, 

dat er ook sprake is van ongelijkheid in welzijn. 
Op het sociaal-economisch terrein is de rege

ring voornemens de Wet op de Collectieve 
Arbeidsovereenkomst te wijzigen. Zij constateert 
dat de in de afgelopen jaren door de vakbeweging in 
veel cAo's veroverde collectieve en verplichte her
verzekering van het ziekte, werkloosheids- en 
arbeidsongeschiktheidsrisico de loonkosten te hoog 
houden. Dit geldt met name voor de bedrijfstakken 
waar de vakbeweging van oudsher sterk vertegen
woordigd is geweest . Het kabinet is van mening dat 
deze ontwikkeling een bedreiging kan gaan vormen 
voor het kabinetsbeleid. Nederland is en blijft 
gebaat bij een concurrerend loonniveau. Nu het 
Nederland economisch eindelijk weer enigszins 
voor de wind gaat, is het zaak deze ontwikkeling te 
ondersteunen en waar mogelijk te versterken. Een 
geleidelijke verhoging van de loonkosten via de 
hand over hand om zich heen grijpende regeling van 
aanvullende sociale zekerheid via de Collectieve 
Arbeidsovereenkomst, acht het kabinet daarom on
gewenst. Het kabinet overweegt over te gaan tot 
een verbod op verplichte bijverzekering via de 
Collectieve Arbeidsovereenkomst. 

Mijnheer de voorzitter, dit Kabinet zet in op de 
nieuwe kansensamenleving vanuit een nieuwe 
sociale betrokkenheid. Wij constateren voor grote 
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groepen van de bevolking een stijging van de maat
schappelijke participatie en een handhaving van het 
huishoudinkomen. De participatie van vrouwen op 
de arbeidsmarkt, die inmiddels de vijftig procent is 
gepasseerd, is hiervoor van groot belang. Het kabi
net wil deze ontwikkeling verder stimuleren door 
maatregelen te treffen in de sfeer van de belastingen 
die kinderopvang en het uitbesteden van huishou
delijke diensten stimuleren. De regering over
weegt de kosten gemaakt voor dergelijke activitei
ten als verwervingskosten volledig aftrekbaar te 
maken . Tevens overweegt zij de werkingssfeer van 
de WIW te beperken en activiteiten in de persoon
lijke dienstverlenende sfeer buiten de werking van 
de wet te brengen. Het kabinet verwacht hiervan 
een positieve impuls voor de werkgelegenheid in 
deze sector. 

De regering heeft oog voor het feit dat de nieu
we kansensamenleving van beperkte categorieën 
burgers offers heeft gevraagd. Dit betreft vooral 

sommige categorieën gehandicapten, bejaarden 
zonder aanvullend pensioen, arbeidsongeschikten 
en éénoudergezinnen. Om ook deze groepen een 
fatsoenlijk bestaan te kunnen garanderen over
weegt de regering een herziening van de Indivi
duele Bijstands Uitkering (IBU). Zij stelt zich voor 
een Groepsregeling in het leven te roepen voor die
genen die ook op de huidige arbeidsmarkt niet in 
een eigen inkomen kunnen voorzien. Een dergelij
ke rijksgroepsregeling zal uiteraard een inkomens-, 
vermogens- en partnertoets moeten bevatten en 
zeer stringent moet worden uitgevoerd . Het 
Kabinet overweegt daarom de uitvoering onder te 
brengen bij het Rijkskantoor voor de 1 B u. De rege
ring neemt zich voor hiertoe op korte termijn voor
stellen te ontwikkelen. 

ROMKE VAN DER VEEN 

boosleraar Bestuurskunde Technische Universiteit Twente 
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