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Als jong aanstormend academicus wordt het je wel 
eens zwaar te moede. Jaren geleden ben je een stu
die aangevangen die je een beter uitzicht op de 
arbeidsmarkt zou verschaffen. Je zou een vorming 

is. Je weet dat de samenleving is veranderd. Toch 
waag je je tegen beter weten in aan een analyse over 
de vraag waar het fout is gegaan. 

krijgen die je klaar stoomde voor 
de harde werkelijkheid van het 
dagelijks leven. Je kwaliteiten en 
algemene vaardigheden opge
daan. tijdens je studie, zouden 
ervoor zorgen dat je snel op zou 
klimmen naar een leidinggeven
de positie in de samenleving. 
Wat je studeerde maakte niet 
uit, als je maar studeerde; dan 
kwam het wel goed. Tijdens je 
studie heb je je geprofileerd in 
diverse baantjes. 'Jij komt er 
wel', kreeg je steeds te horen; 
referenties met daarin aanbeve
lingen als harde werker en goede 
betrouwbare kracht zouden je 
een betere uitgangspositie op de 
arbeidsmarkt verschaffen. Uiter
aard ben je niet vergeten je te 
profileren in de universitaire 
wereld. Je hebt je laten gelden in 
commissies en bestuurtjes. Je cv 
beslaat op zijn minst tien pagi 
na's. Je bent er klaar voor. Nu 
wil je het gaan maken in de 
'echte wereld'; op naar een baan! 

Inmiddels is je duizendste 
sollicitatiebrief de deur uit en 
heb je net je 'tigste' uitzendbaan 
onder je niveau aangepakt omdat 
je niet voor profiteur versleten 
wilt worden. Solliciteren bij een 
van die vele te gekke bedrijven 
met die aardige directeur of chef, 
die je zulke aardige referenties 
opgeleverd hebben, blijkt nutte
loos. Deze personen zijn vervan
gen door keiharde zakenlui die 
liever slecht opgeleide nitwits in 
dienst nemen die ze met een 
hongerloontje tevreden kunnen 
stellen . Of erger, deze 'reorgani-
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gehad. Sinds de jaren negentig 
regeert in Nederland een terug
tredende overheid. Na vele jaren 
gezeur aangehoord te hebben 
over 'die goede oude tijd' heeft 
de politiek besloten naar deze tij
den terug te keren. De verkie
zingsprogramma's van de vier 
grootste politieke par ti jen bij de 
laatste verkiezingen zetten de 
toon. Dit heeft onder het paarse 
kabinet geresulteerd in een 
beleid dat gekenmerkt wordt 
door de idee dat burgers zelf hun 
zaakjes dienen te regelen, met 
als argument dat het sociale stel
sel, opgebouwd in de jaren vijf
tig en zestig, niet meer te betalen 
is . Oorzaken die voor dit onbe
taalbaar worden van het sociale 
zekerheidsstelsel genoemd wor
den zijn de veranderde concur
rentiepositie van Nederland ten 
opzichte van de lage-lonen-lan-
den, de vergrijzing en de toene
mende werkloosheid. 

Veelal zoeken mensen met 
kennis van zaken een verklaring 
in een complexe combinatie van 
oorzaken, zoals de eenwording 
van Europa. Die staat voor de 
bevordering van concurrentie en 
vrije martwerking, het afschaffen 
van monopolieposities en het 
verbieden van prijskartels. Het 
aanwenden van in Europa niet 
klakkeloos toe te passen Ame
rikaanse denkbeelden over 
marktwerking heeft de afgelo
pen tien jaar een enorm verlies 
van banen veroorzaakt; alles 
moest goedkoper. Naar de prak
tijk vertaald betekende de toe

sators' vragen jarenlange werkervaring op een 
niveau dat ervan uitgaat dat je al een universitaire 
titel had na je middelbare school en een topbaan tij
dens je studietijd. Je weet dat het jouw schuld niet 

passing van deze theorie~n over marktwerking 
reorganisaties bij grote bedrijven. Aanhangers van 
deze theorieën wilden plattere bedrijfsorganisaties 
en een grote uitstroom van oudere, minder pro-

-
duktie' 
kennis 
geacht . 
het wa 
het we 
steden 

De 1 

Jonger 
den ge 
cherin; 
mingel 
mers. 
slecht1 
vaste 1 

De v1 
waar 
raken 
social1 
gekle( 

'Fl 
op, ZE 

verzei 
elk m 

Bij or 
toch ' 
Hadd< 
ken. I 
krijge 
ben, · 
zeken 
gevoe 
kant · 
werk 
men, 
door 
uit. l 
perio 
gevel 
beleg 
onve1 
prerr: 
te ku 
Hier< 
slage 

E 
Dez~ 

burg 
waar 
fort. 
min< 



-
>eh 
ver 

tijd 
ttig 
ug
ren 
>en 
:eft 
tij
de
rier 
de 
de 

trse 
een 
•rdt 
~un 

net 
tel
lijf
tien 
,be
iale 
ror-
:ur
ten 
lan
:ne-

met 
ring 
van 
ling 

de 
~en 

ffen 
het 

Het 
niet 
me
> ver 
elo
:-lies 
til es 
rak
toe
icing 
van 

1ties 
pro-

duktieve werknemers. De enorme vernietiging van 
kennis en ervaring werd van ondergeschikt belang 
geacht. Nieuw bloed kwam er tot op heden niet bij, 
het was al moeilijk genoeg de 'eigen' mensen aan 
het werk te houden bij de nieuwe trends van uitbe
steden van werk en minder mensen in vaste dienst. 

De nieuwejlexi-werkers 
Jongeren die zich op de arbeidsmarkt begeven wor
den geconfronteerd met 'flexi-contracten', deta
chering, uitzendbanen, etcetera. Allemaal bena
mingen voor de nieuwe uitbuiting van werkne
mers. De 'flexiwerkers' hebben stuk voor stuk 
slechtere arbeidsvoorwaarden dan werknemers in 
vaste dienst en bouwen geen pensioenrechten op. 
De verworvenheden van de sociaal-democratie 
waar wij als Nederlanders prat op konden gaan 
raken in onmin bij de bestuurders van ons land. Het 
sociale stelsel is door al deze maatregelen aardig uit
gekleed en wordt langzaam afgebroken. 

'Flexiwerkers' bouwen geen pensioenrechten 
op, ze moeten zich particulier tegen ziektekosten 
verzekeren, krijgen geen vast contract en kunnen 
elk moment op straat worden gezet, ook bij ziekte. 
Bij ontslag krijgen ze vaak naar hun hoofd dat ze 
toch van te voren wisten dat ze dit risico liepen. 
Hadden ze maar niet op tijdelijke basis moeten wer
ken. De verwijten die flexiwerkers naar hun hoofd 
krijgen, omdat ze nog steeds geen vast werk heb
ben, verhogen de feestvreugde verder. Totale on
zekerheid over het inkomen gaat gepaard met 
gevoelens van onvrede en onmacht. Aan de ene 
kant wordt je gedwongen als flexi-werker aan het 
werk te gaan en baantjes onder je niveau aan te ne
men, aan de andere kant kleedt het paarse kabinet 
door middel van bezuinigingen het sociale vangnet 
uit. Mensen gaan hierdoor rekening houden met 
periodes van langdurige werkloosheid of ziekte; ze 
geven minder uit. Dit geld wordt opgepot of 
belegd. Of erger, men neemt bewust het risico 
onverzekerd rond te lopen, omdat de verzekerings
premies niet op te brengen zijn. Men hoopt dit later 
te kunnen regelen als men een vast contract heeft. 
Hierdoor krimpt de economie, met als gevolg ont
slagen en verdere afname van de bedrijvigheid. 

Een nieuwe klassenstrijd? 
Deze 'nieuwe zakelijkheid' leidt tot calculerende 
burgers. Iedereen blijft veilig op de plaats zitten 
waar hij of zij zit en verdedigt deze plaats als een 
fort. Van doorstroming is geen sprake. Dit leidt tot 
minder produktiviteit, omdat overgekwalificeerde 

mensen werk doen dat ze met hun ogen dicht af 
kunnen. Zij gaan zich vervelen. Dit leidt tot minder 
loyaliteit en minder collegialiteit, want het is ieder 
voor zich. Winst is belangrijk, de aandeelhouders 
moeten, op korte termijn, tevreden gesteld wor
den. De menselijke maat wordt meer en meer ver
geten. 

Moet er een nieuwe klassenstrijd aan te pas ko
men om deze trend te doorbreken? Als de tegen
stellingen tussen rechteloze flexiwerkers en hun 
bevoorrechte collega's in vaste dienst doorzetten is 
dit niet ondenkbaar. Er zijn zelfs signalen dat er een 
nieuwe onderklasse van flexiwerkers begint te ont
staan. Persoonlijk denk ik echter niet dat er nieuwe 
klassen zullen ontstaan. Mensen zullen individueel 
initiatieven gaan ontwikkelen om hun behoefte aan 
financiële zekerheid te waarborgen. De manier 
waarop is een andere zaak. Snel geld pakken is de 
leus. Waarbij 'handeltjes' in het 'grijze gebied' op 
het grensvlak van legaal/illegaal en moreel/immo
reel niet geschuwd worden. 

Waarschuwingen dat dit kortzichtige beleid van 
bedrijven en overheden de economie ondermijnt 
zijn er te over. Het Centraal Planbureau (CPB) 

heeft het in zijn meest recente publikaties al over 
een lastenstijging voor burgers en bedrjjven in de 
komende jaren. Het c PB vreest dat de gewenste 
groei van de economie van 2,5 procent de komende 
jaren niet gehaald zal worden. De oorzaak van de 
tegenvallende groei van de economie is volgens het 
c PB, naast de situatie in Duitsland, het oplopen van 
de schulden bij de sociale fondsen en de ziekenfond
sen in 1996. De schulden bij de sociale fondsen 
worden veroorzaakt, doordat er te veel mensen van 
een uitkering moeten leven. Deze uitkeringen kos
ten de staat veel geld. De ziekenfondsen kampen 
met hoge schulden. Immers, mensen met hogere 
inkomens moeten uit het Ziekenfans in verband 
met een opschoningsoperatie die veroorzaakt 
wordt door de commercialisering van de zieken
fondsen. Het is dan ook niet vreemd dat M. 
Bouwmans, beleidsmedewerker gezondheidszorg 
bij de FNV en in die functie lid van de Zieken
fondsraad, in een artikel in de Volkskrant (22-2-
1996) stelt dat een groter aantal deelnemers aan het 
ziekenfonds zorgt voor een lastendaling. Men 
roomt namelijk af aan de bovenkant. Deze mensen 
hebben een iets hoger inkomen dan de gemiddelde 
ziekenfondsverzekerde. Zij brengen dus naar ver
houding meer geld in en kosten minder dan de lang
durig zieken en bejaarden, die ook in het zieken
fonds zitten. 



Exit visieloze bestuurders 

Het lijkt mij duidelijk dat er naar andere oplossin
gen gezocht dient te worden om de economie 
draaiende en ons sociale stelsel in stand te houden. 
Zelfs vanuit de Verenigde Staten beginnen alterna
tieve ideeën over te waaien over economie en vrije 
marktwerking. Een representant hiervan is Jerry 
Porras, universitair docent aan de Universiteit van 
Stanf9rd in Californië. Porras stelt dat wanneer 
bedrijven meer verantwoordelijkheid nemen, er 
meer geld in de economie gepompt wordt. Wat we 
nodig hebben zijn bedrijven en politici die ergens 
voor staan. Mensen met visie en moraal. Mensen 
die risico's durven te nemen. Geen visieloze men
sen zonder ruggegraat die veel beloven maar weinig 
doen. Een visieloos bedrijf is alleen gericht op winst 
en zal dus pas investeren als een branchegenoot 
bewezen heeft dat de kust veilig is. Een visieloos 
politicus is er alleen op gericht zijn volgende perio
de te halen, en laat de hete kastanjes liever door een 
ander uit het vuur halen. Van dit soort mensen zijn 
er genoeg, het wordt tijd dat hier verandering in 
komt. Als wij in de komende jaren uit de huidige 
neergaande economische spiraal willen komen, 
dient er iets te veranderen in de mentaHteit van 
deze visieloze bestuurders. Men dient op te houden 
met het vullen van gaten door het slaan van andere. 
De trend vanuit de politiek dient te worden: min
der paniek zaaien en meer positieve boodschappen 
het land insturen. Bedrijven dienen niet alleen kan
sen te krijgen om nieuw werk te scheppen, maar ze 
dienen ook risico's te nemen om nieuwe banen te 
scheppen. Werk scheppen en banen scheppen zijn 
nog altijd twee verschillende dingen. Bestuurders 
dienen op te houden met het klein houden van 
'hun' mensen, zij dienen mensen kansen te geven. 
Werknemers moeten ophouden met vast te roesten 
op de plaats die ze bezetten, ze moeten nieuwe din
gen ondernemen en kansen aangrijpen als die gebo
den worden. Zo zorg je ervoor dat je in de toe
komst ook nog werk hebt. 

Dat er de komende jaren keuzen gemaakt moe
ten worden door politici, werkgevers en werkne
mers staat als een paal boven water. Er is veel te 
bereiken onder het motto: 'Niet zeuren, niet kan
keren, maar hard werken en flink investeren' . Het 
is niet zeker dat alles dan goed komt, wel dat de 
waan van de dag niet meer zo toonaangevend is. In 
een 'winnersbranche' als de automatisering is al 
bewezen dat er flink winst gemaakt kan worden als 
er rust in de tent is. Deze rust bereik je als werkge-

ver door werknemers vast werk te geven tegen een 
redelijk salaris. Geef je hen dan bovendien een toe
komstperspectief en de kans om carrière te maken, 
dan zijn ze ook weer bereid geld uit te geven. Voor 
bedrijven is er geen betere reclame dan de bood
schap dat het goed gaat; bijkomend voordeel is dat 
niets de economie meer stimuleert dan roulerend 
geld . 

Het paarse kabinet deed met de slogan 'werk, 
werk en nog eens werk' geen verkeerde voorzet. 
Het wordt alleen tijd dat het van dit voornemen een 
belofte maakt die in daden omgezet wordt. In de 
vorm van vaste banen, met volledige rechten, 
banen op een niveau waar werkgevers bereid zijn 
voor t betalen. Als werkgevers en politici zich 
hiertoe durven te verplichten, zal het niet lang 
duren voor werknemers weer met trots over 'hun' 
bedrijf spreken. Ze zullen weer vertrouwen krijgen 
in het bedrijf en in hun toekomst. Zelfverzekerde 
mensen stralen dat ook uit, dit zal resulteren in 
hogere omzetten voor de bedrijven die deze stap 
durven te nemen. Zelfs een door de politiek 
gesteund sociaal vangnet, voor moeilijke tijden en 
de oude dag, wordt dan weer mogelijk. De enige 
echte investering die we zullen moeten doen is kei
hard vechten tegen het pessimisme dat op dit 
moment regeert. 

Ik ben van mening dat hier een taak is weggelegd 
voor sociaal-democraten. Vrije marktwerking is 
leuk, maar als de vraag het aanbod schept en het 
aanbod de vraag, zoals neo-liberalen vaak stellen: 
Hoe kan het dan dat er aan de vraag naar vaste 
banen, met zekerheid en rechten niet voldaan kan 
worden? Waarom is er zo'n grote ontevredenheid 
onder goed opgeleide jonge mensen? Zijn alle 
beloften over een zorgzame samenleving uit het 
vorige kabinet dan niets meer waard? Moet Neder
land een tweede Amerika worden? Moet je dan cri
mineel worden om iets van je leven te maken? Hier 
ligt volgens mij een taak voor de PvdA. Het is 
mogelijk om Derde Wereldtoestanden om de hoek 
van de straat te voorkomen als iedereen zijn verant
woordelijkheid neemt. Flexiwerkers willen graag 
betalen om het sociale stelsel in stand te houden, 
maar met de hongerloontjes die ze nu geboden 
wordt is dat onmogelijk. Wil Nederland haar zorg
zame samenleving behoud~n dan zal men hierin 
moeten investeren . Flexiwerkers zijn geen indivi
dualisten, ook zij hebben normen en waarden. 
Alleen niet het geld of de invloed om deze normen 
en waarden tot uitdrukking te brengen. 
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