
® 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 
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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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