
De na-oorlogse geschiedenis van 
westerse verzorgingsstaten en 
stelsels van sociale zekerheid valt 
feitelijk in twee nader te onder
scheiden fasen uiteen. Vanaf het 
einde van de oorlog tot het mid
den van de jaren zeventig is spra
ke van een ongekende expansie 
van de contouren van sociale 
politiek. Dat betreft om te begin
nen het werkingsgebied en het 
aantal te verzekeren risico's, 
gevolgd door de omvang van de 
uitgaven, de instituties en instru
menten, alsmede het aantal bur
gers die op een of andere manier 
terug kunnen en moeten vallen 
op de arrangementen van de ver
zorgingsstaat en de sociale zeker
heid. Waar voor de oorlog de 
scheiding tussen een continentale 
- Bismarckiaanse of Rijnlandse 
en een atlantische - Beveridge
aanse avant la lettre of anglo-scan
dinavische - oriëntatie nog actu
eel was, lijkt vanaf het midden 
van de jaren vijftig sprake van 
een sterke mate van convergen
tie. Beelden omtrent een verder 
gelegen toekomst staan voorna
melijk in het teken van 'meer van 
hetzelfde' en een verdere ont
wikkeling van een succesvolle 
formule. 

Vanaf het midden van de 
jaren zeventig maakt de aureool 
van vooruitgang en succes even
wel langzaamaan plaats voor een 
denken in termen van 'grenzen 
en crisis'. In zijn meest extreme 
variant verworden de verzor
gingsstaat en het stelsel van socia
le zekerheid van instituties van 
sociale cohesie en brede maat
schappelijke solidariteit tot sym
holen van maatschappelijke iner
tie en sloomheid. Het beeld van 
de convergentie-ontwikkeling 
maakt plaats voor een sterk 
divergent beeld. In het weten
schappelijk debat wint in dat 
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kader het denken in termen van 
typologieën van verzorgingssta
ten snel aan terrein. 'Sterke' en 
'zwakke' verzorgingsstaten. 2 

' Rijnlands' versus 'angelsak
sisch '.l 'Liberale', 'conserva
tief/ corporatistische' en 'soci
aal-democratische' verzorgings
staten. 4 Denkbeelden omtrent 
de toekomst van de verzorgings
staat zijn niet langer louter 
gekoppeld aan het keurslijf van 
een innige omhelzing tussen staat 
en maatschappij en brede solidai
re arrangementen. Nieuwe, tot 
voorheen onvermoede toekom
sten winnen door verbeeldings
kracht aan rijkdom. 

Deze context is niet zonder bete
kenis voor het project rond de 
Scenario's Sociale Zekerheid dat 
vanaf het begin van vorig jaar 
binnen de Partij van de Arbeid 
van de grond komt. Dit scenario
project maakt deel uit van een 
breder geheel van visies op de 
toekomst van de verzorgings
staat, alsmede scenariostudies ter 
zake die in deze bijdrage centraal 
zullen staan. Hierin worden eerst 
een aantal van deze scenariostu
dies op het terrein van de verzor
gingsstaat geschetst. Vervolgens 
worden deze in verband gebracht 
met de Scenario's Sociale Zekerheid 
waarbij omwille van de ruimte 
nauwelijks verwezen zal worden 
naar het recente publieke debat 
over de sociale politiek. 

Scenario's voor de toekomst 
Het werken met scenario's inza
ke de toekomst van de verzor
gingsstaat en de sociale zekerheid 
wint sedert enkele jaren binnen 
de maatsçhappelijke discussie 
terrein. Een eerste aanzet daar
toe wordt gegeven in de studie 
Nederland in drievoud. Een scena
riostudie van de Nederlandse econo-

mie. 
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mie. 1990-201 s van het Centraal Planbureau 
(cPa)5. Deze drie scenario's worden in het Sociaal 
en Cultureel Rapport 1994 door het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (scP) verder uitgewerkt naar 
drie toekomstscenario 's voor de arbeidsmarkt en 
de sociale zekerheid. Het eerste scenario van het 
s c p betreft het ontstaan van een aepolariseerde 
arbeidsmarkt. In dat scenario wordt aansluiting 
gezocht bij het Global Shift-scenario van het c PB. 

Het betreft het ontstaan van een gepolariseerde of 
duale arbeidsmarkt, met een kernsegment - de pri
maire arbeidsmarkt - en een randsegment - de 
secundaire arbeidsmarkt. De wettelijke regulering 
van de arbeidsmarkt is sterk op het kernsegment 
gericht. Aanspraken op sociale zekerheid zijn 
gekoppeld aan een redelijk staoiel arbeidsverleden 
en ontslagbescherming, medezeggenschap en der
gelijke zijn voorbehouden aan werknemers in vaste 
dienst. De secundaire arbeidsmarkt betreft flexi
bele arbeidsverhoudingen met sterk wisselende 
arbeidstijden en contractduren, matige arbeidsom
standigheden, een lage beloning en beperkte socia
le-zekerheidsarrangementen. De gepolariseerde 
arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een scherpe 
scheiding tussen insiders en outsiders. Deze scheiding 
valt niet echt samen met die tussen werkenden en 
werklozen, maar met de scheiding tussen werken
den met een vaste baan aan de ene kant, en werken
den en werklozen met een marginale arbeidspositie 
aan de andere kant. Het sociaal-zekerheidsstelsel 
dat bij dit scenario past is een ministelsel, waarin de 
overheid voor iedereen een laag basisniveau garan
deert, ongeacht het risico. Voor de marginale 
werknemers is het ministelsel de enige voorziening. 
De kernwerknemers slagen erin de 'gaten' in hun 
voorziening aanvullend bij te verzekeren - indivi
dueel, semi-collectief of via hun werkgever. De 
tweedeling op de arbeidsmarkt vertaalt zich aldus in 
een polarisatie binnen de sociale zekerheid. 6 

Het tweede scenario van het s c P betreft een 
aeïnteareerde arbeidsmarkt en sluit aan bij het Europeon 

Renaissance-scenario van het c PB. Binnen dit scena
rio bestaat tussen werkgevers, werknemers en de 
overheid overeenstemming over de noodzaak van 
een kwalitatief sterk en flexibel bedrijfsleven dat 
zich niet zozeer richt op lage loonkosten, maar op 
kwaliteit en flexibiliteit. Er komen flexibele ar
beidspatronen tot stand die aansluiten bij de wen
sen van zowel werkgevers als werknemers. Dat 
resulteert onder meer in gevarieerde vormen van 
korter werken, zoals deeltijdarbeid, scholings-, 
ouderschaps- en verzorgingsverlof, sabbatical leave, 
flexibele pensionering en dergelijke. Toch blijft ook 
binnen dit scenario een omvangrijke groep uitge
sloten van de klasse van de 'nieuwe werknemer'. 
Personen met een zwakke arbeidsmarktpositie, 
zoals langdurig werklozen, laag opgeleiden, alloch
tonen, herintreedsters en gedeeltelijk arbeidsonge
schikten, komen moeilijker aan werk en lopen het 
gevaar langdurig werkloos te worden ofte blijven. 

Het gevaar is reëel dat ook hier een duidelijke 
scheiding tussen insiders en outsiders ontstaat. Binnen 
de sociale zekerheid staat de gedeelde verantwoor
delijkheid van werkgevers en werknemers centraal. 
Gepoogd wordt een marginalisering van werkne
mers te voorkomen en de arbeidsmarktparticipatie 
te verhogen. De sociale-zekerheidsarrangementen 
worden niet langer alleen afgestemd op de tradtio
nele mannelijke kostwinner, maar er wordt reke
ning gehouden met flexibele arbeidspatronen. In 
een ruimhartige variant ligt het accent op de indivi
dualisering van uitkeringsrechten, en een verster
king van de relatie met het arbeidsverleden - een 
opbouwstelseL In een meer strikte benadering ligt 
de nadruk niet op verruiming van rechten, maar op 
de garantie van werk, bijvoorbeeld door de invoe
ring van een stelsel van worifare, met een expliciete 
verantwoordelijkheid van de sociale partners voor 
het scheppen van de benodigde banen.7 

In het laatste scenario van het s c P, een pluriforme 
arbeidsmarkt, is min of meer sprake van een combi
natie van de twee eerdere scenario's. Van uiteenlo-

1. Met dank aan Robert Kloosterman 
voor zijn commentaar op een eerdere 
versie van dit artikel. 
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drie voud. Een scenariostudie van de Neder
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2. Therbom, G. enJ.M . Roebroek, 
'Thc lrreversible Welfare State. lts 
maturation, its encounter with the eco
nomie crisis and its future prospects', 
in: Albeda, W . (cd.), The Future '!fthe 
Welfare State, Maastricht, 1986; 
Therborn, G., Why Are Some People More 
Unemployed Than Others?, London, 1986; 

3· Albert, J., ' Is there a Crisis ofthe 
Welfare State? Cross-national Evidence 
from Europe, North America, and 
Japan' , in : Europeon Sociolooical Review, 
jrg. 4, nr. 3, 1988. 
4· Esping-Andersen, G., The Three 
Worlds '!]'Welfare Capitalism, Cambridge, 
1990. 
5. Centraal Planbureau, Nederland in 

6. Sociaal en Cultureel Planbureau, 
Sociaal en Cultureel Rapport 1994, 
Rijswijk, 1994, blz. 162-163 en 218. 
7. Sociaal en Cultureel Planbureau, 
op. cit., 1994, blz. 164- 165 en 2 18. 
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pende en deels tegengestelde, polariserend en inte
grerend tegelijk, ontwikkelingen. In de sectoren 
die aan internationale concurrentie blootstaan, gaat 
een deel van de bedrijven de concurrentiestrijd 
vooral op kwaliteit aan. Zij trekken hoog gekwa
lificeerd, multi-inzetbaar personeel aan. Andere 
bedrijven proberen de concurrentie op basis van 
lagere loonkosten te voeren. Dat betekent een 
vraag ryaar flexibele laag-betaalde arbeidskrachten. 
Er bestaat dus een grote verscheidenheid aan 
arbeidsmarktposities, waarbij de mogelijkheden 
aan de onderkant van de arbeidsmarkt afhankelijk 
zijn van de economische ontwikkeling. Sluit deze 
economische ontwikkeling aan bij het derde c Pa

scenario, het Balanced Growth-scenario, dan zijn ook 
de vooruitzichten van de zwakkere groepen relatief 
gunstig. Het gevolg is dan een samenleving die rela
tief open is met een grote - zowel opwaartse als 
neerwaartse - sociale mobiliteit. Binnen dit scena
rio staan ten aanzien van de sociale zekerheid twee 
opties open. De eerste mogelijkheid is een ver
fijning. De bestaande uitkeringssystematiek blijft in 
beginsel gehandhaafd, maar de entree- en toeken
ningsregels worden verfijnd, om zo recht te doen 
aan de toegenomen verscheidenheid. Meer con
creet betreft dat hogere entreedrempels, een 
verdere differentiatie van uitkeringshoogte en uit
keringsduur, verscherping van de inkomens- en 
middelentoets, en meer controle. Een andere 
mogelijkheid is dat de sociale zekerheid wordt 
vereenvoudigd tot een individueel uitkeringsrecht, 
waarbij voor iedere werknemer dezelfde regels van 
toepassing zijn, ongeacht de leefsituatie of de reden 
van een inkomenstekort. Dat zou de vorm kunnen 
aannemen van een gedeeltelijk basisinkomen, 
waarbij eisen worden gesteld aan de beschikbaar
heid voor arbeid. Huishoudens voor wie dit bedrag 
te laag is, kunnen terugvallen op een aanvullende 
toeslag. 8 

Een verdere bijdrage aan het bestuderen van de toe
komst van de verzorgingsstaat in de vorm van een 
scenariostudie is afkomstig van de Commissie 
Bezinning Christelijke Vakbeweging. Deze com
missie publiceert in januari 1994 een werkdocu
ment, Werken aan zora. Zora voor werk. De verzorainas

staat als uitdaaina9. De horizon van deze notitie is de 

8. Sociaal en Cultureel Planbureau, 
op.cit., 1994, blz. r65- r66en 218. 

9· Commissie Bezinning Christelijke 

... ' ' 

middellange tot lange termijn. 
Uitgangspunt vormen de drie pijlers voor chris

telijke sociale politiek, gerechtigheid, solidariteit 
en verantwoordelijkheid. Gerechtigheid betekent 
dat ieder in de gelegenheid moet worden gesteld 
door middel van arbeid in zijn eigen inkomen te 
voorzien. Voor hen die - tijdelijk of blijvend - niet 
in staat zijn zelfbetaalde arbeid te verrichten, dient 
daarnaast een aanvaardbare inkomensvoorziening 
geregeld te zijn. In verband met de solidariteit 
moet de sociale zekerheid dusdanig vorm worden 
gegeven dat deze solidariteit weer beleefd kan wor
den. Voorbeelden zijn de vaak sectoraal of onder
nemingsgewijze vormgegeven aanvulling op de -
wettelijke - w A o of het voorstel tot overdracht 
van de werknemersverzekeringen aan werkgevers 
en werknemers. Onderlinge zorg en zorg voor het 
eigenbelang gaan daarbij hand in hand. 
Verantwoordelijkheid vormt tenslotte de ordenen
de component van gerechtigheid. De plaats van 
personen en organisaties dient zo georganiseerd te 
zijn dat het mogelijk is de verantwoordelijkheid 
voor eigen arbeid en inkomen te dragen . 
Structuren dienen optimaal vorm te geven aan het 
verantwoordelijkheidsbesef, en dit niet te verstik
ken. 

Uiteindelijk komt de commissie tot vi.er scena
rio's. Het eerste scenario, persoonlijke verantwoorde

lijkheid in een aecoördineerde verzorainasstaat, sluit 
nauw aan bij het Europeon Renaissance-scenario van 
het c PB en vertrekt vanuit de bestaande structuur 
van de verzorgingsstaat. Uitgangspunt van dit sce
nario is dat iedere burger geacht wordt te voorzien 
in een inkomen voor zichzelf en voor degenen die 
van hem afhankelijk zijn. Deze persoonlijke verant
woordelijkheid moet als het ware weer worden 
aangeleerd, bijvoorbeeld door het vergroten van de 
afstand tussen uitkering en inkomen. Daarnaast 
moet het scheppen van werk maximaal aantrekke
lijk worden gemaakt, zodat de participatie aan 
betaalde arbeid kan toenemen. Voor de werkelijk 
zwakken moet een voorziening getroffen blijven 
worden. In dat kader moet de rol van de overheid 
kritisch worden beschouwd en waar mogelijk wor
den teruggedrongen. Beleidsmatig betekent dit dat 
op veel punten van de huidige verzorgingsstaat 
beperkte veranderingen moeten worden doorge-

Vakbeweging, Werken aan zora. Zora voor 
werk. De verzore inasstaat als uitdaaina, 
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voerd. Zoals daar zijn: een bevriezing van uitkerin
gen en een - tijdelijke - verlaging van het mini
mumloon; lastenverlichting alleen voor werkenden 
en daarmee vergroting van de afstand netto
arbeidsinkomen versus netto-uitkering; uitbreiding 
J w Gen banenpools; verruiming van het begrip pas
sende arbeid en andere maatregelen ter vergroting 
van de uitstroom uit de w A o; versterking van de 
arbeidsbemiddeling; taakstellingen ten aanzien de 
instroom van zwakke groepen op de arbeidsmarkt; 
sanctiebeleid en fraudebestrijding; overdracht van 
werknemersverzekeringen aan de sociale partners. 
Dit alles dient te gebeuren in combinatie met uit
breiding van zorgfaciliteiten, bevordering van deel
tijdarbeid en generieke loonmatiging. 

Het tweede scenario, een ander paradiama: van 

demobi/iserende verzorainasstaat naar mobiliserende 

inkomensaarantie, sluit aan bij het Balanced Growth

scenario van het c PB. Dit scenario acht de maatre
gelen uit het eerste scenario als volstrekt ontoerei
kend en niet meer passend. De dialectiek van de 
geschiedenis leert dat de verzorgingsstaat aan het 
einde van zijn reis is. De verzorgingsstaat omvat een 
aantal uniformerende, op emancipatie gerichte 
structuren, die met het realiseren van de belang
rijkste doelstelling zichzelf hebben overleefd. 
VerzorainB zowel als de staat zijn als fenomenen over 
hun hoogtepunt heen. Verzorging past niet meer bij 
de moderne mens, en de Europese natiestaat is aan 
zijn einde . Elk idee om het huidige systeem te wil
len handhaven, is riskant. De huidige verzorgings
staat vernietigt werkgelegenheid, waarvan groepen 
aan de onderkant van de samenleving relatief ster
ker het slachtoffer worden. Belemmering van be
taalde participatie vormt een gevaar voor de stabili
teit van de samenleving. Er moet een ander para
digma komen . De sociaal -economische ordening 
moet zich richten op de participatie van burgers, 
overigens met grote variëteit in inkomens en 
arbeidstijden . Volledige werkgelegenheid is moge
lijk indien niet langer wordt geïntervenieerd aan de 
onderkant en 'slechts' mobiliserende inkomensze
kerheid wordt geboden, uiteindeli;k in de vorm van 
een negatieve inkomstenbelasting. Naast een mini
mum-inkomenswaarborg betekent dit dat van elke 
gulden die wordt verdiend een substantieel deel 
mag worden behouden. Het idee van sociale zeker
heid als iets dat vanzelfsprekend beschikbaar is, ver
dwijnt. Collectieve regelingen moeten worden 
teruggebracht tot de basis, waarna vanzelf wel weer 

aanvullende regelingen ontstaan. Dit scenario kiest 
voor een marktconforme aanpak, waarmee tegelij
kertijd een andere visie op sociale zekerheid ont
staat . Ondergrenzen in beloning, arbeidsduur en 
baanzekerheid verdwijnen, zodat er een grotere 
variëteit in banen en arbeidsduren tot stand komt 
alsmede beloning tot (ver) onder het minimum
(uur)loon. Ook de uitkeringen in het kader van de 
(wettelijke) sociale zekerheid moeten dalen. Een 
mobiliserende inkomensgarantie wordt uiteindelijk 
gevormd door een negatieve inkomstenbelasting, 
die als voordeel heeft dat elke extra verdienste ook 
tot een hoger netto-inkomen leidt. 

Het derde scenario, van uitkerinaen naar aeaaran

deerde arbeidsplaatsen, stelt het verrichten van arbeid 
absoluut centraal. De gelden die nu worden besteed 
aan sociale uitkeringen, kunnen ook worden omge
zet in een vergoeding voor verrichte arbeid. Voor 
iedereen die een beroep doet op een uitkering 
wordt enige vorm van werk gegarandeerd (verge
lijk het JWG). Participatie wordt dan een voor
waarde voor het verkrijgen van een inkomen. Veel 
van het huidige vrijwilligerswerk wordt daarbij 
beschouwd als arbeid. Een groot deel van de men
sen die kunnen en willen werken, vindt zelf een 
betaalde baan. Voor het scheppen van betaald werk 
kan, naast maatregelen als loonmatiging, 
flexibilisering en deeltijdwerk, gebruik worden 
gemaakt van de uitkeringsfondsen. Voor degenen 
die nietkunnen werken, blijven goede inkomensre
gelingen bestaan . Het niveau van ordening ligt bij 
de huidige regio's van de arbeidsvoorziening en bij 
de bedrijven en bedrijfstakken. Belangrijk element 
van dit scenario is dat ook arbeid die bij de huidige 
criteria niet als productief wordt beschouwd, in 
stand blijft. Dat betreft bijvoorbeeld de arbeid in 
sociale werkplaatsen, die op dit moment aan steeds 
hogere productiviteitseisen moet voldoen - wat ten 
koste gaat van verstandelijk gehandicapten. Ook 
zorgarbeid die binnen gezinnen wordt verricht, 
wordt als arbeid opgevat. Wie voldoet aan de bre
dere criteria inzake arbeid krijgt een dienstverband 
met het RBA en heeft langs die weg recht op een 
vergoeding voor geleverde (vrijwilligers)arbeid. 
Dit derde scenario gaat er, net als het tweede, van 
uit dat grote groepen, met name aan de onderkant 
van de arbeidsmarkt, bij de huidige arbeidskosten 
en werkgelegenheid te duur zijn om bij 'reguliere' 
werkgevers aan de slag te komen. De huidige aan 
uitkeringen bestede gelden worden gebruikt om 
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voor hen het verschil tussen loonkosten en produc
tiviteit te overbruggen. 

Het vierde scenario, naar een andere hiffinss

arondslaa, pleit voor een andere heffingsgrondslag 
voor de collectieve uitgaven - inclusief de uitkerin
gen. Een andere heffingsgrondslag kan betrekking 
hebben op 'aan de natuur onttrokken waarde', 
energiegebruik - de ecotax - of toegevoegde waar
de. Ingeval van de toegevoegde waarde worden 
sociale premies op de loonsom vervangen door 
heffingen op toegevoegde waarde, waarbij de 
werkgevers een afdrachtsreductie krijgen per in 
dienst zijnde werknemer. Arbeid wordt relatief 
goedkoper en arbeidsintensiviteit wordt be
loond. 10 

Ontwikkelins en plaatsbepalins van de 'Scenario's 

Sociale Zekerheid' 

De bestaande scenariostudies overziend, kan wor
den geconstateerd dat de methode van de scena
riostudie op de eerste plaats wordt gebruikt om 
mogelijke variatie ten aanzien van cruciale variabe
len, zoals de economische ontwikkeling, demo
grafische trends, de arbeidsmarktverhoudingen en/ 
of de internationale concurrentieverhoudingen, te 
hanteren. Daarnaast biedt de scenariomethode de 
mogelijkheid om diverse beleidsalternatieven nader 
te onderzoeken. In de studie Nederland in drievoud. 

Een scenariostudie van de Nederlandse economie. 1990-

201 r; van het c PB staat met name dat eerste aspect, 
het in kaart brengen van cruciale variabelen, cen
traal. De scenario's binnen het Sociaal en Cultureel 

Rapport 1994 nemen deze variatie weliswaar ook als 
uitgangspunt, maar ontwikkelen aan de hand daar
van ook mogelijke beleidsalternatieven inzake 
arbeidsmarkt- en sociaal-zekerheidsbeleid. De an
dere scenariostudie, Werken aan zors. Zors voor werk. 

De verzorsinssstaat als uitdasins van de Commissie 
Bezinning Christelijke Vakbeweging is meer 
gericht op het schetsen van mogelijke beleidsalter
natieven. 

De Scenario's Sociale Zekerheid vertonen op basis 
van deze tweedeling duidelijk verwantschap met de 
twee laatste studies . Centraal staat de schets van 
mogelijke beleidsalternatieven. Daarbij wordt fei
telijk nog minder sti lgestaan bij het breed uitmeten 
van de variatie ten aanzien van cruciale variabelen 

1 o. Een bekende uitwerking daarvan is 
het plan Homeostase van Piet van Elswijk 
(Eiswijk, P. van e.a., Werkdocument 
productieh1Jina. een Copernicaanse kijk op 

· f I I 

dan dit het geval is bij de scenano s van de 
Commissie Bezinning Christelijke Vakbeweging. 
De schets van deze bredere context is binnen de 
scenario's veelal nogal impliciet van aard. Welis
waar wordt enige duiding gegeven van de economi
sche groei, de arbeidsmarktverhoudingen en de 
internationale concurrentiepositie, maar dat blijft 
veelal bij wat vage impressies. Dat betreft een 
bewuste keuze. Te veel nadruk op deze omgevings
variabelen, die maar ten dele door beleid zijn te 
beïnvloeden, leidt af van de noodzakelijke aandacht 
voor beleidsalternatieven. 

In de vier scenario's gaat het om een aantal pro
minente alternatieven. Hoe om te gaan met langdu
rige massale werkloosheid? Maximale inspanningen 
richten op een aanpak van dit fenomeen of accepte
ren dat volledige betaalde werkgelegenheid een his
torisch tijdverschijnsel is dat zich in die strikte vorm 
nooit meer zal voordoen? Hoe in dat kader solidari
teit opnieuw vorm te geven? Past in dat kader ook 
fundamentele herordening van de sociale zeker
heid? Op welke wijze wordt in die samenhang een 
werkbare balans gevonden tussen rechten en plich
ten? In geval nieuwe ongelijkheden of scheidslijnen 
optreden, hoe daarmee om te gaan? 

Assenstelsel: Scenariokenmerken 

behoud traditioneel 

baanstelsel 

leefeenheid 

.------ - - --- -. 
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.: '• 
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Individualisering 

verdwijnen van traditionele 

baanarbeid 

arbeidskosten. Een voorstel toL reductie van 
arbeidskosten onder handhavinB van de socia
le zekerheid en met een nelijk blijven van het 
nettoloon, september 1993) . 
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Feitelijk worden in de vier scenario's al antwoor
den op deze vragen geformuleerd. De scenario's 
vormen in dat kader een soort experiment aan de 
hand waarvan de gevolgen van eerdere keuzes kun
nen worden beoordeeld. Zijn de effecten bewuste 
gevolgen van beleid, de resultante van heldere stra
tegische keuzen? Of juist ongewenste uitkomsten 
waarvoor, achteraf bezien, wellicht alternatieven 
hadden bestaan? 

Het algemene raamwerk van de scenario's is 
ontwikkeld aan de hand van een algemeen assen
stelsel, waarbinnen naast de twee centrale assen, 
ook een aantal andere variaties zijn opgenomen. 
Het centrale assenpaar heeft enerzijds betrekking 
op een wezenlijk aspect van de sociaal-economische 
ontwikkeling rond de eeuwwisseling - het behoud, 
dan wel het verdwijnen van het traditionele baan
stelsel, anderzijds op een belangrijk dilemma voor 
sociaal-democratische politiek - de keuze voor een 
brede solidaire verzorgingsstaat dan wel een 
beperkte selectieve verzorgingsstaat. In de uitein
delijke scenario's zijn deze lijnen grotendeels aan
gehouden. Ten aanzien van de sociaal-economische 
ontwikkeling betekent dit dat scenario I, Werk moet, 
en scenario 4, Nieuwe kansen, oude verliezers, uitgaan 
van het behoud van het traditionele baanstelsel, en 
scenario 3, Altijd werk, soms een baan, en scenario 2, 

Het bijstandscontract, van een verdwijnen van het tra
ditionele baanstelseL Van deze variabele wordt ver
ondersteld dat deze nauwelijks door beleid is te 
beïnvloeden. Slechts in scenario I wordt ruimte 
voor beïnvloeding toegestaan. De tweede as ver
beeldt feitelijk een belangrijk dilemma voor het 
beleid. In de scenario's I en 3 vormt een brede soli
daire verzorgingsstaat het ijkpunt, in de scenario's 2 

en 4 een beperkte selectieve verzorgingsstaat. 
Bij het uitwerken van de scenario's zijn ook de 

beelden van landen gehanteerd. Overeenkomstig 
de typologie van Esping-Andersen 1 1 kunnen de sce
nario's I en 4 worden getypeerd als een sociaal
democratische verzorgingsstaat (het Zweedse model) 
en een liberale verzorgingsstaat (de Amerikaanse 
vechtmaatschappij) . Wellicht dat d'! scenario's 2 en 
3 eerder in het teken staan van de conservatiif / corpo
ratistische verzorgingsstaat, waarbij scenario 2 wel
licht meer teruggaat naar eerdere betuttelende ver
houdingen en scenario 3 in de richting van nieuwe 

verhoudingen waarbinnen burgers mondiger zijn. 
De andere aspecten - leefeenheid versus indivi

dualisering en economische groei versus economi
sche stagnatie - zijn als aandachtspunten meegeno
men, maar niet heel strikt gevolgd binnen het uit
werken van de scenario's. Zo is op het punt van de 
economische groei slechts in scenario 4 sprake van 
stagnatie. De andere drie scenario's staan in het 
teken van een voorspoedige ontwikkeling. De 
tegenstelling 'mondigheid versus betutteling' is fei
telijk een dimensie die niet vooraf is gepland, maar 
op basis van de geschreven scenario's achteraf wel 
kan worden onderscheiden. 

Al deze aspecten en vormen van variatie vormen 
op zich zelf een logisch geheel. Daar zit ook een 
zeker gevaar in. Toekomsten met uitdaging verlo
pen zelden langs van te voren volledig voorspelbare 
paden. Juist onverwachte events of externe schok
ken bepalen veelal de loop van de geschiedenis. 
Zoals wereldoorlogen, oliecrises of een ecologische 
catastrofe. Ter aanvulling op de vier scenario's zou
den ook exercities in deze richting nieuwe inzichten 
kunnen opleveren. 

Dat levert uiteindelijk de grondstructuren van de 
vier scenario's op. Om te beginnen het scenario 
Werk moet. In dit scenario vormt het streven naar 
volledige werkgelegenheid, ondersteund door ster
ke economische groei, het belangrijkste ijkpunt. 
Daarbij wordt met hulp van een sterke uitbreiding 
van de collectief gefinancierde werkgelegenheid, de 
sheltered sector, volledige werkgelegenheid groten
deels gehandhaafd. Er is sprake van een extreem 
geflexibiliseerde, gedifferentieerde beroepsbevol
king, die de Nederlandse economie internationaal 
competitief maakt. Daarbij lopen wel de inkomens
verschillen tussen de sheltered en de exposed sector 
sterk op. Deze verzorgingsstaat wordt gekenmerkt 
door een sociaal-zekerheidsstelsel dat breed en soli
dair van aard is, met als uitgangspunt baanzekerheid 
voor elke burger. Het stelsel is nauwelijks geïndivi
dualiseerd, terwijl het actief arbeidsmarktbeleid in 
de richting van enige betutteling van de burger 
wijst. 

Ook de pleidooien van het CDA (een activeren
de sociale zekerheid), de PvdA (de basisbaan), het 
FNV (de basisverzekering) en in zekere zin ook 

1 1. Esping-Andersen, G., The Three 
Worlds rif We !fa re Capitalism, Cambridge, 
1990. 
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GroenLinks (een 3 2 -urige werkweek en het voetin
komen als instrument om de werkgelegenheid aan 
de onderkant van de arbeidsmarkt te bevorderen) 
sluiten bij dit scenario aan. Daarnaast klinkt in deze 
aanzetten het pleidooi voor een verbreding van het 
arbcidsbegrip door. In termen van gehanteerde 
toekomstscenario's zijn in dit eerste scenario aspec
ten terug te vinden van het Europeon Renaissance

scenario van het c PB en het scP-scenario van een 
aeïntegreerde arbeidsmarkt. Het betreft een scenario 
met flexibele arbeidspatronen gekoppeld aan geva
rieerde vormen van korter werken. De sociale
zekerheidsarrangementen worden niet langer afge
stemd op de traditionele mannelijke kostwinner, 
maar er wordt rekening gehouden met flexibele 
arbeidspatronen. Eenzelfde oriëntatie is terug te 
vinden in het eerste en derde scenario van de 
Commissie Bezinning Christelijke Vakbeweging, 
het scenario persoonlijke verantwoordelijkheid in een 

aecoördineerde verzorainasstaat en het scenario van uit

kerinaen naar aeaarandeerde arbeidsplaatsen. 

In het tweede scenario Het bijstandscontract is het 
streven naar volledige werkgelegenheid opgege
ven. Erkend wordt dat voor een grote groep bur
gers geen plaats is op de arbeidsmarkt. Daarnaast 
verdwijnen ook de contouren van het traditionele 
baanstelsel naar de achtergrond. De arbeidsmarkt is 
in sterke mate gedereguleerd en geliberaliseerd. 
Minimumloon, ontslagbescherming, arbeidstijden
wetgeving, arbowet, avv en andere zaken zijn ver
soepeld of afgeschaft. Het gevolg is een sterke groei 
van flexibele en onzekere baantjes en een vergro
ting van beloningsverschillen. De verzorgingsstaat 
draagt een beperkt en selectief karakter. Het stelsel 
van sociale zekerheid rust grotendeels op een bij 
standsstelsel dat grotendeels is geïndividualiseerd. 
De hoogte van de uitkering wordt op gemeentelijk 
niveau individueel vastgesteld en is afhankelijk van 
de behoeften, de leefsituatie, inkomsten en vermo
gen van de uitkeringsgerechtigde. Tegenover de 
uitkering dient een tegenprestatie te staan in de 
vorm van (onbetaalde) activiteiten met behoud van 
een uitkering, een vorm van worlifare. Hoewel er 
sprake is van een geïndividualiseerd stelsel, leidt 
het bijstandscontract toch tot een hoge mate van 
betutteling van de zijde van de overheid. 

Dit scenario vindt nog de minste weerklank bin
nen het hedendaagse debat over de toekomst van de 
verzorgingsstaat. Slechts de idee van de basisbaan 

(PvdA) zou ook binnen dit scenario vorm kunnen 
krijgen. Blijkbaar is de huidige praktijk van de 
Nieuwe Algemene Bijstandswet nog te weinig 
gemeengoed, of te weinig wervend. 

Scenario drie, Altijd werk, soms een baan, vertrekt 
vanuit drie randvoorwaarden als opgenomen in het 
assenstelseL Om te beginnen is bij een aanhouden
de economische groei toch sprake van het verdwij
nen van het traditionele baanstelseL De werkgele
genheid in termen van de totale hoeveelheid 
arbeidsuren, als ook het aantal banen loopt terug. 
Deze 'dubbele daling van de werkgelegenheid' gaat 
gepaard met een duidelijke herstructurering van de 
arbeidsmarkt. Lag het aandeel van de traditionele 
baanarbeid rond de eeuwwisseling nog op ongeveer 
de helft van de totale werkgelegenheid, dat aandeel 
is teruggelopen tot ongeveer 30 procent. De rest 
van de burgers kent een heel onregelmatig en 
flexibel arbeidspatroon. In termen van het type ver
zorgingsstaat is sprake van een streven naar het 
instandhouden van een brede solidaire verzorgings
staat. Daarbij is het uitgangspunt, de garantie van 
bestaanszekerheid op basis van een Eurominimum, 

een Europese zaak geworden . Bij het aanleveren 
van verdere voorzieningen is een belangrijke rol 
weggelegd voor het decentrale niveau, de regionale 
economie en de lokale gemeenschappen. In dit sce
nario wordt de rol van de nationale staat enigszins 
teruggedrongen. Heel eigen aan dit scenario is een 
zekere culturele onderstroom die aandringt op een 
reflexieve modernisering van de samenleving: meer 
aandacht voor een ontspannen samenleving en het 
goede leven. 

Ook dit scenario verbeeldt een aantal aspecten 
uit het maatschappelijke debat en bestaande scena
riostudies. Wellicht dat ook het vierde scenario van 
de Commissie Bezinning Christelijke Vakbewe
ging, naar een andere hiffinasarondslaa, aspecten van 
dit derde scenario bevat. Het betreft met name het 
pleidooi voor een andere heffingsgrondslag voor de 
collectieve uitgaven in de richting van 'aan de 
natuur onttrokken waarde' - de ecotax. 

Het vierde scenario Nieuwe kansen, oude verliezers 

vertrekt vanuit een aantal marktgeoriënteerde uit
gangspunten. Er is sprake viln een herstel van het 
concurrentievermogen van de economie door con
currerende lonen, een groei van het arbeidsaanbod, 
een lichte daling van de collectieve lasten en minder 
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overheid. Dat leidt tot een behoud van het traditio
nele baanstelsel. Burgers worden opgevoerd als 
monrug en zelfstandig. Voorop staat de zelfred
zaamheid. De verzorgingsstaat, vertrekkend vanuit 
een beperkte en selectieve doelstelling, neemt het 
karakter van een waarborgstaat aan. De sociale 
zekerheid is grotendeels geprivatiseerd, waarbij 
een verbod op verplichte bijverzekering opvalt. 
Aan de onderkant bestaat een lage geïnruviduali
seerde bijstandsuitkering voor de mensen die dat 
echt nollig hebben. 

Dit séenario vindt om te beginnen aansluiting bij 
die benadering binnen het maatschappelijk rus
cours, die de toenemende concurrentie met Oost
Europese en Aziatische landen als uitgangspunt 
neemt. Minder overheid en mèer markt, minder 
zekerheid, meer eigen verantwoordelijkheid. Ar
beid moet goedkoper worden. In termen van 
bestaande scenario-studies ademt Nieuwe kansen, 

oude verliezers de sfeer van het scP-scenario van de 
gepolariseerde arbeidsmarkt. Dat scenario, rustend op 
het Global Shift-scenario van het CPB, gaat uit van 
een duale arbeidsmarkt waarbij een duidelijk 
onderscheid optreedt tussen insiders en outsiders. Bij 
dat scenario past een ministelsel. De overheid garan
deert voor iedereen een laag basisniveau. Voor de 
marginale werknemers, de outsiders, vormt rut de 
enige voorziening. De bovenminimale sociale 
zekerheid is slechts weggelegd voor het kernseg
ment, de insiders. Uiteindelijk draagt scenario 4 ook 

kenmerken van het tweede scenario van de 
Commissie Bezinning Christelijke Vakbeweging, 
een ander paradigma: van demobi/iserende verzorainas

staat naar mobiliserende inkomensaarantie . Verzoreins 

zowel als de staat zijn als instituties over hun hoog
tepunt heen. De huidige verzorgingsstaat vernietigt 
eerder werkgelegenheid dan hij deze instandhoudt. 
Het idee dat sociale zekerheid vanzelfsprekend is, 
moet verdwijnen. Collectieve regelingen moeten 
worden teruggebracht tot de basis en ondergrenzen 
in de sociale zekerheid en het loongebouw menen 
te verdwijnen. 

Dit geheel overziend kan worden geconstateerd dat 
de Scenario 's Sociale Zekerheid moeiteloos hun plaats 
weten te vinden binnen het brede scala van ideeën 
en alternatieven rue de afgelopen twee jaar in het 
Nederlandse debat over de verzorgingsstaat naar 
voren zijn geschoven. In dat kader verbeelden zij 
meer nog dan de scenariosturues van het CPB, het 
SCP en de Commissie Christelijke Vakbeweging 
mogelijke toekomsten rue om bezinning vragen . 
Die uitnorugen tot het nadenken over het streven 
naar volleruge werkgelegenheid, over het vormge
ven aan solidariteit, over rechten en plichten, over 
betaalde en onbetaalde arbeid, over alternatieve 
heffingsgrondslagen, over oude en nieuwe scheids
lijnen in de eenentwintigste eeuw. Uitnorugen tot 
heldere stellingnames terzake. 
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