
Scenario's zijn in. In het bedrijfs
leven zijn scenario's al lange tijd 
ingeburgerd. Shell begon in de 
jaren zestig met scenario's te 
werken om het strategisch ver
mogen van zijn organisatie te 
vergroten. Momenteel vinden 
ook buiten het bedrijfsleven sce
nario's · ingang. Het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat ge
bruikt scenario's om zich los te 
maken van de heersende ingeni
eurscultuur. Steden als Rotter
dam en Deventer beleggen sce
nariobijeenkomsten om een pu
bliek debat over hun toekomstige 
ontwikkeling op gang te bren
gen. De Europese Commissie 
werkt met scenario's om de 
gevolgen van een mogelijke uit
breiding van de Europese Ge
meenschap met de Baltische lan
den in kaart te brengen. 

Als eerste politieke partij in 
Nederland hanteert nu ook de 
PvdA scenario's als instrument. 
Teneinde een debat over de toe
komst van de sociale zekerheid in 
Nederland te voeren heeft zij een 
viertal scenario's ontwikkeld, de 
Scenario's Sociale Zekerheid. Op 
2o januari 1996 vond een scena
riosessie plaats met de PvdA-top 
in het afgelegen zeventiende
eeuwse doopsgezinde kerkje 'De 
Zuidervermaning' te West-Zaan. 
Dit beraad droeg er mede toe bij 
dat op het congres van februari 
1996 in Zwolle werd besloten 
het thema sociale zekerheid voor 
het komende jaar hoog op de 
agenda van de PvdA te zetten. 
Ter voorbereiding van dat debat 
is een projectgroep ingesteld 
onder leiding van de vice-voor
zitter van de Tweede Kamer
fractie, Karin Adelmund. Deze 
projectgroep gebruikte de PvdA
scenario's als methode van eerste 
gedachtenvorming tijdens bij-
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eenkomsten met het partijbe
stuur en met kaderleden. 

Bij al het enthousiasme over 
scenario's als nieuwe methode 
van strategie-ontwikkeling past 
een kanttekening. Scenario's zijn 
geen nieuw fenomeen voor poli
tieke partijen. Politieke partijen 
houden zich van oudsher bezig 
met scenario's als beeld van de 
toekomst, onder andere in de 
vorm van beginsel- en verkie
zingsprogramma's. 

Vooral de Nederlandse soci
aal-democratie heeft altijd haar 
kracht gezocht in het formuleren 
van omvattende visionaire toe
komstscenario's. ln 'Het Socia
lisatievraagstuk' uit 1920 werd 
tot in detail een toekomstig stel
sel van gesocialiseerde produktie 
beschreven. In het 'Plan van de 
Arbeid' uit 1 9 35 werd een 
samenhangend en gekwantifi
ceerd stelsel van economische 
structuur- en conjunctuurpoli
tiek ontwikkeld om de economi
sche crisis van de jaren dertig te 
bestrijden. 'De Weg naar Vrij
heid' uit 1951 en 'De kwaliteit 
van het bestaan' uit 1963 zijn 
toekomstvisies die zich niet te
vreden stellen met het bestaan
de. Beide rapporten geven aan 
hoe op planmatige wijze een toe
komstige, meer leefbare samen
leving tot stand gebracht kan 
worden. 

In het rapport 'Schuivende 
Panelen' uit 1 9 8 7 is - meer in 
opzet dan in uitwerking - de ver
wantschap met de scenariome
thode zeer sterk. De titel ver
wijst naar drie scenario's, 'pane
len' die langs elkaar schuiven. Er 
is sprake van een verdwijnende 
'hirarchisch.elitair ingerichte 
standenmaatschappij', een 'uit
dijende verzorgingssamcnleving' 
en een aankomende 'high-tech 
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informatiesamenleving'. 'Schuivende Panelen' is 
bedoeld om een discussie op gang te brengen. 
Anders dan de voorafgaande rapporten presenteert 
het geen 'hermetische' toekomstvisie. Het is opge
zet rond trends en dilemma's en presenteert van 
daaruit verschillende beleidsopties. Hoewel het 
geloof in een maakbare samenleving zeker niet is 
verlaten, is het denken in termen van eendimensio
nale maakbaarheid tanend. 

De Scenario's Sociale Zekerheid zijn een instru
ment gebleken om de PvdA uit haar defensieve 
positie op het terrein van de sociale zekerheid te 
halen. Sinds de wAo-crisis overheerste daar poli
tiek immobilisme. Sociale zekerheid is 'core-busi
ness' van de PvdA. Tegelijkertijd is sociale zeker
heid ook de achilles-hiel van de P~dA. Juist door de 
verwachtingen die aan haar worden gesteld, is de 
PvdA op dit terrein het meest kwetsbaar. De w A a
maatregelen van het derde kabinet-Lubbers 
beschaamden bij velen het vertrouwen dat zij in de 
PvdA hadden. Kiezers keerden de PvdA massaal de 
rug toe. Duizenden trouwe leden van de PvdA zeg
den hun lidmaatschap op. Vanaf dat moment was er 
voor de PvdA op het gebied van de sociale zeker
heid geen politieke winst meer te behalen. Thijs 
Wöltgens formuleerde die positie kernachtig als 
volgt: 'Als de PvdA het woord sociale zekerheid in 
de mond neemt, weten de mensen al bij voorbaat 
dat ze erop achteruit gaan'. Bij het op orde brengen 
van de verzorgingsstaat was de PvdA vooral 'burge
meester in oorlogstijd'. 'Als wij er niet waren 
geweest, was het allemaal nog veel erger gewor
den', luidde de verdediging. Gegeven de omstan
digheden misschien onvermijdelijk, maar kiezers 
voelden feilloos aan dat de PvdA daarmee innerlijk 
afstand nam van maatregelen waarvoor ze wel ver
antwoordelijkheid had genomen. 

De PvdA krabbelt met het kabinet-Kok uit het 
dal wat betreft de sociale zekerheid . Een van de 
verworvenheden van 'paars' is dat de PvdA haar 
positie van 'burgemeester in oorlogstijd' heeft kun
nen verlaten. Dat komt niet alleen doordat de wij
zigingen in de sociale zekerheid v,.n de afgelopen 
tijd hun vruchten beginnen afte werpen. Dat komt 
ook omdat de PvdA een ideologische koerswending 
heeft doorgemaakt. De PvdA beschouwt zich niet 
meer uitsluitend als hoedster van de sociale recht
vaardigheid tegenover de boze krachten van de eco
nomische marktwerking. Sociale rechtvaardigheid 
en economische efficiëntie zijn nauw met elkaar 

verbonden. Een goed sociaal stelsel is in de ogen 
van de PvdA een noodzakelijke voorwaarde voor 
een optimaal functioneren van de economie. Om
gekeerd is zo'n stelsel alleen betaalbaar bij een goed 
renderend bedrijfsleven. Het gaat er om nieuwe 
evenwichten te vinden. 

De Scenario's Sociale Zekerheid kunnen bij de 
discussie daarover een belangrijke rol spelen omdat 
ze raken aan de maatschappelijke vraagstellingen 
van de PvdA. In het project-Adelmund worden die 
omschreven als: 

1 . de noodzaak om nieuwe vormen van zeker
heid te bieden voor die werknemers die door de 
flexibilisering van de arbeid minder baanzekerheid 
en als gevolg daarvan een moeilijker opbouw van 
sociale zekerheidsrechten kennen. 

1. de noodzaak het sociale zekerheidsstelsel aan 
te passen aan de veranderde samenlevingsvormen 
en de veranderende verdeling van zorgarbeid en 
betaalde arbeid. 

3. de noodzaak het sociale zekerheidsstelsel zo 
om te vormen dat het mensen niet in armoede en 
non-participatie gevangen houdt. 

4· de noodzaak in de sociale zekerheid recht te 
doen aan veranderde opvattingen over (betaalde) 
arbeid en maatschappelijke participatie. In de 
PvdA-Scenario's worden de antwoorden op deze 
problemen die het huidige beleid probeert te geven 
'doorgeradicaliseerd' naar de toekomst. Zo wordt 
bijvoorbeeld in het scenario 'Werk moet' door 
minister-president Melkert - wie anders dan hij? 
een samenleving in het jaar loos geschetst waarin 
additionele arbeid een volwaardige plaats heeft 
ingenomen. Het aantal varianten aan Melkertbanen 
beloopt in de tientallen . Een ander voorbeeld is dat 
in het scenario 'Het bijstandscontract' de dienst 
Persoonlijk Uitkeringstraject (PuT) een persoon
lijk contract afsluit met ieder van de één miljoen 
bijstandsontvangers die in looS bestaan. Dat wordt 
als een sociaal-democratische verworvenheid ge
presenteerd: 'Vroeger was de bijstand iets waar je 
maar beter zo lang mogelijk uit kon blijven, nu 
brengt de bijstand het aloude sociaal-democratische 
ideaal van de kwaliteit van het bestaan dichterbij'. 
Zo wordt het PvdA-concept van de 'basisbaan' naar 
de toekomst 'doorgeradicaliseerd'. Meer in het 
algemeen zijn de Scenario's Sociale Zekerheid op
gebouwd rond centrale thema's van de PvdA als 
solidariteit en tweedeling, emancipatie en zelfbe
schikking. 



De Scenario's Sociale Zekerheid zeggen niets over 
het standpunt van de PvdA. Ze zijn bedoeld als een 
methode om strategisch en gefundeerd over poli
tieke keuzen na te denken . De deelnemers aan een 
scenariosessie worden gedwongen zich in ieder sce
nario te verplaatsen alsof.de daarin geschetste toe
komst werkelijkheid is. Vervolgens moeten ze van
uit de toekomst naar het heden redeneren in plaats 
van omgekeerd. Dat heeft een aantal voordelen in 
de discussie. Scenario's weken de deelnemers los 
van de waan van de dag. Alle deelnemers praten 
vanuit eenzelfde denkbeeldige toekomst. Daardoor 
kunnen deelnemers de loopgraven van eenmaal 
ingenomen standpunten verlaten en situaties ver
mijden waarin openlijke twijfel over standpunten 
de onderhandelingspositie alleen maar kan ver-

• slechteren. Doordat het geschetste scenario voor 
alle deelnemers vertrekpunt van discussie is, is de 
scenariomethode ook een democratisch instru
ment. Er zijn geen deskundigen of zaakwaarne
mers. Scenario's 'woelen de ideologische grond 
om' . Doordat deelnemers gedwongen worden zich 
in verschillende scenario's te verplaatsen komen de 
dilemma's die in hun uitgangspunten en prioritei
ten verborgen zitten aan het licht. Een keuze die in 
het ene scenario gunstig uitpakt, kan in het andere 
scenario tot onaanvaardbare consequenties leiden. 

· f I I 

Zo houden scenario's de deelnemers een spiegel 
voor. Ze maken duidelijk wat de consequenties in 
de toekomst zijn van de keuzen die ze nu maken. En 
ze maken duidelijk dat de toekomst niet eendimen
sionaal maakbaar is. 

Dat is tegelijkertijd ook de zwakke kant van de 
scenariomethode. Praten over 'mogelijke toekom
sten' kan makkelijk leiden tot vrijblijvendheid. Om 
bestuurlijke samenhang te bewerkstellligen, moe
ten de prioriteiten worden vastgesteld en duidelijke 
keuzes worden gemaakt. Daarom zijn de PvdA-sce
nario's gesitueerd in de beginfase van het project 
Moderne Sociale Zekerheid . Mede op basis van de 
discussies over de scenario's worden concrete 
voorstellen voor de toekomst van de sociale zeker
heid ontwikkeld. In september 1996 zal in de partij 
het debat daarover worden gestart, uitmondend in 
een congresbesluit in februari 1997. 

Sociale zekerheid is 'care-business' van de 
PvdA. Kiezers verwachten van de PvdA niet alleen 
de garantie van sociale zekerheid in het heden, maar 
ook dat in de toekomst een modern en houdbaar 
sociaal zekerheidsstelsel zal blijven voortbestaan. 
De PvdA-Scenario's zijn een interessante methode 
gebleken om weer offensief te leren denken en toe
komstgerichte strategische voorstellen voor de 
sociale zekerheid te ontwikkelen. 
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