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Met toenemende verbazing neem 
ik de vanzelfsprekendheid waar 
waarmee de sociaal-democratie 
in Nederland het neo-liberale 
beleidsmodel omarmd. Met na
me door de economische apinion
leaders van de PvdA, van Heertje's 
'vierentwintig-uurs-economie' tot 
Van der Ploeg's 'peper-in-je
reet-economie', wordt het evan
gelie van de vrije markt gepre
dikt. De liberale PvdA-econo
men pleiten dienovereenkomstig 
voor een radicale doorbraak in de 
'inelastische' marktverstorende 
instituties van het trage en geda
teerde corporatistische besluit
vormingsmodel van de overleg
economie. Bomhoff typeert de 
SER als een 'sociaal-economische 
rem'. Vooral de vakhondsvleu
gel van de sociaal-democratische 
beweging moet het ontgelden in 
de columns van de vrije-markt
socialisten. Daarin worden vak
bonden neergezet als welvaarts
verpillende monopolisten op de 
overgereguleerde arbeidsmarkt 
en in de uitvoeringspraktijk van 
oeiale zekerheid en arbeidsvoor-

ziening. 
Mijn verbazing als gematigd 

links econoom is zeker niet nos
talgisch politiek-historisch van 
aard. Van veel groter belang is 
dat er empirisch zo weinig klopt 
van de elegante claims van de 
liberale PvdA-economie. Wanneer 
de moeite zou worden genomen 
om over de grenzen heen te kij
ken, blijken de maatschappelijke 
en economische resultaten van 
het door de sociale partners on
dersteunde corporatistische be
leidsmodel in bijvoorbeeld 
Duitsland, Oostenrijk, Dene
marken en Noorwegen bepaald 
niet onvoordelig te zijn. Zeker 
wanneer de economische presta
ties van deze landen worden 
gespiegeld aan belangrijke soci -

DEUGDEN EN ONDEUGDEN 

VAN E E N OVERLEGECONOMIE 

Let's make 

things better 
Een apologie 

van het 

corporatisme 

ANTON HEMERIJCK* 

De auteur is werkzaam bij de vak
aroep Bestuurskunde aan de Erosmus 

Universiteit. In Oiford (Balliol 
Colleae) promoveerde hij op het 

proifschrift The Historica! 
Contingencies ofDutch 

Corporatism ( 1 9 9 3) 

aal -democratische waarden als 
werkgelegenheid, de kwaliteit 
van de arbeid, het niveau van 
sociale bescherming, en de inko
mensverdeling tussen rijk en 
arm, kan de waardering voor het 
corporatistische beleidsmodel 
eigenlijk alleen maar positief uit
vallen. 

Maar toch is dit bij ons niet 
het geval. Mijns inziens is het 
toegenomen besef van de be
perkte mogelijkheden van maak
baarheid onder PvdA-economen 
- voor wie intellectuele onzeker
heid een ongemeen onplezierige 
gemoedstoestand is-, doorgesla
gen in een bijna kritiekloze veraf
goding van de onzichtbare hand 
van de vrije markt als een nieuwe 
quick fix. Wat is er gemakkelijker 
dan om, los van ideologische bal 
last, uit te gaan van het calcule
rend gedrag van individuen en 
groepen, het methodologisch 
fundament van de neo-klassieke 
economie? En van een analyse 
van de vermeend stroperige 
overlegeconomie, die wordt 
gemanipuleerd door de georga
niseerde macht van haar 'insi
ders', de sociale partners. Het 
Nederlandse corporatisme dat 
historisch gezien meer het gees
teskind is van de christen-demo
cratie, wordt door PvdA-econo
men veroordeeld als de grote 
banen- en welvaartsverspiller. 
De tucht van de vrije markt, 
waaronder iedereen 'gelijk' is, 
wordt vervolgens naar voren 
geschoven als een door de soci
aal-democratie te lang verwaar
loosde institutionele oplossing 
voor brandende problemen. 

Teaen de stroom 
In deze bijdrage wil ik stelling 
nemen tegen het marktsocialis
me en pleiten voor een voorzich
tige herwaardering van de geïn -



stitutionaliseerde klassenstrijd in de vorm van een 
verdediging van het bestaande corporatistische 
beleidsmodel. Ook in een tijdperk van de interna
tionalisering van kapitaalmarkten, restrictief 
macro-economisch beleid, lage-lonen concurren
tie, en snelle technologische verandering, zijn er 
reële sociale alternatieven voor het neo-liberalisme 
binnen handbereik, die onder de huidige hegemo
nie van het primaat van de markt, mijn inziens te 
gemakkelijk terzijde worden geschoven. Het is 
geen overbodige luxe, om tegen de stroom van 
deregulering, privatisering, verzelfstandiging, 
marktverruiming en een terugtredende overheid, 
de oude sociaal-democratische waarheid te herha
len, dat in het liberale beleidsmodel het recht van 
de sterkste geldt. 

Allereerst ga ik in op de kritiek die op het corpo
ratisme wordt geleverd. Elders heb ik reeds op de 
potentiële gevaren van corporatistische beleidsver
vlechting gewezen. 1 Ook goedbedoelde onderhan
delingsresultaten kunnen in het licht van de 
geschiedenis beleidsvergissingen blijken te zijn 
geweest, zoals de wAo-crisis heeft laten zien. Mijn 
apologie van het corporatisme neemt de hand
schoen op van de twee meest gehoorde aantijgingen 
aan het adres van de overlegeconomie. Ten eerste, 
hebben in een doorgaande lijn van Troelstra (soAP) 
naar Bolkestein (vvo) vooral politici gewezen op 
de potentiële bedreiging van het 'primaat van de 
politiek' door een te ver doorgevoerde betrokken
heid van belangengroepen bij beleidsvorming. In de 
tweede plaats, zijn het voornamelijk economen 
geweest, en ook hier is sprake van een continuüm 
van Hennipman (in de jaren veertig) naar Bomhoff, 
die de stelling hebben uitgedragen dat corporatisme 
een vorm van protectionisme is en derhalve econo
misch inefficiënt. Hier ondergraaft de corporatisti
sche belangenverstrengeling het 'primaat van de 
markt'. Beide argumenten verliezen echter aan 
gezag wanneer ze, enerzijds, worden geconfron
teerd met de historisch-vergelijkende empirie, en, 
anderzijds, wanneer het neo-liberale gedachten
goed, op basis waarvan de overlegeconomie wordt 
gelaakt, verrijkt wordt met alternatieve intellectu
ele tradities, die ook veel beter aansluiten bij de 
intellectuele traditie van de sociaal-democratie. 

* De auteur dankt Adonis Polychronakis, 
Jan-Pcter van den Toren, Martin de Jong 
en Frans van der Zee voor commentaar 
op een eerdere versie. 
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Collectiif leervermoaen 
Bij de discussie over de voor- en nadelen van het 
corporatisme, de sociale markteconomie, het 
'Rijnlandse' model en de overlegeconomie, staan in 
wezen twee belcidsmodellen tegenover elkaar. Aan 
de ene kant is er het (neo-)liberale model. De pleit
bezorgers van dit model zijn van mening dat geor
ganiseerde belangenmacht zoveel mogelijk moet 
worden geweerd uit processen van beleidsvorming. 
Centrale waarden zijn individuele keuzevrijheid en 
maatschappelijke flexibiliteit. Het liberale model 
verdedigt een strikte cheiding tussen publieke en 
private taken. Een minimale staat vormt een maxi
male institutionele garantie tegen de corrumperen
de invloed van pressiegroepen. Hiertegenover staat 
het (neo-)corporatistische beleidsmodel. In tegen
stelling tot de neo-liberalen, hechten de aanhangers 
van het (neo-)corporatistische beleidsmodel wel 
veel belang aan de betrokkenheid van georganiseer
de belangen bij processen van beleidsvoorbereiding 
en -uitvoering. Binnen het corporatistische beleids
model is sprake van een bewust gezochte beleids
vervlechting tussen publieke en private taken bin
nen een baaierd van samenwerkingsverbanden. 
Centrale waarden zijn stabiliteit, duurzaamheid en 
sociale harmonie. 

Qua institutionele vormgeving kan het liberale 
model worden getypeerd als een vrij strikt, maar 
bijzonder licht arrangement. Het heeft alle voor
delen van lichtbepakt reizen: op ieder gewenst tijd
stip en vanaf elke plek kan de reiziger naar welbe
vinden van koers en reispartner veranderen. Deze 
maximale lichtvoetigheid wordt door veel auteurs 
gelijkgesteld met maatschappelijke efficiëntie. 
Maatschappelijke verspilling vindt vooral daar 
plaats waar de individuele bewegingsvrijheid wordt 
beknot. Zo wordt ook een teveel aan georganiseerd 
overleg binnen verplichtende samenwerkingsver
banden gezien als een suboptimale vorm van vrij
heidsbeperking. Dit vooral ten aanzien van diege
nen die niet deelgenoot zijn aan het georganiseerde 
overleg. In navolging van Adam Smith wordt 
onderlinge beleidsafstemming met argusogen als 
een potentiële 'conspiracy against the public' gade 
geslagen. De collective bads van achterkamertjes
politiek en kartelvorming geven aanleiding tot 
machtsmisbruik door geprivilegeerde groepen, 

1. Hcmcrijck, A.C., 'Hardnekkigheid 
van corporatistisch beleid in Nederland, 
in: Beleid en Maatschappij, nr. 1/2, 1994, 
PP· 23 -47. 

-
waarm1 
male al 
ondern 

De · 
betwist 
keuzev1 
schapp• 
de geva 
ongelijl 
schapp• 
liberale 
onders• 
afwijke 
sing. Z 
miek v 
mogeli 
elkaar 
poratis 
opgetu 
institu1 
beleids 
voord 
Volger 
ontbee 
liberal, 
leren. 

'Ex 
Colin 
tistisd 
tussen" 
voice \1 

Albert 
vormt! 
van he 
handel 
maxi111 
voor i1 
hier h1 
seerd 
mccha 
strikt 
minirr 
maats1 
teit v< 
consul 



et 
et 
in 
an 
it-

.g. 
en 
lel 
en 
'Ci
:n-

1at 
:n-

vel 
~r-

.ng 
ds
ds
in
_n. 
en 

ale 
aar 
or-
.jd
be-
eze 
urs 
tie. 
.aar 
rdt 
erd 
•er-
Tij
:ge
rde 
1rdt 
als 

a de 
jes
tot 

ICn, 

s &..o 2 1996 

waarmee tevens maatschappelijke dynamiek, opti
male allocatie en economische efficiëntie worden 
ondermijnd. 

De voorstanders van het corporatistische model 
betwisten de liberale gelijkstelling van maximale 
keuzevrijheid aan economische efficiëntie en maat
schappelijke dynamiek. Zij waarschuwen juist voor 
de gevaren van sociale onthechting en economische 
ongelijkheid, en de daaruit voortvloeiende maat
schappelijke suboptimaliteit, van een teveel aan 
liberale willekeur. Nco-corporatistische auteurs 
onderschrijven een sterk van het neo-liberalisme 
afwijkende opvatting van maats happelijke aanpas
sing. Zij benadrukken dat maatschappelijke dyna
miek veel meer het produkt is van institutionele 
mogelijkheden om in collectieve verbanden van 
elkaar te leren. In institutioneel opzicht is het cor
poratistische beleidsmodel dan ook veel zwaarder 

opgetuigd dan zijn liberale tegenstrever. De sterke 
institutionele verankering van het corporatistische 
beleidsmodel vormt een belangrijke voorwaarde 
voor de ontwikkeling van collectief leervermogen. 
Volgens de pleitbezorgers van het corporatisme 
ontbeert het institutionele minimalisme van het 
liberale beleidsmodel de mogelijkheid tot collectief 
leren. 

'Exit' en 'voice ' 

Colin Crouch positioneert de liberale en corpora
tistische modellen aan de hand van het onderscheid 
tussen de alternatieve beleidsmechanismen exit en 
voice van de Amerikaanse ontwikkelingseconoom 
Albert Hirschman. 2 De tucht van de vrije markt 
vormt de ideaal-typische institutionele belichaming 
van het 'exit' -mechanisme. 'Exit' verwijst naar die 
handelingsmogelijkheden waarbij men nut tracht te 
maximaliseren door dat wat men heeft te ruilen 
voor iets beters. 'Let's try something different!' is 
hier het adagium. Een maatschappelijke orde geba
seerd op een veralgemenisering van het 'exit' 
mechanisme, de vrije hand van de markt, bestaat uit 
strikt contractuele relaties en veronderstelt een 
minimale betrokkenheid van individuen bij bredere 
maatschappelijke aangelegenheden. De soevereini
teit van de calculerende burger als de autonome 
consument in de economie, de politiek en andere 

2. Zie: Crouch, C.J., 'Exilor Voice: 
two paradigms for Europcan lndustrial 
Rclations aftcr the Keyncsian welfare 
state', in: Europeon Joumal <jlndustrial 
Relations, Vol. 1, no. 1, pp. 63-8•. 

sociale verhoudingen staat daarbij voorop. Al deze 
relaties kunnen naar believen worden aangehaald 
en verbroken. 

De directe democratie vormt de ideaal-typische 
belichaming van het 'voice' -mechanisme. 'Voice' 
verwijst naar die handelingspatronen waarbij meer
dere partijen door overleg en wederzijdse afstem
ming trachten datgene wat men heeft te verbe
teren. Hier past de nieuwe Philips-slogan: 'Let's 
make things better!' In tegenstelling tot de norma
tieve vrijblijvendheid van de 'exit' -prikkel, is het 
'voice' -mechanisme moreel verplichtend van aard. 
'Voice' kan eigenlijk alleen gedijen bij een zekere 
commitment en betrokkenheid van partijen. Deze 
normatieve inbedding van 'voice' bestaat uit 'loyal 
ty', het institutionele bindmiddel in Hirschman's 
trits van Exit, Voice and Loyalty. 3 Door de inbedding 
van 'voice' in loyaliteit, stimuleert 'voice', veel 
meer dan 'exit', een lange termijn perspectief op 
maatschappelijke doeleinden en de ontwikkeling 
van institutionele arrangementen voor collectief 
leren. 

Benadrukt moet worden dat de activering van 
'voice' wordt gerealiseerd wann er 'exit' -moge
lijkheden tot op zekere hoogte worden beperkt. In 
economische termen: 'voice' gedijt wanneer 'exit'
opties 'sticky' zijn, waar sprake is van een zekere 
mate van institutionele 'inelasticiteit'. In dit op
zicht is er inderdaad sprake van een inperking van 
individuele vrijheidsmarges. Hiernaast moet tevens 
worden benadrukt dat 'voice' niet wordt gestimu
leerd wanneer de mogelijkheid van 'exit' volledig is 
weggenomen, zoals onder een totalitair regime. 
Institutionele arrangementen die 'voice' -gedrag 
stimuleren en 'exit' -opties temperen zijn niet per 
definitie vrijheidsberovende regelstructuren. Zoals 
gezegd, bij Hirschman vindt 'voice' haar oorsprong 
in een positieve waardering van maatschappelijke 
betrokkenheid, sociale identiteit en dus loyaliteit 
een van de fundamentele ingrediënten van de soci
aal-democratie . 4 De afkeuring van het corporatisti
sche beleidsmodel door veel PvdA-economen is 
volgens mij terug te voeren op het gegeven dat 
'voice' en 'loyalty' geen bestaansreden hebben in 
hun neo-klassieke, enkel en alleen op 'exit' -opties 
gebaseerde, intellectuele denkschema's. 

J. Hirschman, A.O., Exit, Voice and 
Loyalty, Cambridge, Mass. , 1970. 
4· Zie: Hcmcrijck, A.C. , 'De politiek 
van de economie', in: Beleid en 

Maatschappij, No 5, 1994, pp. 2 29 - 260. 
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Corporatistisch beleid en het politieke primaat 

De Nederlandse overlegeconomie is het produkt 
van een discussie over economische ordening die al 
dateert van voor de eeuwwisseling. Na de Tweede 
Wereldoorlog kreeg Nederland, met de oprichting 
van de bipartite Stichting van de Arbeid in 1945 en 
de tripartite Sociaal-Economische Raad in 1950, 
een overlegeconomie die voortbouwde op de voor
oorlogse verzuilde maatschappelijke verhoudingen. 
Weliswaar liepen de doelstellingen, in overeen
stemming met de verzuilde principes van 'subsidia
riteit', 'soevereiniteit in eigen kring' en 'functione
le decentralisatie' uiteen, in zijn algemeenheid was 
er direct na de Bevrijding sprake van overeenstem
ming over het beleidsrecept van een hechte institu
tionalisering van klassenharmonie. Deze was 
gericht op het bevorderen van coöperatieve ver
houdingen tussen werkgevers en werknemers, de 
ontwikkeling van medezeggenschaps-mogelijkhe
den van werknemersvertegenwoordigers in het 
bestuur van de bedrijfstakken en, tenslotte, het tot 
op zekere hoogte beperken van een te grote con
currentie tussen ondernemingen. Dit beleidsrecept 
werd in de bestuurlijke sfeer ingebed in een nog 
oudere Nederlandse politieke traditie van het delen 
van regulerende bevoegdheden en verantwoor
delijkheden met maatschappelijke organisaties.5 Al 
in de tijd van de Republiek was het gewoon om 
beleid te voeren met behulp van speciale 'besognes' 
die vooraf de politieke haalbaarheid van beleid toet
ste in kringen waarbinnen over het beleid zeer ver
schillend werd gedacht. 6 

Bij de oprichting van de Stichting van de Arbeid, 
zagen werknemersvertegenwoordigers officieel af 
van enige aanspraak op een actieve rol van de werk
nemers in het medebeheer binnen de bedrijven, in 
ruil voor een brede vertegenwoordiging in nationa
le lichamen ter advisering van de regering aangaan
de het te voeren sociaal-economische beleid. Deze 
concessie kan worden geïnterpreteerd als de 'reve
aled preference' van de Nederlandse overlegecono
mie, de gebleken voorkeur voor het macro-niveau 
van overleg en samenwerking. Oorspronkelijk was 
de Stichting bedoeld als een tijdelijk instituut, dat 
zou worden vervangen door een meer omvattende 
tripartite publiekrechtelijke organisatievorm. Met 

,._1 ' 

de oprichting van de Sociaal-Economische Raad, als 
toporgaan van de publiekrechtelijke bedrijfsorgani
satie in 1950, groeide er een zeker patroon, waarbij 
het loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid in eerste 
aanleg het terrein van een afgeslankte Stichting van 
de Arbeid bleef. Ook behield zij, als het platform 
voor het vrije overleg tus en de centrale organisa
ties van werkgevers en werknemers, de vrijheid om 
direct met de regering in overleg te treden. Met het 
uitblijven van een algehele publiekrechtelijke her
ordening van het Nederlandse bedrijfsleven, ging 
des ER, het kroonstuk van de Nederlandse overleg
economie, zich in toenemende mate toeleggen op 
beleidsadvisering. 

Dat Nederland een overlegeconomie kreeg die 
paste bij een in de zeventiende eeuw ontwikkelde 
bestuurstraditie, verzuilde maatschappelijke ver
houdingen en vooroorlogse discussies over econo
mische ordening, wil natuurlijk niet zeggen dat er 
geen kritiek was op deze ontwikkeling. De naoor
logse politieke kritiek op de Nederlandse overleg
economie richtte zich in toenemende mate tegen de 
dominante positie van de Sociaal-Economische 
Raad in de beleidsvoorbereiding. Anders dan voor
lopers als de Hoge Raad van Arbeid ( 1 9 2 o) en de 
Economische Raad ( 1 9 3 2) leek de sE R zich wel te 
ontwikkelen als een voorparlement, waarmee de 
eigen verantwoordelijkheid van de regering en 
volksvertegenwoordiging leek te worden uitge
hold. In de jaren vijftig hekelde de liberale fractie
leider Oud de besluiteloosheid van het Rooms-rode 
kabinet dat zich leek te verschuilen achter sE R
advisering. 

In zijn dissertatie De Sociaal-Economische Raad en 
de Ministeriiäe Verantwoordelijkheid uit 1968, heeft 
G.H. Scholten, op basis van empirisch materiaal uit 
de jaren vijftig, overtuigend laten zien dat sE R
advisering niets afdoet aan het politieke primaat . 
Hij benadrukt dat de sE R op de eerste plaats een 
voorlichter is en dat adviezen derhalve in principe 
vrijblijvend zijn. De sE R is verantwoordelijk voor 
de inhoud van het advies, maar de regering is pri
mair verantwoordelijk voor het gevoerde en te voe
ren beleid; of zij nu een SER-advies volgt of naast 
zich neerlegt. Slechts in uitzonderingsgevallen is, 
volgens Scholten, mogelijk sprake geweest van een 

s. Hemerijck, Anten C., The Historica/ 
Contingencies '![ Dutch Corporatism, 
Oxford, 1993 
6. Zie Hoed, P. van, Bestuur en Beleid van 
Binnenuit, Amsterdam, 1995, p. 123. 
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ondermijning van de ministeriële verantwoorde
lijkheid, waarvoor overigens niet de sE R als boos
doener kan worden aangewezen. Wel ging het hier 
om gevallen van unanieme advisering. Maar het 
betrof adviezen die werden overgenomen door een 
intern verdeeld kabinet en nog belangrijker in dit 
verband was dat de Tweede kamer niet op eigen 
gezag het kabinet ter verantwoording durfde te 
roepen.7 

Met de verharding in de sociaal-economische 
verhoudingen in de jaren zestig en zeventig, ook 
elders in Europa, verminderde de kans op unanie
me sER-advisering en tevens het vooruitzicht op 
adviesvolgzaamheid in het regeringsbeleid. Onder 
invloed van maatschappelijke ontzuiling, politieke 
polarisatie en economische crisis en de enorme uit
bouw van de verzorgingsstaat veranderde de dis
cussie over het 'primaat van de politiek' van karak
ter. Het thema van de overvraging van beleid en de 
daaruit voortvloeiende bestuurlijke onmacht van 
het parlement kwam centraal te staan. 8 De klassie
ke bijdrage aan dit debat betreft de lezing die 
demissionair premier Den Uyl uitsprak aan de 
Technische Universiteit op I 7 mei in I 977: Die tijd 

komt nooit meer terua. Voor Den Uyllag de oorzaak 
voor het magere functioneren van de parlementaire 
democratie bij het doorlopende proces van beleids
afstemming tussen maatschappelijke belangengroe
pen en de overheidsbureaucratie, de zogenaamde 
'ijzeren ring' van de 'vierde' en 'vijfde' machten: 

( .. .) als men waarneemt hoezeer de overheid, de staat, 

macht moet delen, ook daselijks deelt, in alle denkba

re vormen van overlea, met de particuliere orsanisa

ties, de srote onderneminsen, de seïnstitutionaliseerde 

belansen, dan is het nosal dwaas tesen deze achter

srond het spookbeeld op te roepen van de almachtise 

besturende staat. Kcifka-achtise toestanden trift men 

niet aan in het overheidsapparaat, wel op het raakvlak 

van de vierde en vijfde macht, waar ambtelijke appa

raten en particuliere orsanisaties op elkaar inspelen, 

in permanentie overles piesen en waar niet meer valt 

na teaaan waar de beslissinsen worden voorbereid en 

senomen. Waar overheidsmacht sedeeld wordt met de 

particuliere orsanisaties - de 'instel/insen' zest men 

in welzijnsland - daar ontstaan schemertoestanden.9 

De gepassioneerde democraat Den Uyl concludeer
de dat de onmacht van de parlementaire democra
tie niet het resultaat was van de toegenomen over
heicisinterventie in de economie, zoals werd be
weerd door neo-liberale economen als Friedman en 
Hayek. Integendeel, bestuurlijke onmacht was het 
gevolg van de wildgroei in het geprofessionali
seerde niet-statelijke middenveld van de Neder
landse verzorgingsstaat, waarmee de politiek ver
bitterde demissionaire premier met name doelde 
op de maatschappelijke macht van de christen
democratie. 

Door zijn aandacht te richten op het zogenaam
de 'schemergebied' waar beleidssoevereiniteit 
werd gedeeld met particuliere belangen, raakte 
Den Uyl in zijn Eindhovense rede de kern van de 
internationale politicologische discussie over het 
(neo-)corporatisme uit de tweede helft van de jaren 
zeventig. Ik denk dat de Nederlandse sociaal-demo
craat zonder meer zou instemmen met de stelling 
van de Amerikaanse politicoloog Philippe Schmit
ter, de 'founding father' van het moderne corpora
tisme-debat, dat: 

The key to understandinB the various crisis rif soverna

bility lies in the dimly fit arena rifjunctional interest 

intermediation throush hishly jormalized and specia

lized orsanizations in direct rel a ti on with the bureau

cratie apparatus rif the modern state. 10 

Schmitter onderkende, net als Den Uyl, dat het 
ideaal van de liberale democratie waaronder poli
tieke macht wordt toebedeeld op basis van openlij
ke electorale concurrentie tussen vrije politieke 
partijen, in de naoorlogse verzorgingsstaat in toe
nemende mate is gecompromitteerd door een 
praktijk van politieke onderhandelingen binnen 
allerlei formele en informele institutionele verban
den en tussen hoge ambtenaren en vooraanstaande 
vertegenwoordigers van belangengroepen uit het 
bedrijfsleven. Echter, in tegenstelling tot Den U yl, 

7· Scholten, G.H ., De Sociaal
Economische Raad en Ministerliûe 
Verantwoordelijkheid, Amsterdam, 1968. 
8. Doorn, J.A.A., 'Overvraging van 
beleid: over oorzaken en gevolgen van 
groeiende bestuurlijke onma ht', in: 

9· Uyl,J.M. den, 'Die Tijd komtniet 
meer terug', in: Daud!, H. enE. van 
der Wolk (red), Bedreigde Democratie: 
parlementaire democratie en overheidsbemoei 

enis, Assen, 1978: p. 49· 

America', in: Berger, S. (red), 
Organizing Interests in Western Europe; 
Pluralism, Corporatism and the 
Traniformation '![Palitics, Cambridge, 
1981,p. 288. 

Beleid en Maatschappij, J rg. 7, 1 9 8 o, 
PP· 39-49. 

10. Schmitter, P., 'Interest intermedia
tien and regime governability in con
temporary Western Europe and North 
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was Schmitter niet onverdeeld negatief over deze 
ontwikkeling. Waar Den Uyl de vervaging van de 
grenzen tussen de publieke en de private sfeer ver
foeide, sprak Schmitter zijn bestuurskundige waar
dering uit over de coöptatie van particuliere belan
genverenigingen bij de beleidsvorming. 

Volgens Schmitter voegt 'corporatist interest 
interm~diation' een element van sociale stabiliteit 
en beleidscontinuïteit toe aan het functioneren van 
de moderne democratie, waarbij het politieke 
bestel wordt ontlast zonder het primaat van de par
lementaire politieke besluitvorming aan te tasten. 
Door medebewind te voeren m t rechtstreeks 
belanghebbenden, kan de overheid de effectiviteit 
van beleid bevorderen; door middel van het creë
ren van velerlei bi- en tripartite instituties van over
leg en advies, verkrijgt de overheid additionele des
kundigheid en informatie. Dit vergemakkelijkt 
communicatie over complexe beleidsaangelegen
heden en bevordert bestuurlijke coördinatie in de 
sfeer van de uitvoering. Binnen dergerlijke overleg
en adviesorganen worden de sociale partners ver
plicht om hun uiteenlopende eisen met elkaar te 
confronteren en te wegen, en zo mogelijk neer te 
leggen in een gemeenschappelijk advies, waarbij de 
oorspronkelijk divergerende standpunten in een 
breder maatschappelijk perspectief worden 
geplaatst. Zo worden particuliere belangenorgani
saties institutioneel overgehaald om naast het door 
de nco-liberalen gepostuleerde naakte eigenbelang 
ook een algemeen belang te onderkennen. 
Schmitter's empirische studies uit de jaren zeventig 
en tachtig bevestigen de positieve relatie tussen cor
poratistische belangenintermediatic en relatieve 
bestuurbaarheid in termen van fiscale effectiviteit, 
politieke besluitvaardigheid, sociale stabiliteit en 
economisch succes. 

Corporatisme en democratie 

De analyses van de politicus Den Uyl en de sociale 
wetenschapper Schmitter laten zien dat corporatis
me tegelijk bestuurlijk aantrekkelijk als ook politiek 
problematisch is. Enerzijds, kan corporatisme 
maatschappelijke steun van georganiseerde belan
gen voor een slagvaardig beleid activeren en legiti
meren; anderzijds, kan de geprivilegeerde status 
van georganiseerde belangen bij de beleidsvor
ming, het primaat van parlementair toezicht en 

controle in de rechtsstaat uithollen, en daarmee de 
politieke legitimiteit van de parlementaire demo
cratie aantasten. Deze fundamentele ambiguïteit 
van publiek-private beleidsvervlechting heeft 
recentelijk opnieuw voeding gegeven aan het 
publieke debat over het politieke primaat. 
Sommige criticasters, waaronder Bolkestein , 
schrikken er niet voor terug om het democratisch 
tekort van het 'fundamenteel foute concept' van de 
overlegeconomie in verband te brengen met de 
corporatieve experimenten van Mussolini, Salazar 
en Franco. 1 1 Dit is een gevaarlijke vorm van poli
tieke retoriek. Onder het Zuid-Europese fascisme 
was namelijk noch sprake van een democratische 
rechtsstaat, noch van een autonoom vrijwillig ver
enigingsleven - beide wezenlijke institutionele 
ingrediënten van de overlegeconomie die nu ter 
discussie staat. De fascistische corporatieve licha
men waren bewust opgezette dwangbuizen van de 
totalitaire staat. Deze dictatoriale regimes besloten 
op geheel autocratische wijze wie hun vertegen
woordigers van arbeid en kapitaal zouden moeten 
zijn en welke individuele werkgevers- en werkne
mersvertegenwoordigers gevangen moesten wor
den gezet. 

Het corporatisme, zoals dat zich in een aantal 
West-Europese politieke economieën ontwikkelde 
na 1945, heeft het primaat van de parlementaire 
democratie in ieder geval volledig ongemoeid gela
ten. Ik zou de stelling willen verdedigen dat in die 
democratische politieke stelsels, waarin reeds 
gedurende het crisisgevoelige Interbellum werd 
geëxperimenteerd met een vrijwillige institutiona
lisering van een klassen-vergelijk, de opkomst van 
een inheems fascisme is belemmerd, zoals in 
Zweden, Noorwegen en Denemarken, maar ook in 
Nederland, waar de NSB voor de bezetting nooit 
van enige politieke betekenis is geweest. Ik zou 
zelfs zo ver willen gaan te stellen dat de overleg
economie mogelijk zelfs heeft bijgedragen tot een 
versterking van de parlementaire democratie. In 
navolging van de Duitse beleidswetenschapper 
Gerhard Lehmbruch ben ik van mening dat het 
naoorlogse corporatisme het primaat van de parle
mentaire besluitvorming en bestuurbaarheid heeft 
verstevigd door een zekere arbeidsdeling in de 
beleidsontwikkeling aan te brengen, waarbij gevoe
lige onderdelen van het sociaal-economische beleid 

1 1. In een debat met de auteur d.d. 
2o juni 1995, Nieuwspoort, Den Haag. 
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uit de competitieve sfeer van de partij-politieke 
concurrentie zijn overgeheveld naar de corporatie
ve arena van beleidsafstemming met de sociale part
ncrs12. In veel continentale economieën zijn er na 
de Tweede Oorlog op deze wijze twee beleidscir
cuits ontstaan, waarbij de regering enerzijds parle
mentaire steun zocht en anderzijds maatschappelij
ke steun genereerde voor het te voeren sociaal-eco
nomische beleid. In de afwezigheid van directe 
staatsdwang, moet (neo-)corporatisme worden 
gekarakteriseerd als een 'politieke ruil' tussen de 
democratische staat en particuliere belangenorgani
saties, waarbij private belangen een publieke status 
vcrwerven op het terrein van het sociaal-economi
sche beleid. In de woorden van Böckenförde wor
den particuliere belangen zodoende 'Ordnungs
faktoren' of 'Staatsträgende Kräfte' 1 3. Dit heeft 
zich in Nederland niet alleen gemanifesteerd in de 
verordenende bevoegdheden van produkt- en 
bedrijfsschappen, maar bijvoorbeeld ook in de 
erkenning van vertegenwoordigers van belangen
organisaties als gesprekspartners in allerlei advies
organen. De wet op het algemeen verbindend ver
klaren van collectieve arbeidsovereenkomsten is 
een exemplarisch voorbeeld van de verheffing van 
privaatrechtelijke afspraken tot publiekrechtelijke 
status. Bij een dergelijke 'attributie van publieke 
status' aan particuliere belangengroepen ligt overi
gens wel het gevaar op de loer dat de vertegen
woordigers van belangengroepen zich teveel gaan 
identificeren met het publieke belang en zich der
halve van hun leden kunnen vervreemden. Dit is de 
spanning tussen de (primaire) functie van belangen
vertegenwoordiging en de (secundaire) rol van het 
articuleren van verlangens van de achterban. 
Wanneer deze spanning, tussen wat Schmitter en 
treeck de 'logic of membership' en de 'logic of 

influence' noemen, niet adequaat wordt bemid
deld, kan dit leiden tot een interne 'representatie
crisis', waarbij medebewind door particuliere 
b langen ter discussie komt te staan. 14 Corpo
ratisme kan nu worden gedefinieerd als het 'buiten
parlementaire' beleid van gestructureerde op 
onderhandeling en samenwerking gebaseerde 

interactie tussen vertegenwoordigers van erkende 
sociale partners in samenspraak met de democrati
sche overheid. Het gaat derhalve om een partiële 
beleidspraktijk, welke primair gericht is op sociaal
economisch terrein en die is ingebed in en onderge
schikt aan de publiekrechtelijke soevereiniteit van 
de democratische rechtsstaat. 

Corporatisme en uitvreterssedras 

Al is de discussie niet verstomd, er is genoeg reden 
om te menen dat het gevaar van de uitholling van 
het 'primaat van de politiek' gedurende de laatste 
twintig jaar eerder af- dan toegenomen is. Met de 
periode van de terugkeer van de klassenstrijd na 
1968 is het overleg in de Stichting van de Arbeid 
steeds moeizamer verlopen en heeft ook de sE R 

concurrentie gekregen van velerlei technocratische 
adviesinstellingen als de w R R, en ad hoc-commis
sies als Wagner, Dekker, en Oort. Met de opkomst 
van het neo-liberalisme in de jaren tachtig heeft 
vooral de economische kritiek op de welvaartsver
spillende inefficiëntie van het corporatistische 
beleidsmodel aan kracht gewonnen. Zoals gezegd, 
de huidige generatie PvdA-economen bezigen 
vooral economische bezwaren tegen de overleg
economie. 

De klassieke economische veroordeling van het 
corporatisme is van Mancur Olson in The Rise 

and Decline rif Nations (1982). In deze studie, die 
nog steeds in de hedendaagse commentaren van 
B. Knapen (N RC) en L.A. Geelhoed (Ministerie van 
Economische Zaken) met veel instemming wordt 
aangehaald, verklaart Olson de crisis van stagflatie 
gedurende de jaren zeventig als het gevolg van de 
rent-seekinB strategieën van opportunistische belan
gengroepen. 15 Het concept 'rent-seeking' laat zich 
moeilijk in het Nederlands vertalen, maar de beste 
typering is van Wolfson die (naar Nescio) spreekt 
van 'uitvretersgedrag'. Volgens Olson is 'rent-see
king' een 'welvaartsverspillende' activiteit van de 
georganiseerde 'insiders', waarbij de hieraan ver
bonden sociale kosten van de verspilling zoveel 
mogelijk worden afgewenteld op de niet-georgani
seerde 'outsiders'. Het theoretische fundament van 

1 2. Lehmbruch, G., 'Liberal corpora
tism and party government', in: 

Verbände and lnteressenträger in der 
sozialstaatlicher Demokratie', in: 

action of business in de the ad vaneed 
industrial societies of Western Europe', 
JI M Discussion Papers, 11 M/LM P 8 1-3 1, 

Wissenschaftszentrum, Berlijn, 1981. 
Schmitter, P. enG. Lehmbruch (red.), 
Trends Toward Corporatist fntermediation, 
London, 1979, p. 77. 
IJ. Böckenförde, E. -W., 'Oiepoliti
sche Funktion wirtschaftssozialer 

Hennis, Wiclmansegg en Mate (red.), 
Reaierbaarkeit, Stuttgart, 1977. 
14. Schmitter, P. en W. Streeck, 'The 
organization of business interests. A 
research design to study the associative 

1 5. Olson, M., The Rise and Decline '![ 
Nations: Economie arowth, staaflation and 
social riaidities, New Haven, 1982. 
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The Rise and Decline is gestoeld op Olson's eerdere 
studie The Laaie if Collective Action ( 1 965). Hierin 
deduceerde Olson dat vrijwillige samenwerking 
(collectieve actie) uiterst moeilijk tot stand komt, 
zo niet onmogelijk is. 16 Rationeel-opportunistische 
individuen zijn geneigd om verbanden van collec
tieve samenwerking te verlaten zodra andere perso
nen zich inzetten voor maatschappelijke doelen. 
Rationele individuen zullen zoveel mogelijk trach
ten mee te liften (free riding) op de inspanningen 
van anderen, met als gevolg dat er van een collectief 
goed weinig terecht komt. Zonder selectieve prik
kels en/ of voldoende sociale controle worden 
gemeenschappelijke belangen en collectieve goede
ren, volgens Olson, dan ook niet of nauwelijks 
bevorderd of verdedigd. 

Op basis van deze theoretische onmogelijkheid 
van vrijwillige collectieve actie, spreekt Olson in 
The Rise and Decline de verwachting uit dat stabiele 
democratische samenlevingen onafwendbaar met 
economische stagnatie worden geconfronteerd, 
door een toenemende politisering van de markt 
door machtige belangengroepen, die hij 'distribu
tieve coalities' noemt. Het doemdenken van Olson 
vertoont in dit opzicht veel overeenkomsten met de 
nachtmerrie van Den Uyl. Net als zelfzuchtige indi
viduen zetten de 'distributieve coalities' zich niet in 
voor de vergroting van de nationale welvaart als 
collectief goed, maar zijn ze primair gericht op het 
bereiken van een hoger welvaartsniveau voor de 
leden van de eigen groep. In economische termen: 
'distributieve coalities' investeren hun energie niet 
in marktverruiming, maar in het afschermen van de 
markt voor nieuwkomers door middel van kartel
vorming. Politieke lobbies dragen zorg voor gunsti
ge regelgeving in de vorm van subsidies, belasting
voordelen, handelsbarrières, mimimumlonen en -
prijzen. 'Distributieve coalities' ondermijnen vol
gens Olson niet alleen de marktwerking en econo
mische groei, zij blokkeren ook de technologische 
innovatie, vergroten de maatschappelijke ongelijk
heid, vertragen de politieke besluitvorming en 
geven aanleiding tot overvolle en onoverzichte
lijke onderhandelingsagenda's. De onvermijdelijke 
regelverdichting die hiervan het gevolg is, geeft 
weer aanleiding tot een verdere beleidsaccumulatie 
en de expansie van een inefficiënt overheidsappa
raat. 

16. Olson, M., The Looic '![Collective 
Action: Pub/ie ooods and theory '![ oroups, 
Cambridge, Mass., 1965. 

1 ~1 1 

Olson is van mening dat de liberale democratie, 
waarin de vrijheid van vereniging en vergadering 
een constitutioneel recht is, bijzonder kwetsbaar is 
voor de corrumperende invloed van machtige 'dis
tributieve coalities'. Het beleidsrecept dat uit 
Olson's scenario van opkomst en verval naar voren 
komt bestaat uit drie aanwijzingen. In de eerste 
plaats, moet de overheid zo min mogelijk interve
niëren in maatschappelijke processen. Ten tweede, 
moeten particuliere belangen zoveel mogelijk wor
den geweerd uit de fora van beleidsvoorbereiding 
en -uitvoering. Hiertoe behoort de overheid krach
tig op te treden tegen kartelvorming in de econo
mie. Tenslotte, zou de politiek er verstandig aan 
doen om nogal eens een keer van beleidskaers te 
veranderen en op die manier opportunistische 
belangen niet de kans te gunnen zich te organiseren 
in de schaduw van duurzame politieke regelgeving. 
De tragiek van de interventiestaat, onder het 
bestaande constitutionele regime, is dat zij verwor
den is tot een welvaartsverpillend kartelparadijs. 

In de Nederlandse discussie wordt de funda
mentele kritiek van Mancur Olson op het corpora
tisme het best verwoord in de wekelijkse column 
van Eduard Bomhoffin NRC Handelsblad. Net als 
Olson beschouwt Bornhoff vakbonden, werkge
versorganisaties, bedrijfsverenigingen, en corpora
tistische advieslichamen als opportunistische en 
welvaartverspillende uitvreters. 1 7 De verbeten 
econoom vàn Nijenrode maakt volgens dezelfde 
filosofie bezwaar tegen het instrument van het alge
meen-verbindend verklaren van cAo's. Geheel in 
de geest van Olson, vindt hij het algemeen-verbin
dend-verklaren een concurrentievervalsende en 
marktondermijnende praktijk van georganiseerde 
insiders ten kosten van de ongeorganiseerde outsi
ders. De evaluatie-studies van de commissie
Buurmeijer en in mindere mate die van Van Dijk 
naar de uitvoeringspraktijken in de sociale zeker
heid en de arbeidsvoorziening hebben Bomhoff's 
kritische columns over de overlegeconomie van 
veel munitie voorzien. 

Het corporatistische onderzoek heeft evenwel - in 
strijd met Olson's theorie - belangrijke inzichten 
opgeleverd over de politieke en sociale mechanis
men die hebben bijgedragen tot het macro-econo
mische beleidssucces van de sociale markt-econo-

1 7. Bomhoff, E., Een Haaose Lente?, 
Schoonhoven, 1 994· 
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mie in Europa. Het gaat hierbij om institutionele 
mechanismen, die in de traditionele economiebe
oefening (veelal bewust) over het hoofd worden 
gezien. In het corporatisme-debat worden deze 
mechanismen getoetst op hun consequenties voor 
processen en uitkomsten van sociaal-economisch 
beleid. Een aantal belangrijke institution Ie facto 
ren kunnen worden onderscheiden. Ik wil er een 
zestal, heel selectief, uitwerken . 

De kleine open economie 
Peter Katzenstein heeft gewezen op het algemeen 
besef van internationale economische kwetsbaar
heid, dat in een aantal kleine landen in West
Europa 'public regarding' gedrag van functionele 
belangengroepen heeft gestimuleerd. In zijn 
belangwekkende studie Small States and World 
Markets uit 1985, laat Katzenstein zien dat het voor
al de kleine landen als Oostenrijk, Zweden, 

ederland en België zijn geweest, die doeltreffende 
beleidsstrategien van flexibele aanpassing hebben 
ontwikkeld op basis van institutionele samenwer
king tussen de overheid en de sociale partners. 18 

Anders dan de grote autonome economieën van 
Frankrijk en Amerika worden kleine landen vol
gens Katzenstein veel directer gedwongen zich aan 
te passen aan de grillen van de wereldmarkt. ln eco
nomische termen zijn kleine landen 'price-takers'. 
Het corporatisme in kleine landen kan dan ook niet 
zomaar gelijkgesteld worden aan protectionisme, 
zoals de Nederlandse criticasters dat doen. Het is 
dwaas om de Nederlandse economie een keuze 
voor te houden tussen corporatisme en een markt
conform stelsel. De Nederlandse economie func
tioneert als markt-conform stelsel. Katzenstein laat 
zien dat het corporatisme in kleine open econo
mieën protectionisme in principe uitsluit. Dit valt 
moeilijk te begrijpen. Ook de oE co reageert ver
twijfeld op de prestaties van het Nederlandse kar
telparadijs, maar zoekt voor een mogelijke verkla-
1 ing wel in de juiste richting: 

Prices are not obviously hisher than in most other 
countries. A possible explanation misht be that the 
Dutch way rif dealins with competitian, cambinins 
with the openness rif the economy, has been stdficient 
to prevent most blatant abuses rif market power; also 

18. Katzcnstcin, P., Smal/Statesin World 
Markets; lndustrial policy in Europe, Ithaca, 
NY, 1985. 
19. OESO, 1993 , op.cit., p. 57. 

the social consensus may have had a benificial impact 
on overall economie performance. 19 

Christelijke en sociaal-democratische 
politieke tradities 

De kleine landen van Europa hebben niet allemaal 
hetzelfde corporati tische pad bewandeld. De 
onderscheiden historische tracés laten, naast 
belangrijke overeenkomsten in termen van op 
onderhandeling gebaseerde samenwerking tussen 
werknemers- en werkgeversorganisaties in overleg 
met de democratische overheid, tevens belangrijke 
onderlinge verschillen zien in politiek-economische 
macht en beleidsvoorkeuren. Zo heeft Zweden 
voor lange tijd vast willen houden aan de sociaal
democratische voorkeur van volledige werkgele
genheid. Dit werd deels mogelijk gemaakt door 
incidentele devaluaties en hoge inflatie. Het 
Nederlandse corporatisme, waarin werkgevers veel 
sterker zijn georganiseerd dan werknemers, lijkt in 
dit opzicht veel meer het bedrijfsleven te ontzien 
door een stringent anti-inflatie beleid, een lage
lonenpolitiek en een relatief hoge tolerantiegraad 
ten aanzien van inactiviteit door een lankmoedig, 
vooral op uitkeringen gericht, werkloösheids- en 
arbeidson geschiktheidsbeleid. 

Colin Crouch laat zien dat landen met sterke 
sociaal-democratische en christen -democratische 
ideologische tradities het best in staat zijn 
om crisisbesef en internationale economische 
afhankelijkheid te vertalen in een sociaal solidari
teitsargument. 20 Dit heeft alles te maken met het 
gegeven dat deze ideologische stromingen, veel 
meer dan bijvoorbeeld het liberalisme, étatisme en 
anarchisme, beleidsvoorkeuren primair definiëren 
in maatschappelijk-sociale termen. In Nederland, 
Oostenrijk, België en Duitsland vond het naoorlog
se corporatistische beleid haar oorsprong in het 
christelijk-sociaal denken. ln de Scandinavische lan
den stond de sociaal-democratie aan de basis van de 
institutionalisering van het corporatistische sociale 
compromis. 

ln Duitsland heeft de eenwording een positieve 
invloed gehad op de herontdekking en -waardering 
van het 'Rijnlandse' model. De 'Wende' is een 
schoolvoorbeeld van de manier waarop een poli 
tiek-economische crisis het land en de bevolking in 

2o. Crouch, C.J., Europeon lndustrial 
Relations and State Traditions, Oxford, 
1993· 
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beslag neemt en bijgevolg maatschappelijke steun 
genereert voor een solidariteitsheffing, waarbij de 
traditionele Duitse institutionele karakter van 
'Politikverflechtung' tussen Bonn, Berlijn en de 
Länder een bestuurlijk draagvlak creëert voor ver
algemeniseerde beleidskeuzen. 

Waae-leadership in sectorale onderhandelinaen 
Niet alleen kleine open economieën bevorderen 
door middel van corporatistische arrangementen 
een vorm van economisch patriottisme. Maat
schappelijk georiënteerde collectieve actie is niet 
exclusief voorbehouden aan kleine landen. De 
Duitse economie, de grootste in Europa, hanteert 
bijvoorbeeld het instrument van de 'wage leader'. 
In het Duitse sectorale en regionale onderhande
lingsmodel, neemt de zogenaamde 'wage leader' in 
een grote industriële bedrijfstak het voortouw in de 
collectieve onderhandelingen, waarna het bereikte 
akkoord in de leidende sector uitgangspunt wordt 
voor de onderhandelingen in andere sectoren. Een 
belangrijk voordeel van het Duitse systeem van 
'wage leadership', meestal geleid door de 1 G

Metall, is dat de internationaal verantwoorde 
onderhandelingsresultaten in de export-sector 
worden overgenomen in de meer beschutte bin
nenlandse sectoren . 2 ' Een matigende sectorale 
'wage leader' bevordert op deze wijze ook in de 
grootste economie van Europa een breed bewust
zijn van internationale economische afhankelijk
heid. 

Een gelijksoortig argument kan worden opgezet 
voor het Nederlandse sectorale onderhandelings
model. Hartog, Van Opstal en Teulings laten in een 
vergelijking met de liberale Amerikaanse arbeids
markt zien dat het Nederlandse sectorale onderhan
delingsmodel met de algemeen-verbindend verkla
ring in tegenstelling tot de insider-outsider communis 
opinio juist veel minder dan ir. de Amerikaanse situ
atie de eigen leden bevoordeelt boven de belangen 
van buitenstaanders. 2 2 Integendeel, volgens hen 
genereren sectorale corporatistische instituties van 
samenwerking en overleg op de Nederlandse 
arbeidsmarkt een evenwicht van flexibiliteit en sta
biliteit dat de Amerikaanse situatie ontbeert, pre-

21. Soskice, D., 'Wage determination: 
the changing rolc of instititions in ad van
eed industrialized countTies', 
Oiford Review '![Economie Policy, 6/4, 

1990, PP· I-2J. 
2 2. Hartog, J, R. van Opstal en C. 
Teulings, 'Loonvorming in Nederland en 

cies omdat de macht van opportunistische insiders 
binnen de bedrijven wordt beperkt door CAO 

onderhandelingen op sector-niveau. De sector
schaal stimuleert onderhandelaars om rekening te 
houden met de negatieve effecten van bijvoorbeeld 
te grote loonsverhogingen op de werkgelegen
heidssituatie van economisch zwakkere bedrijven in 
dezelfde bedrijfstak. Kortom, niet de corporatisti
sche 'brede' vakbeweging, maar het Amerikaanse 
'bread-and-butter' unionism lijkt 'rent-seeking' te sti
muleren en dat met hogere en welvaartsverpillende 
transactie- en onderhandelingskosten . 

Hecht verankerde onderhandelinascycli 
Hecht verankerde cycli in de collectieve onderhan
delingen tussen de sociale partners en overleg met 
de regering geven aan deze publieke interacties een 
zekere institutionele robuustheid, hetgeen het ver
trouwen tussen onderhandelingspartijen versterkt 
en ook de legitimiteit van deze routinematige pro
cedures, mits de economische resultaten hoopge
vend blijven. De institutionele verankering en het 
georganiseerde vertrouwen kan vervolgens bijdra
gen tot een verbreding van de onderhandelingsa
ganda en de verdere ontwikkeling van collectieve 
voorzieningen in de sector, zoals het gezamenlijk 
opstarten van een omvangrijk stelsel van vakoplei
dingen. Zo blijken landen met hecht verankerde 
overleg- en onderhandelingsstructuren in staat om 
ook andere overwegingen van beleid, zoals infra
structurele voorzieningen, flexibilisering van de 
arbeid, technologische innovatie, afstemming van 
scholing op de arbeidsmarkt, langdurige werkloos
heid, herziening van de sociale zekerheid en mone
taire en fiscale overwegingen, mee te nemen bij 
centraal overleg en sectorale onderhandelingen. 2 3 

Economische expertise 
Een andere belangrijke factor is het niveau van eco
nomische expertise van de sociale partners en de 
maté waarin de economische specialisten van de 
werkgevers- en met name van werknemersorgani
saties worden geaccepteerd als volwaardige leden 
van het economische 'establishment' in een land. 24 

De tripartite sE R is in dit opzicht exemplarisch. De 

de Verenigde Staten', in: ESB, jrg. 79, 
nr. 2964. Zie ook Tculings' bijdrage in 
dit nummer. 
23. Dore, R., 'Introduction: incomcs 
policy: why now?', in: Dore, R., R. 
Boyeren Z . Mars (red .), The Return to 
Incames Policy, London, 1994. 
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SER vormt, met haar onafhankelijke kroonleden, 
waaronder de president van de Nederlandsche Bank 
en de directeur van het c Pa, een belangrijke scha
kel in de voorbereiding en legitimering van het 
sociaal-economische beleid. De kroonleden ver
oordelen de sociale partners om op basis van econo
misch doorwrochte argumenten voortdurend met 
elkaar van gedachten te wisselen over brede sociaal
economische thema's . Ook gezaghebbende pubU
katies als de Macro-Economische Verkenninaen van het 
CPB kunnen een belangrijke invloed uitoefenen op 
de jaarlijkse onderhandelingsronden. Vooral als die 
worden gepubliceerd aan de vooravond van bij
voorbeeld het najaarsoverleg. Tenslotte kan de 
geloofwaardigheid van de centrale bank om streng 
op te treden tegen inflatoire onderhandelingsresul
taten maatschappelijk verantwoord gedrag bij de 
sociale partners stimuleren. 2 5 

'Pad-tifhankelijkheid' 
Bovengenoemde factoren zijn allemaal bijzondere 
produkten van de natie-specifieke wordingsge
schiedenis van het corporatisme in verschillende 
landen. Dit geschiedkundig aspect wordt wel het 
institutionele effect van ' pad-afhankelijkheid' 
genoemd. 26 Pad-afhankelijkheid houdt in dat socia
le processen altijd worden voorgestructureerd 
door historisch overgeleverde regels, tradities, 
normen en waarden . Waar je heen gaathangt af van 
waar je vandaan komt en dat sluit sommige bestem
mingen uit. Ook politiek-economische stelsels zijn 
geen 'tabulae rasae'. Eerder gemaakte institutione
le keuzen omtrent de structuur en inhoud van 
beleid beperken het scala van beleidsalternatieven . 
Het is altijd veel verstandiger om de problemen van 
vandaag te benaderen en te bemiddelen vanuit de 
bestaande, historisch vormgegeven politieke arran
gementen, culturele gewoonten en normatieve 
oriëntaties. In meer economische termen: zolang 
de variabele kosten van handhaving van de bestaan
de instituties lager uitvallen dan de transformatie
kosten van een geheel nieuw bestel is het niet ratio
neel om, zelfs bij een reële mate van ontevreden-

heid over de bestaande institutionele orde, deze 
arrangementen over boord te gooien . Het bestaan
de instrumentarium kan veel gemakkelijker wor
den aangewend dan instrumenten die nog moeten 
worden gemaakt. Gegeven de pad-afhankelijke 
'inelasticiteit' van instituties of de vertrouwdheid 
met een bepaald beleidsmodel, gecombineerd met 
de fundamentele onzekerheid over wat nu werke
lijk het 'beste' model is, is het heel begrijpelijk dat 
de sociale partners en de overheid er weinig voor 
voelen om de bestaande institutionele structuur 
zomaar in te ruilen voor een beleidsmodel dat 
alleen op de tekentafel superieur is. Dit lijkt een 
conservatief argument, maar is niet geheel onzinnig 
en gespeend van werkelijkheidszin . Actoren heb
ben lange ervaring met het beheren van het bestaan
de beleidsmodel, waarmee ze in het verleden 
belangrijke successen hebben geboekt, waarvan ze 
de karakteristieke mechanismen begrijpen en 
weten te bespelen, elkaars signalen kunnen plaat
sen, etc. Zelfs gedoodverfde vijanden zijn geneigd 
te volharden in historisch gekozen beleidsinstru
menten, omdat beleidsinhoudelijke uitkomsten 
onzeker zijn en institutionele structuren waarbin
nen tegengestelde partijen een publieke status heb
ben verworven enige mate voorspelbaarheid geeft 
aan het beleidsdomein. 2 7 Dit zijn allemaal ontnuch
terende observaties voor radicale hervormers als 
Olson en Bomhoff die een consequente breuk met 
het institutionele verleden voorstaan . 

Sociaal kapitaal 
In het internationale corporatisme-debat ligt de 
nadruk sterk op de formele, organisatorische en 
administratieve factoren in 'public-regarding' col
lectieve actie. De normatieve dimensie van sociaal 
handelen is tot op heden onderbelicht gebleven _ 28 

De positieve dimensie van norm-georiënteerd 
gedrag in collectieve actie is recentelijk uitgewerkt 
door de politieke socioloog Robert Putnam in zijn 
opmerkelijke empirische studie naar regionale 
bestuurlijke hervormingen in Italië Makins Demo
cracy Work. 29 Putnam verwerpt de atomistische 

24. Ibid . 
25. Streeck, W. , 'Pay restraint without 
incomes policy: institutionalized mone
tarism and industrial unionism in 
Gcrmany', in: Dore, R., R. Boyer en 
Z.Mars (red), The Rewrn '![ incames 
Policy, London , 1994, pp. 1 18 - 140. 

Politica /Swdies, 21, 1984,pp. 223-46. 
27. Crouch, C.J., ' Reconstructing 
Corporatism? Organized 
Decentralization and Other Paradoxes ', 
in: Crouch, C.J. en F. Traxler (red.), 
Oraanized lndustrial Relations in Europe: 

lnsliwtions: The oraanizational basis'![ 
polities, New York, 1989; 
Powcll , W.W. en P.J. DiMaggio (red), 
The New lnstiwtionalism in Oraanizational 
Analysis, Chicago, 1991. 
29. Putnam , R.D. Makins Democracy 
Work: Civic tradtions in modern ltaly, 
Princeton, 1 99 3. 26. Krasner , S.O., 'Sovereingty: An 

institutional perspcctive', Camparalive 

What Fuwre, Aldershot, 1995, 
PP· 3 I I -3J O. 

28. March,J. enj.P. Olsen, Rediscoverina 
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conceptie van het 'onder-gesocialiseerde' individu 
in de 'rent-seeking' benadering van Olson. Hij han
teert een 'relationele' sociologische mensopvat
ting, waarin de mens altijd eerst en vooral deelge
noot is van een unieke gemeenschap. Putnam geeft 
vervolgens aan, dat vertrouwen een cruciale empi
rische variabele is in de oplossing van Olson's 
dilemma. Vertrouwen kent volgens Putnam twee 
bronnen ': normen van wederkerigheid en netwer
ken van burgerlijke betrokkenheid. Normen van 
wederkerigheid ontmoedigen liftersgedrag en 
bevorderen burgerlijke betrokkenheid. Instituties 
gebaseerd op vertrouwen mobiliseren het 'sociale 
kapitaal' van de gemeenschap, de morele hulpbron
nen van wederkerigheid die actoren in staat stellen 
om maatschappelijke problemen op te lossen. Hoe 
meer sociaal kapitaal er in een samenleving aanwe
zig is, hoe groter de kans op vrijwillige samenwer
king zonder dat die moet worden afgedwongen 
door een Hobbesiaanse 'derde partij' of de tucht 
van de vrije markt. Op deze wijze dragen normen 
van vertrouwen en instituties van burgerlijke 
betrokkenheid bij aan het maatschappelijk oplos
singsvermogen. Aan de vraagkant stellen organisa
ties van burgerlijke betrokkenheid hoge eisen aan 
het functioneren van de overheid. Aan de aanbod
kant vergroot een sociale infrastructuur van sociale 
betrokkenheid bij besluitvormingsprocessen het 
probleem-oplossend vermogen van de samenle
ving. 

Bovenstaande zes institutionele factoren kunnen 
worden samengebracht in een volledige omkering 
van de centrale these van Olson. 'Small interest 
groups have no incentive to work toward the com
mon good of society; more and stronger groups 
mean less growth; strong society, weak economy' 
kan worden omgedraaid tot: stro na society, stro na eco
nomy, mits er sprake is van marktconforme institu
tionele factoren als economische openheid en/ of 
een onafhankelijke centrale bank. 3o Corporatistisch 
onderzoek laat zien dat instituties van overleg en 
georganiseerde belangen niet per definitie wel
vaarstverpillende vrijheidsberovers zijn. Corpora
tistische instituties hoeven marktconformiteit hele
maal niet in de weg te staan. Instituties, regels, nor-

- ''» ll 

men en waarden kanaliseren marktwerking en dit 
in twee opzichten: enerzijds worden bepaalde han
delingspatronen inderdaad ontmoedigd, maar 
anderzijds constitueren instituties adequate more
le, sociale, politieke, economische handelingsper
spectieven. Op deze wijze kunnen zij maatschappe
lijke coördinatie en marktwerking ondersteunen. 

LoonmatiainB en decentraliserinB 
Ondanks het feit dat recent onderzoek nog steeds 
laat zien dat de corporatistische 'georganiseerde' 
economieën het in macro-economisch opzicht 
beter doen dan de étatistische en liberale Europese 
economieën, verloor het corporatisme haar glans 
toen een aantal corporatistische economieën in de 
jaren tachtig te kampen kreeg met grote werkloos
heid (Nederland) en monetaire problemen 
(Zweden)3'. Tegenwoordig wordt wel beweerd 
dat het corporatistische beleid een belangrijke posi
tieve rol heeft gespeeld gedurende de periode van 
stagflatie tussen I 9 7 4 en I 9 8 2, maar sindsdien 
beduidend minder heeft resultaat opgeleverd.3 2 Na 
de oliecrisis van I 9 7 3 waren alleen corporatistisch 
georganiseerde economieën bij machte om de loon
prijs spiraal beleidsmatig te temperen en werkgele
genheid te handhaven. Maar met de algemene over
gang van een Keynesiaans beleidsparadigma naar 
een restrictieve economische politiek in West
Europa was loonmatiging in de jaren tachtig niet 
langer afhankelijk van corporatistisch beleid, omdat 
matiging nu ook kon worden afgedwongen door de 
tucht van de markt. Toch geven de macro-econo
mische prestaties van de Rijnlandse economieën in 
de jaren tachtig nog steeds overtuigend aan, dat ook 
onder een restrictief macro-economisch beleidsre
cept er belangrijke voordelen verbonden blijven 
aan het corporatistische beleidsmodel. Dat geldt 
ook voor Nederland. 

Na het historische succes van de geleide loonpo
litiek in de jaren veertig en vijftig, werd in de jaren 
zestig het maatschappelijk draagvlak voor het 
Nederlandse, extreem gecentraliseerde, harmonie
model dramatisch snel uitgehold. In de strijd om de 
Loonwet strandde het Nederlandse corporatisme. 
Bi- en tripartite structuren en interacties stonden 
niet langer garant voor publiek-verantwoorde 

JO. Ibid., P· I 76. 
3 1. Zie Crepaz, M.M., 'Corporatism in 
decline? An empirica! analysis of the 
impact of corporatism on macro
economie performance and industrial 

disputes- in 18 industrialized countries', 
in: Comparative politica/ studies, jg. 25. 
1992,pp. 14-60 

peiformance, London, 1990; Baglioni, 
G. en C. Crouch, C., Europeon lndustrial 
Relations: The challenae '!fjlexibility, 
London, 1990. 3 2 . Brunetta, D. en C. Del! ' Aringa 

(red), Labour relations and economie 
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loonmatiging. De kwetsbaarheid van de Neder
landse overlegeconomjc werd nog eens extra op de 
proef gesteld door maatschappelijke processen van 
ontzuiling en deconfessionalisering, rue ook de ver
trouwde spelregels van geven en nemen tussen de 
formele vertegenwoordigers van maatschappelijke 
groeperingen aantastten in een klimaat van weder
zijds wantrouwen op nationaal niveau. Politieke 
tegenstellingen werden in toenemende mate ten 
overstaan van de een radicaliserende achterban 
openlijk aangescherpt. Hiermee verloren natuurlijk 
de pacificerende organen van de sE R en Stichting 
van de Arbeid prestige en gezag, waarmee het har
monk-model werd opgeofferd aan het conflict
modeJ.33 

Het Akkoord van Wassenaar en daarna 
De aantasting van het centraHstische karakter van 
de Nederlandse overlegeconomie gaf aanleiding tot 
een duidelijke verschuiving in het machtsevenwicht 
van de centrale organisaties naar de aangesloten 
verenigingen.34 Hoewel het verlangen naar een 
verdere decentralisatie van collectieve onderhande
lingen algemeen werd erkend, bleek vooral de 
overheid in de roerige jaren zestig en zeventig de 
grootst mogelijke moeite te hebben om haar 
bevoegdheden op het loongebied op te geven en 
over de lange schaduw van (het succes van) de 
geleide loonpolitiek heen te stappen. Tussen 1970 

en 198 2 werd, ondanks voortdurende centrale 
inspanningen, geen enkel geslaagd centraal akkoord 
bereikt. De regeringen Den Uyl en Van Agt vaar
digden een reeks van loonmaatregelen uit, rue ken
merkend zijn voor de traumatische ervaring van 
deze periode van immobiel corporatisme.35 
Uiteindelijk werd met het aantreden van het cen
trum-rechtse 'no-nonsense' -kabinet Lubbers in 
1 9 8 2 de corporatistische beleidsinertie doorbro
ken. Premier Lubbers maar vooral ook Minister De 
Koning van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
maakten zich hard voor een breuk met het weinig 
effectieve corporatisme van de jaren zeventig. Niet 
langer in staat om volleruge werkgelegenheid te 
garanderen, doorbrak het eerste kabinet-Lubbers 

33. Peper, A., 'De overgangsjaren van 
de Nederlandse arbeidsverhoudingen', 
in: A. Peper (red), De Nederlandse 
Arbeidsverhoudinaen: continuièeit en verande-
rina, Rotterdam, 1973. 
34· Fase, W.J.P.M., VijfendertiaJaar 
Loonbeleid in Nederland: teruablik en per-

de politieke afhankelijkheidspositie in het tripartite 
bestel door de sociale partners te passeren bij de 
beleidsvoorbereiding en op eigen initiatief de ver
worven rechten van de prijscompensatie en de kop
pelingen ter discussie te stellen. Een extreem hoge 
werkloosheid zorgde voor autonome druk op de 
lonen en verzwakte de positie van de vakbeweging. 
Deze samenloop van omstandigheden kristalliseer
de in het veel geprezen Akkoord van Wassenaar. Ten 
lange leste bleken de vakbeweging en de werkge
vers bereid om de loonindexering te ruilen tegen 
arbeidsduurverkorting. Na het Stichtingsakkoord 
van 198 2 werden er diverse centrale akkoorden 
bereikt. Bij al deze akkoorden figureerde de inko
mensmatiging weer als het voornaamste beleidsin
strument voor werkgelegenheids- en rendements
herstel. Niettegenstaande de bipartite overeen
stemming over de beleidsinhoud, verschilden de 
akkoorden van de jaren tachtig en het begin van de 
jaren negentig qua vorm aanzienlijk van de in de 
jaren zeventig geambieerde, maar nooit bereikte, 
nationale 'package deals'. De nieuwe akkoorden 
bestreken slechts beperkte terreinen en waren in 
het algemeen niet bindend. Wel werden centrale 
aanbevelingen of 'wederzijdse inspanningsverplich
tingen' geformuleerd aangaande arbeidsmarktbe
leid, scholing, arbeidsverhoudingen en vakbonds
werk binnen ondernemingen en ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid in de Stichting van de Ar
beid. 

Het is opmerkeHjk dat het 'no-nonsense' beleid 
niet heeft geleid tot een radicale ontmanteling van 
de overlegeconomie, zoals in het Verenigd 
Koninkrijk. Het is eerder zo dat de overlegecono
mie een nieuwe fase in ging. De algemene interna
tionale decentraliseringstrend in de arbeidsverhou
dingen werd in Nederland institutioneel ingebed in 
bi- en tripartite interactie, welke de sociale part
ners bleef inspireren tot het formuleren en verdedi
gen van hun particuliere belangen in termen van 
maatschappelijke oriëntaties. Ook de marginalisa
tie van de overleglichamen van de sE R en de 
Stichting van de Arbeid was veel minder vergaand 
dan wel wordt aangenomen. De grootste verruen-

spectiif, Alphen a/d Rijn, 1980, p. 237 
35· Hemerijek, A.C., 'Corporatist 
Immobility in the Netherlands', in: 
Crouch. C. en F. Traxler (red.), 
Oraanized lnduslrial Relations: What 
Future?, Aldershot, 1995, pp. 183 -226. 
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ste van Lubbers en De Koning is dat zij een belang
rijke impuls hebben gegeven aan de herdefiniëring 
van het Nederlandse corporatisme in overeenstem
ming met de gewijzigde internationale economi
sche context van de jaren tachtig en negentig. 

Sinds het Akkoord van Wassenaar hebben de 
ontwikkelingen niet stilgestaan .J6 Omdat de recen
te verschuivingen veel minder dan voorheen een 
politiek karakter dragen, zijn zij minder goed waar 
te nemen. Het primaat van de sociaal-economische 
besluitvorming in de jaren negentig ligt ontegen
zeggelijk op het meso-niveau in de bedrijfstakken. 
Aan werkgeverszijde bestaat er de behoefte aan ver
dere decentralisatie, voor een grotere bewegings
vrijheid voor afzonderlijke ondernemingen, om de 
(internationale) concurrentieslag het hoofd te kun
nen bieden. Maar ook bij de vakbonden is het ver
langen naar een verdere decentralisatie van de 
arbeidsverhoudingen waar te nemen. De vakbon
den erkennen dat onderwerpen als technologie
beïnvloeding, kwaliteit van de arbeid, werving en 
selectie en de instroom van zwakke groepen, een 
specifieke invulling binnen arbeidsorganisaties en 
meer betrokkenheid en zeggenschap van werkne
mers binnen de ondernemingen en instellingen ver
gen. 

In tegenstelling tot andere landen, bijvoorbeeld 
het Verenigd Koninkrijk, heeft decentralisatie niet 
geleid tot een afbraak van de bedrijfstak-cAo.37 De 
verankerde decentralisatie in Nederland is niet 
gepaard gegaan met verzwakking, maar juist met 
een versterking van het cAo-instrument. Op het 
jaarlijkse of tweejaarlijkse CAO-overleg wordt een 
aantal onderhandelingsresultaten vastgelegd, maar 
ook de agenda's opgesteld en doelstellingen gefor
muleerd voor het toekomstige sectorbeleid en 
onderhandelingen. Hiermee is de Nederlandse 
bedrijfstak-cAo eerder dikker dan dunner gewor
den. In vooral 'nieuwe' bedrijfstakken en sectoren 
zijn bedrijfstak-cAo's in de plaats gekomen van 
individuele contracten. Grotere bewegingsvrijheid 
voor ondernemingen wordt gecombineerd met 
collectieve faciliteiten op bedrijfstakniveau. Voor 
een aantal bedrijven is de CAO één van de instru-

~--~ .... , 

menten in strategieën gericht op verbetering van de 
kwaliteit van het produktieproces, waarvoor goede 
arbeidsverhoudingen en een goede kwaliteit van de 
arbeid voorwaarde zijn. 

Twee institutionele constanten in de Neder
landse overlegeconomie, de consensusgerichtheid 
en de maatschappelijke oriëntatie, hebben zich in 
de jaren tachtig en negentig weten te handhaven en 
hebben zich genesteld op de sector-schaal. Aan het 
begin van de jaren tachtig leek het erop dat decen
tralisatie en 'no-nonsense' zouden leiden tot ver
scherpte arbeidsconflicten en een versmalling van 
de basis voor maatschappelijke oriëntatie . Dit heeft 
zich niet voorgedaan. Kennelijk heeft het sectorale 
overleg de consensusgeneigdheid en stabiliteit op 
meso-niveau goed gedaan. 

De sectorale verschuiving in de Nederlandse 
arbeidsverhoudingen heeft belangrijke consequen
ties gehad voor de positie van de centrale organisa
ties, de status van instituties als de sE R en de 
Stichting van de Arbeid en de rol van de overheid in 
de overlegeconomie. Het najaars- en voorjaars
overleg tussen regering en de sociale partners in de 
Stichting van de Arbeid is van karakter veranderd. 
Met het verdwijnen van de dominante aanwezig
heid van de overheid is het belang en de omvang van 
inhoudelijke consensus toegenomen. De beweging 
van een verankerde decentralisering heeft het 
belang versterkt om decentrale beslissers te betrek
ken bij de maatschappelijke - macro-economische 
- afwegingen. In toenemende mate is er sprake van 
een meer getrapte maatschappelijke oriëntatie 
waarbij vakbonden en werkgeversorganisaties, via 
discussies binnen hun centrales, tijdig worden 
betrokken bij sociaal-politieke afwegingen zoals die 
plaatsvinden in de Stichting van de Arbeid en bij de 
beleidsadvisering doordes ER. 

De vermindering van overheidsinterventje heeft 
het arbeidsvoorwaardenbeleid van zijn inkomens
politieke belasting verlost. Thema's die vroeger op 
het bordje van de overheid werden gelegd - met 
een pleidooi voor uitbreiding van wet- en regelge
ving - of door de overheid zelf werden geïnitieerd, 

36. Toren,J.P. van, DeBetere CAO: 

Onderzoek en Stappenplan, c N v, U trccht, 

'995· 
3 7. Zie voor de ontwikkelingen in ande
re Europese landen G. Fajertag (cd.), 
Collective baraainina in Western Europe 
1994-199>· European TradeUnion 
lnstitute, Brussel 1995. 
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worden nu door de sociale partners zelf opge
pakt. 18 Het kabinet heeft geen zware wettelijke in
strumenten meer om zijn opvattingen op te leggen. 
De effecten van A vv mog n omstreden zijn39, de 
algemeen verbindend verklaring wordt in de prak
tijk vrijwel nooit onthouden. Wel is de overheid 
nog steeds aanwezig, maar ze beweegt zich op 
gepaste afstand van het arbeidsvoorwaardenbeleid. 
Gedurende zijn ambtsperiode heeft minister De 
Vries, in navolging van De Koning, voortdurend 
het georganiseerde bedrijfsleven gewezen op hun 
'eigen' maatschappelijke verantwoordelijkheden. 

De historisch-institutionele verankering van het 
CAO-instrument in bi- en tripartite interactie, het 
algemeen verbindend verklaren, hechte cycli van 
overleg en onderhandeling, een hoog kaliber van de 
economen van de vakorganisaties, samen met een 
lichte schaduw van de overheid, hebben allemaal 
bijgedragen tot maatschappelijk verantwoorde, 
breed gedragen onderhandelingsresultaten en 
beleidsuitkomsten. Vooral de uitruil tussen een 
beheerste loonontwikkeling, arbeidstijdverkorting 
en werkgelegenheidsgroei spreekt tot de verbeel
ding. 

Besluit 

In deze bijdrage heb ik de pos1t1eve empirische 
mechanismen van de overlegeconomie toegelicht. 
In de eerste plaats, heb ik laten zien dat het corpo
ratistische beleidsmodel het politieke primaat vol
ledig ongemoeid laat. Op de tweede plaats, heb ik 
tegenover de modieuze PvdA-economie aangege
ven dat het corporatistische beleidsmodel sociaal
economische resultaten oplevert die het ongemak 
van een zekere mate van institutionele 'inelastici
teit' ruimschoots overtreffen. De neo-liberale 
PvdA-economen hebben zich in hun kritiek primair 
gericht op de allocatie-functie van de arbeidsmarkt, 
en zijn derhalve blind voor het intermediaire karak
ter van het corporatistische beleidsmodel en de 
overlegeconomie, die niet alleen de werking van de 
arbeidsmarkt ondersteunt, maar haar ook stuurt in 
de richting van sociaal-democratische economische 
voorkeuren. Het geslaagde proces van de veranker
de decentralisering in de Nederlandse arbeidsver-

3 8. Een voorbeeld is de winstafhankelij
ke beloning. In de jaren '70 speelde in de 
politiek de discussie rond de vermoaens
aanwasdelina (vA o). In de jaren '90 komt 
de overheid met fiscale faciliteiten, maar 
worden de regelingen op decentraal 

houdingen moet in dit opzicht voor een belangrijk 
deel worden toegeschreven aan het intermediaire 
karakter van de Nederlandse overlegeconomie, die 
georganiseerde 'voice' activeert op basis van het 
geïnstitutionaliseerde beroep op maatschappelijke 
'loyalty'. Het intermediaire karakter van de over
legeconomie maakt het mogelijk functionele belan
genbehartiging overeen te stemmen met een maat
schappelijke oriëntatie, waarbij kwantitatieve ver
langens als loonmatiging op basis van 'voice' kun
nen worden uitgeruild met kwalitatieve thema 's als 
korter werken, additionele werkgelegenheidscre
atie en de verbetering van de kwaliteit van de 
arbeid. Een adequaat schaalniveau van allocatie in 
de arbeidsmarkt op sector-niveau, ondersteund 
door de 'public regarding ' institutionele inbedding, 
versterkt het probleem-oplossend vermogen in de 
economie, waarmee de kwaliteit van besluitvor
ming, medezeggenschap en bestuurbaarheid wor
den versterkt. 

Tenslotte wil ik wel benadrukken dat 'voice', 
net als 'exit' trouwens, geen panacee is voor 
beleidssucces . In goed vertrouwen overeengeko
men onderhandelingsresultaten kunnen, net als een 
slecht huwelijk, in het licht van de geschiedenis 
averechtse keuzen blijken te zijn geweest. In dit 
opzicht zijn de bipartite georganiseerde sociale 
zekerheid en de functioneel getripartiseerde én 
territoriaal gedecentraliseerde arbeidsvoorziening 
mooie voorbeelden van dergelijke historische ver
gissingen. Maar ook voor deze beleidsdomeinen 
van de verzorgingsstaat pleit ik voor hervormingen 
die aansluiten bij de activering van 'voice' en 'loyal
ty', en minder voor de verbreding van allerlei 
'exit' -opties. 

De regels, instituties, normen en waarden van 
de overlegecononie activeren, dankzij hun rijkelijk 
'inelastische' routines en procedures van bi- en tri
partite interactie, een belangrijk deel van het insti
tutionele kapitaal van de Nederlandse economie. 
Deze these kan ook worden omgedraait: hoe smal
ler het domein van geïnstitutionaliseerd vertrou
wen - neo-liberale economen zullen beweren 'des 
te helderder private en publieke verantwoordelijk
heden'- , hoe nietiger het institutionele kapitaal en 

niveau overeengekomen. 
3 9. Zie J. Visser, 'Lichtzinnige 
Ainkheid ' , Zesoenschap mei/juni '995; 
M.H.C. Leveren W.A. Mar<]uering, 
'Effect AVV op werkgelegenheid blijkt 
beperkt'. ESB 24 mei 
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des te geringer de burgerlijke betrokkenheid van 
maatschappelijke organisaties en des te beperkter 
het probleemoplossend vermogen in de economie. 
Dit is de schaduwzijde van het 'exit' -model uit de 
neo-liberale economie. Het Britse experiment van 
de laatste twintig jaar laat goed zien dat de vernieti
ging van allerlei intermediaire structuren, welke 
door Thatcher werden beschouwd als institutionele 
barrièr:es tegen marktwerking, een proces van de
institutionalisering in de Engelse samenleving heeft 
teweeg gebracht. Wanneer de institutionele infra
structuur van samenwerking en overleg wordt uit
gekleed, dan worden ze ook minder goed in het 
vervullen van de hen nog resterende taken. Dit 
leidt mogelijk tot nog grotere beleidsteleurstellin
gen, die vervolgens op het politieke niveau aanlei
ding geven tot een nieuwe aanval op de nog overge
bleven intermediare structuren van overleg en 
samenwerking. De neerwaartse spiraal van deïnsti
tutionalisering en de hiermee gepaard gaande ver
vanging door niet universeel even goed werkende 
marktstructuren, wordt vervolgens in het maat
schappelijk leven als een noodzakelijk kwaad geac
cepteerd. Zie hier de 'valse noodzakelijkheid' van 
de modieuze PvdA-economie. 

Het is opmerkelijk dat Francis Fukuyama tegen
woordig tegen zijn eigen liberale 1989-these van 
'het einde van de geschiedenis' in pleit voor een 
restauratie van 'trust' in de Amerikaanse samenle
ving. Fukuyama realiseert zich dat de revitalisering 
van met name de Amerikaanse inner cities op basis 
van vertrouwen bepaald geen sinecure is. Ook hier 
heeft een ware kaalslag plaatsgevonden op de gol
ven van de Republikeinse retoriek van een veralge
meniseerd wantrouwen tegen alles wat met de 
overheid te maken heeft. In de institutionele woes
tijn van de inner city moet van de bodem af weder
zijds vertrouwen worden opgebouwd. Vervolgens 
moet dat vertrouwen worden verzilverd in institu
ties die 'loyalty' conserveren en 'voice' activeren. 
Pas dan kunnen er weer projecten worden ontwik
keld met een potentie voor een verdere ontplooiing 
van collectief leervermogen. 

Natuurlijk gaat het in Nederland gelukkig niet 
zo hard. Toch ben ik van mening dat een te gemak
zuchtige en kritiekloze aanvaarding van de 'exit'
economie, een versmalling van 'voice' -mogelijkhe
den teweegbrengt, die voeding kan geven aan een 
vermagering van 'wat mensen bindt' in Nederland. 
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