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Hetgouden 
tijdperk voorbij· 
de toekomst van 

De hoógontwikkelde ver
zorgingsstaat, een van de 
symbolen van het 'gouden 
tijdperk' van de na-oorlog
se economische groei, hield 
meer in dan alleen een ver
betering van het al bestaan
de sociale beleid. In alge
mene zin was het doel eco-

de verzorgings
staat in de nieuwe 

wereldorde' 

als groeiende ongelijkheid 
en armoede in Noord
Amerika een symptoom 
van wat velen zien als het 
dilemma dat ten grondslag 
ligt aan de huidige open 
economieën: de fundamen
tele afruil tussen de groei 
van de werkgelegenheid en 
de op gelijkheid gerichte 
sociale zekerheid. 

nomische, morele en poli-
tieke wederopbouw. In 
economische zin werd afge
stapt van het heilig geloof in 
de markt, werd de sociale 
zekerheid uitgebreid en 
werd werkgelegenheid als 
een sociaal burgerrecht 
ingevoerd. Moreel gezien 
werden sociale rechtvaar
digheid, solidariteit en uni-
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aannemen van nieuw per
soneel belemmerend hoog 
en veroorzaken een starre 
arbeidsmarkt. Onder verversalisme vormgegeven. 

In politieke zin was de verzorgingsstaat een onder
deel van het proces van nationale staatsvorming. 
Op die manier werd de liberale democratie bijge
staan in de strijd tegen het dubbele gevaar van fas
cisme en communisme. Een groot aantal landen 
noemde zichzelf verzorgingsstaat, niet zozeer om 
een naam te geven aan de sociale politiek, maar om 
de nationale sociale integratie te bevorderen. 

In de huidige, op wereldschaal geïntegreerde, 
open economieën, lijken de vooronderstellingen 
waarop de na-oorlogse opbouw van de verzorgings
staat gebaseerd was echter niet meer op te gaan. 
Stimulering van de vraag zonder inflatie binnen één 
land lijkt nu onmogelijk; de dienstensector en niet 
de industrie moet zorgen voor werkgelegenheid; 
de bevolking veroudert in rap tempo; het traditio
nele gezin met zijn mannelijke kostwinner is in ver
val; en de levensloop van mensen verandert niet 
alleen, maar wordt ook diverser. Dergelijke struc
turele veranderingen stellen het traditionele den
ken over sociaal beleid ter discussie. 

Blijvende hoge werkloosheid in Europa is - net 

WIJZing naar het Amerikaanse werkgelegenheids-
wonder van de jaren tachtig dat optrad tegen de 
achtergrond van dalende lonen, verzwakte vakbon
den en de deregulering van de arbeidsmarkt, staan 
ncoliberalen het volgende voor: privatisering van 
de sociale zekerheid, uitkeringen toegesneden op 
specifieke doelgroepen in plaats van een alomvat
tend stelsel van uitkeringen en grotere inkomens
verschillen. 

De critici van de neoliberale visie wijzen er ech
ter op dat de marktoptie hoge sociale kosten en een 
aperte polarisatie tussen winnaars en verliezers met 
zich meebrengt. Deze critici stellen een 'sociale 
investeringsstrategie' voor om de afruil tussen ba
nen en ongelijkheid te lijf te gaan. In plaats van 
bezuinigingen op de sociale zekerheid geven zij de 
voorkeur aan een herijking van het sociale beleid 
ten gunste van actieve arbeidsmarktprogramma's, 
scholing, permanente educatie en 'het mensen 
weer aan het werk zetten', eventueel gekoppeld 
aan een gegarandeerd basisinkomen. Een verschui
ving van inkomensgaranties naar het investeren in 
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menselijk kapitaal is een hoofdthema van de rege
ring-Clioton en in de Europese Unie. 2 

Wat is het perspectief voor de verzorgingsstaat nu 
we op de drempel van de eenentwintigste eeuw 
staan? Zullen de hoogontwikkelde landen zich 
gedwongen zien de basisprincipes van de verzor
gingsstaat in de steek te laten nu ze zich in toene
mende mate in post-industriële richting ontwikke
len? 

De uitdaging van de integratie op wereldschaal: 
convergentie van verzorgingsstaatsstrategieén 

Betekent de toegenomen openheid van economieën 
dat de verzorgingsstaten onverbid~elijk gedwongen 
zijn tot een aanpassing van hun sociale stelsels op 
het laagste niveau dat nog mogelijk is in een intens 
competitieve omgeving? 

Openheid beperkt stellig het autonome vermo
gen van staten om hun eigen politieke economie 
vorm te geven. Zowel Australié. als Zweden illustre
ren de aantasting van nationale opties. Australië 
kon ooit een 'verzorgingsstaat van loontrekkers' 
ontwikkelen die gericht was op baanzekerheid . Met 
behulp van protectionisme kon zowel volledige 
werkgelegenheid als een hoog loonniveau worden 
gerealiseerd. De kosten van het protectionisme in 
termen van achterblijvende economische groei 
waren echter hoog. Zweden wist volledige werkge
legenheid te combineren met de meest genereuze 
en egalitaire verzorgingsstaat ter wereld. Dit kon 
echter alleen zolang de overheid in staat was de bin
nenlandse tegoeden en de investeringen te beheer
sen en zolang de sociale partners loonmatiging kon
den garanderen. Op de liberalisatie van 1982 volg
de een omvangrijke kapitaalvlucht die de binnen
landse investeringen en de groei van de werkgele
genheid ondermijnde. Tegelijkertijd erodeerde in 
Zweden de traditie van sociale akkoorden. Zowel 
in Zweden als in Australië waren regeringen (van 

linkse én van rechtse signatuur) gedwongen te 
bezuinigen op de sociale uitgaven. 

Sommige economieën, zoals de Noord-Ameri
kaanse, hebben in termen van werkgelegenheids
groei goed op economische globalisering gerea
geerd. Hiertegenover stonden echter een toene
mende inkomensongelijkheid, een groeiende 
armoede en het opnieuw verschijnen van een 
onderklasse.3 West Europa, met haar veel uitge
breidere stelsel van arbeidsverhoudingen en sociale 
zekerheid en met haar machtige vakbonden, heeft 
de gelijkheid bevorderd en de groei van de armoede 
vermeden, maar beleefde een onthutsende toena
me van de (langdurige) werkloosheid en zag het 
leger van uitkeringsafbankelijken uitdijen. Deze 
laatste combinatie dreigt een ernstige financiële cri
sis van de sociale zekerheid teweeg te brengen. In 
tegenstelling tot de na-oorlogse periode van het 
Keynesianisme zijn nu op reflatie en vraagstimule
ring gerichte strategieën niet meer mogelijk. De 
reden hiervoor is deels dat werkloosheid geen 
cyclisch karakter heeft en deels dat de groei van het 
inkomen via de consumptie van geïmporteerde 
goederen uit de economie weglekt. 

De divergentie van de sociale politiek: de rol van 
instituties 

We moeten echter de mate waarin globalisering het 
lot van nationale verzorgingsstaten bepaalt niet 
overschatten. Politieke en institutionele mechanis
men van belangenvertegenwoordiging en consen
susvorming zijn van eminent belang voor het be
heer en het beheersen van de sociale zekerheid, de 
werkgelegenheid en de economische groei. 4 De na
oorlogse economieën in Europa waren in staat 
zowel de sociale zekerheid als de economische 
efficiëntie te stimuleren, omdat machtige belangen
groepen in staat waren loonmatiging te garanderen 
in ruil voor volledige werkgelegenheid.5 Daarom 
had het ontwikkelde sociale vangnet geen negatief 

1. Vcrtaling vanG. Esping-Andersen 
(10), 'After the golden age: the future of 
the welfare state in the new global 
order', u N R 1 s D Occasional Paper no. 7, 
World Summitjor Social Development, 
Genève, november 1994. Deze bijdrage 
wordt hier gepubliceerd met toestem
ming van Saae Publications Ltd. 

Euri:>pean Community, Social Proteetion 
1 Europe, Brussel, 1993. 

'Welfare states and the economy', in 
N. Smclser en R. Swedberg (red.) 

Handbook ?[Economie Socioloar, 
Princeton uP, Princeton, 1994. 

2. Zie: R. Freeman ' How labor fares in 
different countries', in R. Freeman 
(red.), Workina under D!lferent Ru/es, 
Russcl Sage, New York, 1993; 
Europcan Community, Green Paper on 
European Social Policy, Brussel, 1 99 3; 

3· P. Gottschalk 'Changes in incquality 
of family income in seven industrialised 
countries', A mericon Economie Review, 2, 

1993, pp. 136-142; OESO Employment 
Outlook, Parijs, 1993; C. Jencks en P. 
Peterson The Urban Underclass, 
Brookings lnstitute, Washington, oe, 
1 99 1 ; G. Room New Poverty in the 
European Community, MacMillan, 
Londen, 1990. 
4· Zie: R. Freeman Workina under 
D!/ferent Ru les; G. Esping-Andersen 

s. Zie: D. Cameron 'Social democracy, 
corporatism, labor quicsccnce, and the 
representation of economie interest ' , in 
J. Goldthorpe (red.) Orderand Co '!ft iet in 
Contemporary Capitalism, Ciarendon 
Press, Oxford, 1984; P. Katzenstcin 
Smal/Statesin World Markets, Corncll 
uP, Ithaca, Ncw York, 1985 . 
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effect op het aanpassingsvermogen van de econo
mie of op de economische groei in het algemeen. 6 

Het punt is dat landen met zwakke instituties 
niet in staat zijn om via onderhandelingen tot een 
vergelijk van tegengestelde belangen te komen. 
Het gevolg hiervan is dat de conflicterende doelein
den van sociale zekerheid en efficiëntie gemakkelij
ker leiden tot een zero-sum same. Looninflatie ligt 
bijvoorbeeld meer voor de hand in landen met een 
gefragmenteerde vakbeweging. Zwakke of ver
deelde stelsels blokkeren eerder het aanpassings
vermogen van een economie dan dat ze die vergro
ten. In termen van de bevordering van flexibiliteit 
en efficiëntie kan een gunstige institutionele omge
ving dus net zo effectief zijn als de vrije markt. 

In twee opzichten werken nationale tradities 
gewoon door. In de eerste plaats stelden de na-oor
logse verzorgingsstaten zich weliswaar vergelijkba
re doelen, maar verschilden ze toch enorm in hun 
aspiraties en in de manier waarop ze hun doelen 
bereikten. In de tweede plaats passen al deze ver
zorgingsstaten zich wel aan, maar doen ze dit op 
zeer verschillende manieren. Dit komt door de 
institutionele erfenis, de overgeleverde systeem
kenmerken en de gevestigde belangen die deze 
voortbrengen. 

De westerse verzorsinssstaten op de prorif sesteld 
De huidige hoogontwikkelde verzorgingsstaten 
zien zich voor verschillende uitdagingen geplaatst. 
Sommige hiervan zijn specifiek voor de verzor
gingsstaat zelf en andere worden veroorzaakt door 
exogene maatschappelijke en economische krach
ten. Allereerst sluiten de bestaande sociale pro
gramma's steeds slechter aan bij de nieuwe behoef
ten en risico's. Dit is een gevolg van de veranderen
de gezinssamenstelling (bijvoorbeeld de toename 
van het aantal een-oudergezinnen), de veranderin
gen in de beroepenstructuur (toegenomen diffe
rentiatie en heterogeniteit) en veranderingen in de 
levensloop (die steeds minder rechtlijnig en stan
daard is naarmate mensen gedurende hun leven een 
grotere verscheidenheid aan activiteiten ontplooien 
en minder beperkt zijn door traditionele stereo-

6. Zie: L. Calmforss en J. Driffill 
'Bargaining structure, corporatism, and 
macroeconomie performance', Economie 
Policy,6, 1988,pp. 14-6•;A.B. 
Atkinson en G.V. Mogensen Welfare and 
Work Incentives, Ciarendon Press, 
Oxford, 1993; R. Blank 'Does a larger 
safety net mcan less economie 

typen van gedrag dat 'hoort' bij een bepaalde leef
tijd of sekse). Bijgevolg is er een groeiende ontevre
denheid met de mate waarin de verzorgingsstaat in 
staat is aan nieuw opkomende eisen te voldoen. 
Daar komt nog bij dat de veranderende eco
nomische voorwaarden (bijvoorbeeld lagere eco
nomische groei en de 'de-indu trialisatie') en 
demografische trends (in het bijzonder de vergrtj
zing) de crisis van de verzorgingsstaat aanwakke
ren. 

Demosrcifische problemen worden veroorzaakt 
door een combinatie van ontgroening en vergrij
zing die een ongunstige verhouding tussen ouderen 
en jongeren teweegbrengt en - zonder economi
sche groei ook een hogere belastingdruk. Een 
ouder wordende bevolking betekent echter niet 
noodzakelijkerwijs crisis. Gedeeltelijk hangen de 
kosten van de vergrijzing af van de groei van de pro
duktiviteit op lange termijn. De OESO schat dat een 
gemiddelde groei van o,5 tot 1, 2 procent per jaar 
voldoende zal zijn voor de financiering van de 
ouderdomspensioenen. 7 

Demografische trends kunnen echter ook poli
tiek gestuurd worden. Veel landen herzien het 
beleid dat jarenlang gericht was op de verlaging van 
de pensioengerechtigde leeftijd. Bovendien leidt de 
toename van het aantal werkenden vanzelf tot een 
verlaging van de afhankelijkheidsgraad. Het maakt 
nogal wat uit of - zoals tegenwoordig in Scan
dinavië een regering erin slaagt de activiteitsgraad 
twintig procent-punten hoger te houden dan het 
gemiddelde op het Europese vasteland. Beslissend 
is of de sociale politiek een geringe arbeidsmarkt
participatie van vrouwen en vervroegde uittreding 
aanmoedigt (zoals in de Eu-landen) of juist maxi
male participatie stimuleert (zoals in Scandinavië). 

Er bestaat de vrees dat betaalde arbeid van vrou
wen de vruchtbaarheid in gevaar brengt en dus de 
crisis van de vergrijzing verergert. De feiten vertel
len echter een ander verhaal. Een hoge vruchtbaar
heid kan vergezeld gaan van een lage arbeidsmarkt
participatie van vrouwen (zoals in Ierland), maar 
dat hoeft niet (Italië en Spanje hebben tegenwoor
dig de laagste vruchtbaarheid van Europa). De 

flexibility?', in R. Freeman Workina 
under D!.lferent Ru les; C. Buechtemann 
Employment SecuriiJ and Labor Market' 
Behavior, 1 LR Press, lthaca, New York, 

'993· 
7. o ESo Aaeina Populations, Parijs, 1988. 
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werkgelegenheid van vrouwen staat op record
hoogte in Finland en Zweden, twee landen die een 
relatief hoge (en stijgende) vruchtbaarheidsgraad 
kennen. De rol van de verzorgingsstaat is hier door
slaggevend. Werkgelegenheid voor vrouwen én 
vruchtbaarheid kunnen samen gaan als er maat
schappelijke diensten en royale verlofregelingen 
beschikbaar zijn. Voorzover de economische zelf
standigheid van vrouwen een karakteristieke bouw
steen is van de 'post-industriële' samenleving, heeft 
het huidige gezin de verzorgingsstaat nodig om 
werk en gezinstaken te kunnen combineren. 

De economische problemen van de Westerse ver
zorgingsstaten worden gewoonlijk vereenzelvigd 
met werkloosheid. De combinatie van hoge loon
kosten (vanwege de verplichte sociale premies) en 
rigiditeiten (zoals vaste banen, dure wachtgeldrege
lingen en genereuze uitkeringen) wordt vrij alge
meen gezien als de grootste rem op de groei van de 
werkgelegenheid. Genereuze sociale uitkeringen 
zouden ook de prikkel tot werken verminderen. 

Er zijn onderzoeksgegevens die de stelling 
onderbouwen dat hoge marginale loonkosten en 
strikte arbeidsvoorwaarden de groei van het aantal 
banen belemmeren. Een manier om dit probleem 
gedeelte lijk op te lossen is dan de premiedruk te 
verlagen door de sociale zekerheid te privatiseren. 
Deze privatisering zou echter wel eens geen echte 
oplossing kunnen bieden. Ten eerste weten we op 
grond van de ervaringen in de Verenigde Staten dat 
het succes van particuliere regelingen afhankelijk is 
van gunstige belastingfaciliteiten, dat wil zeggen 
van staatssubsidies. Ten tweede brengen bedrijfsre
gelingen precies dezelfderigiditeitenen kosten met 
zich mee als sociale verzekeringen. De particuliere 
regelingen kunnen de arbeidsmobiliteit in de weg 
staan omdat werknemers bang zijn hun uitkerings
rechten kwijt te raken en omdat de deelname aan 
bedrijfsregelingen aan voorwaarden verbonden is. 
Zo moeten werknemers in de Verenigde Staten 
gemiddeld vijf jaar dezelfde baan hebben gehad 
voordat ze in aanmerking komen voor een uitke
ring. Net als sociale verzekering n leiden privé
regelingen tot hoge vaste loonkosten. Vandaar dat 
zowel de publieke als de particuliere sector bezui
nigt op de sociale zekerheid. In de Verenigde Staten 
is het aantal mensen dat valt onder een bedrijfsrege
ling in de afgelopen tien jaar dan ook met 8 procent 
gedaald. 

Post-industriële ontwikkelingen in de werkgele
genheid zijn mogelijk ook problematisch . Aan de 
ene kant is er een groei van het aantal banen voor 
hoogopgeleide en geschoolde werknemers. Aan de 
andere kant is er sprake van een toename van onze
kere banen ( oproeparbeid, onvrijwillig deeltijd
werk, thuiswerk, eigen bedrijfjes). Dat kan een 
grotere polarisatie tot gevolg hebben tussen werk
nemers in het centrum en die in de marges van de 
arbeidsmarkt. 8 Het Amerikaanse 'werkgelegen
heidswonder' leidde tot een relatief lage werkloos
heid, maar ook tot een beangstigend hoog aantal 
banen met een loon beneden de armoedegrens. De 
ondermijning van zowel het loonniveau als het uit
keringsniveau in de jaren tachtig heeft geleid tot 
ongekende armoede en sociale ellende. Dit 
bedreigt dan weer de sociale orde en legt een zware 
hypotheek op de verzorgingsstaat . De vrees bestaat 
bovendien dat werkgevers die lage lonen betalen 
via sociale uitkeringen gesubsidieerd worden . 

De endoaene problemen van de verzorgingsstaat 
vinden hun oorsprong in de discrepantie tussen de 
bestaande arrangementen en de maatschappelijke 
eisen. Dit komt vooral omdat het ontwerp van de 
huidige verzorgingsstaat ingegeven is door een 
maatschappelijke orde die niet meer dominant is. 
Het referentiepunt voor de idealen van universalis
me en gelijkheid was een relatief homogene indus
triële arbeidersklasse. De veel grotere gevarieerd
heid van het beroepsleven en van de levensloop die 
kenmerkend is voor de 'post-industriële' samenle
ving betekent echter ongelijksoortige behoeften en 
verwachtingen. Grotere onzekerheid over de loop
baan, de eis van flexibele aanpassing, een verande
rende gezinssamenstelling en vrouwenarbeid bete
kenen ook dat burgers meer verschillende risico's 
lopen. 

Het 'modelgezin' van de verzorgingsstaat is niet 
meer de norm. Aan de ene kant zien we de opkomst 
van huishoudens die bestaan uit twee-verdieners 
met tweevoudige loopbanen. Aan de andere kant 
zien we een vaak dramatische toename van het aan
tal gescheiden, éénpersoons- en één-oudergezin
nen . De eerste categorie verkeert veelal in een 
bevoorrechte positie. Het is echter ook duidelijk 
dat de betaalde arbeid van gehuwde vrouwen de 
enige manier aan het worden is waarop tegenwoor
dig een gezin aan de armoede kan ontsnappen of de 
bestaande levensstandaard kan handhaven. Dit is 

8. Europcan Community, 1993; OESO 
Employment Outlook, Parijs, 1993. 
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duidelijk in de Verenigde Staten.9 Alleenstaande 
ouders vormen een snel groeiende categorie met 
een hoge kans op armoede. 

RECENTE AANPASSINGEN VAN DE 

VERZO RG!N GSSTAA T 

De symptomen van crisis zijn in het afgelopen 
decennium steeds duidelijker geworden. De mate 
waarin de verzorgingsstaat teruggeschroefd of aan
merkelijk veranderd is, varieert echter sterk. 

We kunnen drie verschillende reacties onder
scheiden. De Scandinavische landen volgden tot 
voor kort een strategie om via de verzorgingsstaat 
de werkgelegenheid in de publieke sector te ver
groten. De Angelsaksische landen - vooral Groot 
Brittannië, Nieuw Zeeland en de Verenigde Staten 
- gaven de voorkeur aan een strategie om de lonen 
en de arbeidsmarkt te dereguleren, gekoppeld aan 
een zekere mate van uitholling van de verzorgings
staat. De continentale landen als Frankrijk, 
Duitsland en Italië zagen meer in een strategie van 
vermindering van het arbeidsaanbod. Elk van deze 
strategieën hing nauw samen met het karakter van 
de respectievelijke verzorgingsstaten. 

De Scandinavische wea 
Hoewel het sociaal-democratische model van 
Scandinavië het meest omvattend en genereus was, 
verschilde het niet wezenlijk van andere modellen. 
Pas met de overgang naar de actieve arbeidsmarkt
politiek, de groei van de publieke dienstverlening 
en het beleid gericht op sekse-gelijkheid in de jaren 
zeventig en tachtig ontstond er een apart Noord
europees - en vooral Zweeds model. Deze ver
schuiving stoelde op de klassieke principes van de 
sociaal-democratische verzorgingsstaat: de poging 
het gelijkheidsideaal te verzoenen met economi
sche groei en volledige werkgelegenheid, alsmede 
het optimaal benutten van de arbeidskracht en het 
zo klein mogelijk houden van het beroep op de uit
keringen. De verschuiving werd echter ook ingege
ven door de toenemende problemen met de werk
gelegenheid. 

Gegeven de gestage afname van de werkgele
genheid in de industriële sector en de uitzonderlijk 
egalitaire loonpolitiek in Scandinavië, was het van 
meet af aan duidelijk dat de groei van het aantal 

dienstenbanen in de publieke sector moest zorgen 
voor duurzame volledige werkgelegenheid en voor 
de groei van de werkgelegenheid voor vrouwen. 
Deze sector nam in Denemarken en Zweden 
(Noorwegen bleef achter) inderdaad tachtig pro
cent van de groei van het totaal aantal banen voor 
zijn rekening totdat in het midden van de jaren 
tachtig deze groei tot stilstand kwam. De werkge e
genheid in de publieke sector vormt nu ongeveer 
3 o procent van de totale werkgelegenheid in 
Scandinavië. 

Vanuit het gezichtspunt van een grotere econo
mische gelijkheid voor vrouwen was dit beleid 
geslaagd. Collectieve regelingen voor kinderop
vang bieden plaats aan ongeveer vijftig procent van 
de kleine kinderen in Denemarken en Zweden. 
Bovendien bestaan er genereuze regelingen voor 
ouderschapsverlof. Deze regelingen hebben ertoe 
bijgedragen dat de arbeidsmarktparticipatie van 
vrouwen in het algemeen (en ook die van vrouwen 
met jonge kinderen) rond de tachtig procent 
schommelt, hoger dus dan de participatie van vol
wassen mannen in de rest van Europa. 

De (on)bedoelde gevolgen van dit beleid zijn 
positief en negatief. Positief, omdat vrouwen een 
carrière kunnen combineren met het krijgen van 
kinderen. Het beleid heeft ook tot een grotere 
gelijkheid geleid: het verschil in beloning en in de 
levensloop van mannen en vrouwen neemt in rap 
tempo af. Het gezin van twee-verdieners en een 
dubbele loopbaan is nu de norm. In vergelijking 
met alle andere landen is de armoede onder alleen
staande moeders te verwaarlozen. Daar komt nog 
bij dat het grote aantal mensen met een betaalde 
baan de verzorgingsstaat verzekert van een hogere 
belastingopbrengst en een geringer beroep op de 
uitkeringen. 

De Scandinavische strategie pakt negatief uit 
vanwege de extreem hoge mate van sekse-segrega
tie, waarbij vrouwen vrijwel uitsluitend (deeltijd-) 
banen hebben in de publieke sector en mannen 
werkzaam zijn in de particuliere sector. Hoewel dit 
gedeeltelijk de voorkeur van vrouwen voor de gro
tere flexibiliteit van banen in de publieke sector kan 
weerspiegelen, is het ook zo dat werkgevers in de 
marktsector mannen prefereren vanwege de hoge 
sociale lasten, het verzuim en de produktieonder
brekingen die verbonden zijn met het in dienst heb-

9 · L. Mishel en J. Bernstein The State'![ 
WorkingAmerica, 1992- 1993, M.E. 
Sharpe, Armonck, New York, '993· 
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ben van vrouwen met kinderen. Het verzuim in 
Zweden is inderdaad alarmerend hoog. 10 

De groei van het aantal laaggeschoolde (zij het 
goed betaalde) banen is een ander, minder zichtbaar 
gevolg van het beleid gericht op de groei van 
publieke diensten. In feite is het aandeel van de 
ongeschoolde dienstenbanen in Denemarken en 
Zweden hoger dan in het beruchte geval van de 
Verenigde Staten. 1 1 Dit wijst opnieuw op een 
moeizame afruil tussen massale werkloosheid en 
massale, sub-optimale werkgelegenheid in de dien
stensector, of dat nu in de markt of bij de overheid 
is. 

Vanuit het gezichtspunt van sociale zekerheid is 
het literaard van belang da_t werken in de 
Scandinavische publieke sector een goed inkomen 
en zekerheid biedt. Hier stuiten we echter op de 
steeds duidelijker wordende Achilleshiel van het 
systeem: de zeer omvangrijke publieke sector ver
oorzaakt een toenemende belastingdruk. Het stel
sel kan alleen blijven draaien als er sprake is van een 
hoge produktiviteitsgroei. Als deze groei echter 
flauw is of de investeringen achterblijven, ontstaan 
er ernstige financieringsproblemen. Dit is precies 
de situatie waarin Zweden zich nu bevindt: afne
mende fiscale mogelijkheden in combinatie met een 
toenemende druk op de banengroei in de publieke 
sector en/ of op de inkomensvervangende regelin
gen. De Zweedse beleidmakers en vakbonden zien 
zich geconfronteerd met eisen om de belastingen en 
de uitkeringen te verlagen en de loonvorming te 
flexibiliseren. 

De Scandinavische sociale politiek volgt echter 
niet de Amerikaanse weg. Het is waar dat de 
loondifferentiatie is toegenomen en dat de lonen in 
de publieke sector relatief gedaald zijn. Tege
lijkertijd is het zo dat de marginale aanpassingen van 
de uitkeringen, zoals doorgevoerd door de recente 
conservatieve regeringen in Denemarken en 
Zweden, vooral tot doel hadden de prikkel tot wer
ken te verhogen en het hoge verzuim te verminde
ren . Recente aanpassingen van de (aanvullende) 

1 o. Gemiddeld is het verzuim in 
Zweden twee keer zo hoog als in 
Duitsland en Nederland . In 1985 was het 
verzuim op een willekeurige dag van 
vrouwen met een kind tussen o en 2 jaar 
47,5 procent. Critici beweren dat de 
generositeit van het stelsel misbruik sti
muleert. Dit is weinig overtuigend als 
men bedenkt dat het verzujm in 
Denemarken, dat een vergelijkbaar 

pensioenregelingen (de zogeheten AT P-pensioe
nen) wijzen bovendien op de introductie van een 
verzekeringsprincipe dat minder inkomensherver
deling impliceert. 

Er is ondanks de stijgende werkloosheid ook 
sprake van een sterkere druk op mensen om werk 
te zoeken. Vandaar dat in Zweden de sollicitatie
plicht en de (om- en her- )scholingseisen voor men
sen met een werkloosheidsuitkering flink zijn opge
schroefd en dat Denemarken een zogeheten Jeugd 
Werk Garantie-beleid voert. Om het zwart werken 
te bestrijden en negatieve arbeidsprikkels te beper
ken heeft men tevens de marginale belastingtarie
ven drastisch verlaagd, in het bijzonder voor de 
hogere inkomensgroepen. Tenslotte is er sprake 
van een zekere tendens naar decentralisatie en pri
vatisering van de sociale dienstverlening, vooral in 
Zweden. Het zou echter een vergissing zijn dit als 
een neoliberale marktstrategie te zien. Alle aanbie
ders van diensten blijven onderworpen aan centraal 
vastgestelde, stringente normen en de hervormin
gen lijken vooral ingegeven te worden door over
wegingen van efficiëntie en door het belang dat men 
hecht aan een betere afstemming van de diensten op 
de gevarieerde wensen van de cliënten. Hier zien 
we een voorbeeld van de manier waarop de meer 
heterogene 'post-industriële' structuur van behoef
ten de sociaal-democratie dwingt af te stappen van 
haar traditionele universalistische principes. 

De portee van deze hervormingen is eerder 
marginale aanpassing dan een dreigend afscheid van 
de fundamentele principes van de universele, egali
taire verzorgingsstaat. Als er al iets gebeurt dan is 
dat een versterking van de rol van de verzorgings
staat bij het veilig stellen van de werkgelegenheid. 
De veel geroemde actieve benadering van de 
arbeidsmarktpolitiek, vooral waar het gaat om 
scholing en het aanbieden van banen, wordt juist 
sterker aangezet. 

Met de grotere nadruk in de Scandinavische lan
den op sociale investeringen is een meer algemene 
verandering van beleid verbonden die een hoge pri-

genereus stelsel heeft, aanzienlijker lager 
is (zie G. Esping-Andersen en J.E. 
Kolberg 'Decommodification and work 
absence in the welfare state', in J .E. 
Kolberg (red .) Between Work and Socio! 
Citizenship, M.E. Sharpe, Armonçk, New 
York, 1992. 
1 1. G. Esping-Andersen Chanaina 
Classes, Sage, Londen, 199 3. 
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oritcit legt bij jongeren en volwassenen, dat wil 
zeggen bij groepen die in de context van volledige 
werkgelegenheid geacht werden slechts geringe 
bemoeienis van de verzorgingsstaat nodig te heb
ben. Er ontstaat langzamerhand een nieuwe 
definitie van sociale politiek die zich richt op de ver
anderde levensloop van mensen. Dit ziet men 
weerspiegeld in de plotselinge opwelling van be
leidsmaatregelen op het terrein van herscholing van 
volwassenen en het 'levenslang leren', in de rege
lingen die de geografische mobiliteit en de arbeids
mobiliteit bevorderen en in regelingen voor ouder
schapsverlof. Men ziet dit ook gereflecteerd in de 
pogingen het economisch welzijn van nieuw opko
mende gezinstypen, zoals een-oudergezinnen, te 
waarborgen. 

Er is desondanks nog veel onzekerheid omtrent 
de levensvatbaarheid van het Scandinavische model 
op de lange termijn. Er zijn twee grote bedreigin
gen. De eerste betreft de tegenstelling tussen het 
principe van universele gelijkheid en de groeiende 
heterogeniteit van de bevolkingsstructuur. Een 
tweede en ernstiger bedreiging komt voort uit de 
moeilijkheid om de volledige werkgelegenheid op 
de lange termijn veilig te stellen of - zoals nu te 
herstellen. De grens aan de groei van de publieke 
werkgelegenheid is bereikt. Het werkgelegen
heidsbeleid moet daarom rusten op de particuliere 
dienstensector, hetgeen weer het probleem 
oproept hoe de investeringen te stimuleren en wat 
te doen met de verschillen in de loonniveau's. Een 
politiek van lage lonen à la Amerika zou in feite het 
hele bouwwerk van de verzorgingsstaat ondermij
nen. De nieuwe strategie van de sociaal-democrati
sche regering is gericht op het voorkomen van een 
radicale verandering van het systeem door het op 
punten aan te passen, bijvoorbeeld via het verlagen 
van de uitkeringen en het stimuleren van selectieve 
loonkostensubsidies. Desondanks lijkt de zeer hoge 
werkloosheid in Zweden de geloofwaardigheid van 
het eens zo bejubelde sociaal-democratische model 
te ondermijnen. Dit geldt vooral voor de activisti
sche benadering van de 'sociale investeringen'. 

Tonen de ervaringen in Zweden nu aan dat de 
markt inderdaad beter werkt? Het antwoord op 

deze vraag hangt in laatste instantie af van welke 
diagnose men heeft van de huidige crisis. Velen, 
zoals de Zweedse econoom Assar Lindbeck, menen 
dat de huidige crisis veroorzaakt wordt door de ver
zorgingsstaat zelf: het is een probleem van een te 
geringe prikkel tot werken en te lage besparin
gen. 12 Deze analyse wordt echter sterk betwist. Er 
is vooralsnog weinig bewijs voor de stelling dat de 
verzorgingsstaat de prikkel tot werken weg
neemt 1 3 en de produktiviteitsgroei op lange ter
mijn is in Zweden niet lager dan het gemiddelde 
van Europa of van de OESO-landen. 14 Er zijn talrij
ke andere plausibele argumenten. Een daarvan 
benadrukt het overgangskarakter van de crisis en 
stelt dat de plotselinge toename van de werkloos
heid een gevolg is van enerzijds een cyclisch effect 
(de afgelopen recessie) en anderzijds de massale 
aderlating van investeringskapitaal sinds het mid
den van de jaren tachtig, die vooral aangespoord 
wordt door de angst achter te blijven bij de versnel
de integratie van de Europese markt. Een andere 
diagnose legt sterk de nadruk op de gebrekkige aan
sluiting van het bestaande beleid bij de nieuwe ont
wikkelingen. Mochten de alternatieve analyses juist 
zijn, dan dient het Zweedse model wellicht aange
past te worden, maar hoeft men het niet te ontman
telen. Waar het uiteindelijk op neer komt, is of de 
eens zo bewierookte institutionele infrastructuur 
van Zweden in staat is haar huidige versplintering te 
boven te komen. 

De neoliberale weg 
Een andere groep landen richtte zich in de jaren 
tachtig weloverwogen op deregulering en het her
stel van de markt. De verandering van beleid was 
echter niet eenvormig. In Australië en Nieuw
Zeeland steunde zij op de terugdringing van het 
protectionisme. In Groot-Brittannië en de Ver
enigde Staten was de verandering van beleid gekop
peld aan een opmerkelijke verzwakking van belan
genorganisaties zoals vakbonden, terwijl het libera
lisatie-beleid in Australië juist ontwikkeld werd in 
samenwerking met een sterke vakbeweging. Maar 
hoe dan ook, de expliciete bedoeling van het beleid 
was steeds om het economische verval en de werk-

12. A. Lindbcck 'The welfare state and 
thc employmcnt problcm ' , The American 
Economie Review, mei 1 94, pp. 7 1 • 7 5. 
13. A.B. Atkinson en G.V. Mogensen 
We!fare and Work Incentives. 
14. W. Korpi Halkar Sveriee Fjr.er, 
Carlssons, Stockholm, 199 3. 
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loosheid tegen te gaan door de arbeidsmarkt en de 
loonkosten te flexibiliseren via een poging de socia
le lasten en de belastingdruk te verlagen, en het 
wettelijke of werkelijke minimumloon te verlagen. 
Nieuw-Zeeland heeft op actieve wijze sociale rege
lingen ontmanteld. De meest populaire benadering 
beperkte de sociale rechten, maar liet tegelijkertijd 
na de uitkeringen en de kring van verzekerden in 
overeenstemming te brengen met de economische 
verandering. De passieve benadering is kenmer
kend voor de Amerikaanse sociale politiek in de 
jaren tachtig. Vanwege het ontbreken van de 
inflatiecorrectie daalde het minimumloon in deze 
periode tot slechts 3 8 procent en de bijstandsuitke
ring (Aid for Dependent Childr~n, AFDC) tot 24 

procent van het gemiddelde inkomen ( 1989). Het 
aantal werklozen dat een uitkering genoot, daalde 
eveneens gestaag, van ongeveer 70 procent in het 
midden van de jaren zeventig tot 3 3 procent in 
1989. Met uitzondering van de pensioenen, liet 
men op die manier het toch al zwakke Amerikaanse 
sociale vangnet verder aftakelen. 

Het basisprincipe voor de opbouw van de 
Amerikaanse verzorgingsstaat is altijd geweest dat 
bedrijfsregelingen de collectieve mimimumregelin
gen zouden aanvullen. De neergaande trend in het 
aantal mensen dat verzekerd is op grond van een 
particuliere regeling evenaarde echter de uitholling 
in de publieke sector. In de jaren tachtig was er 
sprake van een onafgebroken daling van het aantal 
werknemers dat valt onder particuliere pensioen
en ziektekostenregelingen. Deze daling was bijzon
der scherp onder jonge werknemers en laagbetaal
den. De reden hiervoor is overduidelijk: aan de ene 
kant proberen werkgevers te besparen op hoge (en 
stijgende) vaste loonkosten; aan de andere kant is 
een steeds groter deel van de beroepsbevolking 
werkzaam in bedrijven en sectoren met weinig of 
geen voorzieningen. 

Grotere ongelijkheid en groeiende armoede zijn 
de gemeenschappelijke kenmerken van de 'liberale' 
landen. Recente gegevens voor de jaren tachtig 
laten zien dat de laagste inkomens ,errein hebben 
verloren ten opzichte van modaal, met 1 1 procent 
in de Verenigde Staten, 14 procent in Groot
Brittannië, 9 procent in Canada en 5 procent in 

Australië. 1 5 Dit in tegenstelling tot zowel conti
nentaal Europa als Scandinavië, waar de mate van 
inkomensongelijkheid stabiel gebleven is en waar 
geen sprake is van een toename van de armoede . 
Het verschijnsel van de 'lage lonen' in deze landen 
is vooral urgent onder ongeschoolde werknemers 
die niet aangesloten zijn bij een vakbond en onder 
jonge nieuwkomers op de arbeidsmarkt. 

Er is, tenminste oppervlakkig gezien, enig 
bewijs voor de stelling dat loonflexibilisering posi
tieve werkgelegenheidseffecten heeft. De groei van 
de werkgelegenheid in de jaren tachtig was gemid
deld twee tot drie keer hoger dan in de andere 
OEso-landen. Banen aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt mogen dan onaantrekkelijk zijn, ze 
vormen wel een reservoir van makkelijk toeganke
lijke start-banen. Ze vergemakkelijken de arbeids
marktintegratie van jongeren, vrouwen en immi
granten. In dit opzicht steekt het Amerikaanse sce
nario zeer gunstig af tegen dat van het Europese vas
teland. De brandende kwestie is natuurlijk of men
sen klem komen te zitten in deze banen, met ande
re woorden of de strategie van lage lonen niet het 
ontstaan van een nieuw, chronisch verpauperd, 
post-industrieel proletariaat voedt. Het onderzoek 
op dit terrein staat nog in de kinderschoenen, maar 
dit wijst erop dat arbeidsmarktmobiliteit sterk 
afuankelijk is van de ontwikkeling van vaardighe
den. 16 Een sociale investeringsstrategie is daarom 
van het grootste belang als we het ontstaan van een 
proletariaat van werkende armen willen vermijden. 

De strategie van lage lonen zorgt voor de groei 
van banen met een lage produktiviteit. Dit zijn ech
ter 'rotbanen' waarmee men zelfs als men het hele 
jaar in voltijd werkt slechts een inkomen beneden 
de armoede-grens kan verwerven. 1 7 Vandaar dat 
de strategie van lage lonen een dubbel gevaar met 
zich brengt: het maakt hogere overdrachtsuitgaven 
noodzakelijk (zoals bijstandsuitkeringen) en ver
oorzaakt tegelijkertijd een armoede-val (omdat lage 
lonen geen prikkel tot werken leveren). Het scena
rio van de loon-flexibiliteit brengt nog andere nade
len met zich mee. Zo is er een zorgwekkende uit
holling van de vanouds gebruikelijke secundaire 
arbeidsvoorwaarden op bedrijfsniveau. Banen ver
dwijnen bij bedrijven met uitgebreide secundaire 

1 5. 0 ESO, Employment Outlook, 1993. 
16. Esping-Andcrsen Chanaina Classes. 
17. G. Burtless (red.) A Future ifLousy 

jobs?, Brookings Institutc , Washington, 
oe, 1990. 
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voorzieningen en nieuwe banen ont taan in bedrij
ven met weinig of geen extra regelingen. Ondank 
het feit dat de Verenigde Staten 13 procent van het 
BBP besteedt aan gezondheidszorg, is het aantal 
slecht of niet verzekerde mensen zeer hoog (zo'n 
30 tot 40 miljoen) en stijgend. Met andere woor
den, verzorgingsstaten als die van de Verenigde 
Staten die van de veronderstelling uitgaan dat het 
bedrijfsleven de minimale collectieve regelingen 
aanvult, zien zich naar verwachting geconfronteerd 
met groeiende hiaten in de sociale zekerheid en 
ernstige onevenwichtigheden in het algemeen. 

Het hiaat in de sociale zekerheid is minder erg 
onder ouderen en wordt het scherpst gevoeld in de 
jonge gezinnen. Misschien het meest zorgwekken
de effect is de toenemende armoede onder kinde
ren. Dit komt voor een deel omdat alleenstaande 
moeders weinig mogelijkheden hebben zelf vol
doende inkomen te verwerven, terwijl de uitkerin
gen verlaagd zijn. Voor een deel komt het ook 
omdat het gebrek aan faciliteiten voor kinderop
vang gehuwde vrouwen belet het lage gezin inko
men aan te vullen. In Australië, Canada, het 
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is er 
sprake van een alarmerende stijging van de armoe
de onder kinderen. 

Het probleem van armoede dat met de strategie 
van lage lonen samenhangt, is duidelijk iets wat bij
zonder kwetsbare groepen als ongeschoolde werk
nemers en een-oudergezinnen raakt. Op de korte 
termijn kan het gevaar afgewend worden door de 
inkomensvervangende maatregelen op peil te hou
den. Als lage lonen echter het enige alternatief voor 
een uitkering zijn, dan wordt de armoede-val alleen 
maar erger. Om de vorming van een armoede-spi
raal te voorkomen, zullen er op de lange termijn 
dus actieve sociale investeringen, met name op het 
terrein van scholing, nodig zijn. 1 8 

De wee van de verminderins van het arbeidsaanbod 

Het scenario van de baanloze groei is vooral spoed
eisend in de Europese Gemeenschap. ln de jaren 
zestig was de arbeidsmarktparticipatie in continen
taal Europa, Noord-Amerika en Scandinavië onge
veer gelijk, zo rond de 65 procent van de beroeps-

bevolking. Tegenwoordig is de participatie in 
Amerika 76 procent voor mannen en 6o procent 
voor vrouwen, in Zweden 8 3 procent voor mannen 
en 76 procent voor vrouwen, en in Frankrijk 70 
procent voor mannen en 5o procent voor vrou
wen.19 Het gemiddelde cijfer voor de Europese 
Gcmeenschap is gezakt naar 57 procent. 

De West-Europese landen zijn het schoolvoor
beeld van het 'insider-outsider' -probleem: een 
kleine, voornamelijk mannelijke, 'insider' beroeps
bevolking die hoge lonen, dure sociale rechten en 
solide baanzekerheid geniet, staat tegenover een 
uitdijende groep van 'outsiders' die afhankelijk is 
van het inkomen van een kostwinner of van de ver
zorgingsstaat. Hoe valt dit verschijnsel te verkla
ren? Eén analyse vestigt de aandacht op de verzor
gingsstaat, de starre arbeidsmarkt en de vaste loon
kosten die als gevolg van belasting- en premie
heffing veel te hoog zijn. Toch is dit argument op 
zichzelf duidelijk onvolledig als we de Scandina
vische ontwikkeling in ogenschouw nemen. Daar 
groeide immers tot voor kort de werkgelegenheid 
in de publieke sector ondanks vergelijkbaar hoge 
loonkosten en een even hoge mate van baanzeker
heid. 

Een eigenaardigheid van alle continentale ver
zorgingsstaten is de combinatie van een hoog (zo 
niet te hoog) ontwikkelde sociale zekerheid (bui
tensporig sterk gericht op pensioenen) en onder
ontwikkelde sociale dienstverlening. 20 Uitkerings
rechten zijn vrij strikt gekoppeld aan het aantal 
jaren dat men gewerkt en premies afgedragen 
heeft. Dit impliceert de noodzaak van een lange, 
ononderbroken loopbaan, vooral als het om pen
sioenen gaat. Vandaar de onderliggende aanname 
dat het inkomen (en de opgebouwde rechten) van 
een mannelijke kostwinner met een volledige baan 
voorziet in de behoeften van hun echtgenotes en 
anderen die van zijn gezin afhankelijk zijn. Deze 
verzorgingsstaten leggen sterk de nadruk op het 
gezin (en vrijwilligersorganisaties) als het middel
punt van de sociale zorg en vandaar op de vrouw als 
huisvrouw. Dit vindt men terug in de belastingpoli
tiek (zoals zeer strenge bela tingen voor gehuwde 
werkende vrouwen) en in het buitengemeen 

1 8. L. Lynch 'Payoffs to alternative 
training strategies', in R. Freeman 
Workina under D!.lferent Ru/es; D. oskice 
'Wage determination: The changing 
ro le of institutions in advanced indus
lrialized countries', Oiford Rev~ew <if 

Economie Policy, 6, 4, 1990. Dit conlnsteert scherp met Zweden 
19. o ES o New Orientationsjor Socio/ 
Policy, Parijs, 1994, tabel 16. 
20. In Italië gaat 6o procent van de 
sociale uitgaven naar ouderen; in 
Duitsland is dat ongeveer 45 procent. 

(Jo procent) dat een vergelijkbare 
demografische structuur heeft en met de 
Verenigde Stalen (4o procent) (o ESO 

New Orientotionsjor Socio/ Policy, 
grafiek 1 ). 
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onderontwikkelde aanbod van sociale dienstverle
ning. Terwijl ongeveer so procent van de Deense 
en Zweedse kinderen een plek vindt in de kinder
opvang, geldt dit voor maar 5 procent van de kinde
ren in Duitsland, Italië en Nederland. Evenzo 
woont ongeveer 40 procent van de ouderen in Italië 
en Spanje in bij hun kinderen, terwijl dit slechts 1 o 
procent is in Scandinavië en 1 5 procent in de 
Verenigde Staten. 21 De continentale Europese ver
zorgingsstaat is dus wezenlijk op inkomensover
drachten en op het behoud van het gezinsinkomen 
gericht. 

Dit verklaart mede de voorkeur voor vervroeg
de uittreding (of uitkeringen bij arbeidsongeschikt
heid) als het belangrijkste beleidsinstrument om de 
'de-industrialisatie' te reguleren. Het verklaart ook 
het enorme probleem van de hoge loonkosten, de 
inflexibiliteit van de werkgelegenheid en het ramp
zalige niveau van de langdurige jeugdwerkloosheid. 
De produktiviteitsgroei die het resultaat kan zijn 
van de strategie om via vervroegde uittreding de 
economie te herstructureren, wordt moeiteloos 
tenietgedaan door de hoge kosten die eraan verbon
den zijn. Genereuze uitkeringen dienden veelal als 
meergeld om de vervroegde uittreding soepel te 

laten verlopen. De financiering van de sociale ver
zekeringen schiet in de meeste landen tekort, 
omdat de premies de uitkeringen niet dekken. Dit 
probleem wordt nog vergroot door het versnipp r
de karakter van de verzekeringsfondsen: de tekor
ten zijn soms alarmerend hoog bij de fondsen voor 
de beroepen die in verval zijn (zoals vcrzekeringen 
voor mijnwerkers en arbeidersverzekeringen), ter
wijl verzekeringsfondsen voor beroepen in op
komst doorgaans financieel gezond zijn. 

De groeiende financiële verplichtingen eigen 
aan massale uittreding impliceren stijgende sociale 
premies en dus hogere vaste loonkosten. Dit is 
vooral het geval in Frankrijk en Italië, waar de 
beperking van het arbeidsaanbod het meest om
vangrijk is geweest. Een indirect effect is dat werk
gever hun vraag naar arbeid liever willen reguleren 
via een aanpassing van het aantal ge\ . crkte uren per 
werknemer dan via het in dienst nemen van nieuwe 

werknemers, omdat de marginale kosten van werk
nemers die in deeltijd werken enorm hoog zijn. 22 

Een dergelijke situatie is nadelig voor de werkgele
genheid voor vrouwen. In een situatie van ma sale 
werkloosheid zorgen hoge en starre loonkosten er 
bovendien voor dat werkgevers én werkzoekenden 
buiten de formele arbeidsmarkt om een dienstver
band aangaan. Dit vindt men terug in de zeer 
omvangrijke (en groeiende) verborgen economie 
en in de toename van het aantal kleine zelfstandi
gen. Geen van beide vergroot uiteraard het 
financiële draagvlak van de verzorgingsstaat. 

Op indirecte wijze heeft dit stelsel een inge
bouwde neiging om de starheid van de arbeids
markt te doen toenemen. Bedenk dat het gemiddel
de gezin afhankelijk is van het inkomen van één 
mannelijke kostwinner en van zijn uitkeringsrech
ten; voeg hieraan toe dat het aantal gewerkte jaren 
per werknemer terugloopt als gevolg van latere 
toetreding tot de arbeidsmarkt en eerdere uittre
ding; het gevolg is dat een ideaal-typische werkne
mer zich nauwelijks risico's of een carrière-breuk 
kan veroorloven. Het is daarom vanzelfsprekend 
dat vakbonden de bestaande rechten van de 'insi
ders' zo krachtig mogelijk trachten te beschermen. 
Dit betekent het beschermen van de banen van vol
wassen mannelijke werknemers ook al maakt een 
dergelijke strategie het voor hun vrouwen, zonen 
en dochters moeilijker een baan te vinden. 

Pogingen om de flexibele aanwending van 
arbeid te bevorderen hebben vooralsnog nauwelijks 
een effect gehad op de totale netto werkgelegen
heidsgroei. Er zijn hiervoor twee even aannemelij
ke verklaringen. De eerste is dat het nog te vroeg is 
om het volledige resultaat van het beleid gericht op 
de flexibilisering van de arbeid te kunnen waarne
men; de tweede is dat werkgevers nog geen gebruik 
willen maken van nieuwe regelingen (zoals versoe
peling van het ontslagrecht), omdat ze belang heb
ben bij het bchoud van harmonieuze arbeidsverhou
dingen. 

Er bestaat weliswaar nagenoeg cons nsus over 
de noodzaak de arbeidsmarkt te versoepelen, maar 
het probleem is dat het welzijn van individuen en 

21. OESO, New Orientationsjor Socio/ 
Policy. 
2 2. Zelfs mensen met een deeltijdbaan 
hebben recht op volledige sociale uitke
ringen als ze m er dan een bepaald 
mimimum aantal uren werken. De 
drempels variëren per land. 
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gezinnen nu juist afhangt van die factoren die de 
starheid in eerste instantie veroorzaken: baanzeker
heid, hoge lonen en hoge sociale lasten. De belang
rijkste beleidskwestie is daarom hoe andere bron
nen voo_r de sociale zekerheid aan te boren. 

Vanuit dit perspectief lijkt het duidelijk dat het 
beleid gericht op de vermindering van het arbeids
aanbod drastisch herzien moet worden. Ook hier
over Öestaat nagenoeg overeenstemming. De ver
hoging van de pensioengerechtigde leeftijd is een 
gemeenschappelijk trend. Om de kosten van het 
aannemen (en ontslaan) van personeel te verlagen 
wil men ook de sociale premielast terugdringen. 
Een algemene strategie richt zich op de bevordering 
van particuliere regelingen en ook deze trend is 
merkbaar. Het is echter niet waarschijnlijk dat dit 
type beleid de overhand zal krijgen, juist omdat het 
- zoals in de Verenigde Staten - het probleem van 
de loonkosten voor de werkgevers niet oplost. 
Privatisering zal eerder leiden tot individuele ver
zekeringen en daarmee tot grote ongelijkheid in de 
dekking van risico's. Een andere beleidsoptie, 
waarvan een recent voorstel van de Franse regering 
een voorbeeld is, is de bestaande ouderdomsvoor
zieningen te vervangen door basispensioenen die 
gefinancierd worden uit de algemene middelen. 

Om verschillende vormen van starheid te ver
minderen, moet zonder twijfel de afhankelijkheid 
van het gezin van één mannelijke kostwinner ver
minderd worden. De sleutel tot de oplossing ligt 
dus in de vergroting van het aanbod van en van de 
vraag naar vrouwelijke werknemers. Het is echter 
moeilijk in te zien hoe het continentale model dit 
kan bereiken zonder te breken met zijn traditione
le, op het gezin gerichte stelsel van inkomensover
drachten . In feite gaat een groot deel van de politie
ke strijd over dit punt: links staat doorgaans een uit
breiding van de sociale dienstverlening à la Scan
dinavië voor; rechts (vooral de christen-democra
tie) geeft de voorkeur aan een 'verzorgingsmaat
schappij' die het gezin versterkt - bijvoorbeeld 
door een loon voor huisvrouwen te introduceren 
en aan vrijwilligerswerk op lokaal niveau. Gegeven 
de belasting- en premiedruk van de huidige sociale 
zekerheidsstelsels lijkt geen van deze strategieën 
echt levensvatbaar. 

Een 'bevroren landschap' 
Een enkele uitzondering daargelaten, is het over
heersende beeld er een van het 'bevroren landschap 
van de verzorgingsstaat'. Weerstand tegen veran-

dering ligt voor de hand: reeds lang bestaand beleid 
raakt geïnstitutionaliseerd en creëert groepen die 
belang hebben bij de voortzetting ervan. Het i niet 
waarschijnlijk dat stelsels van sociale zekerheid ont
vankelijk zijn voor radicale hervormingen, terwijl 
hervormingen die wel doorgevoerd worden het 
resultaat zijn van onderhandelingen en consensus
vorming. Continentaal Europa is een duidelijk 
geval van een impasse, terwijl Australië en Scan
dinavië voorbeelden zijn van verandering via 
onderhandelingen. In landen als Groot-Brittannië 
en de Verenigde Staten is er prake van een geleide
lijke erosie die gepaard gaat met de verzwakking 
van de vakbeweging. 

Er bestaat een schijnbaar algemene afruil tussen 
gelijkheid en werkgelegenheid. De wortels van dit 
dilemma liggen vermoedelijk allereerst in de globa
lisering van de economie, maar onderzoek laat ook 
veelbetekenende verschillen in nationale antwoor
den op de globalisering zien. Binnen de groep van 
hoogontwikkelde verzorgingsstaten hebben slechts 
een paar landen radicale stappen ondernam n om 
het bestaande stelsel in te krimpen of te deregule
ren. Alle landen hebben echter geprobeerd te 
bezuinigen op de uitkeringen of voorzichtig te 
flexibiliseren. Zoals we hebben gezien, presteren 
de landen die een radicalere liberalisering nastreven 
beter in termen van werkgelegenheid, maar betalen 
ze een hoge prijs in termen van ongelijkheid en 
armoede. Daartegenover staat dat de landen die 
weerstand bieden tegen verandering, vooral in con
tinentaal Europa, de prijs van hoge werkloosheid 
betalen. 

Een bepaald besef van de afruil tussen gelijkheid 
en efficiëntie heeft altijd centraal gestaan in het 
debat over sociale politiek. Toch was men er decen
nia lang van overtuigd dat de Keynesiaanse verzor
gingsstaat een oplossing voor het dilemma bood. 
Tegenwoordig zijn er nog maar weinig optimisten 
die geloven in een 'derde weg' zonder problemen. 
Niettemin volgen de meeste landen een beleid dat 
ontworpen is om het dilemma op te lossen of te 
verlichten. 

Eén van de belangrijkste problemen van de 
hoogontwikkelde verzorgingsstaten is dat hun 
overdrachtsstelsels in de loop der tijd zijn ontaard. 
Om de industriële herstructurering te vergemakke
lijken werd het stelsel van inkomensvervangende 
uitkeringen misbruikt als een arbeidsmarktinstru
ment, waardoor een prikkel gegeven werd om niet 
te werken. Vooral op het Europese vasteland verer-
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gerde het beleid gericht op de beperking van het 
arbeidsaanbod het onderliggende werkgelegen
heidsprobleem eerder dan dat het dit verlichtte. Dit 
beleid draagt bij tot een verhoging van de arbeids
lasten voor de slinkende groep 'insiders' op de 
arbeidsmarkt en verhoogt de kosten om tot de 
arbeidsmarkt toe te treden voor de 'outsiders'. Het 
vergroot de afhankelijkheid van het gezin van de 
vaste baan en het inkomen van de (normaal gespro
ken mannelijke) kostwinner. 

Er bestaat weinig twijfel over het feit dat de toe
komstige verzorgingsstaat moet proberen betaalde 
arbeid van vrouwen en gezinsvorming met elkaar te 
verzoenen. Vrouwen eisen werk en grotere econo
mische zelfstandigheid; het gezin ~al veerkrachtiger 
zijn als het minder afhankelijk ls van het inkomen 
van één persoon; en de financiële last van een ver
grijzende bevolking zal minder zijn bij een hogere 
vruchtbaarheidsgraad. De Scandinavische ervaring 
leert dat deze eisen samen kunnen gaan met een 
omvattend netwerk van dienstverlening. Toch ver
hinderen de fiscale problemen van de huidige ver
zorgingsstaat een uitbreiding van zulke diensten bij 
de overheid, terwijl hoge loonkosten dit in de parti
culiere sector onmogelijk maken. 

Tot slot zij opgemerkt dat we niet mogen vergeten 
dat de oorspronkelijke kracht achter de verzor
gingsstaat niet alleen voortkwam uit enge sociaal
politieke overwegingen. Als een mechanisme van 
sociale integratie, voor het tenietdoen van klassen
verschillen en van natie-vorming is de hoogontwik
kelde verzorgingsstaat zeer succesvol geweest . 
Gedeeltelijk zou de huidige crisis van de verzor
gingsstaat wel eens simpelweg een kwestie van 
financiële overbelasting en stijgende werkloosheid 
kunnen zijn. Gedeeltelijk is deze crisis echter ook 
onbetwistbaar verbonden met de minder tastbare 
behoefte aan nieuwe manieren om sociale integra
tie, solidariteit en burgerschap te bevorderen. De 
markt is weliswaar een efficiënt mechanisme voor 
de verdeling van middelen, maar schiet te kort als 
het om het behoud van solidariteit gaat. De econo
mische effecten van de verzorgings taat kunnen 
zeker niet genegeerd worden. Maar we moeten ook 
niet vergeten dat de enige geloofwaardige reden om 
te streven naar economische efficiëntie gelegen is in 
de waarborg voor welzijn. 
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