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De-industralisatie 
en sociale cohesie 

Men kan in de Nederlandse 
economie verschillende sec
toren onderscheiden. H:n 
sector is de harde sector. 
Deze sector bestaat uit 
tuinbouw, landbouw, delf
stoffenwinning, industrie, 
internationaal transport, 
z~elijke en overige com
merciele dienstverlening 

Een cifJensieve 

strateaie voor de 
'binnenlandse' 

door de subsidies op over
produktie ophouden en de 
landbouw meer concurren
tie van buitenlandse pro
dukten zal ondervinden. Er 
wordt in Nederland geluk
kig een steeds steviger anti
kartel beleid gevoerd. 
Hopelijk krijgen ontwikke-

sector 
lingslanden meer kansen 

(zoals het verzekerings- en 
bankwezen), handel en 
communicatie. De harde 
sector is voornamelijk in 
particuliere handen en 
wordt gekenmerkt door 
een toenemende concur-
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hun produkten op onze 
markten te slijten, opdat er 
een rechtvaardiger wereld
orde tot stand komt. 2 Dit 
vormt een fantastische uit
daging voor de harde (of 
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rentie op internationale markten. Vrijhandels
afspraken zoals het 1 99 2 -programma van de Euro
pese Unie en de recente GATT-afspraken in 
Marakkesh hebben de harde sector steeds meer 
blootgesteld aan de tucht van de markt. De harde 
sector kan daarom ook wei de buitenlandse sector 
genoemd worden. Vrijhandel komt de economi
sche welvaart in de Westerse wereld ten goede. 1 

Regionale specialisatie leidt tot lagere prijzen en 
daar profi.teren de burgers van. Tevens ontstaan er 
meer multinationale ondernemingen waardoor er 
een rationalisatie van het produktieproces mogelijk 
is. Besparing op vaste kosten (zoals het opzetten van 
een fabriek of onderzoek en ontwikkeling) leidt uit
eindelijk ook tot lagere prijzen. Bovendien zijn de 
burgers gebaat bij een grotere varieteit aan produk
ten. Denk aan de vele verschillende soorten kaas, 
wijn, auto's, enzovoorts die we in Westerse win
kels aantreffen in vergelijking met de saaie keuze 
die men heeft in Ianden die zichzelf uitsluiten van 
internationale handel. Kortom, de harde sector 
moet zich efficient organiseren anders maakt deze 
geen kans op de wereldmarkt. Deze concurrentie
slag zal in de toekomst aileen maar heviger worden. 
Zo worden de prijssubsidies voor landbouwpro
dukten vervangen door inkomensgaranties, waar-

buitenlandse) sector om 
nieuwe afzetmarkten aan te boren in Oost-Europa, 
China en de Tijgers. Met een succesvol exportbe
leid kunnen deze verschuivingen in handelspatro
nen bijdragen aan een nieuwe dynamiek voor onze 
economie. 

Een ander belangrijk kenmerk van de harde sec
tor is een substantiele groei van de arbeidsprodukti
viteit. Het is verbazingwekkend hoe inventief de 
mens is in het ontwikkelen van machines, technolo
gie en methoden zodat er elk jaar minder arbeids
uren nodig zijn om hetzelfde produktieniveau te 
halen. Automatisering, verbetering van produktie
processen en onderzoek en ontwikkeling zijn aan de 
orde van de dag in de harde sector. De hele Botlek 
kan tegenwoordig bij wijze van spreken door een 
handjevol procesoperators bestuurd worden, maar 
ook in het bankwezen is er sprake van een opmars 
van de automatisering en dus van arbeidsbesparing. 
Vee! mensen zemelknopen over de technologische 
vooruitgang omdat deze arbeidsuitstoot en dus 
werkloosheid zou veroorzaken. Dergelijke klaag
zangen kan ik niet goed begrijpen. Als we dezelfde 
economische welvaart kunnen bereiken door min
der te werken dan lijkt me dat een goede zaak. 
Willen we echter het aantal banen handhaven en 
dus het fenomeen van de jobless arowth in de harde 
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Bijdraaen aan het natianale inkomen, de export, de werkeeleeenheid en de vervuilinB 

per sector, 1989,% Land-en lndustrie Electriciteit Bouw Transport Oiensten 

tuinbouw 

netto binnenlands 

produkt 4 20 

arbeidsvolume 4 19 

export 6 69 

broeikaseffect I 3 36 

aantasting ozonlaag 0 54 

verzuring 47 24 

vermesting 85 II 

afval 5 40 

Bron: Steven 1. Keuning, Centraal Bureau voor de Statistiek. 

ector vermijden dan moeten we steeds meer pro
duceren. Een hoge economische groei gaat echter 
veelal gepaard met uitstoot van schadelijke stoffen 
en gassen en dus met een aantasting van de kwaliteit 
van het milieu. Dit is een reden waarom sommigen 
de groei van de harde sector aaQ banden willen leg
gen. Toch is de harde sector van wezenlijk belang 
voor de werkgelegenheid. Hoewel de industrie in 
1990 zo'n Boo.ooo arbeidsplaatsen opleverde, 
genereert de industrie een enorm uitstralingseffect 
naar andere sectoren van de economic. Totaal is de 
industrie verantwoordelijk voor ruim anderhalf van 
de ruim vijf miljoen banen in Nederland, waarvan 
zo'n 53o.ooo banen in de tertiaire dienstensector 
gegenereerd worden.3 Zo bezien is de werkgele
genheid elders in de economic gebaat bij een gezon
de industrie. 

De zachte sector en Baumol 

Een andere belangrijke sector van de Nederlandse 
economic is de zachte sector. Deze bestaat uit wel
zijn, volksgczondheid, zorg, cultuur, onderwijs, 
veiligheid, bestrijding van de criminaliteit, de wo
ningbouw, en bepaalde takken van de dienstverle- · 
ning die zich voornamelijk richten op de binnen
landse markt. Er zijn vijf wezenlijke verschillen tus
sen de zachte sector en de harde sector. Het eerste 
verschil met de harde sector is dat er in de zachte 
sector relatief weinig sprake is van milieuvervui-

1 . Zie bijvoorbeeld E. Bomhoff, Een 
Haaase Lente?, Academic Service, 
Schoonhoven, 1994. 
2. Zie ook 1. Pronk, De Kritische Grens. 
Over Tweespalt en Orde, Prometheus, 
Amsterdam, 1994. 
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ling. Uit de tabel blijkt dat de bouw en de diensten 
vergeleken met land- en tuinbouw en de industrie 
relatief arbeidsintensief zijn, een relatief kleine bij
drage aan de export leveren, en weinig bijdragen 
aan het broeikaseffect, de verzuring en de vermes
ting. Hoewel de bouw een relatief hoge bijdrage 
aan de afvalproblematiek Ievert, veroorzaken de 
andere takken van de zachte sector relatief weinig 
afval. 

Het tweede verschil is dater, alilians in Nederland, 
relatief vee! sprake is van gevestigde belangen in de 
zachte sector. Er is immers weinig onderlinge con
currentie tussen scholen, universiteiten en zieken
huizen, laat staan van serieuze mededinging van 
buiten Nederland. Bovendien is er in vee! takken 
van de zachte sector sprake van kartels, prijsvor
ming en marktverdeling. Gelukkig worden notaris
sen, makelaars en wellicht de medische specialisten 
nu gedwongen hun vaste tarieven op te geven, maar 
helaas zijn er nog steeds teveel belemmeringen op 
toetreding tot deze beroepsgroepen. Het gebrek 
aan concurrentie in de zachte sector kan gedeelte
lijk worden ondervangen door oplegging van kwali
teitseisen, invoering van Michelin-gidsen voor bij
voorbeeld het onderwijs en de zorg, meer open 
tendering voor overheidsopdrachten, en het stimu
leren van concurrentie door prijzen in een regio te 
Iaten afhangen van efficiency-verbeteringen in 

3. Zie F. Suijker en P. Eering, 'Het 
belang van de industrie voor de werk
gelegenheid', ESB, biz. 325-326, 
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andere reg10 s (oftewel 'meetlat-concurrentie') .4 
Toch kan volgehouden worden dat de zachte sector 
van nature minder dynamisch en agressief is dan de 
harde sector. De dienstverlening in de zachte sector 
blijft namelijk mensenwerk. Het derde verschil 
met de harde sector is dat de zachte sector groten
deels afgeschermd is van internationale concurren
tie. Geen wonder dat de zachte sector ook wei de 
binnenlandse sector genoemd wordt. 

Een vierde verschil met de harde sector is dat 
het merendeel van de zachte sector collectief ge
financierd wordt, van overheidsopdrachten afhan
kelijk is, of uit ambtenaren bestaat, en dat er rela
tief weinig gebruik gemaakt wordt van het profijt
beginsel. Ambtenaren en politici, in plaats van de 
burgers, bepalen te vaak welke diensten er geleverd 
worden in de zachte sector. Tevens is er het gevaar 
dat de actoren in de zachte sector tot op zekere 
hoogte verslaafd raken aan de subsidiestromen, en 
dat bewindslieden die een subsidie willen stopzet
ten het hoofd stoten tegen gevestigde belangen. 
Het ontbreken van een goed prijsmechanisme be
moeilijkt het goed aansluiten van de vraag bij het 
aanbod in de zachte sector. Het gebrek aan markt
discipline tezamen met de afhankelijkheid van col
lectieve financiering brengen het gevaar met zich 
mee van verstarring en lethargic. Deze tendens 
wordt in de cultuursector versterkt door een legiti
matie in de intrinsieke waarde en in de gezond
heidszorg door een beroep op professionele auto
nomie van de medische specialisten. 

Het vijfde verschil met de harde sector is de 
relatieflage groei van de arbeidsproduktiviteit in de 
zachte sector. Illustratief is de gezondheidszorg. 
Gedurende de periode 1973 -8 7 bleef de gemiddel
de jaarlijkse groeivoet van het volume van de 
gezondheidszorg ( 1 ,9 procent) ietsje achter bij de 
groeivoet van het volume van het nationale inko
men ( 2 procent), terwijl de gemiddelde prijsstij
ging in de gezondheidszorg (6,6 procent) gemid
deld hoger is dan die van het nationale inkomen 
(S,o procent).5 Ondanks forse bezuinigingen op 
salarissen in de zachte sector en efficientieverbe
teringen, is de produktiviteitsgroei in de zachte sec
tor achter gebleven bij die in de harde sector. Het is 
dan een boekhoudkundige onvermijdelijkheid dat 

4· Zie A. Schliefer, A theory of yard · 
stick competition, Rand journal rif 
Economics, 1985. 
5. Zie Nederland in Drievoud, hoofdstuk 
4.8, Centraal Planbureau, '993 · 

de prijsstijging in de zachte sector en dus de kosten
stijging bij gegeven kwaliteit hoger is dan die in de 
harde sector. Daarom slokt de zachte sector een 
steeds groter aandeel van het nationale inkomen 
op. Dit fenomeen staat bekend als Baumol 's ziekte. 6 

Het aandeel van de gezondheidszorg in het nationa
le inkomen steeg van 3,7 procent in 1960 tot 7,o 
procent in 1987 en 8,5 procent in 1990 . Deze kos
tenstijgingen zijn niet zozeer het gevolg van inhalige 
dokters en ambtenaren of het over de balk gooien 
van geld, maar vee! meer een onvermijdelijke con
sequentie van een produktiviteitsgroei in de zachte 
sector die achterblijft bij de produktiviteitsgroei in 
de harde sector. Ondanks grote efficiency-verbete
ringen (denk bijvoorbeeld aan de groei van polikli
nische verrichtingen of technologische vooruitgang 
in medische apparatuur), stegen de prijzen in de 
gezondheidszorg meer dan elders. Dergelijke ont
wikkelingen zien we ook in het onderwijs, de cul
tuur, veiligheid, bestrijding van de criminaliteit, en 
woningbouw. De technologische vooruitgang in 
deze sectoren ( denk aan computer-gestuurd onder
wijs of electronische vrijheidsstraffen) heeft een 
bovengrens. Voor bijvoorbeeld het .basisonderwijs 
is er een plafond aan de technologische vooruitgang 
die mogelijk is. Indien je onderwijzers met steeds 
grotere klassen opzadelt gaat dat uiteindelijk ten 
koste van de kwaliteit van het onderwijs . Hetzelfde 
geldt voor de bejaardenzorg, het toneel, de politic 
en de meeste andere takken van de zachte sector. 

De-industrialisatie 
Hoezeer de mensen in de zachte sector ook hun 
best doen, het lijkt welhaast onvermijdelijk dat het 
aandeel van de zachte sector in het nationale inko
men stijgt en het aandeel van de harde sector daalt. 
Als industriele produkten en diensten van de zachte 
sector relatief slechte substituten in consumptie 
zijn, om precies te zijn als de elasticiteit van substi
tutie tussen industriele produkten en diensten van 
de zachte sector kleiner dan een is, vertaalt de stij
ging van relatieve prijzen in de zachte sector zich 
inderdaad in een stijging van het aandeel van de 
zachte sector in het nationale inkomen. Tevens 
vindt er dan een verschuiving van werkgelegenheid 
plaats van de harde naar de zachte sector. Dit pro-

6. Zie W.J . Baumel , Macroeconomics 
of unbalanced growth: The anatomy of 
urban crisis, American Economic Review~ 

biz. 741-755, 1967 . 
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ccs staat bekend als de-industrialisatie. De vergro
ting van de zachte sector in termen van budgetaan
deel en werkgelegenheid is met name groot als de 
diensten van de zachte sector luxe goederen en de 
produkten van de harde sector noodzakelijke 
levensbehoeften zijn. 7 

De scheefgroei tussen de harde en de zachte sec
tor van de economic verklaart een gedeelte van de 
nadruk die in Nederland gelegd wordt op het ver
lagen van de collectieve lastendruk en waarom de 
zachte sector steeds meer in een Calimero-rol ge
drukt wordt. Zo bezien is het begrijpelijk dat de 
zachte sector een uiterst defensieve en starre hou
ding aanneemt. Dit is jammer want de keerzijde van 
ecn relatieve !age produktiviteitsgroei is dat de 
zachte sector, in tegenstelling tot de harde sector, 
een relatief grote bijdrage aan de werkgelegenheid 
zou kunnen leveren. Temeer daar uit enquetes 
blijkt dat er een grote maatschappelijke behoefte 
aan de diensten van de zachte sector is en dat bur
gers naarmate ze welvarender worden bereid zijn 
mcer over te hebben voor een goed ontwikkelde 
zachte sector - denk aan goede voorzieningen in 
gezondheidszorg, cultuur en onderwijs. 

Scheqsroei tussen de harde en de zachte sector 
De harde sector staat bloot aan internationale con
currentie, Ievert een belangrijke bijdrage aan de 
exportpositie, moet zichzelf bedruipen, en kan 
bogen op een relatief hoge groei in de arbeidspro
duktiviteit en steeds lagere relatieve prijzen, maar 
heeft steeds minder werknemers nodig en stoot 
relatief vee) vervuilende stoffen en gassen uit. De 
hardc sector genereert evenwel veel werkgelegen
heid in de zachte sector. De zachte sector daarente
gen is nog steeds teveel beschermd van de tucht van 
de markt, wordt gevoed door de hand van de over-

7. Indien huishoudens een nutsfunctie 
hebben met een constante elasticiteit van 
substitutie tussen produkten van de 
harde en de zachte sector ( ), geldt dat de 
groei van de werkgelegenheid in de zach
te sector en de groei in de consumptie 
van diensten van de zachte sector beiden 
gelijk zijn aan: 

(I -J.L) (I- ) [J.l+( I -J.L)( I- )- I]- I 
waar >o, o<J.L<I en , respectievelijk, 
de groei van de arbeidsproduktiviteit in 
de harde sector, het aandeel van de zach
te sector in het nationale inkomen, en de 
ratio van strikt noodzakelijke consumptie 
tot feitelijke consumptie van diensten 
van de zachte sector voorstellen. Het 
aandeel van de zachte sector in het natio-

heid, en moet het ondanks forse aderlatingen stel
len met een relatieve lage groei in de produktiviteit 
en kampt dus met steeds hogere relatieve prijzen, 
maar biedt de mogelijkheid van zeer veel ar
beidsplaatsen, is relatief schoon, en voorziet in een 
grote maatschappelijke behoefte. Deze verschillen 
tussen de zachte en de harde sector lei den enerzijds 
tot de-industrialisatie, en een steeds groter aandeel 
van diensten en de zachte sector in het nationale 
inkomen, anderzijds tot een bedreiging van de 
werkgelegenheid, een aantasting van de kwaliteit 
van de dienstverlening in de zachte sector, een toe
nemende verslechtering van het milieu, en een on
dermijning van de duurzaamheid van onze samenle
ving. Het is buiten kijf dat Nederland gebaat is bij 
een gezonde ontwikkeling van zowel de harde als de 
zachte sector. 

In Nederland wordt de groeiende kloof tussen 
de harde en de zachte sector versterkt door een 
andere vicieuze cirkel. De achterblijvende produk
tiviteitsgroei in de zachte sector maakt het, zoals 
gezegd, onvermijdelijk dat haar aandeel in het 
nationale inkomen en dus de collectieve lastendruk 
alsmaar stijgt. In een kleine open economic met 
relatief weinig immobiele produktiefactoren zoals 
Nederland wordt deze lastendruk uiteindelijk afge
wenteld op arbeid. Dit is waarom de wig tussen de 
arbeidskosten (inclusief werkgeversbelastingen en
premies) en het nettoloon gestaag gegroeid is gedu
rende de laatste decennia. Het gevolg van deze ont
wikkeling is een dalende arbeidsmarktparticipatie 
en een structurele stijging van het aantal werklozen 
en arbeidsongeschikten. 8 De verslechtering van de 
verhouding tussen het aantal inactieven en actieven 
tast de financiele grondslag van de Nederlandse ver
zorgingsstaat aan. Er komen immers relatief steeds 
minder belastinginkomsten zodat de economic 

nale inkom en en werkgelegenheid in de 
< zachte sector stijgen als < 1. De stij
ging is met name groot als >o, d.w.z. 
als diensten van de zachte sector luxe 
goederen zijn. In het speciale geval dat de 
inkomenselasticiteit voor consumptie 
van diensten van de zachte sector gelijk is 
aan een (d.w.z. =o), komt de conditie 
voor expansic van de zachte sector over
ceo met een prijselasticiteit voor dien
sten van de zachte sector kleiner dan een. 
8. Zie H.A. Keuzenkamp, F. van der 
Ploeg en A. van Soest, Vicious circles 
behind the dykes, Disability and unemploy
ment in the Netherlands, discussion paper 
93 - I64, Tinbergen Institute, I993· 
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steeds meer zucht onder het juk van de vele over
drachten aan de inactieven. Zo bezien heeft 
Baumol 's ziekte bijgedragen aan de tweedeling in 
onze maatschappij. De steeds lagere arbeidsmarkt
participatie brengt immers het gevaar met zich mee 
dat er steeds meer bezuinigd moet worden op uit
keringen en/ of de collectieve uitgaven aan de zach
te sector. Welligt het voor de hand dat kwantitatief 
bezien de relatief coulante uitvoering van de sociale 
zekerheid een veel belangrijkere factor is geweest 
in de stijging van het aantal inactieven dan de 
scheefgroei tussen de harde en de zachte sector. In 
dit essay ligt de nadruk echter op de interconnnec
ties tussen Baumol's ziekte, de stijgende lastendruk 
en de verslechtering van de verhouding tussen het 
aantal inactieven en actieven in de maatschappij. 

Traditionele oplossinasrichtinaen 
Het Nederlandse politiek-economische debat lijkt 
deze oorzaken van de fundamentele scheefgroei 
tussen de harde en zachte sectoren van de economie 
en de toenemende tweedeling tussen actieven en 
inactieven niet voldoende te onderkennen. Weier
kennen de politiek en de sociale partners dat het 
grote aantal inactieven in de Nederlandse samen
leving een groot probleem is en zij dragen daarom 
een aantal oplossingen voor dit probleem aan. Men 
is reeds drie kabinetten bezig met het bezuinigen op 
de collectieve sector om ruimte te maken voor par
ticulier initiatief. Dit ging te weinig door het maken 
van expliciete keuzes over welke delen van de zach
te sector wei en welke niet overgeheveld moeten 
worden naar de ma:rktsector. T e vaak vermijdt men 
keuzes door de riicksichtslose methode van de kaas
schaaf zoals het onevenredig bevriezen van ambte
narensalarissen, het afschaffen van prijscompensatie 
of het structured inboeken van efficiency-kortin
gen. Als je echter werknemers in de zachte sector 
peanuts betaalt, krijg je chimpansees. Er is een le
vensgroot gevaar dat deze strategie de zachte sector 
demotiveert en de kwaliteit van het Ieven schaadt. 
Een betere keus zou bijvoorbeeld zijn het afschaffen 
van objectsubsidies in de woningbouw en het verso
beren van de studiefinanciering. 

Sommige politici pleiten voor een korting op de 
hoogte van de uitkeringen of een basisstelsel voor 
de sociale zekerheid om Nederland weer aan de slag 
te krijgen. Men houdt de burgers voor dat deze be
zuinigingen eenmalig zijn en dat we daarna weer 
rustig door kunnen gaan zonder de fundamenten 
van onze economie te herzien. Er is echter een 

grote kans dat dit een illusie zal blijken te zijn, 
omdat de bovengeschetste scheefgroei tussen de 
harde en de zachte sectoren van onze economie tel
kens weer zal nopen tot verdergaande bezuinigin
gen. Alles op alles wordt gezet om de economische 
groei in met name de harde sector te stimuleren 
opdat de overheid genoeg belastinginkomsten heeft 
om de zachte sector te financieren en de uitkerin
gen te kunnen betalen. Deze strategie is begrijpe
lijk, maar houdt het gevaar in dat dit ten koste van 
de kwaliteit van het milieu gaat en dus de belangen 
van de kinderen van onze kinderen schaadt. Groei 
van de harde sector is gewenst, maar dit moet zo 
min mogelijk gepaard gaan met vervuiling. 

Een andere oplossing, populair bij de vakbewe
ging, is het eerlijk verdelen van het aantal uren 
werk door stelselmatige invoering van arbeidstijd
verkorting. Hoewel ik selectieve vormen van ar
beidstijdverkorting toejuich indien zij gepaard gaan 
met bedrijfstijdverlenging in kapitaal-intensieve 
sectoren en verruiming van openingstijden voor de 
detailhandel of met zorg- en studieverlof, griezel ik 
bij de gedachte dat met z'n allen minder uren gaan 
werken de belangrijkste oplossing voor de toene
mende inactiviteit in onze maatschappij is. Ver
mindering van het arbeidsaanbod (of het nu VUT, 

onbedoeld gebruik van de w A o of A TV is) maakt 
een land op den duur alleen maar armer. Minder 
arbeidsaanbod leidt tot minder neerwaartse druk 
op lonen waardoor uiteindelijk ook de vraag naar 
arbeid daalt. Het gevolg is dat de nationale econo
mie op een steeds lager pitje gaat draaien en het 
draagvlak voor de verzorgingsstaat en de zachte sec
tor nog meer ondermijnd wordt. Vermindering van 
het arbeidsaanbod klinkt sympathiek en is be
langrijk voor de emancipatie van de samenleving, 
maar lost de problemen die veroorzaakt worden 
door de scheefgroei tussen de harde en zachte sec
toren en de verslechtering van de verhouding tus
sen het aantal inactieven en actieven niet op. 

Een laatste oplossing die van tijd tot tijd van stal 
gehaald wordt door de 'elite' van het bedrijfsleven 
is protectionisme om de harde sector te vrijwaren 
van concurrentie uit lage-lonen-landen. Een derge
lijk beleid raakt wal noch schip . Door beperking 
van vrijhandel worden de burgers opgezadeld met 
te dure en inferieure produkten. Tevens wordt ont
wikkelingslanden de kans ontnomen zich te ontwik
kelen waardoor de instroom van migranten uit deze 
Ianden toeneemt. De invoer van produkten uit de 
Derde Wereld is gedaald tot slechts zo'n tien pro-
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cent van de totale invoer. Het is dus moeilijk vol te 
houden dat onze industrie aan concurrentie met de 
Derd Wereld ten onder gaat. Protectionisme is 
ongetwijfcld destructief en remt de groei van de 
arbcidsproduktiviteit in de harde sector. Op lange 
tcrmijn echter veroordeelt protectionisme een land 
tot een verstarrende, lethargische economic met 
een !age welvaart. Geen leuk perspectief. Boven
dien is protectionistisch beleid naar de ontwikke
lingslanden toe in strijd met intemationale solidari
tcit. Vee! beter is het om minder ontwikkelde ian
den een kans te geven zichzelf te ontplooien door 
handelsbelemmeringen voor deze Ianden op te 
heffen. Ons exportbeleid moet gericht worden op 
het ontginnen van nieuwe afzetmarkten in Ianden 
die zich momenteel snel aan het ontwikkelen zijn. 
De burger heeft baat bij vrijhandel, want het geld 
dat bespaard wordt op bijvoorbeeld goedkope tex
tielprodukten uit China kan besteed worden aan 
Nederlandse zorg, veiligheid of cultuur en aan 
Nederlandse high-tech produkten. Zo bezien komt 
vrijhandel de werkgelegenheid ten goede, mits men 
bereid is de structuur van onze e.conomie te rich ten 
op die activiteiten waar we intemationaal het best 
kunnen concurreren. 

PrivatiserinB en dereaulerinB van de zachte sector 
versus loanmatiBinB 

Bovenstaande oplossingsrichtingen bestrijden eer
der de symptomen dan de oorzaak van de scheef
groei tussen de harde en de zachte sector. Men zou 
met enigc overdrijving zelfs kunnen stellen dat ze 
slechts leiden tot uitstel van executie. Een echte 
oplossing van de scheefgroei tussen de harde en de 
zachte sector, de permanente aanvallen op de zach
te ector, de slechte verhouding van inactieven tot 
actieven, en de verdergaande aantasting van het 
milieu vereist meer ruimte en wellicht ook een 
ander perspectief voor de zachte sector. In plaats 
van alsmaar te beknibbelen op de zachte sector 
moet er in deze sector gei'nvesteerd worden. De 
harde sector heeft immers ook baat bij een interes
sant cultureel klimaat, gezonde en goed geschoolde 
werkncmers, en een toegankelijke huisvesting. Een 
goede zachte sector is immers een belangrijke fac
tor voor bedrijven die zich willen vestigen in 
Nederland. 

Ecn methode om de scheefgroei tussen de harde 
en zachtc sectoren van de economie te doorbreken 
is ronduit revolutionair: grootscheepse overheve
ling van de zachte sector naar de marktsector en 

vergaande deregulering van de Nederlandse econo
mie. Er wordt dan een zwaar beroep gedaan op 
burgers en bedrijven om meer eigen verantwoor
delijkheid te nemen voor onderwijs, cultuur, 
gezondheid en zorg. Hoewel vele staatsbedrijven in 
de loop der jaren zijn geprivatiseerd en verschillen
de subsidies onder druk staan, rept geen van de ver
kiezingsprogramma's echter over privatisering van 
bijvoorbeeld scholen, universiteiten, ziekenhuizen, 
zorginstellingen en politic of over afschaffing van 
sociale woningbouw. Dit is niet verwonderlijk, 
omdat dan de toegankelijkheid tot de diensten van 
de zachte sector voor de kansarmen op het spel 
staat. Toch schept een dergelijke strategic ruinlte 
om de collectieve lastendruk te verlagen en daar
mee Nederland weer aan de slag te krijgen. Het 
proces van de-industrialisatie leidt, zolang de 
loonelasticiteit van het aanbod van arbeid positief is 
en de zachte sector in particuliere han den is, tot een 
gestage stijging in de werkgelegenheid. Echter, 
indien de zachte sector collectief gefinancierd 
wordt, dan vertaalt de stijging van het aandeel van 
de zachte sector in het nationale inkomen zich in 
een stijging van de collectieve lastendruk. Dan 
moet men niet vreemd opkijken indien na verloop 
van jaren de verhouding tussen het aantal inactieven 
en actieven keer op keer stijgt. 

De enige sociale oplossing die ruimte schept 
voor de zachte sector zonder tot grootscheepse pri
vatisering over te gaan is een strengere uitvoering 
van de sociale zekerheid en een voortdurende inko
mensmatiging. Wim Kok gaf dit reeds aan in ecn in
terview in NRC-Handelsblad van 28/2/1994: 'de 
mensen moetcn er rekening mee houden dat ,er 
deze eeuw helemaal geen ruinlte voor koopkracht
stijging meer voor ze is'. Oit betoog voor enerzijds 
sobcrheid en solidariteit van werknemers in de 
harde sector met de zachte sector en de uitkerings
gerechtigden en anderzijds een strengere uitvoe
ring van de sociale zekerheid is essentieel voor het 
handhaven van de sociale cohesie in ons land. Loon
matiging is nodig om, met de woorden van Joop 
den Uyl, 'de boel bij elkaar te houden'. Anderzijds 
moet erkend worden dat voortdurende loonmati
ging ten koste kan gaan van loondifferentiatie en 
dus bestaande situaties van schaarste en overschot 
op de arbeidsmarkt kan Iaten voortbestaan. Boven
dien kan loonmatiging scholing, vcrnieuwing, onder
zoek en ontwikkeling ontmoedigen. 
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Moeilijke boodschap 
Op langere termijn is het onvermijdelijk dat delen 
van de zachte sector niet meer uit collectieve mid
delen gefinancierd kunnen worden, maar dan aileen 
als de overheid kan garanderen dat ook de lagere 
inkomens een eerlijke kans op dienstverlening van 
de zachte sector hebben. Het ligt voor de hand dat 
er verzet uit vele hoeken van de samenleving tegen 
deze offensieve strategie voor de zachte sector zal 
komen. Er zijn immers vee! (deel)belangen mee ge
moeid. De politiek zal de komende jaren uit moe
ten leggen dat een dergelijke strategie niet een ordi
naire bezuinigingsstrategie is, maar nieuwe en bete
re kansen schept voor de zachte sector. Baumol 's 
ziekte heeft alleen maar een dodelijke afloop indien 
we door blijven gaan met het merendeel van de 
za.chte sector collectief te financieren. De goede 
boodschap is namelijk dat we ons best een omvang
rijke zachte sector kunnen veroorloven zolang we 
deze maar niet financieren uit belastingen op ar
beid! Hoewel de zachte sector een steeds groter 
aandeel van het nationale inkomen zal blijven 
opslokken, kunnen we ons de diensten van de zach
te sector toch steeds beter permitteren. Het aantal 
arbeidsuren dat nodig is om een gegeven hoeveel
heid diensten van de zachte sector te verkrijgen 
daalt immers elk jaar. Zo bezien wordt de zachte 
sector elk jaar ook een klein beetje goedkoper. 

Aan de politici de taak om uit te leggen dat ook 
al lijken . de prijzen van de diensten die geleverd 
worden door de zachte sector de pan uit te rijzen, 
de kosten van die diensten in arbeidsuren gestaag 
dalen. Zowel ten gevolge van de hoge produktivi
teitsgroei in de harde sector als van de lage produk
tiviteitsgroei in de zachte sector worden we steeds 
rijker en kunnen we ons de diensten van de zachte 
sector steeds beter veroorloven. Dit suggereert dat 
veel takken van de zachte sector geen moeite zullen 
hebben zich te handhaven en zelfs te versterken, 
zolang ze zich een plaats weten te veroveren in de 
marktsector. Dit argument wint aan kracht als de 
burgers relatief meer diensten van de zachte secto
ren vragen naarmate hun inkomen stijgt. Als de 
zachte sector haar heil blijft zoeken in de schoot van 
de collectieve sector, zal ze steeds meer botje bij 
botje moeten leggen en hieraan uiteindelijk kapot 
gaan. 

Durven kiezen 
De overheid zal keuzen moeten maken wat ze wei 
en wat ze niet naar de marktsector wil overhevelen. 

In een aantal gevallen neemt de zachte sector het 
heft al ip eigen handen. Een goed voorbeeld is 
Totaal Vervoer in Drente. Dit initiatief speelt in op de 
problematiek van onrendabele buslijnen op het 
platteland door een Aexibele combinatie van bus
en taxiritten aan te bieden. Zonder subsidie voor
ziet dit systeem van streekvervoer in een belangrij 
ke maatschappelijke behoefte. Dit laat onverlet dat 
de (regionale) overheid vouchers kan geven aan 
rninder draagkrachtigen om de toegankelijkheid 
van dit streekvervoer te verbeteren . Een ander 
voorbeeld is de Haagse onderneming Planpraktijk 
van Jet Cremers dat zich beweegt op het terrein van 
de uitvoering van sociale zekerheidswetten en 
schuldhulpverlening. De ruim honderd werkne
mers van dit bedrijf helpen huishoudens in heel 
Nederland van hun schuldenlasten af te komen door 
ze in te Iaten zien dat financiele problemen als een 
bedrijfsprobleem beschouwd moeten worden. Dit 
succesvolle bedrijf vervult een voorbeeldfunctie in 
de zachte sector en is door de Kamer van 
Koophandel beloond met een vermelding voor ver
nieuwend ondernemerschap. In vele andere geval
len zal de overheid het voortouw moeten nemen in 
het stimuleren van nieuwe perspectieven voor de 
zachte sector. 

Gevaar voor toeaankelijkheid 
De zachte sector heeft recht op duidelijkheid opdat 
ze haar eigen strategie voor de toekomst kan bepa
len. Ik heb er niet vee! vertrouwen dat de politiek 
op korte termijn dit zal verschaffen. De politiek 
heeft bijvoorbeeld nog steeds geen handen en voe
ten gegeven aan de 'trechter van Dunning'·. Het is 
een teken van een beschaafde maatschappij dat de 
zorg voor verstandelijk gehandicapten uit collectie
ve middelen gefinancierd wordt. Het is de hoogste 
tijd dat de politiek een smal basispakket voor de ge
zondheidszorg durft te definieren dat ook in aan
merking komt voor collectieve financiering. Daar 
bovenop kunnen burgers zich bijverzekeren bij par
ticuliere verzekeringsmaatschappijen die niet zullen 
nalaten remaelden (zoals eigen risico en eigen bijdra
gen) in te voeren. Het probleem met bijverzekeren 
is dat dit te duur wordt voor mensen met hoge 
gezondheidsrisico 's . De verzekeringsmaatschappij
en zullen immers proberen de mensen met lage 
gezondheidsrisico 's aan te trekken door het aanbie
den van polissen met een hoog eigen risico en een 
lage premie. Dit gaat ten koste van solidariteit, 
want de mensen met relatief hoge gezondheidsrisi-
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cio's worden dan geconfronteerd met (te) hoge 
pr mies of kunnen zich simpelweg niet (veroorlo
v n) bi j ( te) verzekeren. 

De overheid moet tevens durven kiezen om 
middelen vrij te maken voor goede voorzieningen 
en fatso nlijke salarissen in bet lager en middelbaar
onderwijs en voor bet taalonderwijs voor allochto
nen. Dit zijn immers collectieve goederen. Het 
LBO en M BO echter steeds meer in organisatorische 
n financiele samenwerking met bet bedrijfsleven 

gestalte zullen moeten krijgen. De overheid zal in 
de toekomst zelf minder taken moeten uitvoeren en 
meer en meer een regiefunctie op zich moeten 
nemen. Voor bet HBO en wo kan gedacht worden 
aan een vee! strengere en sobere studiefinanciering, 
mits er een goede garantieregeling voor leningen 
gctroffen wordt voor studenten uit kansarme mil
ieus. De burgers kunnen fiscale spaarfaciliteiten 
gegeven worden om het aantrekkelijker te maken 
een potje op te bouwen voor wanneer de kinderen 
naar bet HBO ofwo gaan. Wanneer studenten zelf 
een groter aandeel van de kosten van bet hoger 
onderwijs betalen, worden ze vee! mondiger. Do
c nten worden gestimuleerd beter te presteren en 
de verschillende instellingen worden gedwongen 
me r met elkaar te concurreren. Daar tegenover 
staat dat het boger onderwijs meer vrijheid gegeven 
zal moeten worden om beter op maatschappelijke 
behoeften in te kunnen spelen. Emancipatie van de 
burgers vereist een groter percentage van mensen 
die hun eigen huis bezitten en daar ook verantwoor
delijkheid voor willen nemen. Dit zal de kwaliteit 
van bet huizenbestand ten goede komen. De ontlui
kende commercialisatie van de musea client gesti
muleerd te worden, omdat bet van belang is dat de 
musea er alles aan doen kunst zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken voor de burger. Dit zijn een 
klein aantal voorbeelden van terreinen waar de 
overheid de verantwoordelijkheid voor de zachte 
sector kan overdragen aan particulier initiatief, 
zonder dat dit teveel ten koste van solidariteit met 
zwakkeren in de samenleving behoeft te gaan . 

Besluit 
De burgers zullen een steeds groter aandeel van hun 
inkom en besteden aan diensten van de zachte sector 
en dit kan de werkgelegenheid stimuleren. De 
zachte sector zal een ware opleving doormaken met 
een hausse aan banen in de zorg, veiligheid, afval
verwerking, cultuur en onderwijs. Wil de zachte 
sector een echte countervailing power van de harde 
sector worden, dan zal ze zich moeten leren ont-

plooien in de marktsector. Op termijn is dit de 
enige logische weg naar een duurzame samenle
ving. Het is mijn overtuiging dat in de komende 
tien a twintig jaar steeds meer takken van de zachte 
sector overgeheveld zullen worden naar de markt
sector. De overheid moet hier een leidende, stu
rende en slagvaardige rol in vervullen en vooral 
durven kiezen wat onder de publieke en wat onder 
de particuliere verantwoordelijkheid valt. Er is een 
gevaar dat de overheid de succesvolle delen van de 
zachte sector overhevelt naar de marktsector, ter
wijl de kneusjes in de boezem van de overheid blij
ven. Het is echter de bedoeling dat de overheid 
aileen die delen van de zachte sector stimuleert die 
bet karakter hebben van een collectief goed of strikt 
noodzakelijk zijn voor burgers die niet voor zichzelf 
op kunnen komen. 

De uitdaging voor de overheid is delen van de 
zachte sector naar de markt over te hevelen en tege
lijkertijd nieuwe instrumenten te zoeken om kans
armen aan bod te.laten komen. De rol van ministe
ries als vws en ocw zal drastisch veranderen. 
Ambtenaren zullen steeds minder belangrijke taken 
van de zachte sector zelf uitvoeren. In plaats daar
van zullen deze ministeries vee! meer initiatief en 
creativiteit in de zachte sector moeten stimuleren 
en uitdagen vanuit een marktconstellatie. Tevens 
zal de overheid ervoor moeten waken dat de prijzen 
die in de zachte sector gehanteerd gaan worden cor
recte signalen zijn van maatschappelijke (niet nood
zakelijk economische) schaarste en overvloed. De 
overheid kan sturen door aanpassingen van relatie
ve prijzen, want winstmaximalisatie voorziet niet 
altijd in een maatschappelijke behoefte. De over
heid zal in een ge'individualiseerde samenleving 
steeds meer regisseur in plaats van uitvoerder moe
ten worden. 

Dergelijk beleid schept nieuwe perspectieven 
voor die takken van de zachte sector die bet aandur
ven risico's te nemen en zich te moderniseren. ln
dien dit op grote schaal gebeurt, kan Nederland de 
komende tien a twintig jaar toegroeien naar een 
kennisintensieve samenleving waar iedereen een 
goede kans heeft op werk, waar de aantasting van 
de natuur een halt toegeroepen wordt, waar de 
scheefgroei tussen de harde en zachte sectoren van 
de economic niet gepaard gaat met een hogere col
lectieve lastendruk en toenemende inactiviteit, en 
waar de zachte sector een kans krijgt zich te verster
ken en te innoveren. Kortom, een duurzame maat
schappij met een evenwicht tussen economisch elan 
en sociale cohesie . 
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