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Keuzes maken

Als we het belangrijk vinden om klimaatverandering tegen te gaan zullen we echt min-
der moeten vliegen. Hoe we dat voor elkaar krijgen, zonder onze vrijheid van reizen op 
te geven, beschrijven Eke Eijgelaar en Paul Peeters in dit nummer. 

‘Waarde — ook economische — is geen neutraal begrip, maar wordt mede bepaald door 
de keuzes die we maken’, stelt Camille Creyghton in het essay waarmee ze de Banning-
prijs 2020 won. Ideeën over de mensen die we willen zijn en over de samenleving waarin 
we willen leven, helpen ons om te bepalen wat we waardevol en belangrijk vinden.

Een samenleving met minder ongelijkheid en betere banen bereiken we alleen als we 
de machtsbalans tussen werkenden en werkgevenden herstellen, schrijft Paul de Beer in 
reactie op het rapport van de commissie-Borstlap. Ook het essay van Alfred Kleinknecht 
gaat over onze arbeidsmarkt: we hebben meer loonstijgingen en minder flexibilisering 
nodig om de arbeidsproductiviteit weer te laten stijgen.

Willen we een geslaagde multi-etnische samenleving, dan moeten we stoppen met 
het uitvergroten van verschillen en het stellen van overspannen verwachtingen meent 
Jan Willem Duyvendak in reactie op de documentaire ‘Terug naar de Akbarstraat’ van 
Gülsah Dogan en Felix Rottenberg. Ook Emily Miltenburg reageert op deze documen-
taire. Ze doet dat aan de hand van onderzoek dat ze uitvoerde voor het SCP.

Verder in dit nummer: Frans Becker en Tamara Becker over de rol van H.B. Wiardi 
Beckman in de Tweede Wereldoorlog en Daniël Boomsma over het herstellen van de his-
torische band tussen D66 en de PvdA.

Redactioneel
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Column

De overheid is geen marktpartij

Door Marijke Linthorst
Redacteur S&D

Volgens verschillende onderzoeken is er in 
Nederland sprake van een groeiende tweede-
ling. Deze doet zich voor op tal van terreinen: 
wonen, werk, inkomen en onderwijs. De 
rode draad is daarbij steeds hetzelfde. Wie op 
achterstand staat komt er niet meer tussen. 
De tweedeling ontgaat ook de Nederlandse 
burgers niet. Volgens de laatste Burgerperspec-
tieven van het SCP maakt een groot deel van 
de ondervraagden zich zorgen over een recht-
vaardige verdeling van baten en lasten en een 
groeiend verschil tussen arm en rijk.

Alle reden om de stormbal te hijsen maar 
het blijft, ook binnen de PvdA, opmerkelijk stil. 
Natuurlijk, we hebben allerlei ideeën om de on-
gelijkheid terug te dringen. Het afschaffen van 
de overdrachtsbelasting voor starters en het 
verhogen van de inkomensgrens voor sociale 
huurwoningen bijvoorbeeld op het terrein van 
de huisvesting. Of het creëren van brede brug-
klassen, laagdrempelige huiswerkbegeleiding 
en het stapelen van opleidingen in het onder-
wijs.  En een pensioen- en arbeidsongeschikt-
heidsverzekering voor (schijn)zelfstandigen. 

Het zijn verbeteringen die de scherpste 
kantjes van de tweedeling afhalen maar de 
fundamentele oorzaken niet aanpakken. In 
de huidige krappe woningmarkt bijvoor-
beeld, waar beleggers hun kapitaal graag 
in huizen steken, is een verhoging van de 
overdrachtsbelasting tot 10 % voor deze groep 
een lachertje. Waar komt deze halfslachtige 
‘oplossing’ vandaan?

De afgelopen decennia zijn steeds meer 
overheidstaken overgeheveld naar de markt 
en naar de burgers.  Dat heeft op zichzelf al 
geleid tot toenemende ongelijkheid. Maar de 
genadeklap is toegebracht door iets anders. 

De overheid heeft zich niet alleen teruggetrok-
ken, waar zij nog wel optreedt heeft zij zich 
ook een andere rol aangemeten. De overheid 
opereert niet meer als marktmeester maar als 
marktpartij. Met alle doelstellingen die daar-
bij horen. Het maximaliseren van opbrengst 
is daar één van. De verhuurderheffing (een 
belasting die aan woningverhuurders wordt 
opgelegd; de corporaties betaalden in 2019 
€ 1,7 mrd) had geen enkel ander doel dan de 
schatkist te spekken. En als het om de verkoop 
van grond gaat, willen zowel het Rijk als de 
gemeenten de hoofdprijs, ten koste van be-
taalbare woningen. 

Het is tijd om ons opnieuw te bezinnen op 
de rol van de overheid. Essentiële bestaans-
voorwaarden zijn een maatschappelijke aan-
gelegenheid. Daarbij kan de overheid zich wat 
mij betreft niet afzijdig houden. Wat willen we 
met de woningmarkt? Is het een markt voor 
de hoogste bieder? Of verdienen onze burgers 
een fatsoenlijk en betaalbaar dak boven hun 
hoofd? In het laatste geval zijn ingrijpende 
maatregelen nodig. Wat zoden aan de dijk 
zet is de voorwaarde dat de koper (of een 
verwant) zelf in het huis gaat wonen. En het af-
schaffen van de verhuurderheffing. Willen we 
van onderwijs weer het emancipatievehikel 
maken dat het ooit was? Dan moeten we zor-
gen voor gelijke kansen. En dat betekent dat 
we (veel) meer moeten doen voor kinderen en 
scholen die op achterstand staan. 

Als zich op alle cruciale leefgebieden een 
groeiende tweedeling ontwikkelt, redden we 
het niet meer met het plakken van pleisters. 
Dan hebben we nieuwe vergezichten nodig. 
Daarbij kunnen we leren van Den Uyl. Hij 
formuleerde bescheiden doelstellingen: de 
boel een beetje bij elkaar houden. Maar hij 
realiseerde zich terdege dat daar ingrijpende 
maatregelen voor nodig waren: spreiding van 
kennis, macht en inkomen. Dat geldt ook nu.



S &   D Jaargang 77 Nummer 1 Februari 2020

55

Minder vliegen moet, maar 
hoe doen we dat?
De afgelopen achttien jaar is de CO2-voetafdruk van Nederlandse 
vakantiegangers met zo’n 14 % gestegen. Dat komt vooral doordat 
we steeds meer en verdere vliegreizen maken. De luchtvaart is in 
Nederland inmiddels een belangrijke veroorzaker van broeikas-
gasemissies. Als we zo doorgaan is het alleen al door ons vlieg-
gedrag onmogelijk de opwarming van de aarde te beperken. 

EKE EIJGELAAR & PAUL PEETERS

Onderzoeker duurzaam toerisme, Breda University of Applied Sciences, respectievelijk lector duurzaam toerisme en 
vervoer, Breda University of Applied Sciences

De luchtvaart is sinds kort een verhit onder-
werp van gesprek. Dat terwijl er decennialang 
eigenlijk geen discussie over mogelijk was 
— vastgeroest als het luchtvaartdossier zat in 
de mainport-retoriek van zowel politiek als 
industrie. Schiphol moest groeien. Burgers 
werden tevreden gehouden met poldermodel-
len als het Alders Akkoord. 

Broeikasgasemissies waren sowieso nooit 
echt een onderwerp van gesprek — de lucht-
vaart is immers internationaal, dus was de 
aanname dat ook de oplossing internationaal 
moest zijn. Ook het klimaatverdrag van Parijs 
bracht daar aanvankelijk geen verandering in, 
aangezien de internationale luchtvaart buiten 
de afspraken valt. 

Een aantal gebeurtenissen heeft de schijn-
werpers toch op de luchtvaart doen richten. 
Beginnend met een adviesrapport van de Raad 
voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), 
wordt steeds openlijker aan de economische 
mainportfunctie van Schiphol getwijfeld.1 
Vanaf begin 2017 wordt Lelystad Airport een 

hoofdpijndossier dat grote emoties in de 
maatschappij blijft oproepen. Sinds de herfst 
van dat jaar wordt ook het klimaatvraagstuk 
aan de uitbreidingsplannen van Schiphol 
gelinkt. Anno 2020 realiseert iedereen zich 
dat de luchtvaart bij moet dragen aan het 
halen van de klimaatdoelen, al verschillen de 
meningen over het ‘hoe’. Over dat hoe gaat dit 
artikel: in het bijzonder over de klimaatim-
pact van vakantiegangers en welke (beleids)
oplossingen daarvoor mogelijk zijn.

Bijdrage luchtvaart aan klimaat
verandering

Bronnen uit de luchtvaartwereld herhalen 
al jaren de mantra dat de bijdrage van de 
wereldwijde luchtvaart aan alle CO2-emissies 
‘slechts’ 2 % is. Die schatting is aantoonbaar te 
laag, al is het lastig een exact cijfer te geven. 
Een team van gerenommeerde onderzoekers 
zette de wereldwijde bijdrage van de lucht-
vaart aan de CO2-emissies voor 2005 op 2,5 %. 
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Figuur 1 Broeikasgasemissies naar lucht in miljarden kilogram (categorieën CBS), 2018

Figuur 2 Vakantievoetafdruk voor vervoer van huis naar de bestemming in kg CO2 per persoon 
per gebruikte vervoerswijze en bestemmingsland, 2018
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Door diverse effecten op grote hoogte — met 
name de condenssporen (‘contrails’) — is 
de totale impact van vliegverkeer op het 
klimaat echter veel groter dan die van CO2-
emissies an sich. De totale bijdrage van de 
luchtvaart aan klimaatverandering (de ‘ra-
diative forcing’) stelden deze onderzoekers 
daarom op gemiddeld 4,9 % (met een range 
van 2 tot 14 %).2 

Doordat de gehele impact van de lucht-
vaart op klimaatverandering op dit moment 
nog moeilijk exact is vast te stellen, worden 
deze effecten vaak helemaal niet meegeno-
men in berekeningen.3 Het wel of niet meene-
men van deze effecten verschilt overigens per 
land en organisatie. Zowel het Duitse als het 
Oostenrijkse Umweltbundesamt geeft bijvoor-
beeld wel een wetenschappelijke schatting 
van de totale bijdrage weer. 

Niet-gouvermentele organisaties en aan-
bieders van klimaatcompensatie gebruiken 
vaak een ophoogfactor in hun emissiebereke-
ningen voor vliegreizen, variërend van 1,5 tot 
3 maal de CO2-emissies. Het milieuagentschap 
van de Europese Unie, de EEA, werkt weer met 
statistiek over alle broeikasgasemissies (en 
zonder ophoogfactor). Binnen de EU is de bij-
drage van de interne luchtvaart aan alle broei-
kasgasemissies in 2016 berekend op 3,3 %.4 Als 
alle EU-gerelateerde vluchten (dus ook buiten 
de EU) worden meegenomen, is het aandeel 
van de luchtvaart aan de Europese broeikas-
gasemissies ongeveer anderhalf keer zoveel, 
dus een kleine 5 %.

Toerisme

Toerisme draagt aanzienlijk bij aan onze CO2-
voetafdruk en dat komt voor een groot deel 
doordat er tijdens vakanties gevlogen wordt. 
De bijdrage van het wereldwijde toerisme 
aan alle CO2-emissies is voor 2005 op 5 % be-
rekend, waarvan 40 % werd veroorzaakt door 
vliegen.5 Vliegvakanties veroorzaakten in 
2018 62 % van alle vakantie- CO2-emissies van 
Nederlanders, terwijl ze 25 % van alle vakan-
ties uitmaakten.6 

De Nederlandse luchtvaart in totaal pro-
duceerde in 2018 ongeveer de helft van de 
broeikasgasuitstoot van de transportsector, 
en zo’n 6,5 % van die van de gehele Nederlandse 
economie. In een vergelijking van alle secto-
ren van de Nederlandse economie, inclusief 
particuliere huishoudens, staat de luchtvaart 
op de vijfde plaats qua broeikasgasemissies 
(zie figuur 1). 

Zo’n 95 % van de uitstoot van de luchtvaart 
vindt buiten de landsgrenzen plaats. Daarmee 
valt zij officieel buiten de scope van de klimaat-
doelen voor Nederland, maar dat neemt de 
Nederlandse verantwoordelijkheid ervoor 
niet weg — zeker als je ziet dat de huidige in-
ternationale maatregelen voor de luchtvaart 
verre van voldoende zijn. 

In de Nederlandse transportsector zijn de 
broeikasgasemissies sinds 2010 met 3 % geste-
gen, terwijl die van de Nederlandse economie 
met 8 % afnamen. De stijging zat vooral in de 
luchtvaart (13 %), want de broeikasgasemissies 
van vervoer over water en weg daalden even-
eens.7 

Ondanks het feit dat vliegtuigen energie- 
efficiënter worden en dus een dalende 
uitstoot per kilometer laten zien, is de ver-
wachting dat de totale emissies van de lucht-
vaartsector fors zullen groeien, puur omdat 
het aantal passagiers continu zal blijven 
stijgen. Tekenend voor Nederland is het feit 
dat in 2019 voor het eerst meer buitenlandse 
vakanties per vliegtuig dan per auto werden 
gemaakt.8 

Door de uitstoot op grote 
hoogte is de totale impact 
van vliegverkeer op het 
klimaat veel groter dan die 
van CO2-emissies alleen
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Zowel in hoge als lage groeiscenario’s 
voor de wereldeconomie en wereldbevolking 
overschrijdt de luchtvaart de doelemissies uit 
het Parijse klimaatakkoord ergens tussen het 
jaar 2070 en 2090, wat betekent dat alleen al 
door de luchtvaart de doelen van het Parijse 
akkoord onhaalbaar zijn.9 Ook al valt de inter-
nationale luchtvaart buiten het Parijsakkoord, 
de emissies tellen uiteraard wel mee binnen 
de eindige hoeveelheid emissies die de mens-
heid nog mag uitstoten voor het behalen van 
het doel de aarde niet meer dan 1,5 tot 2 gra-
den te laten opwarmen.10

Een verdere onbeperkte groei en een ge-
middelde efficiëntieverbetering leiden naar 
verwachting tot een verdubbeling van de 
Nederlandse luchtvaartemissies in 2050.11 Een 
ontwikkeling die lijnrecht ingaat tegen het 
ingeslagen klimaatbeleid en die tot frictie zal 
leiden met andere sectoren die zware reduc-
tie-inspanningen moeten leveren. 

Een hulpmiddel bij het nemen van beslui-
ten over het milieu is het gebruik van emissie-
intensiteiten. Hierbij worden effecten op het 
milieu vergeleken met die op de economie. De 
emissie-intensiteit van de Nederlandse lucht-
vaart — de broeikasgassen per euro toegevoeg-
de waarde — is ondanks een flinke verbetering 
de afgelopen jaren nog steeds ruim tien keer 
zo hoog als die van de gehele Nederlandse eco-
nomie en ruim zes keer die van transport over 
land.12 De bijdrage van de luchtvaart aan kli-
maatverandering is nu dus al aanzienlijk, ook 
vanuit Nederlands oogpunt. Zonder ingrijpen 

zal deze in de nabije toekomst snel toenemen, 
tot een hoogte waarbij de klimaatdoelstel-
lingen van Parijs onhaalbaar worden. Als de 
luchtvaartsector een land was, zou deze in 
de top tien van landen met hoogste emissies 
staan. Het is daarbij tevens goed ons te realise-
ren dat CO2 niet het hele klimaatprobleem van 
de luchtvaart weergeeft.

De vakantievoetafdruk van Nederlanders

Het Centre for Sustainability, Tourism and 
Transport (CSTT) van Breda University of Ap-
plied Sciences onderzoekt al jaren de CO2-voet-
afdruk die wordt veroorzaakt door Nederland-
se vakantiegangers in binnen- en buitenland. 
Dit gebeurt in samenwerking met NRIT Onder-
zoek en NBTC-NIPO Research. De basis voor dit 
onderzoek (de serie loopt nu van 2002 tot 2018) 
zijn onder meer de cijfers van het ContinuVa-
kantieOnderzoek (CVO). Door een trendbreuk 
in dat CVO in 2017 is de ontwikkeling sinds 
2002 niet exact te bepalen, maar de groei van 
het totaal aan Nederlandse vakantie-emissies 
tussen 2002 en 2018 was ongeveer 14 %. 

Het totaal van de Nederlandse vakantie-
emissies was in 2018 18,5 Mt CO2. Ter vergelij-
king: de CO2-emissies van Nederland daalden 
in dezelfde periode met bijna 9 %, tot 161,2 Mt.13 
In deze periode groeiden de emissies van bui-
tenlandse vakanties bovengemiddeld sterk, ter-
wijl die van binnenlandse vakanties afnamen. 
De groei van buitenlandse vakantie-emissies 
werd veroorzaakt door een sterke toename van 
emissies van vliegvakanties. De emissies van 
autovakanties bleven nagenoeg gelijk. Bus- en 
treinvakanties spelen een ondergeschikte rol.

Een gemiddelde vliegvakantie produceert 
per persoon met ruim 1,1 ton CO2 drie keer 
zoveel emissies als een autovakantie naar het 
buitenland, bijna zes keer zoveel als een bui-
tenlandse treinvakantie, en ruim zeven keer 
dat van een gemiddelde binnenlandse vakan-
tie. Afstand is een zeer belangrijke factor voor 
de hoogte van vakantie-emissies. De uitstoot 
van emissies per persoon per kilometer van 
vliegtuigen concurreert tegenwoordig dan 

Eke Eijgelaar & Paul Peeters Minder vliegen moet, maar hoe doen we dat?

De broeikasgasemissies van 
de Nederlandse economie 
namen sinds 2010 met 8 % af 
terwijl die van de luchtvaart 
met 13 % stegen
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wel steeds meer met die van de auto (met mi-
nimaal een tweepersoonsbezetting), maar de 
afstanden die worden gevlogen zijn veel lan-
ger dan de afstanden die worden gereden; een 
gemiddelde vliegvakantie-retourafstand van 
6446 km versus een gemiddelde rijvakantie-
retourafstand van 589 km. 

Hoewel maar 25 % van alle 40 miljoen jaar-
lijkse vakanties vliegvakanties zijn, wordt 
78 % van alle vakantie-kilometers afgelegd per 
vliegtuig en is het aandeel in alle vakantie-
emissies 62 %. Daarbinnen vallen vakanties 
buiten Europa, die bijna per definitie met het 
vliegtuig gaan, nog sterker op. Deze maken 7 % 
van alle vakanties uit, maar veroorzaken ruim 
35 % van alle vakantie-emissies. 

Figuur 2 geeft de gemiddelde emissies weer 
voor de top tien van vakantiebestemmingen 
van Nederlanders, plus die van een aantal 
verre bestemmingen. Hieruit blijkt duidelijk 
hoe groot de verschillen zijn. De trein zit niet 
in deze statistiek, maar valt nog iets lager uit 
dan busvakanties. Het emissieprobleem van 
onze vakanties ligt overduidelijk bij het vlie-
gen. Sinds 2002 is door de toename van vlieg-
vakanties de gemiddelde reisafstand van een 
vakantie met ruim 60 % toegenomen, en is de 
CO2-voetafdruk van een gemiddelde vakantie 
met 27 % gestegen.

Wie vliegt?

Volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteits-
beleid (KiM) maakte 58 % van de volwassen 
Nederlanders in 2016 een vliegreis. Bij 78 % was 
vakantie het doel van de laatste vliegreis. Alle 
Nederlanders bij elkaar maakten gemiddeld 
1,3 retourvluchten per persoon per jaar. Vlie-
gen is van alle leeftijden, opleidingsniveaus en 
inkomens, maar de pieken zitten bij de hoog-
ste inkomens- en opleidingsniveaus, en bij de 
dertig- tot veertigjarigen. Ook blijken mannen 
meer te vliegen dan vrouwen. Mensen vliegen 
meer naarmate ze dichter bij Schiphol en in 
sterk verstedelijkt gebied wonen, en vliegers 
zijn bovengemiddeld mobiel met alle ver-
voersmiddelen. 

De belangrijkste reden om zowel wel als 
niet te vliegen zijn de kosten. Het milieu blijkt 
nauwelijks een reden om niet te vliegen.14 Een 
onderzoek van begin 2019, wat bovenstaande 
resultaten grotendeels bevestigt, laat zien dat 
met name VVD- en D66-kiezers, en in mindere 
mate die van GroenLinks, bovengemiddeld 
vaak vliegen. PvdA-kiezers zitten iets onder 
het gemiddelde. Vliegschaamte speelde een 
rol bij de keuze om wel of niet te vliegen voor 
circa een kwart van de GroenLinks-, PvdD- en 
D66-kiezers, en bij hoger opgeleiden in het 
algemeen. Dit zijn ook de groepen, samen met 
PvdA- en CU-kiezers, waar aanzienlijke steun 
(40 tot 60 %) voor een prijsverdubbeling van 
tickets te vinden is. De kiezers van deze vijf 
partijen zijn ook degenen die redelijk veel (15 
tot 27 %) aan klimaatcompensatie voor hun 
vliegreizen doen.15

Compensatie is geen oplossing

De oplossingen om luchtvaartemissies van 
CO2 te verlagen, worden vooralsnog vooral 
in internationaal verband gezocht. De maat-
regelen van de luchtvaartorganisatie van de 
Verenigde Naties (ICAO) zijn echter onvol-
doende ambitieus om luchtvaartemissies 
wereldwijd binnen de Parijse doelstelling te 
kunnen houden. De sector zelf zet sterk in op 
technologische verbeteringen, zoals voor Ne-
derland vorig jaar nog uitgewerkt in een door 
het ministerie van Infrastructuur en Water-
staat ondersteund Ontwerpakkoord Duurzame 
Luchtvaart.16 Men is zich er wel van bewust dat 
dit soort oplossingen alleen voor de lange ter-
mijn zijn, en dat ze het klimaatprobleem niet 
op tijd oplossen. Compensatie moet daarom 
voor een overbrugging zorgen en zowel vlieg-
maatschappijen als aanbieders van pakketrei-
zen kondigen de laatste tijd steeds vaker aan 
deze compensatie in de prijs op te nemen. 

Het probleem is dat compensatie geen op-
lossing is. Duits onderzoek voor het Europees 
Parlement kwam tot de conclusie dat maar 
een fractie van alle zogenoemde. gecertificeer-
de emissiereducties (CER’s) de beoogde extra 
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CO2-reductie waarmaken.17 Nog zwaarwegen-
der is dat compensatie burgers niet stimuleert 
om hun feitelijke gedrag aan te passen en 
feitelijke emissie-uitstoot te verminderen. Het 
schept ook de illusie dat het oplossen van kli-
maatverandering vrijwel niks kost. Datzelfde 
geldt voor de luchtvaartindustrie: er is minder 
noodzaak om producten aan te passen, of om 
het geld dat nu in compensatiemaatregelen 
wordt gestoken in zinvolle technologische 
ontwikkelingen te steken (zoals een synthe-
tische e-fuel-fabriek in Nederland, waarover 
later meer). Compensatie vertraagt dus de 
decarbonisatie.18 

Gedragsverandering is moeilijk

Luchtvaartexperts geven aan dat de luchtvaart 
mogelijk wereldwijd binnen ‘Parijs’ kan blijven 
op basis van een zwaar pakket aan maatrege-
len. Dit pakket bestaat uit een verminderde 
groei van de luchtvaart, het geheel of deels 
vervangen van vluchten door elektrische trei-
nen of bussen, de inzet van alle beschikbare 
technologieën, de planmatige invoering van 
synthetische e-fuels en op lange termijn een ge-
heel nieuw soort vliegtuigen die geen kerosine 
meer nodig hebben. Elektrische vliegtuigen op 
basis van batterijen zijn nog heel ver weg, maar 
met de bestaande technologieën is een elek-
trisch vliegtuig met brandstofcellen en water-
stof als energie-omzetter nu al goed denkbaar.19

Vanuit Nederlands beleidsperspectief wor-
den zaken onderzocht als het ondersteunen 
van meer onderzoek en ontwikkeling, regel-
geving met betrekking tot het vervangen van 
oude vliegtuigen door schonere en stillere 
vliegtuigen (vooral effectief voor geluid en 
luchtkwaliteit), het inzetten op efficiëntere 
operationele procedures (inclusief herinde-
ling van het luchtruim en invoering van één 
gemeenschappelijk Europees luchtruim). Ove-
rigens is het nadeel van dergelijke efficiëntie-
maatregelen dat vliegen er goedkoper, sneller 
en aantrekkelijker van wordt, met extra groei 
van het vliegverkeer tot gevolg, waardoor de 
netto milieuwinst grotendeels verdampt. Een 

belangrijke beleidslijn vormt het ondersteu-
nen van investeringen in alternatieve ‘drop in’ 
brandstoffen (met name e-fuels). Verder lob-
byt de Nederlandse overheid in Brussel voor 
een Europese vliegtaks. 

Afhankelijk van zo’n maatregelenpakket 
blijft dan nog de vraag of de groei van de 
wereldwijde luchtvaart sterk afgeremd moet 
worden, of dat zij tot stilstand gebracht moet 
worden.20 Publiekelijk heeft de minister 
gesteld dat de groei van de luchtvaart voor-
waardelijk is. Dat wil zeggen dat de luchtvaart 
alleen kan groeien als dat binnen grenswaar-
den voor de milieugevolgen gebeurt. Wan-
neer dat wordt hard gemaakt dan zou voor de 
luchtvaart een dalende emissie van CO2 moe-
ten worden afgesproken zoals die voor alle 
sectoren binnen het Parijse akkoord geldt. Het 
is zeer de vraag of het openen van Lelystad Air-
port of verdere groei op Schiphol of de regio-
nale luchthavens dan nog wel mogelijk is. Het 
stikstofdossier is daar nu nog bijgekomen.21 

De blijvende groei van Nederlandse vlieg-
vakanties, zelfs in tijden van vermeende vlieg-
schaamte, laat zien dat gedragsverandering 
binnen dit dossier heel lastig te bereiken is 
— zeker niet op vrijwillige basis. Onderzoek in 
binnen- en buitenland laat keer op keer zien 
dat vakanties als ‘recht’ worden gezien, waar-
bij zelfs een flinke portie milieubewustzijn 
niet echt helpt.22 

In Nederland is er tot nu toe nauwelijks 
aandacht voor gedragsbeïnvloeding van 
vlieggedrag.23 Vlieggedrag kan mogelijk door 
een combinatie van elementen veranderd 
worden, denk aan belastingen op vliegen, 
het verbeteren van treinreizen, het aantrek-
kelijker maken en beter verkopen van minder 
verre bestemmingen, het duurder maken van 
vooral verre reizen24, het ruimte geven aan de 
maatschappelijke discussie, het verbeteren 
van de verkoop van treintickets, het verbete-
ren van treindienstregelingen, het stoppen 
van extreem korte vluchten, de directe trein 
naar Londen, de aanleg van de HSL-Oost en 
het afmaken van de HSL-Zuid (Antwerpen-
Brussel), enzovoort.25 
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Dit pallet aan maatregelen grijpt zowel in 
op de lange als op de korte vluchten. Het is 
niet effectief om één segment aan te pakken, 
omdat dit groei van het andere segment zal 
stimuleren. Verre vluchten hebben relatief 
gezien weliswaar de hoogste absolute emis-
sies per persoon, maar korte vluchten hebben 
juist weer de hoogste emissies per persoon 
per kilometer, en bij dat laatste segment is dus 
heel veel winst te halen door een overstap op 
andere vervoersmiddelen te bewerkstelligen. 

Verrassend genoeg lijkt de klimaatdiscussie 
al wel effect te hebben op het aantal treinrei-
zen dat gemaakt wordt. Zo steeg het aantal 
vakanties per trein in 2019 met 27 % en verkocht 
NS International in 2019 13 % meer internatio-
nale tickets.26 Het is zaak hierop in te haken en 
ervoor te zorgen dat de perceptie over treinrei-
zen (duur, langzaam)27 wordt bijgesteld, maar 
vooral dat er een goed programma komt om in 
eerste instantie de treincapaciteit en later ook 
de capaciteit van het spoor op internationale 
verbindingen fors te verbeteren. Anders loopt 
de huidige groeistuip, die overigens al in 2018 
is begonnen, binnenkort om praktische rede-
nen vast en dat zou heel erg jammer zijn. 

Ook het aantal buitenlandse toeristen dat 
Nederland bezoekt neemt overigens snel toe. 
De overgrote meerderheid van deze toeristen 
komt nog altijd uit onze buurlanden, maar 
ook hier heeft de kleine groep bezoekers uit 
verre landen een disproportioneel grote im-
pact.28 Dat roept op zijn minst vragen op over 
het inzetten van belastinggeld voor Holland 
marketing in die landen.29

Nulemissiescenario en vrijheid van 
 reizen kunnen samengaan

De uitspraak van de Hoge Raad in de Urgenda-
klimaatrechtzaak wijst een afschuiving van 
reductiemaatregelen naar Europese of globale 
mechanismes — zoals gebeurt in het regeerak-
koord — op zijn minst deels van de hand. Ieder 
land heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. 
Het emissieprobleem in de luchtvaartsector 
kan vlot worden getrokken als de Nederlandse 
regering deze verantwoordelijkheid serieus 
neemt. Dat vraagt wel om stevige keuzes, op 
korte termijn met name ten aanzien van de 
besluitvorming over de ontwikkeling van 
Schiphol en Lelystad Airport. 

Het advies van de commissie-Remkes over 
de stikstofuitstoot van de luchtvaart — groei 
moet verdiend worden door winst op mili-
eugebied — is nauwelijks toepasbaar op het 
klimaateffect van vliegen. Hier moet immers 
een absolute reductie worden bereikt, dus 
tegenover groei zou dan een enorme — en in 
onze ogen de komende decennia onhaalbare 
— efficiëntiewinst moeten komen te staan. 
Ook de Raad voor de leefomgeving en infra-
structuur concludeert dat de uitzonderings-
positie van de luchtvaart in Nederland niet 
meer kan worden volgehouden. Zij stelt dat 
veiligheid, milieu- en omgevingskwaliteit én 
de klimaatambities grenzen stellen aan het 
luchtverkeer.30 

Een aanbod van veel en goedkoop vlieg-
verkeer gaat slecht samen met vrijwillige 
gedragsverandering. Veel maatregelen die 
gedragsverandering beogen — belastingen, 
subsidies en campagnes — blijken vaak wel 
iets te doen, maar schieten volstrekt tekort om 
de emissies van de luchtvaart daadwerkelijk 
tot nul te reduceren. Het is daarom nodig de 
vraag om te keren: welke maatregelen bren-
gen de emissies van vliegverkeer in dertig jaar 
tijd terug naar nul en welke gedragsverande-
ringen volgen uit deze maatregelen? 

In een recent proefschrift van Peeters31 is 
een antwoord op deze vraag geformuleerd 
voor het wereldwijde toerisme, door met een 
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model de wisselwerking tussen economische 
groei, inkomensverdeling, bevolkingsgroei, 
technologische ontwikkeling en een groot 
aantal verschillende maatregelen te bekijken 
hoe het reizen in de wereld zich tot 2100 ont-
wikkelt. Daaruit blijkt dat een nul-emissies-
scenario goed te combineren is met een rede-
lijk behoud van de vrijheid van mensen om te 
reizen. In dit scenario daalt het aantal reizen 
dat mensen maken heel licht ten opzichte van 
het referentiescenario; het aantal overnach-
tingen neemt juist toe maar de afstanden die 
mensen per reis afleggen nemen gemiddeld 
af. We kunnen in dit scenario nog steeds de 
hele wereld bereizen, maar minder vaak in 
een mensenleven. In zo’n scenario zou de Ne-
derlandse luchtvaart mogelijk krimpen naar 
zo’n 300,000 vluchten per jaar. 

Versnel de introductie van efuels

Inmiddels tekent zich een nieuwe oplossing 
af: e-fuels, oftewel kerosine die direct uit CO2 
uit de atmosfeer kan worden gemaakt. Dat 
maakt de CO2-kringloop rond. Er is dan geen 
olie meer bij nodig. Er is echter een probleem: 
deze brandstof is vier keer zo duur als regu-
liere kerosine. Toch zou de luchtvaartsector 
(wereldwijd) er zeer verstandig aan doen te 
accepteren dat zij steeds een paar procent 
extra van die dure e-fuels bij moet mengen. 
Natuurlijk zal daardoor ook de ticketprijs om-
hooggaan en de vraag beduidend minder snel 
groeien. Maar dat is wel de manier waarop de 
overgang naar een duurzame luchtvaart vorm 
kan krijgen en het CO2-probleem in de lucht-
vaart kan worden opgelost. 

Wachten tot olie zo duur is dat e-fuels de 
goedkoopste optie zijn heeft geen zin. Voordat 
dat gebeurt zijn we allang voorbij het point-
of-no-return van de klimaatverandering en 
maakt de klimaatcrisis dat we wel wat anders 
aan ons hoofd hebben dan voortdurend de 
aardbol over te reizen. De meest verstan-
dige maatregel zou zijn om, in vervolg op 

uitspraken in die richting van minister Van 
Nieuwenhuizen, eventuele groei van de lucht-
vaart afhankelijk te maken van het succesvol 
introduceren van e-fuels. Dat alles natuurlijk 
ook binnen de grenzen die stikstof, ultrafijns-
tof en geluidhinder stellen. Nederland zou in 
internationaal verband voor een verplichte 
invoering van e-fuels moeten lobbyen. 

Institutionele veranderingen

Een andere noodzakelijke maatregel is dat 
Nederland veel harder gaat werken aan de 
internationale spoorverbindingen; alleen al 
om aan de sterk groeiende vraag te kunnen 
voldoen. Dat betekent dat de afdeling Inter-
nationaal Spoorvervoer van het ministerie 
heel stevig moet groeien en dat de afdeling 
voor luchtvaart voor een belangrijk deel om-
gevormd wordt naar het faciliteren van de 
transitie naar e-fuels en het bewaken van de 
milieugrenzen van de luchtvaart. Zulke meer 
institutionele wijzigingen zijn essentieel voor 
een effectieve transitie waarin ook publieks-
campagnes om eens niet te vliegen in een veel 
vruchtbaardere bodem zullen vallen. We den-
ken dat het tijd wordt om de vakantieganger 
die nu al klimaatvriendelijk reist veel meer in 
het zonnetje te zetten en niet langer als een 
‘loser’ te zien of compleet te negeren. 

Een verdere groei van de Nederlandse 
luchtvaart is op dit moment niet wenselijk: 
er zal juist minder gevlogen moeten worden. 
En daar hoeft echt niemand ook maar één 
vakantie voor te laten liggen. Figuur 2 liet al 
zien dat er allerlei favoriete vakanties moge-
lijk blijven, ook in het buitenland, waarbij de 
uitstoot sterk beperkt is. We zullen daarbij 
meer gebruik moeten maken van duurzamere 
manieren van vervoer. Vliegvakanties — zeker 
die buiten Europa — kunnen we niet langer 
als vanzelfsprekend beschouwen. De overheid 
kan helpen de trein en bus weer het eerste 
vervoermiddel te maken waar mensen aan 
denken als zij hun vakantie plannen.
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‘Borstlap’ is pas het begin
Om voor alle werkenden de kwaliteit van het werk te verbeteren 
en de grote ongelijkheid te verminderen is heel wat meer nodig 
dan het pakket aan maatregelen waar de commissie-Borstlap 
mee komt. De voorstellen helpen nauwelijks om de machts-
balans tussen werkenden en werkgevenden te herstellen.

PAUL DE BEER

Redacteur S&D

De recente rapporten van de WRR (Het betere 
werk) en de commissie-Borstlap (In wat voor 
land willen wij werken?) luiden de omslag 
in van een kwantitatief naar een kwalita-
tief arbeidsmarktbeleid. Dat was hoog tijd. 
Sinds Een werkend perspectief, een eerder 
invloedrijk rapport van de WRR uit 1990, gold 
verhoging van de arbeidsparticipatie als de 
belangrijkste doelstelling van het sociaal-
economische beleid in Nederland. Dit doel 
vormde de aanleiding tot een groot aantal 
beleidswijzigingen in de afgelopen decen-
nia, variërend van de vervanging van de WAO 
door de WIA, de invoering van de Participatie-
wet en de wijzigingen van de ontslagbescher-
ming in de Wet Werk en Zekerheid (2015) 
en in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (2020) 
tot de stapsgewijze verhoging van de AOW-
leeftijd. 

Steeds was het voornaamste doel om meer 
mensen aan het werk te krijgen of aan het 
werk te houden. Afgemeten aan de cijfers is 
deze beleidslijn een groot succes geweest: 
behoorde Nederland in 1990 nog tot de EU-
landen met een relatief lage arbeidspartici-
patie, daarna zijn we opgeklommen naar de 
kopgroep, samen met Denemarken, Zweden 
en inmiddels ook Duitsland.

De WRR gaf in 1990 drie redenen waarom 
het zo belangrijk was om de arbeidsdeelname 
te verhogen: meer werk creëert welvaart en 
versterkt het draagvlak voor de verzorgings-
staat, werk is noodzakelijk voor individueel 
welbevinden en volwaardige maatschappe-
lijke participatie en werk helpt om inkomens-
ongelijkheid en armoede te verminderen. 
Geleidelijk aan is echter het besef gegroeid dat 
meer mensen aan het werk misschien wel een 
noodzakelijke voorwaarde is om deze doelen 
te realiseren, maar nog geen voldoende voor-
waarde. 

Niet elk soort werk vergroot het welzijn en 
het aantal werkenden dat toch in armoede 
verkeert is toegenomen. Om bij te dragen aan 
welzijn, volwaardige maatschappelijke parti-
cipatie en vermindering van ongelijkheid en 
de armoede, moet het werk ook aan bepaalde 
kwalitatieve eisen voldoen. We moeten dus 
niet alleen naar meer werk streven, maar voor-
al ook naar goed werk, zegt de WRR. Je zou 
zelfs een stap verder kunnen gaan en zeggen 
dat meer werk alleen wenselijk is als het goed 
werk is. Zo ver gaan de WRR en de commissie-
Borstlap niet, omdat zij suggereren dat het 
mogelijk is beide doelstellingen — meer werk 
en beter werk — tegelijkertijd te realiseren.
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Zowel de WRR als de commissie-Borstlap 
stelt nadrukkelijk dat de trends op de arbeids-
markt ons niet overkomen, maar dat deze het 
resultaat zijn van keuzes die wij zelf hebben 
gemaakt. Ook CPB-directeur Laura van Geest 
zei dit ter gelegenheid van haar afscheid. Dit 
blijkt alleen al uit het feit dat het aandeel tijde-
lijke contracten en zzp’ers in Nederland veel 
sterker is gegroeid dan in omringende landen. 
Niettemin gaan beide rapporten toch uitvoe-
rig in op ‘autonome’ trends als technologische 
ontwikkeling en globalisering als krachten 
die de kwaliteit van het werk onder druk zou-
den zetten. Maar via aanpassing van wet- en 
regelgeving zou die druk kunnen worden 
weerstaan en een positiever ontwikkeling in 
gang worden gezet. Hierbij vallen echter wel 
wat kanttekeningen te plaatsen. 

De commissie-Borstlap neemt de toene-
mende behoefte van bedrijven aan flexibiliteit 
als een gegeven aan. Dat die flexibiliteitsbe-
hoefte zich in Nederland vooral vertaalt in 
een groei van flexibele dienstverbanden, zou 
echter een gevolg zijn van onze wet- en regel-
geving. In dit verband wordt onder meer ver-
wezen naar de ontslagbescherming van vaste 
contracten, die in Nederland de meest strikte 
van heel Europa zou zijn, en op de twee jaar 
loondoorbetaling bij ziekte. Door veranderin-
gen in de regelgeving zou een verschuiving tot 
stand moeten worden gebracht van externe 
flexibiliteit (inhuur van flexibele arbeids-
krachten) naar interne flexibiliteit (een flexi-
bele inzet van vast personeel). 

De relatie tussen de strikte ontslagbe-
scherming van vaste contracten en het grote 
aandeel flexibele contracten in Nederland 
wordt vaker gelegd, maar is nooit wetenschap-
pelijk aangetoond. Zo kent, volgens dezelfde 
indicator van de OESO (de ‘employment pro-
tection legislation’ of EPL-indicator), Spanje 
een veel lichtere ontslagbescherming van 
vaste contracten dan Nederland en juist een 
striktere regulering van tijdelijke contracten. 
Niettemin is het aandeel tijdelijke contracten 
in Spanje nog groter dan in Nederland! Er is 
dus allerminst een eenduidige relatie tussen 

de EPL-indicator en het gebruik van flexibel 
werk. Feitelijk is de EPL een zeer onvolmaakte 
manier om de complexe, tussen landen sterk 
verschillende ontslagwetgeving in enkele ken-
getallen samen te vatten. 

Ook de relatie tussen het gebruik van flexi-
bel werk en de loondoorbetaling bij ziekte is 
moeilijk aan te tonen, doordat de duur van de 
loondoorbetaling in Nederland zo extreem is 
vergeleken met andere landen (Nederland is 
een ‘outlyer’), dat een betekenisvolle statisti-
sche analyse niet mogelijk is. Bovendien wordt 

in dergelijke analyses geen rekening gehou-
den met het feit dat driekwart van de kleinere 
bedrijven het ziekteverzuimrisico heeft her-
verzekerd en dat werkgevers de procedurele 
verplichtingen in geval van langdurige ziekte 
(de Wet Poortwachter) als een grotere last er-
varen dan de loondoorbetaling an sich. 

Feit is dat internationaal vergelijkend 
onderzoek nog nooit een verband heeft aan-
getoond tussen de wetgeving in een land en 
het aandeel tijdelijke of flexibele arbeids-
krachten. Is de sterke groei van atypisch werk 
in Nederland dan toch niet van eigen makelij, 
maar ons simpelweg overkomen? Nee, dat 
zou niet de juiste conclusie zijn. Omdat de 
commissie-Borstlap tot taak had de ‘regule-
ring van arbeid’ tegen het licht te houden, 
lijkt de commissie ervan uit te gaan dat alleen 
wettelijke regulering, in combinatie met auto-
nome krachten, de trends op de arbeidsmarkt 
verklaart. Ook andere factoren kunnen echter 
tot verschillen in ontwikkeling tussen landen 
leiden. De wetgeving bepaalt immers alleen de 
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De commissie-Borstlap ziet 
de toenemende behoefte van 
bedrijven aan flexibiliteit als 
een gegeven
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kaders waarbinnen werkenden en werkgeven-
den (zoals de commissie-Borstlap hen noemt 
om aan te geven dat het om meer dan alleen 
werknemers en werkgevers gaat) hun eigen 
keuzes en afwegingen maken. De wetgeving 
omvat de spelregels, maar de uitkomst van 
het ‘spel’ wordt bepaald door de interactie tus-
sen de spelers. Als de spelregels gelijk blijven, 
maar de spelers zich anders gaan gedragen, 
kan ook de uitkomst veranderen. Hiervan lijkt 
op de arbeidsmarkt in de afgelopen decennia 
sprake te zijn geweest. Hierbij is het nuttig 
onderscheid te maken tussen individuele ac-
toren en collectieve actoren. 

Machtsbalans vakbonden en werkgevers

De afgelopen decennia heeft er geleidelijk 
maar onmiskenbaar een verschuiving plaats-
gevonden in de machtsverhouding tussen 
vakbonden en werkgevers.1 De vakbonden 
baseerden lange tijd hun machtsbasis op de 
traditionele ‘standaard’ werknemer met een 
standaardbaan in een standaard organisatie. 
Simpel gezegd: de mannelijke kostwinner met 
een vaste voltijdbaan in een grote hiërarchi-
sche en bureaucratische organisatie vormde 
de kern van de achterban van de vakbeweging. 
Deze werknemer is echter niet langer de stan-
daard: er is een grote variëteit aan werkenden, 
banen en organisaties gekomen. Dit heeft de 
machtsbasis van de vakbonden ernstig ver-
zwakt, onder meer tot uitdrukking komend in 
een halvering van de organisatiegraad sinds 
begin jaren tachtig (van een op de drie naar 
een op de zes werknemers). Als gevolg hier-
van zijn de werkgevers(organisaties) sterker 
geworden en kunnen zij collectieve arbeids-
overeenkomsten (cao’s) steeds meer naar hun 
hand zetten. Als de grootste vakbond (meestal 
de FNV) er niet mee instemt, sluiten zij een cao 
met alleen een of meer kleinere bonden af. 

De cao is hierdoor steeds meer tot een in-
strument van werkgevers geworden waarmee 
zij hun doelen realiseren. Bovendien bieden 
cao’s steeds meer ruimte om arbeidsvoor-
waarden op ondernemingsniveau verder in 

te vullen. Hierdoor is ook de discretionaire 
ruimte van werkgevers voor eigen keuzes op 
ondernemingsniveau groter geworden.2 Veel 
bedrijven hebben deze ruimte benut om meer 
gebruik te gaan maken van flexibele arbeids-
krachten. 

Dat het hier daadwerkelijk om keuzes gaat 
die niet door veranderende omstandigheden 
worden afgedwongen, blijkt uit een analyse 
van de factoren die op ondernemingsniveau 
samenhangen met de inzet van flexibele 
arbeidskrachten.3 Hieruit blijkt dat er grote 
verschillen zijn in de omvang van de flexibele 
schil tussen bedrijven met vergelijkbare ken-
merken. Twee bedrijven met een vergelijkbare 
personeelsomvang en -samenstelling die op 
dezelfde markt opereren, kunnen toch sterk 
verschillen in het aandeel flexibele arbeids-
krachten. Factoren als conjunctuurgevoelig-
heid, onzekerheid over de toekomstige omzet 
en buitenlandse concurrentie blijken niet te 
kunnen verklaren waarom het gebruik van 
flexibele arbeidskrachten tussen 2003 en 2015 
is toegenomen. 

Het heeft er alle schijn van dat bedrijven in 
Nederland steeds meer hun ondernemings-
risico’s zoveel mogelijk afwentelen op hun 
personeel. De wet- en regelgeving is daarvan 
niet de oorzaak, maar heeft er wel de ruimte 
voor gecreëerd. Zo heeft de Wet Flexibiliteit en 
Zekerheid uit 1999 — die voortvloeide uit het 
gelijknamige advies van de sociale partners 
uit 1996 — niet alleen meer ruimte geschapen 
voor de inzet van flexibele arbeidskrachten, 
maar deze in zekere zin ook gelegitimeerd.

Immers, door deze wet waren de rechten 
van flexibele arbeidskrachten voldoende 
gewaarborgd — althans dat was destijds de 
verwachting — en de vakbonden hadden hier-
mee erkend dat er in Nederland plaats is voor 
het gebruik van flexibele arbeidskrachten. 
Daardoor hoefden werkgevers niet langer te 
rechtvaardigen dat zij werknemers aannamen 
op een tijdelijk contract. Feitelijk werd het 
contract voor onbepaalde tijd (veelal één jaar) 
daarmee een verlengde proeftijd en tevens 
het standaard-arbeidscontract voor nieuwe 
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medewerkers. Dit verschilt sterk van andere 
landen, zoals België, waar de meeste nieuwe 
medewerkers nog op een vast contract wor-
den aangenomen, tenzij er een overtuigende 
reden is om hun een tijdelijk contract te bie-
den (met name als het om echt tijdelijk werk 
gaat). Zo is in Nederland geleidelijk een geheel 
andere cultuur ontstaan, waarbij de meeste 
werkgevers bij het aannemen van personeel 
zich extreem risicomijdend opstellen.

Leidt wetswijziging tot cultuur
verandering?

De vraag is nu of deze veranderde cultuur met 
aanpassing van wetgeving kan worden omge-
bogen. Het zal duidelijk zijn dat een wetswij-
ziging niet automatisch tot een cultuurver-
andering leidt. Een cultuurverandering kan 
immers niet bij wet worden afgedwongen. De 
vraag is of een wetswijzing wel indirect aan de 
gewenste cultuurverandering kan bijdragen. 

Wetgeving kan het gedrag van werkgevers 
op twee manieren beïnvloeden. In de eerste 
plaats kan een wetswijziging de grenzen waar-
binnen werkgevers keuzes kunnen maken 
verengen, waardoor bedrijven die buiten de 
(nieuwe) grenzen opereren worden gedwon-
gen hun gedrag aan te passen. In de tweede 
plaats kan een wetswijziging de financiële 
prikkels voor werkgevers veranderen, waar-
door andere keuzes aantrekkelijker worden. 
De commissie-Borstlap stelt beide soorten 
wetswijziging voor. Zo wil de commissie de 
grote variatie aan contractvormen reduceren 
tot drie opties: werknemers in loondienst, uit-
zendkrachten en zelfstandig ondernemers. 

Overigens blijft het onderscheid tussen 
een vast en een tijdelijk contract (arbeidsover-
eenkomst voor onbepaalde respectievelijk 
bepaalde tijd) bestaan, zodat er feitelijk nog 
vier contractvormen zijn. Bovendien blijven 
contracten met een variabele arbeidsduur, 
zoals oproepcontracten, mogelijk — zij het dat 
er per kwartaal een minimum aantal betaalde 
uren moet zijn. Dat maakt al weer vijf verschil-
lende contractvormen! Hoewel de commissie 

de keuzevrijheid in contractvormen wil ver-
minderen, blijft er voor werkgevers dus nog 
heel wat te kiezen. 

Om te bevorderen dat het vaste contract 
weer het standaardcontract wordt, wil de 
commissie deze contractvorm voor werkge-
vers aantrekkelijker maken. Doel is, zoals ge-
zegd, om externe flexibiliteit in te ruilen voor 
interne flexibiliteit. Daartoe worden onder 
meer de loondoorbetaling bij ziekte verkort 
van twee naar een jaar, de maximale duur 
van een reeks tijdelijke contracten (opnieuw) 
verkort van drie jaar naar twee jaar en een 
‘flextoeslag’ ingevoerd. 

Om de interne flexibiliteit (of ‘wendbaar-
heid’ zoals de commissie deze eufemistisch 
noemt) te vergroten, krijgt de werkgever het 
recht om de arbeidsduur (en het bijbehorende 
loon) van werknemers in vaste dienst een-
zijdig te verminderen ‘indien bedrijfsecono-
mische omstandigheden daartoe aanleiding 
geven’. Door de arbeidsduur van vaste mede-
werkers te laten ‘meeademen’ met de conjunc-
tuur, zouden werkgevers minder een beroep 
(hoeven te) doen op flexibele arbeidskrachten. 
Op zichzelf is dit een interessante gedachte, 
maar door de werkgever hierover eenzijdig te 
laten beslissen, worden diens mogelijkheden 
om ondernemersrisico’s af te wentelen op 
zijn personeel nog verder vergroot. Dat de 
commissie ‘in overweging [geeft dat] bij de 
uitwerking van deze eenzijdige wijzigingsmo-
gelijkheden een rol wordt toebedacht aan cao-
partijen en/of de medezeggenschap’ is wel een 
erg kleine pleister op de wonde.

Merkwaardig genoeg wil de commissie het 
werkgevers, naast deze verruiming van de in-
terne flexibiliteit, dan ook nog eens aanzienlijk 
gemakkelijker maken om vast personeel te 
ontslaan. (‘Eenvoudiger ontslagbescherming’ 
heet dit in het rapport.) Ontslag vanwege 
disfunctioneren of een verstoorde arbeidsver-
houding wordt voortaan altijd toegestaan, al 
kan de kantonrechter wel een hoge ontslag-
vergoeding toekennen. ‘Het in standhouden 
van de arbeidsovereenkomst tegen de zin van 
de werkgever in past minder goed binnen de 
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wendbare organisatie die de commissie voor 
ogen staat.’ Hoe dit past in het streven naar 
meer interne in plaats van externe flexibiliteit 
legt de commissie echter niet uit. Maar als het 
aan de commissie-Borstlap ligt, kan de werk-
gever in de toekomst dus zowel het aantal ar-
beidsuren van een vaste medewerker eenzijdig 
verminderen als het dienstverband gemakke-
lijker beëindigen. Zo bezien is het raadselach-
tig waarom werkgeversorganisatie VNO-NCW 
zo kritisch op het rapport reageerde. 

Hoe de vele voorstellen van de commissie-
Borstlap, als zij in wetgeving zouden wor-
den omgezet, in de praktijk het gedrag van 
werkgevers zouden beïnvloeden, is moeilijk 
te voorspellen. Het lijkt er eerder op dat het 
aantal keuzemogelijkheden voor individu-
ele werkgevers groter zal worden in plaats 
van kleiner, zoals de commissie claimt. Wel 
worden sommige vormen van flexibel werk 
duurder, maar daar staat tegenover dat an-
dere vormen van flexibiliteit gemakkelijker 
worden. Als een vast contract met ‘vaste’ uren 
bijna net zo flexibel wordt als een tijdelijk 
contract of uitzendwerk, treedt er misschien 
een verschuiving op van externe naar interne 
flex, maar de vraag is of we daar dan veel mee 
opschieten. 

Door zo sterk de noodzaak van ‘wendbaar-
heid’ van de onderneming te benadrukken, 
draagt de commissie er niet echt toe bij de 
fixatie van ondernemers op flexibiliteit te 
verminderen. Aan de ongelijke machtsverhou-
ding tussen werkgever en werknemer — zowel 
individueel als collectief — zal weinig veran-

deren. En dat betekent dat de afwenteling van 
risico’s door bedrijven op werknemers onver-
minderd door kan gaan. 

Machtsbalans werkgever en werknemer

Hoewel ik in dit artikel slechts twee van de vijf 
‘bouwstenen’ die de commissie-Borstlap aan-
draagt voor de toekomstige regulering van 
werk, aan de orde heb gesteld, heb ik hopelijk 
duidelijk gemaakt dat de voorstellen niet de 
grote ommekeer op de arbeidsmarkt teweeg 
zullen brengen, die de commissie voorstaat. 
Daartoe heeft zij te veel vertrouwen in de 
sturende werking van de wetgeving rond con-
tractvormen en ontslag en gaat zij te gemak-
kelijk voorbij aan de veranderde machtsver-
houding tussen werkenden en werkgevenden, 
waardoor de laatste steeds meer hun risico’s 
op de werkenden afwentelen. 

Er is dan ook dringend meer aandacht 
gewenst voor mogelijkheden om de machts-
balans tussen werkenden en werkgevenden 
te herstellen, zowel op collectief als op indi-
vidueel niveau. Op collectief niveau betekent 
dit dat de positie van vakbonden zou moeten 
worden versterkt. Men kan dit in de eerste 
plaats als een taak van de vakbonden zelf 
zien, doordat zij meer leden moeten werven. 
Tot nu toe zijn alle pogingen hiertoe echter 
vergeefs gebleken. Misschien zou nagedacht 
moeten worden over een nieuwe grondslag 
voor vakbonden, bijvoorbeeld op basis van 
een verplichte financiële bijdrage van iedere 
werkende die onder een cao valt in combina-
tie van een quasi-automatisch lidmaatschap.4 
Daarnaast zouden de rechten en bevoegdhe-
den van de ondernemingsraad kunnen wor-
den uitgebreid.

Op individueel niveau zou de positie van de 
werkende ten opzichte van de werkgevende 
op verschillende manieren kunnen worden 
versterkt. Om te beginnen vraagt dit eerder 
om versterking dan verzwakking van de ont-
slagbescherming. Een verdergaand idee is om 
een deel van het loon van werknemers uit te 
keren in de vorm van aandelen in hun eigen 

Paul de Beer ‘Borstlap’ is pas het begin

De meeste Nederlandse 
werkgevers stellen zich bij 
het aannemen van personeel 
extreem risicomijdend op



S &   D Jaargang 77 Nummer 1 Februari 2020

2020

Noten

1 Beer, P. de, & Keune, M.J. (2018), 
‘De erosie van het poldermo-
del’, in: Mens & Maatschappij, 
93(3), pp. 231-260.

2 Vgl. Baccaro, L., & Howell, C. 
(2017), Trajectories of neoliberal 
transformation: European in-
dustrial relations since the 

1970s, Cambridge University 
Press.

3 Beer, P. de (2018), ‘Waarom 
gebruiken werkgevers (steeds 
meer) flexibele arbeidskrach-
ten?’, in: Tijdschrift voor Arbeids-
vraagstukken, 34(1), pp. 62-84.

4 Zie voor een verdere uitwer-
king Beer, P. de (2013), ‘Een 
verplichte bijdrage voor de 

cao’, in: K. van der Veldt & M. 
Wirtz (red.), Ontwerpers in 
arbeidsverhoudingen. Draag-
vlak voor de cao, Den Haag: 
AWVN (pp.153-161).

5 Zie: Beer, P. de (2004), ‘Een 
linkse hervormingsagenda 
voor het kapitalisme’, in: S&D 
2004/10-11, pp. 10-26.

bedrijf, zodat zij (gezamenlijk) ook hun stem 
kunnen verheffen op de aandeelhoudersver-
gadering. Bovendien zouden bedrijven hier-
door op den duur minder afhankelijk worden 
van externe kapitaalverschaffers, die meestal 
alleen geïnteresseerd zijn in het financiële 
rendement van de onderneming.5

De winst van zowel de commissie-Borstlap 
als het WRR-rapport is dat er nu sterke argu-
menten op tafel liggen voor een grotere na-
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druk op kwaliteit in het arbeidsmarktbeleid. 
Maar om daadwerkelijk voor alle werkenden 
de kwaliteit van het werk te verbeteren en 
de grote ongelijkheid te verminderen is heel 
wat meer nodig dan het pakket aan maatre-
gelen dat de commissie nu op tafel legt. Voor 
de ‘brede maatschappelijke alliantie’ die de 
commissie bepleit om haar visie verder uit 
te werken, is er dan ook nog veel werk aan de 
winkel! 
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Column

De Parijse School komt eraan

Door Patrick Dering
Trainee bij de Progressieve Alliantie van Socialisten en 
Democraten (S&D-groep) in het Europees Parlement

De economie van de tweede helft van de twin-
tigste eeuw werd gedomineerd door de prin-
cipes van de Chicago School of Economics. Het 
economische en politieke discours maakte in 
de jaren zeventig en tachtig een stevige ruk 
naar rechts. Economen als Milton Friedman 
wonnen Nobelprijzen en schreven bestsellers. 
Het vrijemarktkapitalisme werd heilig ver-
klaard: There is no Alternative!

Na de economische crisis — die werd inge-
luid door de val van Lehman Brothers in 2018 
— waait de wind uit een andere academische 
hoek. Het boek Kapitaal in de 21ste eeuw van de 
Franse econoom Thomas Piketty werd een we-
reldwijde bestseller. Ook economen als Thomas 
Philippon, Gabriel Zucman en Emmanuel Saez 
zijn prominent aanwezig in het publieke de-
bat en zijn al duizenden keren geciteerd door 
collega’s. Esther Duflo en haar partner Abhijit 
Banerjee kregen vorig jaar een Nobelprijs voor 
hun baanbrekende onderzoek naar wereld-
wijde armoedebestrijding. Onder invloed van 
Franse economen verschuift het debat over de 
economie steeds verder naar links. 

Thomas Philippon onderzoekt de vraag 
waarom telefonie en internet in de Verenigde 
Staten zoveel duurder zijn dan in Europa. Vol-
gens hem komt dat door het mededingingsbe-
leid. Zijn advies: beperk de macht en invloed 
van geld en lobbyisten in de politiek en her-
vorm het mededingingsbeleid ingrijpend, 
bijvoorbeeld op het gebied van data. 

Zucman en Saez doen onderzoek naar 
de miljarden die verborgen worden in be-
lastingparadijzen. Dit is volgens hen geen 
onvermijdelijk gevolg van globalisering maar 

moet aangepakt worden met aanpassingen in 
handelsverdragen, internationale samenwer-
king en strenge sancties voor belastingpara-
dijzen. Piketty stelt in zijn nieuwe boek voor 
dat bestuursraden verplicht voor de helft uit 
werknemers moeten bestaan en hij pleit voor 
een gift van € 120.000 aan elke burger die vijf-
entwintig wordt. 

Wat deze Franse economen met elkaar ge-
meen hebben, is dat ze zich in hun onderzoek 
en met hun economische methodes richten 
op het falen van de vrije markt en de negatieve 
effecten daarvan voor de samenleving. Samen 
met een lichting andere progressieve denkers 
leggen deze economen de basis voor een nieu-
we economische agenda die afstand neem van 
incrementalisme: het licht bijsturen van de 
markt oftewel neoliberalisme-light. Ze doen 
ingrijpende beleidsvoorstellen om de schade 
te repareren die de vrije markt heeft veroor-
zaakt. De overheid is niet langer het probleem, 
maar de sleutel tot de oplossing.

De invloed van wat we later misschien wel 
de Paris School of Economics zullen noemen 
neemt toe. In de Verenigde Staten weten 
Elizabeth Warren en Bernie Sanders met een 
progressieve economische agenda honderd-
duizenden jongeren te mobiliseren. Een 
belangrijke boodschap in hun campagne: 
hervorm het belastingstelsel en voer een be-
lasting in op vermogen. 

Of de wereldeconomie echt aan de voor-
avond staat van een links decennium is mede 
afhankelijk van de uitslag van de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen en het herstel van 
linkse partijen in Europa. Dat zal mede bepa-
len of economiefaculteiten ooit hun cursus-
sen over de Chicago School zullen vervangen 
voor vakken over een Paris School. De Franse 
economen hebben ons alvast een les geleerd: 
Il y a une alternative!
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Felix Rottenberg in gesprek met buurtbewoner Eyüp Uymaz in ‘Terug naar de Akbarstraat’.
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In het tweeluik Terug naar de Akbarstraat van 
regisseur Gülsah Dogan keert Felix Rottenberg 

na twintig jaar terug naar de Amsterdamse 
Kolenkitbuurt. In wat ooit de slechtste buurt van 
Nederland was, is de laatste jaren veel veranderd. 

Wat leert de Akbarstraat ons over hoe we kunnen 
samenleven in multi-etnisch Nederland? Het kost 
Rottenberg duidelijk alle empathie die hij in zich 

heeft om überhaupt het gesprek op gang te 
brengen, zo gepolariseerd is de situatie ondertussen 

geworden. Misschien schuilt in die empathische 
houding juist wel de belangrijkste les voor de PvdA.

Volgens socioloog JAN WILLEM DUYVENDAK 
(UvA/ NIAS-KNAW) moet in elk geval niet te veel 

op de emotie worden gespeeld, want: ‘Hoe 
sentimenteler de samenleving, hoe moeilijker het 

samenleven wordt.’

Politiek socioloog EMILY MILTENBURG (SCP): ‘Uit 
ons onderzoek blijkt dat Nederlanders steeds meer 

wij-zij denken ervaren.’

TERUG NAAR DE 
AKBARSTRAAT
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‘In hun muziek zit geen 
melodie’
Twintig jaar geleden lieten Paul Scheffer (Het multiculturele 
drama) en Felix Rottenberg (De Akbarstraat) het debat over 
integratie ontvlammen. Nu, twee decennia later, komen ze 
allebei met een ‘update’. Jan Willem Duyvendak meent dat beide 
opiniemakers zich rond 2000 gedroegen als drama queens. 
‘Rottenberg lijkt geleerd te hebben van de afgelopen twintig jaar, 
Paul Scheffer is hardleerser.’

JAN WILLEM DUYVENDAK

Hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van NIAS-KNAW

Het was een fraai tweeluik, de uitzendingen 
Terug naar de Akbarstraat, gemaakt door Felix 
Rottenberg en geregisseerd door Gülsah Do-
gan. We leren een snel veranderende buurt 
kennen, waarin de bewoners met een migran-
tenachtergrond nu de langst-ingezetenen 
zijn. Zij verwachten van de nieuwe instroom 
van witte middenklasse-bewoners dat zij zich 
zullen aanpassen aan hun gewoonten, want 
zij wonen daar het langst. 

Het is de omgekeerde wereld vergeleken 
met de situatie die Rottenberg vastlegde in zijn 
eerste film die hij, in dezelfde Kolenkit-buurt, 
in 2002 draaide. Toen werd van migranten 
geëist dat zij zich moesten aanpassen aan hun 
nieuwe buurt, overwegend bewoond door 
witte Nederlanders met een laag inkomen.

Een stadssocioloog zou zeggen: interessant, 
maar ‘what is the point?’, want snelle veran-
deringen in de bevolkingssamenstelling zijn 
eigen aan het wonen in wijken in grote steden. 

Maar in dit geval was en is er meer aan de hand. 
Rottenberg ging in 2002 op zoek naar de plek 
waar het door Paul Scheffer ontwaarde ‘multi-
culturele drama’ zich zou afspelen. En hij toon-
de inderdaad een tamelijk dramatisch beeld. 

Voor 2002 waren veel witte Nederlanders al 
uit de buurt vertrokken omdat ze hun slechte 
huizen konden inruilen voor betere wonin-
gen, elders in Amsterdam of in omliggende 
dorpen, groeikernen of steden. De hoge in-
stroom van migranten speelde bij hun vertrek 
vaak een rol: de wijk werd armer en ‘zwarter’. 
De Kolenkitbuurt bevond zich naar het oor-
deel van bewoners en politici in een negatieve 
spiraal. 

In het kader van ‘stedelijke vernieuwing’ 
werd daarom besloten om de buurt, samen 
met andere ‘Vogelaarwijken’, aan te pakken. 
Dit kwam in de praktijk neer op de sloop van 
sociale huurwoningen en de bouw van koop-
woningen, resulterend in een nieuwe in- en 
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uitstroom van bewoners. Het netto-effect is 
dat de wijk nu weer wat rijker en witter wordt. 

Rottenberg laat in zijn nieuwe serie repor-
tages de sloop- en bouwactiviteiten uitgebreid 
zien omdat de wijk in twintig jaar een heuse 
metamorfose heeft ondergaan. Hierin heeft de 
politiek — en zeker ook de PvdA  — een grote rol 
gespeeld. Allerlei beleidsideeën over menging, 
sociale cohesie en sociale mobiliteit moesten 
in de Kolenkitbuurt en in vergelijkbare wijken 
in de praktijk worden gebracht. Rottenberg 
wil achterhalen hoe dat heeft uitgewerkt en 
keert daarom terug naar de Akbarstraat.

De inzet van de serie is daarmee hoger 
dan zomaar een portret van een willekeurige 
buurt in Amsterdam. De ambitie reikt verder 
want aan de hand van de Akbarstraat raakt 
Rottenberg aan grote thema’s: hoe gaat het nu 
écht met het samenleven in multi-etnisch Ne-
derland? Bestaat het multiculturele drama? 
Sinds de publicatie van Scheffers essay waren 
veel politici en opiniemakers ervan overtuigd 
geraakt dat zich een stil drama voltrok in 
‘achterstandsbuurten’. Dat drama zou decen-
nialang over het hoofd zijn gezien en dat 
zou nooit meer mogen gebeuren. Sindsdien 
worden in alle media, ook de serieuze, einde-
loos veel witte Nederlanders geïnterviewd op 
levensechte plekken (vooral de markt is heel 
populair bij journalisten) met de vraag wat zij 
van ‘de integratie’ vinden. Geen emotie mag 
onopgemerkt blijven in deze genoegdoening 
voor veronderstelde politieke verwaarlozing.

Rottenbergs eerste uitzending in 2002 
paste naadloos in deze aandacht voor ‘het al-
ledaagse leven’. Geen hoogdravende beschou-
wingen van wetenschappers over de multicul-
turele samenleving maar een direct verslag 
van het ‘echte leven’, vol emoties, vol drama. 
Rottenberg, vooraanstaand lid van de Partij 
van de Arbeid, leek het alarmistische ‘gelijk 
van Scheffer’ met zijn uitzending nogmaals 
te bewijzen. Nu het exact twintig jaar geleden 
is dat Scheffer zijn essay publiceerde, brengt 
Rottenberg een nieuw tweeluik uit. Enerzijds 
kiest hij weer voor het centraal stellen van 

spanningen tussen groepen. Anderzijds ont-
stijgt Rottenberg dit keer een louter dramati-
sche lezing van het leven in de Kolenkitbuurt. 
Laten we kijken hoe hij dit doet.

Blindstaren op de buurt

De portretten die Rottenberg schetst van tallo-
ze buurtbewoners en lokale ‘instituties’ — van 
de sportschool, de middenstandswinkel, de 
basisschool — geven tezamen een goed beeld 
van de grote veranderingen in de buurt. Naast 
verandering, valt ook de continuïteit op: de 
etnische achtergrond van bewoners mag dan 
niet meer dezelfde zijn als voorheen, velen lei-
den nog steeds een moeizaam bestaan. 

De buurt wordt door gentrificatie gemid-
deld weliswaar welvarender, maar de armste 
bewoners worstelen met schulden, taalachter-
stand, verslavingen en gebrek aan perspectief. 
Toch zijn de uitzendingen van 2020 positiever 
gestemd dan die in 2002. Terwijl toen de som-
berte overheerste, zien we nu veel bewoners 
met wie het beter gaat, ook al hebben ze lang 
niet allemaal bereikt waarvan ze in 2002 
droomden.

De verbetering van de buurt wordt vooral in 
beeld gebracht door de nieuwbouw, die soms 
heftig contrasteert met de resterende sociale 
woningbouw. Rottenberg laat zien dat het 
bouwen zelf, het loutere feit dat er in de buurt 
geïnvesteerd wordt, een belangrijk mentaal 
effect heeft. Bewoners van de  Kolenkitbuurt 

Jan Willem Duyvendak ‘In hun muziek zit geen melodie’

TERUG NAAR DE AKBARSTRAAT

Niets is belangrijker voor 
de sociaal-economische 
zekerheid van buurtbewoners 
dan het bestaan van een 
nationale verzorgingsstaat
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hebben het gevoel dat ze er weer toe doen 
(hierbij zal overigens meespelen dat relatief 
veel bewoners van sociale huurwoningen in 
de buurt kunnen blijven wonen of er terug 
kunnen keren). De politieke aandacht voor de 
‘achterstandswijk’ vertaalt zich in aanzienlijke 
investeringen — ook al heeft dit kostbare pro-
ces van stedelijke vernieuwing door de financi-
ele crisis vertraging opgelopen.

Naar aanleiding van de fysieke verande-
ringen in de Kolenkitbuurt gaat het in de 
interviews voortdurend over ‘menging’. Dat 
leidt soms tot spraakverwarring: over welke 
menging hebben we het nu precies? De 
menging van oorspronkelijke bewoners met 
nieuwkomers? Maar wie is oorspronkelijk en 
wie is nieuw? De witte bewoners van het eerste 
uur blijken nu net zoveel kritiek te hebben op 
de instroom van ‘witte yuppen’ als dat ze dat 
eerder op migranten hadden. De migranten 
noch de witte yuppen hebben hen veel te bie-
den, vinden ze. Hun komst leidt nauwelijks tot 
sociale contacten en de laatste buurtwinkels 
houden ze ook niet overeind.

Rottenberg laat de mokkende witte oudere 
bewoners uitgebreid aan het woord maar zegt 
weinig over wat hun teleurstelling betekent 
voor de hoogdravende beleidsambities: was het 
een goed idee om de sociaal-culturele diversi-
teit te bezweren door in te zetten op sociaaleco-
nomische menging? Rottenberg blijft ver van 
dergelijke discussies. Hij vindt blijkbaar dat de 
alledaagse consequenties voor zich spreken.

En inderdaad, door de werkelijkheid zo 
op de huid te zitten, krijgen we prachtige 
beelden van klaverjassende witte ouderen en 
migrantenvrouwen die op cursus leren voor 
zichzelf op te komen. Hoe dingen gaan, zien 
we, maar waarom gaan ze zo? We krijgen veel 
beelden voorgeschoteld van een klein gebied 
maar door Rottenbergs aanpak zien we ook 
veel niet. Want de Akbarstraat staat niet op 
zichzelf, net zomin als de Kolenkitbuurt in 
haar geheel dat doet. Wie er komt te wonen, 
wordt bepaald door woningbouwcorporaties 
en door nieuwe investeerders in de wijk. 

Of bewoners perspectief hebben, wordt 
maar in zeer beperkte mate door de buurt 
beïnvloed. De kansen op arbeid hangen sterk 
van opleiding en economische conjunctuur 
af en, in het geval van migranten, van de mate 
van discriminatie. Banen zijn er nauwelijks in 
de buurt — vandaar ook dat Rottenberg met 
een bewoner naar buiten de buurt moet als de 
laatste trots wil laten zien welke hoogbouw 
mede onder zijn leiding uit de grond is ge-
stampt. 

Of bewoners rond kunnen komen, wordt 
evenmin in de buurt bepaald. Niets is belang-
rijker voor de sociaaleconomische zekerheid 
van buurtbewoners dan het bestaan van een 
nationale verzorgingsstaat. Dat Rottenberg 
in de wijk armoede en schulden tegenkomt, 
heeft dan ook vooral met landelijk beleid te 
maken en weinig met de wijk zelf. Om te kun-
nen begrijpen wat we in de reportage over 
de buurt zien, moeten we dus buiten de wijk 
kijken: hoeveel (extra) geld gaat er naar de 
achterstandsscholen in de buurt? Hoeveel uit-
keringen worden overgemaakt en hoe hoog 
(of laag) zijn die in de loop van de tijd? Hoe 
zit het met allerhande toeslagen? Naast deze 
financiële stromen gaat het ook om de fysieke 
bewegingen in en uit de buurt: hoeveel bewo-
ners gaan er buiten de buurt naar hun werk? 
En omgekeerd: welke mensen komen van bui-
ten om in de buurt te werken: leraren, politie-
agenten, huisartsen, wijkverpleging? Dit zijn 
ook empirische kwesties — maar  Rottenberg is 

Jan Willem Duyvendak ‘In hun muziek zit geen melodie’

TERUG NAAR DE AKBARSTRAAT

De taal waarin buurtbewoners 
over elkaar praten en de 
emoties die zij beleven, 
hangen sterk samen met wat 
er nationaal gezegd wordt
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daarin minder geïnteresseerd. Hij houdt zijn 
reportage letterlijk klein. 

Daarbij richt hij zich sterk op de onder-
linge verhoudingen tussen bewoners, die hij 
vooral lijkt te zien als deel van een groep: de 
nieuwe, witte yuppen, de oude klaverjassende 
witte buurtbewoners, de assertiever wor-
dende migrantenvrouwen. En wat blijkt? De 
verhoudingen binnen deze groepen zijn vaak 
uitstekend, terwijl de relaties tussen hen be-
paald niet warm zijn. Daarvan krijgen we tal-
loze voorbeelden te zien, ook van onbeholpen 
pogingen van bewoners om juist hun beste 
beentje voor te zetten en zich open te stellen 
voor anderen. 

Een groep witte ouders die de basisschool 
meer gemengd wil maken, raakt diep gefrus-
treerd, met name als ouders met een migra-
tieachterstand hun bedoelingen en de uitvoer 
van de mengingsplannen licht racistisch 
vinden. We zien hele boze ouders, maar bar 
weinig analyse van wat er precies misgaat. 
Terug naar de Akbarstraat is in die zin een echte 
dramaserie: collectieve emoties lijken de be-
langrijkste argumenten te zijn geworden. Dat 
zorgt voor mooie televisie, maar het is en blijft 
wel emotietelevisie.

Met het verstrijken van de tijd

Dat is echter niet het hele verhaal; Rottenbergs 
recente tweeluik graaft soms wel dieper. Zo 
komen we wijkbewoners tegen die in 2002 ook 
al in de uitzending zaten. Hoe is het hen ver-
gaan? Hier zijn de verhalen individueler. Het 
meest schrijnend is het verhaal van de buurt-
bewoner die per ongeluk met groot  materieel 
wordt aangehouden op verdenking van 
betrokkenheid bij terrorisme. We zien welke 
enorme impact dit op zijn leven heeft gehad. 

Opvallend is echter dat dit het enige mo-
ment in beide uitzendingen is dat islamitisch 
geïnspireerd terrorisme aan de orde komt ter-
wijl dit in de afgelopen twintig jaar toch een 
enorme invloed heeft gehad op de publieke 
beeldvorming (en afkeuring) van ‘de islam’. 

Leven de aanslagen helemaal niet bij de buurt-
bewoners? Wordt hun alledaagse leven echt 
uitsluitend bepaald door wat er in de buurt 
gebeurt? Dat is onwaarschijnlijk. Socioloog 
Paul Mepschen laat in zijn proefschrift Every-
day Autochthony zien dat de taal waarin buurt-
bewoners over elkaar praten en de emoties die 
zij beleven, sterk samenhangen met wat er op 
nationaal gebeurt en gezegd wordt. 

Door 2002 en 2020 te vergelijken kan Rot-
tenberg veel laten zien van de ontwikkeling 
van individuele bewoners. Zo worden zij meer 
dan louter groepsleden. Tegelijkertijd gebeurt 
er door de tijdsafbakening iets anders: ver-
anderingen binnen die 18 jaar komen wel in 
beeld, maar het lijkt nu alsof de geschiedenis 
van migratie en integratie pas in 2002 begint, 
toen ‘de politiek wakker was geworden’ na Sc-
heffers interventie. Maar dat klopt natuurlijk 
niet. 

We springen in de uitzending nu van de op-
bouwfase van Amsterdam Nieuw-West begin 
jaren zestig, met vrolijk ogende witte bewo-
ners, naar de instroom van migranten die er 
sloverig en ‘anders’ uitzien in de jaren tachtig, 
en dan is het al snel 2002. ‘Stedelijke vernieu-
wing’ wordt door deze chronologie gepresen-
teerd als de eerste ingreep van overheidswege 
om iets aan de buurt te doen, waarbij Rotten-
berg voorbij gaat aan de talloze initiatieven in 
de jaren tachtig en negentig om problemen 
in dit type buurten aan te pakken. Dat er voor 
2002 al veel in en aan deze wijken is gebeurd, 
bijvoorbeeld als onderdeel van het Grote Ste-
denbeleid dat in de jaren negentig voor veel 
extra aandacht en geld voor probleemwijken 
zorgde, moet de kijker er zelf bij bedenken.

Door die geschiedenis weg te laten, lijkt 
het net alsof Scheffer in 2000 als eerste (na 
Bolkestein) problemen durfde te ‘benoemen’ 
en de politiek moest wakker schudden. In dat 
beeld past ook het onjuiste idee dat ‘linkse 
politici hadden weggekeken’ of, nog erger: ze 
hadden met hun ‘multiculturele politiek’ de 
oorspronkelijke Nederlanders in de steek gela-
ten. ‘Ze knuffelden allochtonen’ en zagen niet 

Jan Willem Duyvendak ‘In hun muziek zit geen melodie’

TERUG NAAR DE AKBARSTRAAT



S &   D Jaargang 77 Nummer 1 Februari 2020

282828

welk drama zich onder ‘gewone Nederlanders’ 
voltrok. 

Vooral PvdA’ers trokken vanaf 2000 het 
boetekleed aan: zij hadden het drama niet al-
leen gemist, misschien was het wel aan hun 
beleid te wijten. Als ware flagellanten gingen 
ze mee in de kritiek op hun ‘relativistische 
politiek’ die de problemen van de Akbarstraat 
zou hebben veroorzaakt.

Sociaal-democraten hebben sinds 2000 
een onnodig sterke zelfhaat ontwikkeld. On-
nodig omdat hen veel minder te verwijten 
viel dan ze zelf gingen geloven. Zo is er weinig 
enthousiast ‘multicultureel beleid’ geweest.1 
Ook zijn echte cultuur-relativistische PvdA’ers 
volgens mij een schaars soort (ik kom zelf uit 
een sociaal-democratisch nest en herinner 
me vooral veel moralisme en het opgeheven 
vingertje van ‘Nederland gidsland’). Doordat 
Rottenberg de geschiedenis van migranten ei-
genlijk pas in 2002 laat beginnen, toont hij in 
zijn eerste uitzendingen een foto, waarop staat 
wat er allemaal niet deugt, zonder oog te heb-
ben voor de vooruitgang die dan al is geboekt. 

Hij laat geen ontwikkeling, geen film zien. 
Scheffer en Rottenberg zijn rond 2000 beiden 
drama queens: ze overdrijven de problemen, 
hebben geen adequate kennis van het integra-
tieverleden en extrapoleren uit het veronder-
stelde heden dramatische toekomstbeelden. 
Van de feiten moeten ze weinig hebben. Als de 
commissie-Blok — nota bene mede opgericht 
als reactie vanuit de Kamer op Scheffers es-
say — constateert dat het met ‘de integratie’ 
redelijk vlot, dan kan dat niet waar zijn. Er was 
immers een drama...?

Maar misschien moet ik Rottenberg en Sc-
heffer niet helemaal op één lijn plaatsen, want 
ook in 2002 al sloot Rottenberg niet uit dat er 
mogelijk reden was voor enig optimisme, voor 
een betere toekomst. Zo vraagt hij in die toen-
malige uitzending aan migrantenkinderen 
welke aspiraties ze hebben voor de toekomst: 
welke beroepen willen ze vervullen? Zullen 
ze later, als zij groot zijn en zelf kinderen heb-
ben, thuis Nederlands spreken? Rottenberg 

lijkt op zulke momenten te onderkennen dat 
‘integratie’ tijd kost, veel tijd, en dat hij zijn 
oordeel eigenlijk zou moeten opschorten. Op 
andere momenten kan hij de dramatisering 
echter niet weerstaan.

In de uitzendingen van 2020 kan hij die nei-
ging ook niet altijd onderdrukken, maar dit 
keer wordt hij gecorrigeerd door een welbe-
spraakte antropoloog, Sinan Çankaya. Hij wijst 
Rottenberg erop dat hij van individuen steeds 
weer groepsdieren maakt, waarbij de verschil-
len tussen collectiviteiten sterk worden aange-
zet, en dan met name de sociaal-culturele. 

Hij vindt Rottenberg nog steeds iemand die 
dramatiseert. Het siert Rottenberg dat hij deze 
kritiek zo openlijk toont. Want niks is onder-
mijnender voor drama dan een nuchtere, on-
derbouwde blik van een échte insider Çankaya 
is niet alleen antropoloog maar ook nog eens 
buurtbewoner en dat laatste geeft hem in deze 
dramaserie een grote geloofwaardigheid: hij 
kent immers ‘het echte leven’!

Sentimentaliteit

Sinan Çankaya probeert Rottenberg vooral af 
te helpen van zijn ‘culturalistische’ blik, de 
neiging om te denken dat de scheidslijnen 
in de samenleving tussen etniciteiten en 
religies lopen. Daar stelt hij tegenover dat de 
oorspronkelijke witte bewoners en migranten 
veel gemeenschappelijk hebben, met name 
hun zwakke sociaaleconomische positie. 
Waarom benadrukte Rottenberg dat in 2002 
niet veel meer, zo vraagt hij zich af. En hebben 
de migranten van weleer nu niet vooral last 
van rijke witte ‘yuppen’ die bijdragen aan de 
gentrificatie van de buurt? 

Çankaya stelt, wat mij betreft terecht, soci-
aaleconomische ongelijkheden centraal, voor-
al in contrast met de culturalisering van het 
debat door Scheffer en Rottenberg in 2000 res-
pectievelijk 2002. Maar is die gedeelde positie 
van de ‘onderklasse’ het hele verhaal? Hebben 
de buurtbewoners vooral veel gemeenschap-
pelijk? Uit angst voor culturalisering lijkt 
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Çankaya hier wel heel snel de relevantie van 
etniciteit en religie af te doen. Dat terwijl hij 
in de rest van de uitzending zelf ook het multi-
etnische karakter van de wijk benadrukt en 
spreekt over een diverse buurt, waar blijkbaar 
meer aan de hand is dan alleen sociaalecono-
mische (on)gelijkheid.

In Rottenbergs tweeluik komen verschil-
lende mensen te spreken over de vele natio-
naliteiten (wel 148) die Amsterdam herbergt. 
Voor de één is dit een schrikbeeld, terwijl 
anderen deze diversiteit niet per se onaantrek-
kelijk vinden, ze noemen de buurt zelfs vrolijk 
‘superdivers’. Maar hoezeer hun waardering 
ook uiteenloopt, ze delen een onterechte 
veronderstelling, namelijk de toename van 
verschillen. 

Dat is verrassend: zijn in de loop van de tijd 
de overeenkomsten niet belangrijker gewor-
den en de verschillen juist minder groot? Die 
overeenkomsten liggen zeker niet alleen in 
gedeelde sociaaleconomische belangen maar 
ook in convergerende opvattingen en gedra-
gingen op talloze gebieden (leeftijd, huwelijk, 
aantal kinderen, arbeidsparticipatie mannen 
en vrouwen, opleidingsniveau, taalvaardig-
heid, et cetera).

Het benadrukken van 148 nationaliteiten 
doet geen recht aan het feit dat de grootste 
groepen migranten van weleer behoorlijk 
gevestigd zijn geraakt. Superdiversiteit sugge-
reert veel te veel alsof er geen mainstream in 
Nederland is die voortdurend nieuwe groepen 
in zich opneemt. Superdiversiteits-denkers 

als Maurice Crul, hoogleraar sociologie aan de 
VU, bevestigen ten onrechte dat beeld door te 
suggereren dat ‘witte mensen’ zich nu moeten 
aanpassen aan de andere groepen in de buurt, 
alsof migranten niet zelf tot de mainstream 
zijn gaan behoren en alsof ze maar weinig met 
witte Nederlanders gemeenschappelijk zou-
den hebben.2

Deze ‘toegenomen diversiteits’-mythe is 
tamelijk hardnekkig. Misschien is het daarom 
goed om in herinnering te roepen wat Menno 
Hurenkamp, voormalig hoofredacteur van 
S&D, in 2009 schreef in een themanummer 
naar aanleiding van de resolutie Verdeeld verle-
den, gedeelde toekomst: ‘We verschillen steeds 
meer van elkaar, qua herkomst en afkomst 
maar ook qua levensstijl en gezinssamenstel-
ling, heet het al in de eerste alinea van de 
PvdA-resolutie. Maar het is alleen al gezien de 
bandbreedte van de politieke meningen over 
integratie de vraag of daar iets van klopt. En 
wie te beroerd is dat toe te geven, steke zijn 
licht ’s ochtends of ’s avonds op in de buurt 
van de A12, om daar te kijken hoe we met zijn 
allen verschillen “qua levensstijl”. Het kan zijn 
dat dit land in verwarring is, maar dan wel 
met z’n allen tegelijk over hetzelfde onder-
werp, met min of meer dezelfde oplossingen. 
Is dat verwarring of blikvernauwing?’ 

Superdiversiteits-denkers leggen, net zoals 
de drama queens van de PvdA, een zwaar accent 
op verschillen en miskennen de overeenkom-
sten. Misschien komt dat ook wel omdat die 
overeenkomsten veel te omvattend worden 
gedefinieerd. Zo gaan veel beleidsmakers uit 
van al te hoogdravende en onhaalbare doel-
stellingen, bijvoorbeeld dat mensen enerzijds 
zoveel mogelijk moeten mengen terwijl zij 
zich anderzijds ‘thuis’ zouden moeten voelen. 

De buurtbewoners die Rottenberg inter-
viewt, lijken in dit mengen tekort te schieten, 
bijvoorbeeld wanneer hij suggereert dat een 
geheel wit-Nederlandse klaverjasclub toch 
eigenlijk geen goed idee is. De nieuwe eigena-
ren van een koopwoning hebben al evenveel 
buikpijn van de roomwitte samenstelling van 
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niet uit dat er mogelijk reden 
was voor enig optimisme, 
voor een betere toekomst



S &   D Jaargang 77 Nummer 1 Februari 2020

303030

hun eetclub. Dit ongemak komt voort uit een 
verkeerd idee over waar en wanneer menging 
zin heeft en waartoe. 

Het lijkt me dat we mensen overvragen als 
ze zelfs in zelfgekozen groepen per se altijd 
moeten streven naar maximale diversiteit. 
Dat bewoners vrijetijdsactiviteiten organi-
seren voor anderen met een vergelijkbare 
smaak of levensstijl lijkt me niet alleen onpro-
blematisch maar eigenlijk tamelijk vanzelf-
sprekend. Dat is geen alledaags drama, dat 
wordt het pas als er hoge politieke eisen aan 
worden gesteld. 

Natuurlijk ligt dat een slag anders voor 
publiek gefinancierde activiteiten, hoewel Ne-
derland ook daar een lange traditie kent van 
gesubsidieerd ‘verkeren in eigen kring’. Maar 
omdat mensen de neiging hebben om gelijk-
geaarden op te zoeken, kan het bij bijvoor-
beeld de schoolgang geen kwaad om te stimu-
leren dat kinderen van verschillend pluimage 
bij elkaar in de klas komen. Hetzelfde geldt 
voor activiteiten waardoor buurtbewoners 
niet geheel vreemden voor elkaar blijven. 

Dat klinkt misschien nogal minimaal, maar 
dat is al heel wat. Maximalistische, bestuur-
lijke doelen als ‘sociale cohesie’ bevorderen 
of ‘je thuisvoelen met anderen in de buurt’ 
miskennen de eigen aard van buurt- en buren-
relaties. Je echt thuis voelen doe je maar met 
weinig anderen en op heel bepaalde plekken; 
het is dan ook een volstrekt irreëel beleidsdoel 
dat nooit gehaald zal worden.3 

Buurtbewoners moeten het met elkaar zien 
uit te houden en dat is vaak al heel wat: over 
het samenleven bestaan veel te rozige ideeën. 
Een stad is geen dorp. Om nogmaals Huren-
kamp aan te halen: ‘Men wil in de oude wijken 
— of elders — niet meer contact met wie dan 
ook, zoals de PvdA-resolutie wel herhaaldelijk 
veronderstelt, clichés uit het sociale beleid 
herkauwend. Men wil een comfortabel leven 
leiden en voorspelbaarheid speelt daar een 
grotere rol in dan hand-in-hand met de hele 
buurt de straat door op elke mooie zomer-
avond. Mensen moeten ongeveer weten wat 

hun buren bezighoudt, zodat ze hen verder 
met een gerust hart kunnen negeren.’ 

Een geïnterviewde in de reportage had 
daarvan een veel realistischer beeld dan Rot-
tenberg zelf: ‘Je hoeft toch geen vrienden of 
vriendinnen met elkaar te worden?’ Het is 
mooi als buurtbewoners elkaars gedrag kun-
nen ‘lezen’ en elkaars gevoeligheden kennen 
(om daar een beetje rekening mee te kunnen 
houden). Maar ze hoeven niets voor elkaar te 
voelen. 

En dat is wel waar Rottenberg eindeloos 
naar vraagt: in deze korte dramaserie over-
heerst het gevoel. En dus gaan mensen ook 
driftig op zoek naar hun emoties (‘dat raakt 
je bij je gevoel’) want blijkbaar draait het daar 
om. Maar dat lijkt me een grote vergissing. 
Nu moeten buurtbewoners zich in allerlei 
bochten wringen om uit te leggen dat het hen 
echt niet lukt om bij de muziek van nieuwko-
mers iets te voelen (‘In hun muziek zit geen 
melodie’) terwijl ze eigenlijk best snappen dat 
nieuwkomers ook niet echt warmlopen voor 
hun liederen. In plaats van de bewoners te 
eisen dat ze meer voor elkaar voelen, kunnen 
ze beter leren om op een verstandige manier 
om te gaan met de resterende verschillen. Hoe 
sentimenteler de samenleving, hoe moeilijker 
het samenleven wordt. 

Daarom ook is dramatisering als stijl en 
strategie problematisch. Overdrijving roept 
op haar beurt immers heftige emoties op — 
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bijna geheel losgezongen van de feitelijke 
situatie. Politici en opiniemakers zijn als geen 
ander bedreven in dramatisering — bijna net 
zozeer als televisiemakers. Misschien moet 
ik daarom Rottenberg en Scheffer ook niet 
te hard aanvallen, het hoort bij hun vak. En 
Rottenberg lijkt ook geleerd te hebben in de 
afgelopen twintig jaar: hij probeert veel genu-
anceerder te zijn en laat ruimhartig anderen 
aan het woord die die nuance kennen. 

Paul Scheffer is wat dat betreft hardleerser: 
zelfs als hij in zijn recente terugblik op twintig 
jaar ‘multicultureel drama’ moet toegeven dat 
hij er op bijna alle punten naast heeft gezeten, 
matigt hij zijn toon niet maar komt opnieuw 
met apodictische uitspraken. Hij schetst een 
nieuw drama met apocalyptische beelden 
over de toekomst, in deze variant door ‘on-
geremde immigratie’. Sociaal-democraten 
zouden wat mij betreft geen onheilsprofeten 
moeten zijn — paniek zaaien gebeurt er al ge-
noeg, met name door extreemrechts. 

En dat brengt me bij mijn laatste punt. Eén 
van de belangrijkste ontwikkelingen in de afge-
lopen twintig jaar — de doorbraak van extreem-
rechtse partijen — blijft bijna geheel onbespro-
ken in Terug naar de Akbarstraat. Eén keer valt 
de naam van Fortuyn maar verder horen we 
vooral de bekende argumenten van Wilders en 
Baudet uit de mond van buurtgenoten. Politici 
geven taal aan het ongenoegen van bewoners 
maar Rottenberg vraagt in de uitzending niet 
naar waar de geïnterviewden politiek staan. 

Al even opmerkelijk is dat Paul Scheffer in 
zijn recente terugblik geen woord besteedt 
aan de doorbraak van PVV en FvD (partijen die, 
andersom, voortdurend benadrukken hoe-
zeer ze schatplichtig zijn aan het idee van ‘een 
multicultureel drama’). Doordat het niet over 
de nieuwe partijen gaat, komt het lot van de 
oude ook niet ter sprake. Zelfs de teloorgang 
van de sociaal-democratie blijft onbesproken. 
Terwijl dat me toch het echte drama van de 
afgelopen decennia lijkt. 
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Felix Rottenberg en buurtbewoner Hanneke Weber brengen warm eten naar haar eetclub in de Kolenkitbuurt. 
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Integratie is geen zaak van 
de buurt, maar van de 
samenleving
Over de relatie tussen de buurtsamenstelling enerzijds en 
burencontact en integratie anderzijds bestaan verschillende 
sociale theorieën. Maakt onbekend onbemind of nemen 
vooroordelen juist af door dagelijkse contacten? Bewoners met 
een tweede generatie migratieachtergrond vinden dat integratie 
een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle Nederlanders. 

EMILY MILTENBURG  

Politiek socioloog en onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau

De Amsterdamse Kolenkitbuurt is een van de 
meest onderzochte en besproken buurten in 
Nederland. Deze naoorlogse buurt lag in de 
jaren vijftig aan de rand van de stad en maakte 
deel uit van het uitbreidingsplan van Van 
Eesteren. Ontworpen naar het ideaal van een 
groene, open stad met licht, lucht en ruimte, 
werd de Kolenkit een ‘walhalla voor Hollandse 
arbeiders’ genoemd.

Maar als Felix Rottenberg de buurt in 
2001 bezoekt voor zijn documentaire De 
Akbarstraat constateert hij dat de buurt een 
‘geïsoleerd dorp’ is geworden. Veel van de oor-
spronkelijke bewoners zijn vertrokken, negen 
op de tien inwoners zijn van Turkse of Marok-
kaanse komaf. Hij stelt vast dat er veel mos-
lims wonen, veel portiekflats met schotels zijn 
en hij windt zich duidelijk op over het afval in 
de straat. Achtergebleven autochtone Neder-
landse buurtbewoners zien het met lede ogen 

aan en verkondigen dat ‘de integratie mislukt 
is’. Het imago van de wijk kreeg nog een extra 
knauw, toen het tien jaar geleden op de eerste 
plek prijkte in de lijst met veertig Nederlandse 
probleemwijken van Ella Vogelaar (toenmalig 
minister voor Wonen, Wijken en Integratie).1

Multiculturele samenleving onder vuur

Rottenbergs observaties pasten in de tijds-
geest. Hij maakte zijn documentaire in een 
periode dat het thema integratie het publieke 
debat op scherp zette. Waar het eerder nog 
vaak ging over sociaaleconomische partici-
patie en kritiek op ‘andere culturen’ werd 
vermeden, agendeerde VVD-leider Frits 
Bolkestein in de jaren negentig een nieuwe 
denkrichting: integreren is je aanpassen aan 
de Nederlandse samenleving. Na de eeuwwis-
seling braken Paul Scheffer en Pim Fortuyn F
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het debat verder open en kreeg het integra-
tievraagstuk politieke urgentie. Integratie is 
sindsdien veel meer dan een sociaalecono-
misch vraagstuk: de roep om culturele aan-
passing klonk steeds luider.

Sinan Çankaya, cultureel antropoloog en 
wijkbewoner, levert in de nieuwe documentai-
re in academische volzinnen helder commen-
taar bij de observaties van Rottenberg en de 
buurtbewoners van twintig jaar geleden. Hij 
deelt rake klappen uit in het integratiedebat. 
Zo merkt Çankaya op dat Rottenberg ‘etnische 
concentraties’ eenzijdig problematiseerde: 
op momenten dat migranten samenleven 
zoals in de Kolenkitbuurt is dat een probleem, 
terwijl bekend is dat er aan de onderkant van 
de woningmarkt weinig keuzevrijheid is. Hij 
hekelt ook dat de documentaire het bestaan 
van enclaves van witte Nederlanders niet ter 
discussie stelde.

Çankaya benadrukt dat het in de Kolenkit-
buurt vooral om een sociaaleconomisch pro-
bleem gaat: veel bewoners leven in armoede 
en kunnen niet in een andere buurt terecht. 
Het gaat vaak om grote gezinnen en er is veel 
achterstallig onderhoud in de buurt. Tegelij-
kertijd verlieten veel witte Nederlanders de 
buurt, de buitenwereld projecteerde vervol-
gens de problemen op de achtergebleven mi-
granten in de wijk. Waar Rottenberg twintig 
jaar terug vooral een gebrek aan culturele 
aanpassing en onderling contact zag, belicht 
Çankaya nu de achterliggende oorzaken, zoals 
de armoede onder de bewoners. 

De buurt als belemmering?

Een van de hoofddoelen van Ella Vogelaars 
krachtwijkenbeleid was om de sociale stijging 
in aandachtswijken te stimuleren. De Kolenkit 
moest vooral een buurt worden waar men-
sen kansen hebben en graag willen wonen. 
Segregatie, ofwel ruimtelijke concentraties 
van mensen met beperktere kansen, diende 
bestreden te worden. Het wonen in eenzijdige 
buurten met veel mensen die laag op de soci-
aaleconomische ladder staan, zou de ontplooi-
ingskansen en integratie namelijk niet ten 
goede komen. 

Er is veel wetenschappelijke discussie over 
de vraag of het wonen in wat in de volksmond 
‘migrantenwijken’ heten, nadelige gevolgen 
heeft voor de arbeidsmarktperspectieven 
van haar inwoners. De meer pessimistische 
theorie benoemt dat wonen in deze buurten 
ervoor zorgt dat de taalbeheersing achteruit-
gaat en dat ‘minderheidsgroepen’ ook minder 
contact hebben met de ‘meerderheidsgroep’. 
Dit kan een sociaal isolement opleveren. Anno 
2020 is die theorie in een stad als Amsterdam 
overigens al enigszins gedateerd: mensen met 
een migratieachtergrond zijn hier veelal gebo-
ren en getogen en beheersen de Nederlandse 
taal, ook vormen autochtone Nederlanders in 
Amsterdam niet meer de meerderheidsgroep. 

Een andere meer optimistische benadering 
stelt dat migrantennetwerken in de buurt 
voor veel onderlinge steun kunnen zorgen 
en dat welgesteldere personen van dezelfde 
herkomst de minder gestelde buurtgenoten 
vooruit kunnen helpen. Er is veel internatio-
naal onderzoek dat laat zien dat het wonen in 
een ‘migrantenbuurt’ geen nadelige gevolgen 
heeft voor de sociaaleconomische positie 
van haar inwoners, en zelfs positieve effecten 
kan hebben.2 Toch blijft de vrees bestaan dat 
door een opeenstapeling van problemen in 
achterstandswijken de maatschappelijke kan-
sen voor de bewoners achterblijven. Het gaat 
dan niet alleen om het samenwonen van veel 
mensen met een migratieachtergrond, maar 
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De eenzijdige opdracht tot 
integratie voor mensen met 
een migratieachtergrond is 
achterhaald
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voornamelijk om hoge werkloosheidscijfers 
en veel armoede.  
Voor deze zogenoemde buurteffecten van 
buurten met een zwak sociaaleconomisch 
profiel is in Nederland echter weinig bewijs 
gevonden. Mijn eigen onderzoek naar buur-
ten laat zien dat het wel belangrijk is om 
hierbij verschillende buurtbewoners te onder-
scheiden.3 Verschillende groepen bewoners 
verhouden zich namelijk op een verschillende 
manier tot hun buurt. Zo hebben moeders 
met een jong kind wél beperktere arbeids-
marktperspectieven als ze in slechtere buur-
ten wonen.4 Of dat aan de buurtgenoten ligt 
is echter sterk de vraag: ook een gebrek aan 
voorzieningen in de buurt, zoals betaalbare 
kinderopvang kan deze achterstanden verkla-
ren. Het loont dus vooral om ook te investeren 
in de voorzieningen in de wijk.

 

Herstructurering

De laatste jaren is er veel veranderd in de Ko-
lenkitbuurt. Veel sociale huurwoningen zijn 
gesloopt en vervangen door koop- en dure 
huurwoningen. De oude bewoners zijn vaak 
mensen met een migratieachtergrond en 
de nieuwe bewoners zijn overwegend witte 
Nederlanders met een goedgevulde porte-
monnee. De kansen van de oorspronkelijke 
bewoners heeft dat echter niet verbeterd, een 
deel was zelfs genoodzaakt om te vertrekken 
naar andere achterstandswijken. 

De herstructurering pakt het probleem dus 
niet bij de wortel aan. Om sociale mobiliteit te 
bevorderen zijn geen investeringen in buur-
ten, maar investeringen in bijvoorbeeld goed 
onderwijs en begeleiding naar werk nodig. 
Buurtbewoner André Hammersma, voormalig 
eigenaar van een fotostudio op de Bos en Lom-
merweg in de Kolenkit, legt in de documentai-
re kraakhelder uit dat nieuwe woningen van 
alles verhullen, de armoede is niet voorbij: ‘De 
buitenkant lost niets op.’ Jongerenwerker Saïd 
Bensellam vult aan: ’Het ziet er mooi uit, maar 
gebroederlijkheid is er niet.’

En met dat gebrek aan gebroederlijkheid 
raakt deze bewoner de kern waar de docu-
mentaire zich voor een groot deel op richt: 
de sociale cohesie in deze buurt zou beroerd 
zijn. Terwijl de discussie over migratie en inte-
gratie gepolitiseerd is, laat de documentaire 
zien dat samenleven in de multi-etnische 
buurt een alledaagse praktijk is die ook aan 
verandering onderhevig is. In 2001 klaagden 
oud-bewoners, de witte Nederlanders, over 
het gebrek aan integratie in de buurt: ‘geen 
allochtoon is lid van de klaverjasvereniging’. 
Twintig jaar later neemt André Hammersma 
deze woorden terug. Hij benoemt dat de 
schuld bij elke buurtbewoner ligt: iedereen 
leeft in zijn eigen wereld, de samenhorigheid 
is uit de wijk verdwenen. 

Schildpaddengedrag 

Er zijn enkele rivaliserende sociale theorieën 
over het verband tussen etnische diversiteit 
en sociaal vertrouwen en contact in de buurt. 
Zo stelt de conflicttheorie dat onbekend 
simpelweg onbemind maakt. In een etnisch 
diverse wijk heb je minder vertrouwen in 
personen buiten je ‘eigen groep’, omdat men-
sen ‘anderen’ ervaren als bedreiging (dat kan 
economisch zijn, maar ook cultureel). Zeker 
als de buurt snel verandert kan dat leiden tot 
meer gevoelens van conflict. Het is dan niet 
alleen de diversiteit, maar vooral de toename 
of zichtbaarheid daarvan die tot frictie kan lei-
den. De verwachting is dat er wel meer contact 
ontstaat met de eigen groep. Bij de contactthe-
orie daarentegen, zouden vooroordelen over 
mensen buiten je eigen groep juist kunnen 
afnemen door het zien van elkaar in de buurt 
en de dagelijkse contacten.5 

In 2006 toepte de Amerikaanse socioloog 
Robert Putnam hier overheen: het wonen in 
een etnisch diverse wijk zou schadelijk zijn, 
bewoners trekken zich als een schildpad terug 
in hun schulp (‘hunkering down’). Hij voor-
spelde dat in diverse wijken niet alleen het 
wantrouwen tussen verschillende groepen 
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Cultureel antropoloog en buurtbewoner Sinan Çankaya levert commentaar bij de observaties van 
Felix Rottenberg.
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toeneemt (conflicttheorie), maar dat ook het 
sociaal vertrouwen daalt binnen groepen: 
diversiteit ondermijnt de sociale samenhang. 
Met grote gevolgen volgens Putnam: vermin-
derd sociaal vertrouwen, minder vrijwilli-
gerswerk, minder sociale contacten (ook met 
buren)  — een sociaal isolement dreigt.6

In Nederland wordt de soep niet zo heet 
gegeten: de diversiteit in de buurt schaadt het 
algemene vertrouwen in landgenoten niet, 
het vermindert de mate van vrijwilligerswerk 
eveneens niet en een diverse buurt maakt 
mensen ook niet eenzamer. Wel zorgt de aan-
wezigheid van verschillende herkomstgroe-
pen ervoor dat het vertrouwen in en het on-
derlinge contact met de buurtgenoten lager 
is.7 De invloed van diversiteit blijft dus vooral 
beperkt tot de buurt zelf. 
Dat deze burenrelaties stokken lijkt niet zo-
zeer een probleem van de buurt, eerder lijkt 
hier een sociologische natuurwet zijn intrede 
te doen: mensen zijn nu eenmaal geneigd 
om contacten aan te gaan en te onderhouden 
met mensen die het meest op hen lijken. In 
mooi Engels: ‘birds of a feather flock together’ 
— soort zoekt soort. Men heeft dus vaak geen 
behoefte aan contact met mensen die anders 
zijn dan zijzelf. Dat heeft niet alleen te maken 
met etnische achtergrond, maar ook met an-
dere zaken zoals leefstijl, opleiding, politieke 
affiniteit en leeftijd.8  

Om contact met de ‘ander’ te bevorderen 
moet het speelveld gelijk zijn, want contacten 
met mensen met een andere maatschappe-

lijke positie en ongelijke kansen versterken 
de onderlinge vooroordelen vaak alleen 
maar. Contact tussen verschillende groepen 
is gebonden aan enkele voorwaarden, zoals 
een gelijke status, gemeenschappelijke doe-
len en samenwerking en steun daarbij. Waar 
vluchtige contacten op straat of in de portiek 
bestaande (voor)oordelen en stereotypen 
kunnen bevestigen, kan een gezamenlijk doel 
en het daarmee opbouwen van een langdu-
rige relatie juist zorgen tot toenadering en 
begrip.9 

Door de etnische verscheidenheid in de 
buurt en de (perceptie van) verschillen is de 
buurtbewoner in een diverse buurt dus wel-
licht iets huiveriger om het contact met buren 
aan te gaan, maar na verloop van tijd kunnen 
mensen daar onder de juiste voorwaarden 
overheen groeien. Daarnaast heeft iemand in 
een diverse buurt altijd nog meer kans op het 
contact met iemand met een andere herkomst 
dan iemand die niet naast een buur uit een an-
dere herkomstgroep woont. Maar het bevor-
deren van onderling contact gaat niet vanzelf, 
de buurtbewoner moet moeite doen. 

Sociale tektoniek

Ook in de vroege literatuur over gentrificatie 
— het proces waarbij etnisch diverse, armere 
buurten een opknapbeurt krijgen, waardoor 
deze buurten steeds meer hoger opgeleiden 
en goedverdieners trekken — komt het ge-
brek aan onderling contact naar voren. Het 
mengen in deze buurten gaat niet zonder 
frictie, oude en nieuwe bewoners leven in het 
begin langs elkaar heen maar soms schuurt 
het ook: sociale tektoniek. De oud-bewoners 
krijgen dan het gevoel dat na de ‘herontdek-
king’ van hun buurt, nieuwkomers de buurt 
overnemen.

De documentaire toont deze fricties duide-
lijk: de welgestelde nieuwkomers weten het 
stadsdeelkantoor maar al te goed te vinden 
voor initiatieven als groene daken en wor-
menhotels, terwijl sommige oud-bewoners 
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met moeite de eindjes aan elkaar knopen. 
Het is duidelijk dat hier niet aan bovenge-
noemde voorwaarden van een gelijk speelveld 
is voldaan. Dat is in de documentaire ook te 
zien bij een ouderinitiatief om kinderen van 
hoogopgeleide, witte Nederlanders bij elkaar 
in de klas te zetten zonder dat vooraf duidelijk 
te communiceren. Het schiet veel buurtbe-
woners in het verkeerde keelgat. Eyüp Uymaz, 
een vader die betrokken is bij de school: ‘Jullie 
moeten je aanpassen aan ons, jullie komen 
in de wijk wonen.’ Marije van der Hijden, als 
moeder onderdeel van het initiatief, geeft 
aan dat ze zich een minderheid op de school 
voelde, toch duurde dat niet lang: binnen 
twee weken ervoer ze verbinding met de an-
dere ouders. 

Buiten de buurt

Het mengen van buurten leidt dus niet zonder 
meer tot betere baankansen en meer sociaal 
contact. Betekent dat dat het wijkenbeleid on-
zinnig was? Nee. Er zijn andere voordelen van 
herstructurering te noemen zoals toegenomen 
leefbaarheid en een verbetering van de lokale 
voorzieningen. Maar het belang van de woon-
buurt moet ook niet overschat worden, mensen 
kunnen elkaar op veel andere plekken tegenko-
men: bij sportclubs, op scholen en op werk. 

Er is dus meer dan de buurt, de Kolen-
kitbewoners staan ook in de maatschappij. 
Rottenberg zoekt de jongens op die hij nog 
als klein kind interviewde in 2001. Zij geven 
aan dat ze zijn opgegroeid in een verharde 
samenleving, vol stigmatisering en negatieve 
beeldvorming. Saïd Bensellam benadrukt dat 
veel jongeren zich steeds meer een ‘probleem 
van de samenleving’ voelen, worstelen met 
identiteitsvraagstukken (‘waar hoor ik bij’) en 
met hun thuissituatie. 

Mooi is ook het geschetste profiel van Emre 
Uzun, inmiddels psycholoog. Tijdens zijn stu-
die psychologie voelde hij zich niet thuis op de 
universiteit, in een collegezaal vol met autoch-
tone Nederlanders. Hij groeide in de Kolenkit 

op met kinderen van Turkse en Marokkaanse 
komaf: ‘Nederlanders ken ik alleen als docen-
ten en mensen die op de televisie komen.’ Hij 
moest op zijn stage en werk wennen aan de as-
sertieve houding die van hem verwacht werd. 
Dat was een cultuurverschil in vergelijking met 
zijn opvoeding: dienstbaar en zorgzaam zijn 
voor elkaar. Het kostte hem zichtbaar moeite: 
‘Er is geen handleiding.’ Hij gunt zijn toekom-
stige kinderen dan ook dat ze opgroeien in een 
meer gemengde wijk: ‘Dat ze van beide cultu-
ren voldoende meekrijgen en dat kunnen mee-
nemen in het vormen van een identiteit.’

Nooit Nederlands genoeg 

Een terugkerend thema in de documentaire 
is de integratie van mensen met een migratie-
achtergrond. Jale Simsek, therapeut en coach 
noemt het een denkfout bij integratie alleen 
iets te verwachten van migrantengroepen: 
integratie is volgens haar synergie; het naar 
elkaar toegroeien en tot collectieve waarden 
komen. Çankaya benadrukt dat veel mensen 
de druk om te integreren eenzijdig bij migran-
tengroepen leggen. Het gaat niet meer om 
sociaaleconomische integratie — zoals oplei-
ding en deelnemen aan arbeidsmarkt — maar 
steeds meer om assimilatie: worden als de 
Nederlander. Maar integratie heeft geen eind-
station en wordt volgens hem steeds in het 
leven geroepen om duidelijk te maken: ‘Jullie 
horen er niet bij.’

Deze gedachten zijn niet voorbehouden 
aan Kolenkitbewoners. Recent onderzoek van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau laat zien 
dat Nederlanders met een migratieachter-
grond vinden dat integratie van twee kanten 
moet komen.10 Hoewel alle Nederlanders, met 
en zonder migratieachtergrond, benadrukken 
dat integreren betekent: Nederlands spreken, 
werken, geen overlast veroorzaken — kortom: 
meedoen in de samenleving — benadrukt de 
tweede generatie dat het ook gaat om mee 
kúnnen doen, kansen krijgen. Terwijl autoch-
tone Nederlanders zich overwegend druk ma-
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ken over het moeten overnemen van normen 
en waarden en meedoen aan culturele tradi-
ties, vraagt de tweede generatie om begrip en 
onderling respect voor de verschillen. 

Het gevoel er niet bij te horen komt in het 
SCP-onderzoek veelvuldig naar voren. Turkse 
en Marokkaanse Nederlanders ervaren dat an-
deren hun islamitische geloof als een obstakel 
voor integratie zien en ze ervaren discrimina-
tie en uitsluiting door autochtone Nederlan-

ders. Schrijnend is dan ook het gesprek met 
twee vaders, Ekyüp Uymaz en Özkan Keyfli, 
langs de lijn van het voetbalveld. Keyfli: ‘Men-
sen vragen mij: je bent Nederlander, maar 
waarom voelt het dan niet zo? Maar sinds ik 
mijzelf ken, is er in de klas altijd autochtone 
en allochtone kinderen gezegd. Als men Ne-
derlandse Turk had gezegd, had het een ander 
gevoel gegeven. Heel veel dingen trek ik mij-
zelf niet meer aan, maar ik ben bang voor mijn 
kinderen en voor hun toekomst.’ 

De twee vaders wisselen gelaten dezelfde 
ervaring uit. ‘We zullen nooit gezien worden 
als Nederlander, dat is een feit in mijn ogen. 
Soms voelt het zwaar: hier niet thuis, daar niet 
thuis.’ Keyfli: ‘Hoe denk je dat het voelt, je bent 
geboren hier, je hoort alleen maar integratie.’ 
Een sentiment dat ook in het SCP-onderzoek 
veelvuldig naar voren komt: de tweede gene-
ratie mensen met een migratieachtergrond 
gaven aan dat ze hier zijn geboren en getogen, 
dat ze de taal goed spreken, dat ze meedoen 
in de samenleving en dat ze dus niet hoeven 

te integreren. Toch voelen ze dat autochtone 
Nederlanders dat anders zien.11

Polarisatie

Uit ons onderzoek blijkt dat Nederlanders 
steeds meer wij-zij denken ervaren. Hierbij 
verwijzen de ondervraagden naar de (negatie-
ve) rol die politiek Den Haag en (sociale) me-
dia spelen.12 In de documentaire komt dit ook 
terug. Over de ‘pleur op’-uitspraak van Rutte — 
een reactie op een filmpje waarbij demonstre-
rende Turkse Nederlanders een verslaggever 
in Rotterdam hinderen — zegt Keyfli: ‘Hoe kan 
je dat zeggen? Het gezicht van Nederland. Hoe 
kun je zoiets stoms zeggen?’ Zowel Keyfli als 
Uymaz antwoorden op de vraag ‘Nederlands 
of Turks?’ dat zij zich toch meer Turks voelen. 
Uymaz: ‘Je hoort er gewoon nog niet bij. Nooit. 
En dan zal ook nooit gebeuren.’

Ook in de SCP-groepsgesprekken met deel-
nemers met een Turkse of Marokkaanse ach-
tergrond kwam de (toenemende) polarisatie 
in de Nederlandse samenleving het meest aan 
bod. Vrouwen worden aangesproken op het 
dragen van een hoofddoek en er is een breed 
gedeeld gevoel — en ook ervaring — telkens ter 
verantwoording te worden geroepen, zoals 
bijvoorbeeld voor terroristische aanslagen 
door moslimextremisten.13

Gedeelde verantwoordelijkheid

Toch is een veelgehoorde opvatting in ons 
onderzoek dat mensen zich voor andere cul-
turen moeten openstellen. Dit is makkelijker 
gezegd dan gedaan: de wil tot meer contact 
moet wederzijds zijn. Uit het SCP-onderzoek 
blijkt dat autochtonen vinden dat de verant-
woordelijkheid voor meer onderling contact 
voornamelijk ligt bij mensen met een mi-
gratieachtergrond, terwijl mensen met een 
migratieachtergrond — met name die uit de 
Turkse en Marokkaanse groep — soms aange-
ven dat juist autochtone Nederlanders hier 
niet of nauwelijks voor openstaan.14
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Çankaya schetst het in de documentaire 
nog eens helder: Amsterdam is een multi-
etnische stad, de witte Nederlander is hier niet 
meer dominant. ‘Laten we ook kijken naar de 
witte Nederlanders en hun ongemak met de 
veranderende samenleving. En het feit dat zij 
zichzelf afzonderen van een multi-etnische 
stad als Amsterdam.’ Met het idee van inte-
gratie als tweezijdig proces waarbij mensen 
van verschillende pluimage in een diverse 
samenleving met elkaar in contact komen, is 
de vraag terecht waarom de witte Nederlander 

daarin achterblijft. Het eenzijdig toewijzen 
van de term integratie als een opdracht aan 
mensen met een migratieachtergrond, zoals 
dat in het publieke debat nog vaak gebeurt, is 
achterhaald, zeker bij mensen die hier gebo-
ren en getogen zijn. Keyfli — in Nederland ge-
boren, zijn vader kwam hier als jonge jongen 
— vraagt zich dan ook terecht af wanneer het 
woord integreren voor hem ophoudt: ‘Mijn 
vader heeft zich aangepast, maar heeft Neder-
land zich aangepast aan hem?’
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De productiviteitscrisis vraagt 
om een Linkse Lente
Sinds 2005 stijgt onze arbeidsproductiviteit vrijwel niet meer. 
We kunnen de productiviteitscrisis alleen te boven komen als 
we stoppen met loonmatiging en de flexibilisering van de 
arbeidsmarkt terugdringen.

ALFRED KLEINKNECHT 

Emeritus-hoogleraar economie (VU en TU Delft) en gasthoogleraar bij de School of Economics, Kwansei Gakuin 
Universiteit, Japan.

TEDx-verhalen uit Silicon Valley suggereren 
dat we in een tijd van ongekende technologi-
sche vooruitgang leven. Er zou sprake zijn van 
een Second Machine Age waarin Industry 4.0 een 
ware productiviteitsrevolutie ontketent. Zo 
beweren Frey en Osborne in een veel bespro-
ken studie uit 2013 dat in de Verenigde Staten 
niet minder dan 47 % van alle werknemers in 
de gevarenzone zit omdat hun werk in princi-
pe door intelligente technologie kan worden 
overgenomen.1

Dit soort verhalen staat in schril contrast 
met gangbare statistieken. De productiviteits-
groei, c.q. de groei van het bruto binnenlands 
product (bbp) per arbeidsuur, valt namelijk 
erg tegen. Hoe we het ook meten: sinds 2005 
boeken de Verenigde Staten, Japan en West-Eu-
ropa een zeer lage productiviteitsgroei. Nooit 
eerder in de laatste zeventig jaar groeide het 
bbp per arbeidsuur zo langzaam. 

Onderzoek laat zien dat de lage producti-
viteitsgroei niets te maken heeft met statisti-
sche meetproblemen. Er zijn uiteraard meet-
problemen in verband met de opkomst van 
de IT-industrie. Echter, de mate van mogelijke 
onderschatting van het bbp per arbeidsuur is 

sinds 2005 niet groter dan voor 2005 (er zijn 
zelfs aanwijzingen dat het tegendeel het geval 
zou kunnen zijn). Kortom, de productiviteits-
crisis is reëel.2 

Volgens de Amerikaanse econoom Robert 
Gordon ziet het er niet naar uit dat dit binnen 
afzienbare tijd verandert. Hij constateert dat 
de IT-industrie de belangrijkste drijvende 
kracht was achter de opleving van de Ameri-
kaanse productiviteitsgroei in de jaren negen-
tig (zie figuur 1). Hij illustreert echter ook dat 
de IT-industrie in Silicon Valley sinds 2005 over 
haar hoogtepunt heen is. Zo geldt de bekende 
Wet van Moore niet meer: de verdubbeling 
van de kracht van een chip duurt niet meer 
twee maar vier tot acht jaar. In de Verenigde 
Staten is ook het aantal startups, de inzet van 
durfkapitaal en het aantal snelgroeiende be-
drijven na de eeuwwisseling fors gedaald.3 An-
dere onderzoekers constateren eveneens een 
sterke afname van de dynamiek van startups 
en kleine, snelgroeiende bedrijven in de Ame-
rikaanse economie na de eeuwwisseling.4 

In de tijd dat we onze mechanische schrijf-
machine inruilden voor een pc en toen e-mail 
en internet erbij kwamen, leverde de informa-
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Figuur 1 Groeivoeten bruto binnenlands product per arbeidsuur*: EU-15, VS en Japan (1953–2017)

Figuur 2 Groeivoeten BBP per arbeidsuur (1953-2017)*: Nederland vergeleken met EU-15 (excl. NL  
en Luxenburg)
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tietechnologie nog een spectaculaire bijdrage 
aan onze productiviteit. Echter, een update 
van Windows 8 naar Windows 10 voegt nog 
maar weinig toe. De technologiebedrijven 
in Silicon Valley boeken afnemende meerop-
brengsten. Onderzoekers komen tot twee be-
langrijke constateringen voor de VS, Canada, 
Japan en West-Europa:5

De ICT-kapitaalgoederenvoorraad als per-
centage van het bruto binnenlands product 
stabiliseert rond de eeuwwisseling, na een 
stevige groei in de jaren daarvoor.

De bijdrage van ICT aan de productivi-
teitsgroei steeg significant tussen 1994 en 
2004, vergeleken met de periode 1974-1994. 
Echter, sinds 2005 is deze bijdrage in alle vier 
landen(groepen) sterk gedaald. De bijdrage 
van ICT aan de productiviteitsgroei is nog 
steeds positief, maar dit komt vooral door 
dalende prijzen voor ICT-goederen. De auteurs 
voegen hier overigens aan toe, dat het tempo 
van prijsdalingen recent snel vermindert.

Kortom: in de ICT-industrie slaat de wet 
van de dalende meeropbrengst toe. De revo-
lutie uit Silicon Valley stelt niet zo veel meer 
voor. Men heeft dan wel boeiende verhalen 
over kunstmatige intelligentie, maar er is een 
belangrijk verschil tussen wat technisch haal-
baar is en wat economisch rendabel kan zijn. 
Zo is het nog maar de vraag of de zelfrijdende 
taxi (gegeven zijn grote databehoefte en daar-
door hoge energieverbruik) wel kan concurre-
ren met een conventionele taxi met chauffeur. 
Bovendien leert de historische ervaring dat 

de weg van het laboratorium naar de markt 
meestal tergend lang is. 

Productiviteitscrisis raakt vooral laagste 
inkomens

Waarom is de lage productiviteitsgroei be-
langrijk? Het nationaal product is gelijk aan 
het nationaal inkomen dat we kunnen ver-
delen over kapitaal, arbeid en overheid. Door 
de productiviteitscrisis groeit het jaarlijks 
extra te verdelen inkomen erg langzaam. Dit 
gaat samen met meer inkomensongelijkheid, 
aangezien de onderhandelingsmacht van 
de factor arbeid door hoge werkloosheid is 
verzwakt. Zo is het aandeel van het kapitaal-
inkomen in het nationaal inkomen van veel 
OESO-landen gestegen ten koste van het ar-
beidsinkomen.6 

Tegelijkertijd vindt in Nederland bij in-
komen uit arbeid polarisering plaats tussen 
topverdieners en werkende armen.7 in de ICT-
industrie slaat de wet van de dalende meerop-
brengst toe. De revolutie uit Silicon Valley stelt 
niet zo veel meer voor Veel mensen zijn er niet 
zeker van of ze straks nog werk hebben en of 
ze dan hun huur of hypotheek nog kunnen 
betalen. 

De schamele groei van de productiviteit 
heeft er ook voor gezorgd dat Haagse kabinet-
ten gedurende lange periodes vooral veel 
zuur en weinig zoet hebben uitgedeeld. Met 
het kabinet-Rutte III leken betere tijden aan te 
breken, maar recent voorspelde het Centraal 
Planbureau dat de komende jaren schraalhans 
toch weer keukenmeester wordt: het beetje 
groei dat nog rest gaat op aan het bekostigen 
van vergrijzing en zorg.8 Dit betekent dat de 
regering financieel alleen iets extra kan doen 
als zij op andere plekken geld weghaalt of de 
belastingen verhoogt. Dat is geen goed voor-
uitzicht voor het gras op het Malieveld.

Krappe arbeidsmarkten en de Linkse Lente

Een economie kan maar op twee manieren 
groeien: of méér uren werken of productievere 
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In de ICT-industrie slaat de 
wet van de dalende meer-
opbrengst toe; de revolutie 
uit Silicon Valley stelt niet zo 
veel meer voor
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uren werken. Valt de productiviteitsgroei 
tegen dan moet de bbp-groei vooral uit meer 
uren werk komen. Daarom is de economische 
groei sinds 2005 een stuk arbeidsintensiever 
geworden. Voor iedere procent groei van het 
nationaal product zijn veel meer extra ar-
beidsuren nodig dan vroeger — en daar komt 
de vergrijzing nog bij. Daardoor wordt de ar-
beidsmarkt geleidelijk aan krapper. 

Die groeiende krapte vergroot de onder-
handelingsmacht van de factor arbeid. Dat 
was ooit anders. De beroemde Hollandse 
Ziekte als gevolg van een overgewaardeerde 
gulden zorgde voor verlies aan concurrentie-
kracht op internationale markten en tot een 
dramatische afbraak van industriële werkge-
legenheid vanaf de tweede helft van de jaren 
zeventig.9 Sindsdien heeft Nederland last 
van een hoge (deels verborgen) structurele 
werkloosheid. Dit drong de vakbeweging in 
het defensief. Met de voortdurende producti-
viteitscrisis is dit voor de eerste keer in veertig 
jaar aan het veranderen. Het industrieel reser-
veleger wordt geleidelijk aan kleiner. Steeds 
minder werkgevers kunnen straks nog zeg-
gen: ‘Voor jou tien anderen!’. 

Als de vakbeweging dit slim oppakt, is er 
hoop voor de werkende armen en het leger 
flexwerkers. De vakbeweging kan nu in het of-
fensief gaan en iets eisen, want volgens de ele-
mentaire economische logica vraagt schaarste 
nu eenmaal om hogere prijzen. Het is aanne-
melijk dat hogere looneisen tot hogere inves-
teringen in arbeidsbesparende technologieën 
zullen leiden. Dat is dan mooi meegenomen 
voor de productiviteitsgroei. 

Her en der kan dat natuurlijk banen kos-
ten. Maar dat probleem is in het verleden 
redelijk opgelost met kortere arbeidstijden. 
De vakbonden zitten gelukkig niet stil. CNV 
heeft recent het thema arbeidstijdverkorting 
weer op de agenda gezet en de FNV streeft naar 
een minimumloon van € 14 per uur. Leuk ook 
om te zien dat de WRR recent in haar rapport 
Het beter e werk niet alleen de kwantiteit, maar 
(eindelijk) ook de kwaliteit van banen aan de 
orde stelt.10 

Aangezien de groei van het bbp per ar-
beidsuur en dus de jaarlijks extra te verdelen 
koek tegenvalt, koersen we op een merkwaar-
dige tegenstelling af. Enerzijds nemen in een 
krappe arbeidsmarkt macht en zelfvertrou-
wen van de factor arbeid toe. Anderzijds is 
de ruimte voor inkomensgroei door de lage 
productiviteitsgroei uiterst beperkt. Verbe-
tering van de situatie van werkende armen 
en flexibele krachten kost natuurlijk geld. De 
Green Deal kost geld. De vergrijzing kost geld 
en dan zijn er ook nog andere groepen, zoals 
leraren of zorgpersoneel met legitieme eisen. 
Bij een aanhoudende lage productiviteits-
groei moeten al deze wensen vooral worden 
gefinancierd door herverdeling. Een cruciale 
vraag wordt daarbij of links kan bewerkstel-
ligen dat het beter gesitueerde deel der natie 
zich inschikt en meer gaat afdragen voor het 
armere volksdeel.  

Oorzaken van de productiviteitscrisis

Maar wellicht valt de zojuist geschetste situ-
atie ook nog wat mee. De lage productiviteits-
groei kan immers ten dele door binnenlands 
beleid worden beïnvloed. Om vat te krijgen 
op mogelijke beleidsinterventies moeten we 
eerst naar de oorzaken van de productiviteits-
crisis kijken. Hoewel de literatuur hierover 
helaas mager is,11 meen ik toch een vijftal oor-
zaken te kunnen benoemen: de wereldwijd 
afnemende technologische mogelijkheden; 
de remmende werking van loonmatiging; de 
geringe investeringen; te veel arbeidsmarkt-
flexibiliteit en subsidies voor laagproductieve 
zzp’ers.

Afnemende technologische  mogelijkheden
In de ‘neoliberale’ periode — die eind jaren 
zeventig begon en die nog steeds voortduurt 
— is onder druk van de financiële markten de 
kortetermijnoriëntatie van het management 
in het bedrijfsleven toegenomen.12 Daardoor 
hebben veel bedrijven hun budgetten voor 
fundamenteel onderzoek gekort of geschrapt. 
Door afnemende investeringen in funda-
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menteel onderzoek13 doet zich een dubbel 
probleem voor. Ten eerste groeit het aantal 
fundamenteel nieuwe inzichten en vindingen, 
waar nieuwe groei-industrieën uit zouden 
kunnen voortkomen, langzamer. Ten tweede 
is er een probleem met de ‘aborptive capacity’ 
van bedrijven: nadat bedrijven hun funda-
menteel onderzoek hebben geschrapt, missen 
zij een antenne om het fundamenteel onder-
zoek van anderen goed te evalueren. Om te 

profiteren van fundamenteel onderzoek van 
anderen heeft men ingenieurs nodig die zelf 
fundamenteel onderzoek verrichten en daar-
door in staat zijn artikelen in toptijdschriften 
te lezen en te vertalen voor de praktijk van 
hun bedrijf.14 

Het kleine Nederland kan natuurlijk wei-
nig doen aan de wereldwijd lage investerin-
gen in fundamenteel onderzoek. Wel heeft 
Nederlands beleid zelf ook bijgedragen aan 
de afname van fundamenteel onderzoek. Zo 
heeft men jaren geleden middelen uit het 
Fonds Economische Structuurversterking (FES) 
een nieuwe bestemming gegeven, waardoor 
het aantal promotieplaatsen in de techni-
sche wetenschappen verminderde. Ook is er 
vrij recent nog een aanzienlijk deel van het 
budget voor fundamenteel onderzoek van de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO) geoormerkt ten behoeve 
van de topsectoren. Daarmee is geld voor fun-
damenteel onderzoek getransformeerd tot 
toegepast onderzoek. Voor het wereldwijde 
fundamentele onderzoek maakt dit uiteraard 
weinig uit, maar het vermindert dus wel het 

vermogen om te profiteren van fundamenteel 
onderzoek elders. 

Loonmatiging remt productiviteitsgroei
De belangrijkste reden dat loonmatiging de 
productiviteitsgroei verlaagt komt doordat 
investeringen in geavanceerde kapitaalgoede-
ren dikwijls niet lonen omdat arbeid relatief 
goedkoop is. Menig bedrijf trekt liever een 
blik flexwerkers open om een klus te klaren 
dan dat men dure automatiseringssystemen 
aanschaft. Kortom, de robot kan moeilijk con-
curreren met arbeidskrachten, als er goedko-
pe en flexibel inzetbare arbeid beschikbaar is. 

Empirisch onderzoek laat zien dat 1 % meer 
of minder loongroei de groei van de toege-
voegde waarde per arbeidsuur op termijn met 
0.31 — 0.49 % verhoogt of verlaagt.15 Met andere 
woorden, een loonstijging verdient zich ruw-
weg voor een derde tot de helft weer terug 
omdat vervolgens de toegevoegde waarde per 
arbeidsuur harder stijgt. Omgekeerd wordt 
een derde tot de helft van een loonoffer teniet-
gedaan omdat vervolgens de productiviteit 
langzamer stijgt. 

Voor deze empirische bevinding zijn goede 
theoretische argumenten. De belangrijkste 
is dat het vervangen van arbeid door kapitaal 
langzamer gaat indien arbeid door loonma-
tiging goedkoper blijft. Ook het vervangen 
van oudere door modernere machines en ap-
paratuur gaat met loonmatiging langzamer 
dan zonder loonmatiging.16  Anders dan soms 
werd gesuggereerd17 is er dus wel degelijk 
empirisch bewijs dat de voortgezette loonma-
tiging de groei van de arbeidsproductiviteit in 
Nederland stelselmatig heeft verlaagd. De Ne-
derlandse loonmatiging is officieel begonnen 
met het Akkoord van Wassenaar in 1982, maar 
feitelijk eerder: al vanaf het einde van de jaren 
zeventig bleef de groei van reële lonen achter 
bij de productiviteitsgroei.18 

De Nederlandse productiviteitsgroei bleef 
al in de periode van de geleide loonpolitiek na 
de oorlog achter bij die van andere Europese 
landen (de EU-15, zie figuur 2).19 Na beëindi-
ging van de geleide loonpolitiek in de eerste 

Het beetje groei dat nog rest 
gaat volgens het CPB op 
aan het bekostigen van 
vergrijzing en zorg



S &   D Jaargang 77 Nummer 1 Februari 2020

4646 Alfred Kleinknecht De productiviteitscrisis vraagt om een Linkse Lente

helft van de jaren zestig trekt de Nederlandse 
productiviteitsgroei aan. Maar rond 1980 
zwakt de productiviteitsgroei ten opzichte 
van de andere Europese landen weer af. Pas 
eind jaren negentig vindt Nederland weer aan-
sluiting bij het (dan dalende) EU-gemiddelde. 
Het EU-gemiddelde daalt onder meer omdat 
anderen ons beleid imiteren. Een voorbeeld 
daarvan is Duitsland, waar de lonen in de 
tweede helft van de jaren negentig geleidelijk 
aan werden gematigd.20 Een ander voorbeeld 
zijn een serie arbeidsmarkthervormingen in 
het Italië van de jaren negentig, die het land 
sinds de eeuwwisseling een gematigde loon-
ontwikkeling en een stagnerende arbeidspro-
ductiviteit opleverden.21

Lage groei door geringe investeringen
De gangbare statistieken laten zien dat 
sinds het faillissement van de Amerikaanse 
zakenbank Lehman Brothers in 2008 de in-
vesteringen aanzienlijk lager zijn dan in de 
periode ervoor. Een verbeterde productiviteit 
zit voor een deel ook ‘belichaamd’ in nieuwe 
investeringsgoederen. Eén van de redenen 
waarom loonmatiging de productiviteitsgroei 
vertraagt zit hem daarin dat geringe loonsver-
hogingen het vervangen van oude machines 
en apparaten door nieuwe (en productievere) 
jaargangen minder hard nodig maken. Door 
keynesiaanse economen wordt bovendien 
benadrukt dat lonen ook koopkracht zijn 
en dat een geringere koopkrachtgroei (door 
loonmatiging of een streng budgettair beleid) 
investeringen ontmoedigt en daarmee de pro-
ductiviteitsgroei schaadt.22 

Nederland en Duitsland hebben hun bin-
nenlands koopkrachttekort (veroorzaakt door 
loonmatiging en bezuinigingen) gecompen-
seerd met forse exportoverschotten. Men moet 
zich echter realiseren dat de exportoverschot-
ten van een land altijd de importoverschotten 
van andere landen zijn. Een agressief export-
beleid is beslist niet vriendelijk voor onze 
partners in de eurozone, want het kost hen 
banen en bedrijvigheid, waardoor vervolgens 
ook hun overheidsbegrotingen lastiger be-

heersbaar zijn. Omwille van goede verhoudin-
gen in de eurozone moeten vooral de Duitsers 
en Nederlanders zich leren gedragen en hun 
exportoverschotten naar redelijke proporties 
terugbrengen.23 Dat hoeft niet te betekenen 
dat we onze export verminderen. We moeten 
vooral onze import uit Zuid-Europa vergroten. 
Dit kan door het loslaten van de loonmatiging 
en met een minder streng budgettair beleid. 
Hierdoor stijgt de koopkracht en zullen dus 
ook meer importgoederen worden gekocht.

Te veel arbeidsmarktflexibiliteit
Voor de neoklassieke econoom is het pleidooi 
voor de flexibilisering van arbeidsmarkten 
vanzelfsprekend. Uit evolutionair economisch 
oogpunt zijn een soepeler ontslag en kortere 
baanduren echter schadelijk voor het kennis-
management in bedrijven. Immers, in grote 
delen van de kennisintensieve industrie en 
dienstverlening zijn innovatieve competen-
ties sterk afhankelijk van ervaringskennis uit 
onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (R&D) 
in het verleden.24 Deze ervaringskennis is 
veelal slecht gedocumenteerd en is vooral ‘be-
lichaamd’ in mensen. Als mensen sneller van 
baan (moeten) wisselen dan gaat bij bedrijven 
telkens innovatierelevante kennis verloren. 
Kortere baanduren maken dus het kennisma-
nagement lastiger. 

Bovendien gaan kortere baanduren ten 
koste van de loyaliteit en betrokkenheid van 
mensen. Dit verhoogt de transactiekosten. Uit 
onderzoek blijkt dat bedrijven in Angelsaksi-
sche landen, met hoog flexibele arbeidsmark-
ten, veel dikkere managementlagen hebben 
dan bedrijven in het oude Europa.25 Ook Ne-
derlandse bedrijven met een grotere flexibele 
schil hebben significant meer managers in 
dienst.26 Veel management en ingebouwde 
controlemechanismes vormen een indicatie 
van gebrek aan vertrouwen; het verhoogt de 
overheadkosten en kan een belemmering zijn 
voor creatieve en ondernemende werknemers. 

Soepeler ontslagmogelijkheden vergroten 
bovendien de macht van het (top)manage-
ment. Dat lokt weer zonnekoning-gedrag uit 
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en mensen durven hun bazen dan soms niet 
meer tegen te spreken. De top krijgt dus ge-
brekkige feedback van de werkvloer. Dit staat 
in contrast tot de consensus in de innovatieli-
teratuur dat men, voor succesvolle innovatie, 
informatie moet mobiliseren uit alle hoeken 
van de organisatie.27 

Voor een succesvolle automatisering heeft 
men veelal ervaringskennis nodig van mensen 
die het werk op dit moment nog verrichten. 
Hebben zij geen goed beschermde positie, dan 
werken ze niet mee.28 Werknemers zonder 
vast contract hebben bovendien motieven om 
informatie te verbergen over hoe hun werk ef-
ficiënter zou kunnen. Uit onderzoek blijkt dat 
mensen met een vast contract veel meer in-
novatieve ideeën aanreiken dan mensen met 
flexibele contracten.29 Door de grotere macht 
van de top kan ook een angstcultuur ontstaan, 
waarin mensen in hun zoektocht naar oplos-
singen neigen naar de minst riskante keuzes, 
die dan echter ook vaak lage opbrengsten met 
zich meebrengen.30 Zo zijn er nog meer argu-
menten — gestaafd door empirisch onderzoek 
— om vanuit het oogpunt van innovatie en 
productiviteit de flexibele schil in Nederland 
drastisch te reduceren.31

Subsidies voor laagproductieve zzp’ers
Nederland is Europees kampioen kleine 
zelfstandigen zonder personeel (zzp). Zon-
der zzp’ers zou de groei van de Nederlandse 
arbeidsproductiviteit 0,3 % per jaar hoger 
zijn.32 Daar komt bij dat intussen ook mensen 
met een rotsvast geloof in ondernemerschap 

moeten constateren dat maar weinig zzp’ers 
de ambitie hebben om personeel aan te ne-
men en een ‘echt’ bedrijf te worden.33 Grotere 
bedrijven realiseren aanzienlijk meer produc-
tiviteitsgroei dan kleinere, laat staan dan de 
zzp’ers.34 Niettemin subsidieert het kabinet 
zzp’ers met forse belastingvoordelen: iemand 
in dienstverband verdient netto duizenden 
euro’s per jaar minder dan een zzp’er met het-
zelfde bruto-inkomen.

Er zijn in 2015 door een interdepartemen-
tale werkgroep voorstellen gedaan om dit 
speelveld recht te trekken, maar het kabinet 
heeft hier wel heel selectief in gewinkeld door 
alleen de zelfstandigenaftrek te beperken (per 
2020), terwijl andere belastingprivileges over-
eind blijven. We blijven dus een bron van lage 
productiviteitsgroei subsidiëren. Tevens wordt 
er veel publiek geld verspild met campagnes 
ter bevordering van ondernemerschap. Vanuit 
het oogpunt van productiviteitsgroei zou men 
jonge mensen beter kunnen vertellen dat ze 
aan de slag moeten bij bestaande liefst grotere 
bedrijven, omdat ze daar veel productiever 
zijn (en dus ook meer verdienen).35

Tijd voor een Linkse Lente

Nederland kan weinig doen aan afnemende 
technologische mogelijkheden door een we-
reldwijde onder-investering in fundamenteel 
onderzoek. Daardoor staan we nu wereldwijd 
voor het probleem dat er te weinig fundamen-
tele nieuwe kennis is ontwikkeld voor disrup-
tieve innovaties die aan de basis van geheel 
nieuwe groei-industrieën kunnen staan. We 
zullen het dus voorlopig met de bestaande, 
meer of minder verzadigde, industrieën moe-
ten doen. En helaas hoort de ICT-sector daar 
inmiddels ook bij.

De overige vier oorzaken van de producti-
viteitscrisis zijn wel te wijten aan nationaal 
beleid. Niets belet ons om met de fiscale 
subsidiëring van laagproductieve zzp’ers te 
stoppen of om met wetgeving de flexibele 
schil van bedrijven actief terug te dringen. 
Gegeven de krapte op de arbeidsmarkt kan 

Een economie kan maar op 
twee manieren groeien: of 
méér uren werken of 
productievere uren werken
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het minimumloon worden verhoogd en kun-
nen vakbonden de loonmatiging loslaten. Het 
CNV heeft groot gelijk met de roep om kortere 
werktijden, gegeven de epidemische groei van 
stress-gerelateerde ziektegevallen. 

Dat alles kost natuurlijk geld en loonsver-
hogingen kunnen banen kosten, maar in deze 
tijd van een krappe arbeidsmarkt kunnen we 
dat hebben. De economische logica gebiedt 
nu eenmaal dat krapte wordt opgelost door 
prijsverhogingen. Een hogere prijs van arbeid 
bevordert de invoering van moderne proces-
technologie en daarmee een hogere produc-
tiviteitsgroei. Dit zou mooi zijn meegenomen 
tegen de achtergrond van de vergrijzing. 
Mogelijke negatieve effecten voor de werkge-
legenheid kunnen worden gecompenseerd 
door arbeidsduurverkorting. 

Het probleem is de weerstand van geves-
tigde belangen. Zo heeft de VVD in het kabinet-
Rutte III de realisatie van een gelijk speelveld 
tussen zzp’ers en mensen in dienstverband 
tegengehouden. Het aandeel zzp’ers blijft 
zodoende groeien en dit verzwakt de vakbe-

weging. Een treffend voorbeeld van de klas-
senstrijd van kapitaal tegen arbeid via fiscale 
regelgeving. 

Men kan van rechtse partijen ook niet in re-
delijkheid verwachten dat zij de belastingont-
wijkingsindustrie op de Amsterdamse Zuidas 
opdoeken, dat ze rijke mensen zullen dwin-
gen meer belasting te betalen, of dat ze de Be-
lastingdienst beter equiperen, zodat minder 
met belastingen gesjoemeld kan worden. Het 
is ook zeer de vraag of de zojuist verschenen 
voorstellen van de commissie-Borstlap bij een 
rechts kabinet wel in goede handen zijn. 

De productiviteitscrisis kunnen we alleen 
te boven komen als ook partijen als de PvdA en 
GroenLinks niet meebuigen met de neolibe-
rale tijdgeest en de logica van ongereguleerde 
markten. De PvdA heeft mensen nodig met 
de statuur en de vastberadenheid van Eliza-
beth Warren of Bernie Sanders.  De economie 
heeft geen toekomstdromen uit Silicon Valley 
nodig, maar een flinke portie ouderwetse soci-
aaldemocratie. 
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Tijd, taal en waarde in 
de verbeelding van een 
duurzame toekomst
Met een essay over de literaire verlegenheid voor klimaatveran-
dering won Camille Creyghton de Banningprijs 2020. ‘Met de 
uitbanning van de natuur uit onze leefwereld, werd ze ook uit de 
literatuur verbannen en verloren we de taal en het voorstellings-
vermogen om over haar te spreken.’

CAMILLE CREYGHTON

Postdoc bij de faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, en visiting postdoc fellow bij 
het Centre for the History of Political Thought, University of London

‘Je houdt hoe dan ook wel een wereld over, en 
waarschijnlijk ook wel mensen.’ Concreter 
wordt het niet, de verbeelding van de wereld 
na de catastrofe, nadat klimaatverandering 
onherroepelijk heeft toegeslagen. Hoe kun-
nen we spreken over een wereld die we ons 
niet kunnen voorstellen, omdat hij misschien 
— dat weten we ook niet — volledig van de 
onze zal verschillen? Een wereld die dus per 
definitie niet past in prognoses, ramingen, 
statistische extrapolaties, omdat elke extrapo-
latie precies erop gebaseerd is dat de dingen 
op een enkele variabele na hetzelfde blijven? 
Misschien kan de literatuur het antwoord zijn. 
Die houdt zich toch traditioneel met verbeel-
ding bezig?

Helaas, ze heeft het laten afweten. In The 
Great Derangement. Climate Change and the 
Unthinkable (2016) zoekt de Indiase schrijver 
Amitav Ghosh een verklaring voor het feit dat 
er opvallend weinig romans zijn over klimaat-

verandering. Natuurrampen, apocalypsen en 
radicale transformaties van onze leefwereld 
worden vrijwel alleen beschreven in science 
fiction, niet in de ‘serieuze’ literatuur. Onge-
veer sinds het begin van de negentiende eeuw, 
met het ontstaan van de moderne roman, 
heeft de roman een schaalverkleining door-
gemaakt. Het ik kwam centraal te staan, het 
individu en zijn persoonlijke ontwikkeling, 
meestal in een maatschappelijk kader dat de 
lezer min of meer kent. Chronologisch valt 
die literaire schaalverkleining samen met 
het ontstaan van de moderne burgerlijke 
maatschappij als gevolg van de industriële re-
volutie. En ze heeft er ook alles mee te maken, 
aldus Ghosh.

De opeenvolgende industriële revoluties 
hebben niet alleen de mens afhankelijk ge-
maakt van fossiele grondstoffen; ze hebben 
vooral de natuur aan hem onderworpen en 
beheersbaar gemaakt. We zijn erop gaan 
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vertrouwen dat de natuur aan onze verwach-
tingen en berekeningen voldoet en dat we 
haar met onze technologische kennis de baas 
kunnen. We hebben dus geen verhalen meer 
nodig om met haar om te gaan, zoals de my-
thes van vroeger; een spreadsheet is genoeg. 
Wat er overbleef voor de literatuur waren de 
wederwaardigheden van het ik. Met de uit-
banning van de natuur uit onze leefwereld, 
werd ze ook uit de literatuur verbannen en 

verloren we de taal en het voorstellingsver-
mogen om over haar te spreken. Intussen 
heeft de manier waarop de mens de natuur-
lijke wereld is gaan beheersen geleid tot de 
uitputting ervan en tot potentieel catastrofale 
veranderingen die onze manier van leven be-
dreigen. Maar hoe meer we praten en schrij-
ven over onze onmiddellijke omgeving, hoe 
onzichtbaarder dat grote probleem achter al 
dat gepraat wordt.

Die literaire verlegenheid voor klimaatver-
andering heeft volgens Ghosh een correlaat in 
de politiek. Het begon wat later, maar ook daar 
is het ik inmiddels één van de voornaamste ge-
spreksonderwerpen geworden. Meer en meer 
is het publieke debat de arena voor allerlei 
vormen van identiteitspolitiek en is democra-
tie versmald tot een strijd om de representatie 
en particuliere belangen van groepen en 
identiteiten. Met de krimp van de politieke ho-
rizon tot het individu of de eigen groep, is ook 
de tijdschaal waarop politiek bedreven wordt 
verkort tot die van verkiezingscycli. Het gevolg 
is een politiek die steeds meer alleen gaat over 
wat er al is, over het economische vraagstuk 
van de verdeling van schaarse middelen, en 
niet over wat kan komen.

Ook als we spreken over ‘duurzaamheid’, 
spreken we meestal in termen van wat er al 
is. ‘Duurzaam’, dat is een product met een 
kleinere ecologische voetafdruk dan ‘regulier’, 
en recyclebaar als het even kan. Maar het gaat 
nog steeds over vraag- en aanbodcurves, pro-
ducenten en consumenten, en de markt als 
de plaats waar hun individuele beslissingen 
samenkomen in de vorm van een actuele prijs. 
Hier moeten we dus mee beginnen: het ont-
wikkelen van een taal en van kaders waarin 
we kunnen denken op grotere tijdsschalen 
dan die van ons eigen leven en die van onze 
onmiddellijke omgeving. We moeten durven 
denken over een toekomst die we nog niet 
kunnen zien.

Een paar woorden kunnen daarvoor een 
aanknopingspunt zijn. Een ervan is ‘waarde’. 
Het woord is nauw verbonden met ‘duurzaam-
heid’. Duurzaam is wat waarde heeft en houdt 
op de lange duur. Als we het willen hebben 
over een duurzame toekomst, moeten we ons 
de vraag stellen wat we dan duurzaam willen 
laten zijn, waarom, en waarom dat ‘het bewa-
ren waard’ is.

Waarde is zowel een moreel als een eco-
nomisch concept. Als moreel concept is het 
verbonden met ‘waarden’, met de vraag wie 
we zijn en wie we willen zijn, wat we belang-
rijk vinden en wat we bereid zijn daarvoor 
op te geven. In de economie spreken we over 
‘toegevoegde waarde’ — het verschil tussen de 
marktprijs van een product en de productie-
kosten — en over ‘aandeelhouderswaarde’, die 
wordt uitgedrukt in het uitgekeerde dividend. 
Onze belangrijkste economische maatstaf is 
het bruto nationaal product, een bedrag dat 
bestaat uit de optelsom van alle in een jaar 
geproduceerde toegevoegde waarde in een 
land. Maar, merkwaardig genoeg, was dat het 
eigenlijk wel.

In The Value of Everything. Making and Ta-
king in the Global Economy (2018) constateert 
Mariana Mazzucato, als econome verbonden 
aan University College London, dat het begrip 
‘waarde’ in de hedendaagse economische we-
tenschap nauwelijks nog een rol speelt. Terwijl 

We moeten durven denken 
over een toekomst die we 
nog niet kunnen zien
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economen vroeger uitgebreid theoretiseer-
den over waar ‘waarde’ vandaan komt, is dat 
debat sinds halverwege de negentiende eeuw 
verstomd, doordat het utilitarisme de vrijwel 
onbetwiste grondslag ging vormen van de 
economische wetenschap. 

Het uitgangspunt daarvan is een beeld van 
de mens als rationeel calculerend wezen dat 
op zoek is naar de maximalisatie van wat voor 
hem van nut is. Daarbij maakt hij afwegingen 
tussen kosten en baten, tussen bijvoorbeeld 
het opofferen van vrije tijd en de behoefte om 
geld te verdienen. Het utilitarisme is een bij 
uitstek liberale manier van denken, omdat 
het geen uitspraken wil doen over waaruit 
dat ‘nut’ dan wel zou bestaan: dat is een zaak 
van de persoonlijke voorkeuren van het vrije 
individu. ‘Nut’ kwam daarmee in de econo-
mie in de plaats van ‘waarde’, en omdat het 
onmogelijk is te rekenen op basis van iets dat 
voor ieder mens anders is, werd het vervolgens 
gelijkgesteld aan ‘prijs’. Als iemand ergens een 
bepaalde prijs voor wil betalen, dan is het blijk-
baar voor diegene van nut, oftewel van waarde. 
En dus is een product waard wat het kost.

Het gevolg van het vervangen van het be-
grip ‘waarde’ door ‘prijs’ is dat alles wat tegen 
een prijs wordt verhandeld op een markt 
beschouwd wordt als van waarde, en alles wat 
daarbuiten valt niet. En daarbuiten valt veel: 
het onbetaalde maar onontbeerlijke werk in 
huis en vrijwilligersorganisaties; het grootste 
deel van de gezondheidszorg; de investerin-
gen van de overheid in infrastructuur, onder-
wijs en onderzoek. 

Ondertussen leidt hetzelfde principe ertoe 
dat transacties in de financiële wereld gelden 
als grote bijdragen aan de economische waar-
decreatie, terwijl Mazzucato laat zien dat ze in 
feite vaak neerkomen op het creëren van lucht-
bellen of, erger nog, het onttrekken van waarde 
aan de publieke sector. De enorme verdiensten 
van investeerders in technologische en farma-
ceutische innovaties blijken meestal pas mo-
gelijk na langdurige overheidsbijdragen aan 
onderzoek. Maar de vaak hoge prijs die burgers 
en overheden vervolgens aan die investeerders 

moeten betalen om gebruik te maken van die 
innovaties, gaat ten koste van de maatschappe-
lijke middelen voor nieuwe waardecreatie. 

Bovendien maken statistische conventies 
dat de bijdrage van overheidsinvesteringen 
in het bruto nationaal product systematisch 
onderschat wordt, waardoor de neoliberale 
mythe van de overheid als verstoorder van 
de markt, en daarmee als rem op de waarde-
creatie, in stand kan blijven. Als het begrip 

‘waarde’ wordt weggestopt achter dat van 
‘prijs’, blijft veel waarde onzichtbaar en is het 
onderscheid tussen waardecreatie en waar-
deonttrekking niet meer te maken. Daarom 
is het volgens Mazzucato dringend nodig om 
‘waarde’ opnieuw in het centrum van het eco-
nomische debat te plaatsen en de rol van de 
overheid in de economie te herwaarderen.

Dat nieuwe debat over het begrip ‘waarde’ 
kan niet tot de economie beperkt blijven. Juist 
omdat ‘waarde’ ook een moreel begrip is, kan 
de invulling ervan niet aan het private domein 
of aan statistische experts worden overge-
laten. Waarde — ook economische — is geen 
neutraal begrip, maar wordt bepaald door de 
politieke keuzes die we maken. En die maken 
we mede op basis van morele afwegingen, van 
ideeën over de mensen die we willen zijn en 
over de samenleving waarin we willen leven.

Met deze gedachten in ons hoofd, kunnen 
we opnieuw gaan nadenken over duurzaam-
heid. Net als ‘waarde’ is ‘duurzaamheid’ iets 
collectiefs en politieks. Maar dat veronderstelt 
wel een politiek die het individu en zijn parti-
culiere belangen overstijgt en waarin gespro-

Een dominant geworden 
liberalisme heeft het 
individu tot uitgangspunt 
van ons denken gemaakt

Camille Creyghton Tijd, taal en waarde in de verbeelding van een duurzame toekomst
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ken kan worden over richtingen en ontwik-
kelingen op lange termijn. Uiteindelijk zijn 
het verbergen van ‘waarde’ achter ‘prijs’ in de 
economie en de inkrimping van de literaire 
en politieke horizon tot de particuliere iden-
titeit uitingen van hetzelfde fenomeen: een 
dominant geworden liberalisme dat van het 
individu, zijn belangen en zijn voorkeuren het 
uitgangspunt van ons denken heeft gemaakt. 

De keerzijde daarvan is dat ook de bestrij-
ding van het klimaatprobleem een individue-
le morele verantwoordelijkheid zou zijn, en de 
mislukking daarvan een teken van individueel 
moreel falen. Dat is meer dan een mens kan 
dragen. Aangezien het vanuit liberaal perspec-
tief niet mogelijk is uitspraken te doen over 
de inhoud van individuele voorkeuren, kan 
niets garanderen dat voldoende mensen deze 
loodzware verantwoordelijkheid aanvaarden. 
Zelfs áls we het allemaal tot onze individuele 
voorkeur zouden maken om met een minder 
grote ecologische voetafdruk te consumeren, 
blijven we dan toch op de eerste plaats consu-
menten. In het feit dat ‘consumeren’ uitein-
delijk ‘opmaken’ betekent, ligt de beperkte 
tijdshorizon en daarmee het niet-duurzame 
karakter van dit mensbeeld al besloten.

In plaats van een politiek waarin het indi-
vidu het centrum is, vergt de vormgeving van 
een duurzame samenleving een politiek die dat 
wat in de politieke filosofie wordt aangeduid 
als ‘het politieke lichaam’ en het ‘common 
wealth’ of ‘gemeenschappelijk goed’ als uit-
gangspunt neemt. Een eerste reden daarvoor is 
economisch: verduurzaming vraagt dusdanig 
grote en langdurige investeringen dat we die, 
zoals Mazzucato heeft aangetoond, niet aan de 
markt kunnen overlaten. Alleen overheden — 
lokaal, nationaal en bovenstatelijk — kunnen 
daartoe bereid gevonden worden of kunnen de 
financiële garanties bieden die nodig zijn om 
particulieren en bedrijven over te halen. 

De tweede reden is filosofisch: het ‘poli-
tieke lichaam’ is niet sterfelijk. Ooit hebben 
mensen de bestaande politieke instituties 
weliswaar opgericht, maar de meeste mensen 
worden erin geboren en gaan ervan uit dat ze 

na hun dood blijven bestaan. Daarmee garan-
deren ze historische continuïteit. Ze belicha-
men dat ‘collectief’ iets anders is dan de som 
van individuen. Zoals we kunnen spreken van 
een ‘institutioneel geheugen’, zo kunnen we 
ook spreken van een ‘institutionele toekomst’: 
een tijdsschaal voor politiek handelen die 
verder reikt dan die van het individu. Alleen 
instituties kunnen garanderen dat wat wordt 
besloten, blijft bestaan als degenen die het 
besloten er zelf niet meer zijn.

Waar het liberalisme de taal ontbeert voor 
een dergelijke politiek, heeft de sociaal-demo-
cratische traditie die juist wel. Haar uitgangs-
punt is dat een democratische samenleving 
niet louter bestaat uit een verzameling van 
vrije individuen en niet gerealiseerd kan wor-
den zonder sociale rechtvaardigheid. Laten we 
dat idee uitbreiden naar toekomstige genera-
ties. De sociaal-democratie heeft een bijzonder 
creatieve rol gespeeld in de uitvinding van de 
instituties die we nu kennen om de politieke 
stem van wie economisch niet meetelden 
hoorbaar te maken: algemeen kiesrecht, in-
spraakorganen, vakbonden. Dat biedt hoop 
dat zij ook manieren kan vinden om de nog 
onhoorbare stem van wie na ons komen een 
plaats te geven in politieke beslissingen. 

Om te beginnen zou ze daarvoor een soci-
ale in plaats van een utilitaristische definitie 
van het begrip ‘waarde’ moeten introduceren: 
niet ‘het nut voor het individu’, maar ‘wat het 
voortbestaan bevordert van de samenleving 
die we willen zijn’. Dat is een vorm van waarde 
die langer duurt dan wijzelf. In onze politieke 
en economische beslissingen zou dat onze 
richtsnoer moeten zijn. Op basis daarvan kan 
de sociaal-democratie ons de politieke taal 
aanreiken om ons een gemeenschappelijke 
duurzame toekomst te verbeelden.

Het citaat waarmee deze tekst opent is van een 
anoniem lid van het VU-Kamerkoor, door Wytske 
Versteeg verwerkt in het libretto voor ‘Oh VUKK! 
 Visioenen van 2068’, een concert met nieuwe 
muziek over klimaatverandering waarmee het VU-
Kamerkoor in 2018 haar vijftigjarig bestaan vierde.

Camille Creyghton Tijd, taal en waarde in de verbeelding van een duurzame toekomst
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Participeren in Baltimore

Door Marlieke van den Tillaar
Historicus te Baltimore

Zes maanden alweer mag ik mezelf inwoner 
van Baltimore noemen, een stad aan de oost-
kust van de Verenigde Staten met duizend-en-
één problemen: de criminaliteitscijfers zijn 
uitzonderlijk hoog, de kwaliteit van openbare 
scholen staat onder druk, daklozen zijn vaste 
prik in het straatbeeld en het aantal kinderen 
dat opgroeit onder de armoedegrens is groot. 
Het stadsbestuur gaat ondertussen gebukt 
onder corruptie en incompetent leiderschap. 
Op steun van president Trump hoeft ook niet 
gerekend te worden: hij noemde de stad on-
langs nog een ‘disgusting, rat and rodent infe-
sted mess’. Hoe Baltimore ooit de vriendelijke 
bijnaam Charm City heeft gekregen, lijkt een 
raadsel.

Ik probeer Baltimore beter te begrijpen 
door in verschillende sectoren vrijwilligers-
werk te doen. Door een overvloed aan non-
profitorganisaties kan ik mezelf makkelijk 
onderdompelen in de Amerikaanse samenle-
ving. Mijn week vult zich met werk op een ba-
sisschool, in een museum, bij een onderwijs-
centrum voor volwassenen en met maaltijden 
bezorgen aan zieke en eenzame mensen. Al 
na een paar weken beschouw ik de Verenigde 
Staten niet langer als een plek van welvaart 
en onbegrensde mogelijkheden. Integendeel. 
Ik zie vooral grote armoede, diepgeworteld 
racisme en veel kansenongelijkheid. Ik be-
trap mezelf erop dat ik als Nederlander — of 
Europeaan? — steeds zoek naar een rol voor 
de overheid bij het oplossen van de proble-
men die ik zie. Uitkeringen zouden het voor 
burgers die afhankelijk zijn van voedselhulp 

mogelijk maken zelf boodschappen te doen. 
Betere financiering voor openbare scholen 
zou de onderwijskwaliteit ten goede komen 
en ook kinderen uit arme gezinnen de moge-
lijkheden bieden zich te ontplooien. 

Maar zo werkt het hier niet. Integendeel. 
Een echte inwoner van Baltimore kijkt niet 
omhoog naar de overheid, maar om zich heen 
naar zijn of haar community. Het is daar, in de 
community, waar de energie bruist en de han-
den uit de mouwen worden gestoken. Heeft 
de basisschool te weinig geld om sportmateri-
aal te kopen? ‘Let’s organize a fundraiser!’ Ligt 
er weer eens veel zwerfaval op straat? ‘Gather 
your neighbors and pick it up!’ Is het aantal 
moorden in de stad voor het zoveelste jaar op 
rij gestegen? ‘Why don’t we just ask people to 
stop killing each other?’ 

Wonen in Amerika voelt soms een beetje 
zoals ik me de participatiemaatschappij voor-
stel die in Nederland maar niet van de grond 
wilde komen. Met als cruciaal verschil dat het 
initiatief tot maatschappelijke betrokkenheid 
hier sterk vanuit de samenleving komt en 
niet wordt opgelegd door de overheid. Toch 
knaagt er iets. Waarom vinden mensen het 
hier zo belangrijk om zelf verantwoordelijk te 
zijn voor de minderbedeelden in de samenle-
ving, terwijl het vrij duidelijk is dat het sociaal 
vangnet dat hiermee gecreëerd wordt nogal 
grote gaten heeft? 

Dat hun systeem verre van perfect is, lijkt 
veel Amerikanen niet uit te maken: de hang 
naar vrijheid en zelfbeschikking zit diepge-
worteld in de cultuur. Ik kan mezelf er dus 
maar beter aan overgeven door me in te zetten 
voor de community waar ik maanden geleden 
zo vriendelijk ben ontvangen. Charm City at 
its best.
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Dansen met de sociaal-
democraten
Hoe D66 en PvdA hun speciale band kunnen 
herstellen

D66 en de PvdA hebben historisch gezien een speciale band. Nu 
de politieke versplintering toeneemt moeten, volgens D66’er 
Daniël Boomsma, deze partijen weer intensiever samenwerken. 
‘Als beide partijen weer ideologisch naar elkaar toegroeien komt 
er misschien nog wel eens iets terecht van een fusie.’

DANIËL BOOMSMA

Auteur van De canon van het sociaal-liberalisme (2019) en oud-medewerker van het de Kamerfractie en het 
wetenschappelijke bureau van D66

Het was een zinnetje dat verder nauwelijks een 
rol speelde in de afgelopen verkiezingscam-
pagne voor de Tweede Kamer. Op een ‘Twijfelt u 
nog?’-pagina op haar website schreef de Partij 
van de Arbeid dat de sociaal-democraten de 
kloof tussen arm en rijk wel willen verkleinen, 
terwijl D66 dat ‘helaas niet’ doet. In een brief 
aan de eigen achterban sprak partijleider Lo-
dewijk Asscher zelfs van de PvdA als alternatief 
voor de sociaal-liberalen, die volgens hem al 
‘warm zouden lopen’ voor een rechts kabinet.

Asscher was niet de eerste die zijn pijlen 
op D66 richtte. Wim Kok had weinig met de 
Democraten, liet de partij vallen bij de formatie 
van Lubbers III in 1989, maar waakte wel voor 
een ‘anti-D66 sfeer’ in zijn fractie. Wouter Bos 
vond de partij in het eerste decennium van 
deze eeuw ‘akelig rechts’ toen het CDA en VVD 
aan een meerderheid hielp in het kabinet Bal-

kenende II. Diederik Samsom zag een groeiend 
sociaal-economisch verschil: ‘Wij staan aan de 
andere kant van de streep’, merkte hij enkele ja-
ren geleden op in een interview bij RTL Nieuws.

Andersom was er eveneens kritiek. D66 
verweet de PvdA vaak behoudzuchtiger te zijn 
dan ze deed voorkomen. Alexander Pechtold 
bestempelde de sociaal-democraten als 
‘conservatief-sociaal’. Zijn voorgangers had-
den ook al hun reserves. Jan Terlouw brak in 
1982 in het kabinet Van Agt II met de PvdA en 
ging met het CDA verder als minderheidska-
binet. Thom de Graaf en Boris Dittrich laakten 
eind jaren negentig en in de nieuwe eeuw 
de onwelwillendheid van de PvdA. Die wilde 
volgens De Graaf en Ditrich niet praten over in 
hun ogen noodzakelijke hervormingen.

Het is dus niet gek dus dat de relatie tussen 
D66 en de PvdA al enige tijd bekoeld is. Maar 
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Dirk Bos, de leider van de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) danst met 'roodharige Marianne' van de 
SDAP. Getekend door Louis Raemaekers, 1913.
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voor een belangrijk deel van de twintigste 
eeuw bestond tussen beiden partijen en hun 
voorlopers juist een speciale band. Ondanks 
ideologische verschillen gaven zij op de grote 
politieke vragen van die tijd vaak dezelfde ant-
woorden. De politieke realiteit van vandaag 
biedt alle aanleiding om de speciale band 
weer te herstellen.  

Een speciale band

Halverwege de negentiende eeuw, nog vóór de 
vroege socialisten, roerden sociaal-liberalen 
zich op het politieke toneel. In wat vaak een 
vergeten liberale geschiedenis lijkt in Neder-
land, rekenden zij af met het ‘deftige’ klassieke 
liberalisme, met haar verzet tegen staatsop-
treden, angst voor de nieuwe arbeidersklasse 
en gebrek aan een leidend beginsel voor een 
nieuwe tijd.

Aanvankelijk maakten deze sociaal-libera-
len nog deel uit van traditionele liberale par-
tijen en noemden zich bijvoorbeeld nieuwe 
of geavanceerde liberalen of radicalen. Schrij-
vers, denkers, activisten en politici als Helène 
Mercier, Wim Treub, Nicolaas Pierson en Goe-
man Borgesius pleitten vaak tegen de klippen 
op voor leerplicht, werknemersverzekeringen, 
fatsoenlijke huisvesting, publiek onderwijs 
en progressieve belastingen. Daarmee legden 
ze de basis voor de moderne verzorgingsstaat. 
Rond het fin de siècle verenigden sociaal-libe-
ralen zich in eigen organisaties en partijen: 
in de kringen van het Sociaal Weekblad en De 
Groene Amsterdammer (toen nog De Amster-
dammer) onder leiding van journalist Johan-
nes de Koo, en in de Radicale Bond (1892-1901) 
en uiteindelijk in de Vrijzinnig-Democratische 
Bond (1901-1946). Een generatie sociaal-
liberale vernieuwers, sommigen geïnspireerd 
door wat spottend het ‘katheder-socialisme’ 
werd genoemd, streefde naar gelijke ontwik-
kelingsmogelijkheden, bestaanszekerheid en 
democratisering.

Voor de in het begin nog romantisch-revo-
lutionaire sociaal-democraten van de SDAP 
(1894-1946), bleven sociaal-liberalen aanvanke-

lijk vooral ‘bourgeois’ en individualistisch. Als 
puntje bij paaltje kwam, zo vond men, waren 
het bondgenoten van rechts, omdat ze de klas-
senstrijd niet onderschreven en vooral een 
schakel wilde zijn tussen de opvattingen van 
de volksklasse en die van de ‘regerende klasse’. 
Toch werd gaandeweg duidelijk dat beiden 
stromingen niet zo sterk verschilden van el-
kaar op de belangrijkste politieke thema’s, ze-
ker toen de sociaal-democraten hun revolutio-
naire pretenties temperden. Ze vonden elkaar 
in de strijd tegen klasse-ongelijkheid en de 
concentratie van kapitaal en macht. En beide 
stromingen pleitten voor breed toegankelijke 
collectieve voorzieningen en uitbouw van de 
aan elites voorbehouden democratie. 

Langzaam kreeg het verwantschap ook 
vorm in pogingen tot samenwerking. De 
formatiepoging tussen SDAP en VDB van 1913 
markeert een belangrijk kantelpunt. Op een 
in de zomer van dat jaar gemaakte prent wist 
de politieke kunstenaar Louis Raemaekers 
dat fraai vast te leggen. Afgebeeld stond de 
leider van de Vrijzinnig-Democratische Bond 
(VDB) en formateur Dirk Bos, verwikkeld in 
een gepassioneerde dans met een roodharige 
‘Marianne’, symbool van de Franse revolu-
tionairen maar in de prent natuurlijk een 
verwijzing naar de SDAP. Op de achtergrond 
kijken reformistisch SDAP-Kamerlid Willem 
Vliegen en marxistische partijleider Troelstra 
toe. ‘Ik vind het onzedelijk’, verzucht de laat-
ste, een wegwerpgebaar makend. ‘Och kom’, 
antwoordt Vliegen, ‘de natuurlijkste zaak van 
de wereld’.

Sociaal-democraten en 
sociaal-liberalen vonden 
elkaar in de strijd tegen 
klasse-ongelijkheid 
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Het kabinet zou er nooit komen: de door 
revolutionairen en marxisten gedomineerde 
SDAP-Kamerfractie wees samenwerking af. 
Tot droefenis van de VDB, die graag het staats-
pensioen, het algemeen kiesrecht en een 
progressief belastingstelsel met hun geestver-
wanten hadden willen realiseren. Toch was 
de mislukte formatiepoging een prelude op 
verdere toenadering tussen sociaal-liberalen 
en sociaal-democraten.

Dirk Bos zijn opvolger Hendrik Marchant 
zette de lijn door. Hij verdedigde de geïso-
leerde SDAP in de Tweede Kamer tegen ‘rechts’, 
dat ‘geen gemeenschappelijke belijdenis van 
concrete inhoud’ had en ‘zich wel vastklam-
pen [moest] aan het laatste wat hen rest, het 

negatieve, de strijd tegen de sociaal-demo-
cratie.’ In 1918 stelde de VDB in aanloop naar 
de verkiezingen een rood-zwarte coalitie met 
de SDAP en de linkervleugel van de Rooms-
Katholieke Staatspartij (RKSP) voor. Tegenover 
rechts zouden ‘Democraten van verschillende 
afstamming elkaar moeten zoeken’, stond in 
het vrijzinnig-democratisch verkiezingsma-
nifest, dat zich verder in sterke bewoordingen 
uitsprak over ‘de ongelijkheid der ontwik-
kelingsvoorwaarden’ als ‘de groote fout […] 
van het maatschappelijk leven.’ Het kwam de 
partij van Marchant op het verwijt te staan een 
‘sloepje aan het rode fregat’ te zijn. Daar trok 
de VDB zich weinig van aan. Bij de verkiezin-
gen van 1922 waren de VDB en de SDAP elkaar 
nog iets dichter genaderd. Begin jaren dertig 
stonden ze schouder aan schouder in de strijd 

voor de rechtsstaat en tégen de machtsstaat 
van het totalitarisme dat Europa teisterde. 

Ook op sociaal-economisch gebied bleef de 
band in stand. De sociaal-democraten, zo bena-
drukte Marchant tijdens de algemene beschou-
wingen van 1930, ‘[zijn] onmisbaar in de strijd 
[…] tegen het voortdurend dreigend gevaar, 
dat de economische machthebbers zich mees-
ter maken van de heerschappij…over ons volk.’ 
Na een kortstondige verwijdering halverwege 
de jaren dertig (deels door politiek opportunis-
me van de VDB), kwam het in 1939 dan eindelijk 
tot een gezamenlijk kabinet onder leiding van 
De Geer, bestaande uit liefst vijf partijen,.

Dat de sociaal-liberalen samen met de SDAP 
en de Christelijk-Democratische Unie na de 
oorlog opgingen in de Partij van de Arbeid zat 
er aan te komen. Het merendeel van de aan-
hangers van beide stromingen, ook gevoed 
door het naoorlogse nationale eenheidsge-
voel, kon zich vinden in wat de beginselverkla-
ring van de nieuwe partij in de kern als doel 
stelde, al had de links-georiënteerde VDB-lei-
der Dolf Joekes de voorkeur voor de naam ‘De-
mocratische Volkspartij’. Prominente VDB’ers 
kregen een hoge plek op de lijst of een positie 
in het partijbestuur. Alleen de rode symboliek 
konden sommigen sociaal-liberalen moeilijk 
verteren. Met de geboorte van de PvdA kwam 
er evenwel een einde aan de partijpolitieke 
organisatie van de sociaal-liberale stroming. 
In feite was er in Nederland daarna nog 
maar één zichzelf liberaal noemende partij: 
de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. 
Deze werd in 1948 opgericht door voormalig 
VDB’er Pieter Oud. Binnen die partij gingen de 
burgerlijk behoudende krachten domineren. 
De beginselverklaring verraadde ook een te-
rugkeer naar een verouderd liberalisme met 
een overheid die zich ‘op den duur zal kunnen 
beperken tot een taak van toezicht.’

Een nieuw dak voor sociaalliberalen

De oprichting van D66 gaf sociaal-liberalen 
weer een dak boven het hoofd. In de beginpe-
riode bezette die partij bewust een geïsoleerde 

Daniël Boomsma Dansen met de sociaaldemocraten

De ideologische verwantschap 
tussen PvdA en D66 achtte 
Van Mierlo evident en eigenlijk 
nauwelijks de moeite van het 
uitleggen waard
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positie. Het nog even urgente streven om het 
gesloten systeem van steeds anoniemer wor-
dende machthebbers te doorbreken, verdroeg 
zich slecht met samenwerking. De ‘revolutio-
nairen met een das om’ beriepen zich boven-
dien op het pragmatisme en bestreden vooral 
het regentendom. Toch nam D66 in het in 
het politieke krachtenveld de rol van de vroe-
gere sociaal-liberalen over. Het VDB-denken 
kwam in de eerste verkiezingsprogramma’s 
in andere bewoordingen terug. Het ontbrak 
aan expliciete kapitalismekritiek, maar de 
sociaal-economische paragrafen werden ge-
kenschetst door kritiek op onrechtvaardige 
welvaartsverdeling en grote inkomensver-
schillen (‘in een demokratische samenleving 
onaanvaardbaar’). Het sprak zich bovendien 
onomwonden uit voor bestaanszekerheid, 
democratisering van overheid en private on-
dernemingen, en vermogensspreiding ‘om 
hierdoor een opeenhoping van macht tegen 
te gaan’.

Bijna als vanzelfsprekend werd door par-
tijleider Hans van Mierlo toenadering tot de 
sociaal-democraten gezocht. Op een partijcon-
gres van D66 in 1970, waar ook Den Uyl mocht 
spreken, was Van Mierlo weinig dubbelzinnig: 
‘Het valt mij helemaal niet moeilijk om vast te 
stellen dat vele malen overeenkomst is geble-
ken en nog zal blijken tussen de standpunten 
en ook de mentaliteit van de Kamerfractie 
van de PvdA en D66.’ Datzelfde jaar verklaarde 
Van Mierlo ‘met het pistool op de borst’ voor 
de PvdA te kiezen. De achterban van D66 was 
vaker universitair opgeleid, jonger en ‘Rand-
stedelijker’ dan het meer gemêleerde electo-
raat van de PvdA. Ook de manier van politiek 
bedrijven bleef trots ongebonden (niet voort-
vloeiend uit een zuil), maar dat deed niets af 
aan de ideologische verwantschap. Die achtte 
Van Mierlo evident en eigenlijk nauwelijks de 
moeite van het uitleggen waard.

In zijn befaamde essay De smalle marges 
van de democratische politiek uit 1968 had Den 
Uyl op zijn beurt, ondanks scepsis over de 
duurzaamheid van D66, de Democraten om-
schreven als ‘voor de helft een herleven van 

de vroegere vrijzinnig-democratische bond.’ 
Daarmee bevestigde hij de vroegere histori-
sche band. Gevoelsmatig wist Den Uyl met die 
bevestiging dat hij in D66 een bondgenoot 
had in zijn streven naar ‘spreiding van kennis, 
macht en inkomen’, het latere motto van het 
kabinet onder zijn leiding. Dat D66 van de VVD 
het verwijt kregen een ‘bijwagen van de Partij 
van de Arbeid’ te zijn, vormde in die zin een 
echo uit het verleden.

D66 en PvdA bewezen begin jaren zeventig 
niet alleen warme woorden voor elkaar over te 
hebben. In 1972 sloten de partijen samen met 
de Politieke Partij Radicalen (PPR) een geza-
menlijk regeerakkoord op hoofdlijnen: Keer-
punt’72. Op de grote vragen van democratise-
ring, bestrijding van materiële en immateriële 
ongelijkheid, beheersing van niet aan grenzen 
gebonden ‘economische machtscentra’ en het 
keren van de afbraak van het milieu, wisten de 
drie partijen elkaar vrij gemakkelijk te vinden.

Een bekoelde verhouding

Het akkoord van 1972 had de opmaat moeten 
vormen voor (opnieuw) een fusie met als 
resultaat een brede Progressieve Volkspartij 
(PVP). Maar de PVP zou nooit tot stand komen. 
Door de regeringsdeelname in 1973 vond de 
PvdA de fusiegedachte plotseling niet meer 
nodig. Verbitterd sprak Van Mierlo van het 
‘verraad van de PvdA’. Later verklaarde hij in 
een terugblik lange tijd ‘het gevoel [te hebben] 
gehad dat er een speciale band bestond tussen 
PvdA en D66’. Maar met het afwijzen van de 
PVP had de PvdA volgens hem ‘haar grootste 
fout van na de oorlog’ gemaakt. 

D66 werd een serieuze electorale concur-
rent voor de sociaal-democraten door de uit-
holling van de massa- en volkspartijen. Op ge-
meentelijk niveau ontstond animositeit in het 
spel om de macht in de grote steden. Bij een 
gebrek aan gevoeligheid voor grote politieke 
vragen werden vermeende culturele verschil-
len uitvergroot. PvdA en D66 zouden op het 
gebied van politiek bedrijven, achterban, en 
stijl (wollen truien versus maatpakken) fun-

Daniël Boomsma Dansen met de sociaaldemocraten
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damenteel van elkaar verschillen. Dat neemt 
niet weg dat de basis van de verwijdering tus-
sen de twee partijen toch vooral gezocht moet 
worden in het wegvallen van het politiek ideo-
logische context waarbinnen beide partijen 
goed konden samenwerken en in hun eigen 
ideologische transformatie. 

ideologische lenigheid

Voor de oorlog koesterden sociaal-liberalen en 
sociaal-democraten groot vertrouwen in de 
sturende kracht van een sociale en democra-
tische hervormingspolitiek. In de jaren zestig 
lieten de erfgenamen van beide stromingen 
zich inspireren door het oprechte geloof in 
een eerlijker en opener samenleving. In die 
context bevestigden de twee elkaar wederzijds 
in hun politieke doelstellingen en hun geza-
menlijke oppositie tegen behoudende krach-
ten. Zij waren beiden hervormers met een min 
of meer revolutionair verleden.

Vanaf de jaren tachtig ebden de golven van 
hervormingsgezindheid in Nederland weg. De 
politiek ontideologiseerde. De pragmatische 
zakelijkheid die D66 ooit nastreefde, werd 
de norm. Oude idealen raakten overscha-
duwd door de idee dat de samenleving niet 
maakbaar is. Technocratisch beheer van de 
overheidsfinanciën, verschraling van publieke 
voorzieningen, door de staat gefinancierde 
deregulering van wereldwijde financiële 
markten en de ‘zegens’ van privatisering en de 
‘bedrijfsmatige overheid’ nestelden zich in het 
hart van het politieke denken. Dat culmineer-
de in de ‘paarse’ kabinetten en wist ook daarna 
nog een generatie politici te beïnvloeden.

Tegen die achtergrond begon een preoc-
cupatie met bestuurdersmacht de sociaal-
democraten in haar greep te krijgen. Van 
volkspartij en hervormerspartij werd zij, in 
de woorden van Herman Tjeenk Willink, een 
‘gedepolitiseerde bestuurderspartij’. De so-
ciaal-democraten bleken steeds vaker bereid 
tot schikken en plooien. Het bedaard afschud-
den van de ideologische veren door Kok was 
daar de ultieme illustratie van. Het politieke 

midden in de vorm van de ‘Derde Weg’ zou de 
partij een comfortabel en duurzaam plekje 
in het centrum van de macht kunnen bieden. 
De ‘bevrijdende ervaring’ van de losgelaten 
ideologische basis stond de PvdA’ers meer be-
wegingsruimte toe. Tot vrij recent is dat geble-
ken, bijvoorbeeld bij het optreden van Jeroen 
Dijsselbloem als voorzitter van de Eurogroep 
in 2015 ten tijde van de Griekse schuldencrisis. 
‘Rationele keuzes’ en ‘verstandige beslissin-
gen’, noemde Dijsselbloem de Europese ingrij-
pende privatiserings- en bezuinigingseisen. 
Het journalistieke platform Follow the Money 
hield het vilein op ‘ideologische lenigheid’, 
een lenigheid die ook van pas kwam bij de 
laatste kabinetsdeelname.

Misschien schoof de PvdA niet zozeer op 
naar rechts of links, maar ze liet in de beleving 
van velen de hervormingspolitiek van Den Uyl 
achter zich. Ietwat cynisch zou je kunnen zeg-
gen dat de partij simpelweg meebewoog naar 
gelang ze dat nodig achtte. Dat vormde ook 
de bron van de ideologische verwijdering van 
D66. Zij werd in de ogen van sociaal-liberalen 
behoudend, een roestige machtspartij. Daar 
hadden de nuchtere sociaal-liberalen altijd al 
een hekel aan gehad.

Verschuiving naar rechts

Maar ook de sociaal-liberalen veranderden. 
D66 hield weliswaar haar hervormersjasje 
aan, maar schoof binnen een algehele ver-
schuiving van het discours sociaal-econo-
misch op naar rechts. Al begin jaren tachtig, 
toen niet verrassend die discours verandering 
zich ook had ingezet, had Den Uyl dat verwijt 
in een lichtelijk verslagen interview met Vrij 
Nederland geuit, omdat hij vond dat D66 de 
achteruitgang voor lage inkomens onderschat-
te. Hij ergerde zich bovendien aan het feit 
dat de partij van Jan Terlouw zich met het CDA 
tegen de inkomensafhankelijke kinderbijslag 
keerde. Dat de PvdA haar ideologisch initiatief 
van de jaren zeventig had verloren en electo-
raal klappen kreeg, schoof hij in de schoenen 
van D66.

Daniël Boomsma Dansen met de sociaaldemocraten
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Met de Paarse kabinetten, en de hardnek-
kige, CDA-achtige neiging van de partij zich 
tussen links en rechts te willen nestelen, werd 
de rechtsere sociaal-economische lijn van D66 
doorgezet. Kort na de eeuwwisseling kwam 
die (relatieve) verrechtsing in een stroomver-
snelling. In de meeste politieke assenstelsels 
stond de partij steeds dichter bij de VVD. Die 
stille ideologische verschuiving was ook in 
verkiezingsprogramma’s te zien. In 2006 bleef 
dat nog beperkt (het sociaal leenstelsel werd 
nog een onwenselijke ‘academicusbelasting’ 
genoemd). Daarna veranderde het. Nederland 
zou gewend zijn geraakt ‘aan een overheid die 
voor ons zorgt’ (verkiezingsprogramma 2010). 

Die overheid diende vooral in eigen vlees te 
snijden middels versobering van de sociale 
zekerheid (onder andere door het korten van 
de WW en de invoering van het sociaal leen-
stelsel). D66 koos voor een economisch groei- 
jargon — ‘obstakels wegruimen’ en ‘barrières 
wegnemen’ — en een geloof in het trickle-down 
effect van efficiënte en innovatieve markten 
(verkiezingsprogramma 2012). Ondanks een 
kleine verschuiving was dat in grote lijnen ook 
de teneur in het verkiezingsprogramma van 
2017. D66 problematiseerde het afgelopen de-
cennium wel de kloof tussen insiders en out-
siders van de verzorgingsstaat, maar thema-
tiseerde in haar programma’s nauwelijks de 
emanciperende rol van de staat, een eerlijke 
verdeling van welvaart, sociaal-economische 
belangentegenstellingen tussen boven- en 

onderkant en concentratie van kapitaal en het 
gevaar daarvan voor de democratie.

Waarom de partij die afslag maakte, is niet 
eenduidig te verklaren. Voor een deel werd het 
besluit daartoe gevoed door de oude vrees niet 
als eigenstandige partij te worden gezien, al 
bleef dat door de tweestrijd met Geert Wilders 
lastig vol te houden. In die zin zat er vermoe-
delijk een zuiver electorale overweging achter, 
één die ook paste bij de nieuwe schare leden 
die, zo leek her, niet rechts wilden zijn maar in 
ieder geval ook niet links. Anderzijds had de 
partij altijd al een neiging gehad gevestigde 
en ‘neutrale’ instituties zoals de Organisatie 
voor Economische Samenwerking en Ontwik-
keling (OESO) en hun hervormings- en bezui-
nigingsadviezen te volgen. Daaruit volgde ook 
een sociaal-economisch ‘neoliberaal’ beleid, 
verhuld in termen van deskundigheid en 
expertise, en vaak gerechtvaardigd met een 
beroep op de vermeende noodzakelijkheid 
ervan.

Voor D66 werd de PvdA een in de kern be-
houdende partij. Voor de PvdA ontpopte D66 
zich sociaal-economisch tot tegenhanger. In 
het politieke krachtenveld vielen zo de twee 
elementen weg die SDAP en VDB en de partijen 
onder Den Uyl en Van Mierlo bij elkaar had 
gebracht en gehouden. Enerzijds was dat de 
gedeelde vooruitstrevende politiek, het bevra-
gen van de fundamenten van de samenleving 
die botsen met de eigen politieke idealen. 
Anderzijds de gedeelde sociaal-economische 
oppositie met de rechterflank. Zonder die 
elementen veranderde de speciale band van 
weleer in een bekoelde verhouding.

De heroriëntatie van de PvdA

Inmiddels zijn de politieke panelen weer gaan 
schuiven. De PvdA verwerkt nog steeds het 
trauma van de Tweede Kamerverkiezingen 
van 2017, maar lijkt zich met de bescheiden-
heid van een verliezer te heroriënteren op 
de plek en taak van de sociaal-democratie in 
Nederland. Op veel thema’s — van afschaffing 
van sociale werkplaatsen tot ondemocratische 

Daniël Boomsma Dansen met de sociaaldemocraten

Met het afwijzen van 
de brede Progressieve 
Volkspartij maakte de PvdA 
volgens Van Mierlo ‘haar 
grootste fout van na de 
oorlog’
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vrijhandelsverdragen — komt de partij terug 
op politieke besluiten waar zij zelf (mede)
verantwoordelijk voor was. In een intern 
advies na de verkiezingen stelde de Bredase 
burgemeester Paul Depla dat de PvdA zich 
van een ‘klassieke bestuurderspartij’ weer 
moest omvormen tot een ‘brede progressieve 
volkspartij’. Ze zou zich weer moeten richten 
op bestaanszekerheid en het doorbreken van 
nieuwe maatschappelijke scheidslijnen. De 
poging daartoe lijkt te zijn gestart. De partij 
durft het bovendien weer aan kritisch te zijn 
op wat Asscher ‘grillig, ontaard kapitalisme’ 
noemt.

De cynicus zal hierin slechts rebranding 
zien — en platgereden marketing en com-
municatiedenken zijn inderdaad dominanter 
dan ooit in de partijpolitiek — maar de maat-
schappelijke werkelijkheid geeft de PvdA alle 
reden om juist die vraagstukken te adresse-
ren. Bestaanszekerheid staat onder druk. Be-
steedbare inkomens stagneren — al sinds eind 
jaren zeventig. Private schulden stijgen dra-
matisch. Betaalbare woningen zijn schaars. 
De meritocratie is voor een deel een illusie ge-
bleken: privilege is erfbaar en heeft de neiging 
zich te concentreren. Nergens manifesteert 
zich dat sterker dan in het onderwijs. De sa-
menhang tussen een gevestigde bovenlaag en 
een sociale onderklasse brokkelt af. Een groei-
ende groep die vroeger tot de middenklasse 
behoorde, heeft nu het gevoel elk moment van 
de sociale ladder de kunnen vallen. De sporten 
van die ladder, die onderkant en bovenkant 
van de maatschappij met elkaar in verbinding 
houden, lijdt aan ernstige slijtage. De strijd-
kreet ‘iedereen omhoog’ is verstomd.

Ook Asschers nog onwennige kapitalisme-
kritiek kan niet als nostalgische luchtfietserij 
worden afgedaan. Wereldwijd ontgroeien pri-
vate machten met hun enorme winstmarges 
en kapitaalophoping de macht van staten. Ze 
ontduiken belastingen (vaak via Nederland), 
lappen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden aan 
hun laars, monopoliseren markten en spelen 
leveranciers tegen elkaar uit voor lage produc-
tieprijzen. Aandeelhouders profiteren onder-
tussen meer van de door bedrijven opgepotte 
winst dan de werknemers. De marktmacht 
van multinationals onttrekt zich bovendien 
aan de invloed van democratische instituties. 
Sterker nog, ze bepalen vaak zélf de regels 
middels een omvangrijke lobby.

D66 beweegt naar links

Ondertussen lijkt D66 zich in de zoektocht 
naar een strijdplan sociaal-economisch 
naar links te bewegen. Ook anderen partijen 
rechts van het midden heroriënteren zich 
sociaal-economisch, maar bij het ideologisch 
beweeglijker D66 is er meer ruimte voor een 
fundamentele koerswijziging dan bij andere 
partijen. Bovendien is er onder het partijka-
der een grote honger naar een uitgesproken 
ideologisch profiel. Historisch liggen de in-
grediënten voor dat profiel voor D66 op links. 
De moeizame kabinetsdeelname maakt de be-
hoefte aan zelfvernieuwing extra pregnant. Er 
lijkt in ieder geval bij partijleden een groeiende 
consensus over een aandachtsverschuiving 
naar harde materiële politieke thema’s, zoals 
het bestrijden van groeiende ongelijkheid in 
welvaart, levenskansen, sociale mobiliteit en 
democratische zeggenschap. 

Enkele jaren geleden lanceerden partijle-
den al een pamflet dat een herwaardering van 
de voor veel mensen grimmig geworden over-
heid bepleitte. Op lokaal niveau benoemen 
fracties weer de ‘kloof tussen arm en rijk’. Veel-
zeggend is ook de grote bijval binnen de partij 
voor de min of meer sociaal-democratische kri-
tiek die Jan Terlouw de afgelopen jaren had op 
de ‘massieve macht’ van wereldwijd kapitaal. 

Daniël Boomsma Dansen met de sociaaldemocraten

De PvdA werd in de ogen van 
sociaal-liberalen behoudend, 
een roestige machtspartij 
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Vriendelijker geformuleerd dan hij wellicht 
had gewild, vond hij dat zijn partij het neolibe-
ralisme ‘eerder had moeten bestrijden’.

Een markant moment was de Kerdijklezing 
van maart 2019 die fractieleider Rob Jetten uit-
sprak. Daarin schetste hij de contouren van de 
door hem gewenste koers waar andere mogelij-
ke kandidaten voor het partijleiderschap zich 
toe zullen moeten verhouden. Jetten sprak van 
een muur ‘tussen mensen met en mensen zon-
der zekerheid’. Hij benadrukte de keerzijdes 
van de globalisering, benoemde de voor som-
mige mensen op drift geraakte flexeconomie 
en raakte aan wat een democratische kapitalis-
mekritiek zou kunnen worden genoemd. 

Jetten had kritiek op de concentratie van 
marktmacht van multinationals zonder 
tegenmacht. Ook sneed hij de grote (interna-
tionale) ongelijke vermogensongelijkheid 
aan: de rijkste 10 % bezit in Nederland 66 % van 
het vermogen. Daar had hij aan toe kunnen 
voegen dat 8 miljardairs wereldwijd meer 
kapitaal hebben dan 3,6 miljard mensen geza-
menlijk. Het ligt in de lijn der verwachting dat 
een nieuw verkiezingsprogramma een sociaal-
economisch ‘links van het midden’ signatuur 
zal hebben.

Nieuwe kansen

Voor de PvdA is de realiteit dat de partij een 
nederlaag zonder precedent heeft geleden. Of 
de kiezers ooit terugkomen naar de sociaal-de-
mocratie in haar huidige vorm is maar zeer de 
vraag. Maar ook die gedachte is een vorm van 
bevrijding en een kans om met de mentaliteit 
van iemand die niets te verliezen heeft meer 
politiek onbevangen te worden. D66 heeft 
op haar beurt een landelijke overwinning 
achter de rug, maar weet na de recente lokale 
en Europese verkiezingen dat ideologische 
vernieuwing bittere noodzaak is. Dit heeft de 
partij eigenlijk steeds moeten doen om poli-
tiek relevant te blijven.

Zo ligt er een nieuwe kans voor sociaal-libe-
ralen en sociaal-democraten om elkaar weer 
te vinden op het gebied van fundamentele 

sociaal-economische en democratische maat-
schappijkritiek, zelfs kapitalismekritiek. Niet 
op detailniveau, maar in het grotere streven. 
Dat is geen ideologische interessantdoenerij. 
Er staat immers wat op het spel. In veel wester-
se samenlevingen verwacht een groeiend deel 
van de mensen dat de volgende generatie het 
niet beter krijgt dan de vorige en dat is niet 
zonder risico’s. Wie bijvoorbeeld The People vs. 
Democracy van de Amerikaanse politicoloog 
Yascha Mounk leest, beseft dat het vertrouwen 
in de democratie onlosmakelijk verbonden 
is met het vertrouwen of je met dat democra-
tische systeem uiteindelijk zelf ook het beste 
af bent. Als dat vertrouwen bij een deel van 
de samenleving wegsijpelt, is het niet gek dat 
mensen bereid zijn een geel hesje aan te trek-
ken. Daar kan geen absolute welvaart of eco-
nomisch groeipercentage tegenop. Bovendien 
krijgen politici die worden gedreven door een 
drang tot afrekening en theorieën van verval 
dan vrij spel om roofbouw te plegen op de de-
mocratische rechtsstaat.

Wat herstel van de speciale band tussen 
sociaal-liberalen en sociaal-democraten con-
creet betekent, moet de toekomst uitwijzen. 
IJveren voor blokvorming bij verkiezingen? 
Een gezamenlijk programma à la Den Uyl en 
van Mierlo? Broeden op een regeringscoalitie 
die met radicale voorstellen zich veel ruimhar-
tiger richt op de onderkant van de samenle-
ving? Nu lijkt het allemaal nog hoogdravend 
maar in een politiek versplinterd land neemt 
de noodzaak tot nauwe samenwerking toe — 
misschien zelfs met een partij als de SP.

De eerste prioriteit is de herontdekking van 
de ideële geschiedenis en geestverwantschap 
tussen de van oudsher radicale stromingen 
van sociaal-liberalisme en sociaal-democratie. 
Die historisch-ideologische band die bij ande-
re partijen doorgaans ontbreekt, biedt uitein-
delijk een veel duurzamer basis voor politieke 
broederschap dan alléén programmatische 
overeenkomsten of gedeelde electoraal-strate-
gische belangen.

Of de historisch band tussen de sociaal-
democraten en sociaal-liberalen daadwer-

Daniël Boomsma Dansen met de sociaaldemocraten
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kelijk hersteld kan worden hangt vooral af 
van hoe de herbronning bij zowel D66 als de 
Pvda uiteindelijk uitpakt. Dat geldt zeker voor 
D66 dat zich er nu soms op voorstaat alleen 
een (deskundige) ‘houding’ in de politiek te 
hebben. Als beide partijen weer ideologisch 
naar elkaar toegroeien komt er misschien nog 

wel eens iets terecht van een fusie. De daaruit 
voortkomende ontzuilde hervormerspartij 
zou de Nederlandse partijpolitiek kunnen 
opschudden en de doorbraak kunnen realise-
ren waar zowel D66 als de Partij van de Arbeid 
oorspronkelijk voor zijn opgericht.

Daniël Boomsma Dansen met de sociaaldemocraten
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Column

Het referendum is een instrument voor 
dwingelanden 

Door: Willem Minderhout
Statenlid namens de PvdA in Zuid-Holland

Het PvdA-congres heeft in de aanloop naar 
de vorige verkiezingen het streven naar een 
referendum uit het verkiezingsprogramma 
gehaald. Maar het is net de film Poltergeist. Als 
je denkt dat alle ellende voorbij is begint het 
weer opnieuw. 

Het begon met de Wibautlezing van Ruud 
Koole. In een betoog over het belang van de re-
presentatieve democratie, repte Koole in een 
terzijde over de wenselijkheid van regionale 
correctieve referenda. Enige tijd later twit-
terde Jaap Stalenburg dat Mei Li Vos in Leeu-
warden had gezegd dat ze in de Eerste Kamer 
voor een referendum zal pleiten.

Beide senatoren beroepen zich op de 
commissie-Remkes die onder meer met het re-
ferendum aan komt zetten. De voorstellen van 
‘Remkes’ zouden heel serieus moeten worden 
genomen, aldus een motie van referendumge-
lovige Niesco Dubbelboer voor het komende 
congres van de PvdA op 7 maart. De motie Wie 
de democratie wil verdedigen, moet nu in het 
offensief rept met geen woord over het referen-
dum, maar roept op om ‘de fractie de ruimte 
te geven om de voorstellen van de Staatscom-
missie Parlementair Stelsel met open vizier te-
gemoet te treden en er naar believen steun aan 
te verlenen’. Lees: zich uit te spreken voor een 
referendum zonder de partij te raadplegen. 

Onlangs wisselden Zuid-Hollandse staten-
leden van gedachten over burgerparticipatie 
in onze provincie. Tot mijn verbazing zagen 
de vertegenwoordigers van het Forum voor 
Democratie niet zoveel brood in interactieve 

beleidsvorming. Toen ik zei dat ik dat wat 
vreemd vond voor een partij die graag alles 
per referendum regelt, reageerde Matthijs 
Sandmann, fractievoorzitter FvD, dat hij het 
referendum een paardenmiddel vindt, maar 
dat het een noodzakelijk instrument is zolang 
volksvertegenwoordigers hun werk niet goed 
doen. Met ‘niet goed doen’ bedoelde hij dat 
ze er andere standpunten op na hielden dan 
het Forum. Dit illustreert dat een referendum 
een instrument voor dwingelanden is die niet 
geneigd zijn compromissen te sluiten. In refe-
renda is, net als in de oorlog, de waarheid het 
eerste slachtoffer zoals tijdens het Oekraïne-
referendum bleek. Laten we dit gebruik van 
het referendum ‘thierrificering‘ noemen.

Iedereen is voor een referendum, als 
hij denkt dat hij hem kan winnen. Als men 
verlies vreest wordt het vooral zaak om het 
referendum ongeldig te laten verklaren. Ie-
dereen die Het wonder van de Noord/Zuidlijn 
van Bas Soetenhorst heeft gelezen, herinnert 
zich de scene waarin wethouder Jikkie van 
der Giessen (D66) de polonaise danst omdat 
bij het referendum over die metrolijn de 
opkomstdrempel niet gehaald werd. De meer-
derheid was, zoals te verwachten bij dit soort 
onderwerpen, tegen. Laten we deze variant de 
‘verjikkie-ing’ van het referendum noemen.

Het ontwerpreferendum van de commis-
sie-Remkes lijkt vooral de Jikkie-variant te 
propageren. Het aantal ‘nee-stemmers’ moet 
minimaal uit een derde van het electoraat be-
staan. Dit lijkt een onneembare horde. Je kunt 
het ook interpreteren als een uitnodiging tot 
een staaltje ongekende thierrificering waarbij 
het Oekraïnereferendum bleekjes afsteekt. 
Willen we dat? Nee natuurlijk.
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ZOJUIST VERSCHENEN

Doen wat goed is
Verrassend pamflet over de praktische 
wijsheid van professionals

Sophie Albers / Albert Jan Kruiter
Isbn 9789461645074
96 pp 
Prijs € 11,99 
Uitgeverij Van Gennep

De publieke zaak is op drift. Decentralisaties 
in het sociale domein die de gemoederen 
bezig houden. Wachtlijsten bij zorgaanbie-
ders en financiële tekorten bij gemeenten. 
Woningnood en perikelen bij de belasting-
dienst. Tegelijkertijd  vinden professionals 
 dagelijks de publieke zaak van de toekomst 
uit. Door slim te laveren tussen regels en 
ruimte helpen ze mensen met problemen. 
Daar moeten we het van hebben. Sophie 
 Albers en Albert Jan Kruiter pleiten ervoor 
om de wijze praktijken van deze professio-
nals te waarderen en beter te benutten. 

Sophie Albers en Albert Jan Kruiter wer-
ken als actieonderzoekers bij de School 
voor Publieke Waarden van het Instituut 
voor Publieke  Waarden. Dagelijks leren 
zij samen met profes sio nals de publieke 
zaak van de toekomst vorm te geven.

ZOJUIST VERSCHENEN

Kiezen
Sprankelend essay over de grenzen van 
het kiezen in een vrije samenleving 

Herman van Gunsteren
Isbn 9789461645067
Ca 104 pp
Prijs ca € 14,99
Uitgeverij Van Gennep

Een merkwaardig fenomeen, dat kiezen: 
het is overal, we waarderen het, maar 
hebben er ook last van en kunnen er zelfs 
onder lijden. En als we onder het kiezen 
lijden, wat kunnen we doen om deze last 
dragelijk te houden?

In dit boek werpt oud-hoogleraar Politieke 
Theorieën in Leiden Herman van Gunsteren 
nieuw licht op het fenomeen van het kie-
zen. Hoe individueel zijn keuzeprocessen 
eigenlijk? Veronderstellen ze geen keuze-
architectuur? Krijg je altijd wat je kiest en 
wat doe je als dat niet het geval is?

Kiezen onderzoekt een fenomeen dat 
cruciaal is voor een vrije samenleving en 
bouwt voort op inzichten uit eerder werk, 
met name op het succesvolle Stoppen: 
u kunt het, u wilt het, u doet het niet.

Verkrijgbaar via de boekhandel of via de uitgeverij 
info@vangennep-boeken.nl

(advertentie)
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‘Opdat wij onder onze voeten 
houden de vaste grond van 
dat, wat blijft’
Wiardi Beckman als verzetsman

Herman Bernard Wiardi Beckman was tijdens de Tweede Wereld-
oorlog een van de belangrijkste mensen uit het geestelijk verzet. 
Vrijheid, verdraagzaamheid en rechtsgevoel moesten volgens 
hem de weerbaarheid tegen de Duitse bezettingsmacht 
stimuleren.

BECKER & BECKER

Auteurs van De oorlog van Wiardi Beckman (verschijnt in maart); Tamara Becker is historica; Frans Becker is 
politicoloog en was adjunct-directeur van de WBS.

Op 10 mei 1940 zegde Herman Bernard Wiardi 
Beckman, Stuuf voor vrienden, zijn lidmaat-
schap van de Eerste Kamer op en trad als reser-
ve-eerste-luitenant toe tot de persdienst van 
de Generale Staf in Den Haag. Vijf dagen later 
was de strijd voorbij. De capitulatieverklaring 
die generaal Winkelman op 15 mei via de radio 
aan het Nederlandse volk voorlas, was mede 
door Beckman opgesteld. Namens de opper-
bevelhebber bracht hij op 20 mei bij de Greb-
beberg een laatste groet aan de daar gevallen 
Nederlandse militairen. Op 25 juni werd hem 
groot verlof verleend en keerde hij terug naar 
huis in Overveen. Nu de bezetting een feit was, 
aarzelde hij geen moment: hij ging in verzet.

Een jaar lang zijn we bezig 75 jaar vrijheid 
sinds de Tweede Wereldoorlog te herdenken 
en ons opnieuw rekenschap te geven van wat 

zich toen afspeelde. Zou dat niet ook moeten 
gaan over de vraag welke vrijheid, om welke 
reden toen verdedigd werd? Wat was de gees-
telijke grondslag van het verzet tegen de Duit-
se bezetting? Wiardi Beckman had daarover 
een uitgesproken opvatting. Aan Sal Witte-
boon, redacteur van Het Volk die begin juli ont-
slag nam bij de krant, schreef hij: ‘Alle gepraat 
over “aanpassing” aan een nieuwe wereld die 
blijvend zou zijn ergert mij als ontrouw, …. én 
oppervlakkigheid. Het kán lang duren — maar 
wij zullen er stellig onderuit komen. In de 
tusschentijd is onze eerste plicht: het zuiver 
bewaren van de vrije, Nederlandsche geest.’1

Het ging hem om het behoud van vrijheid, 
verdraagzaamheid en rechtsgevoel. Deze zag 
hij als typisch Nederlandse karaktertrekken. 
Zij hadden vorm gekregen in de vrijheids-
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strijd die leidde tot de Republiek en in de 
daaropvolgende hoogtij van culturele bloei. 
Daarmee greep hij terug op een periode in 
onze geschiedenis die inmiddels kritischer 
wordt bekeken. In het huidige beeld lijken de 
schaduwzijden, zwarte bladzijden en ernstige 
misstappen te overheersen. Het Amsterdam 
Museum nam in dat verband zelfs afscheid 
van de term ‘Gouden Eeuw’.2 Voor Beckman 
bood de erfenis van de jonge republiek juist 
de grondstof voor het geestelijk verzet en een 
positieve kracht in de strijd tegen de bezetter. 
Maar zonder te idealiseren, dat zou ‘dwaas-
heid’ zijn. Hij was zich, zoals we verderop 
zullen zien, terdege bewust van de donkere 
bladzijden van de geschiedenis.

De beslissende meidagen

Wiardi Beckman was in de jaren dertig een 
van de grote beloften geworden van de SDAP 
en de Nederlandse politiek. Geboren op 4 fe-
bruari 1904 in Nijmegen, had hij na een studie 
geschiedenis bij Johan Huizinga in Leiden, 
zijn werk als secretaris van Pieter Jelles Troel-
stra bij het schrijven van diens Gedenkschriften 
en zijn promotie in 1931 bij Huizinga over het 
Franse syndicalisme gekozen voor de politiek. 
Hij werd in datzelfde jaar adjunct-hoofdredac-
teur van Het Volk en in 1937 hoofdredacteur 
van alle bladen van De Arbeiderspers. In dat-
zelfde jaar was hij toegetreden tot de Eerste 
Kamer. Binnen de SDAP behoorde hij tot een 
generatie vernieuwers die met het Plan van 
de Arbeid en het beginselprogramma van 1937 
een wending markeerde naar een doorbraak, 
die uiteindelijk in de oprichting van de PvdA 
in 1946 gerealiseerd werd.

Voor Wiardi Beckman betekenden de oor-
logsdagen een breuk in zijn bestaan. Hans 
Warendorf, zijn mederedacteur bij het illegale 
Parool, schreef later aan Loe de Jong: ‘Jij hebt 
Stuuf niet gekend zoals ik hem gekend heb: na 
de verloren 5-dagen oorlog. Hij, de vroegere, 
zachtmoedige Remonstrant, had […] het 
geweld van heel nabij gezien en beleefd […]. 
Hij had “bloed” geroken en daarmee was hij, 

van de ene dag op de andere, als persoonlijk-
heid volgroeid.’3 Zelf schreef Wiardi Beckman 
daarover in juni 1940: ‘Als ik straks, na zes of 
zeven weken slechts, in Overveen terugkom, 
ben ik een totaal ander mensch, — griezelig.’4 
Zijn reactie op de bezetting was een totale af-
wijzing van het nieuwe regime: ‘Je kunt niets 
verwachten. Het enige is alles volstrekt af te 
kappen, volstrekte tegenstand en nergens aan 
meewerken.’5

Hij keerde na de meidagen niet terug bij 
Het Volk. Besprekingen daarover waren op 
niets uitgelopen.6 Wiardi Beckman was ervan 
overtuigd dat in de nieuwe omstandigheden 
de krant niet gemaakt zou kunnen worden 
naar de maatstaven die hij hoog wilde hou-
den. Hij keerde evenmin terug in de Eerste 
Kamer. Toen de mogelijkheid daartoe zich 
voordeed in mei 1941, werd een verklaring 
geëist dat hij noch zijn echtgenote ‘geheel of 
gedeeltelijk van joodschen bloede zijt’. Hij 
weigerde: een dergelijke discriminatie was in 
strijd met het Nederlands recht.7

In verzet

Wat was Wiardi Beckmans rol in het verzet? 
Warendorf schreef aan De Jong: ‘Waar het mij 
om gaat is de in alle opzichten grote figuur 
van “Stuuf” Wiardi Beckman recht te doen we-
dervaren. Want hij was ’t en niemand anders, 
die zowel op politiek gebied als in het contact 
met de illegale groeperingen de leidende rol 
heeft gespeeld.’8 Maar Wiardi Beckman zelf 
was uiterst discreet — hij hield zijn kaarten 

Vrijheid, verdraag zaamheid 
en rechtsgevoel zag Wiardi 
Beckman als typisch Neder-
landse karaktertrekken
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tegen de borst. ‘Een echte professional in 
het verzet’, zo typeerde geheim agent Peter 
Tazelaar hem, die de opdracht had hem naar 
Londen te laten oversteken.9

Degene die misschien wel het meeste zicht 
had op zijn illegale activiteiten was Herman 
Friedhoff, de zoon van een vriend van de fa-
milie Wiardi Beckman. Hij werd koerier en se-
cretaris-in-oorlogstijd voor Wiardi Beckman. 
Hij maakte ontmoetingen mee tussen Wiardi 
Beckman en een Duitse officier, die tot het 
anti-nationaalsocialistische kamp behoorde. 
Hij was er bij toen Wiardi Beckman gesprek-
ken voerde tussen de politieke en de semimili-
taire kant van het verzet. Hij discussieerde met 
hem over de oprichting van het illegale Parool, 
waarbij Wiardi Beckman een rol speelde.10 

Wiardi Beckman was ook betrokken bij de 
samenwerking van de politieke groeperingen, 
bij de zogenoemde groep-Scholten, de oprich-
ting van het Groot Burger Comité11 en bij de 
illegale activiteiten van de SDAP. Onder meer 
schreef hij een nota over de toekomst van de 
partij en over de politieke verhoudingen na 
de oorlog en sprak hij op clandestiene bijeen-
komsten. Maar Friedhoff stelde terecht vast: 
‘Weinig mensen weten precies wat oom Stuuf 
allemaal uitvoerde, zelfs het RIOD niet.’12 En 
hijzelf wist ook lang niet alles.

Wat duidelijk was: Wiardi Beckman was 
geen man ‘om rails op te breken’, om zelf 
sabotage te plegen. Zijn illegale activiteiten 
waren er vooral op gericht ‘de mensen niet te 
laten inslapen’ en hun weerbaarheid tegen 
de bezettingsmacht te stimuleren. Dit is een 
typering van advocaat Freek van Hattum, met 
wie Wiardi Beckman bevriend was en bij wie 
hij bijna een jaar ondergedoken was.13 Zijn 
collega-journalist bij Het Volk, Levinus van 
Looi, schreef:

‘Hij was in 1940 reeds, een van de belang-
rijkste mannen uit het geestelijk verzet. Het 
geestelijk verzet, dat de zin vormde en de 
basis legde van het daadwerkelijk verzet, dat 
zonder geestelijke inhoud weinig waarde zou 
hebben gehad. Samen met andere mannen uit 

politieke, industriële en wetenschappelijke 
kringen, werkte men aan plannen, die de be-
doelingen van de bezetter tegenwerkten, hield 
men zoveel mogelijk het volk in de goede 
richting, beraadslaagde over hoe te gelegener 
tijd het geestelijk verzet zou moeten overgaan 
in daadwerkelijk verzet. In deze beraadslagin-
gen was Wiardi Beckman waarschijnlijk de 
jongste, maar stellig één naar wiens bezonken 
oordeel en onwrikbaar vast richtingwijzen, 
vele besluiten zijn vastgesteld.’14

Die geestelijke grondslag was natuurlijk 
niet voor iedereen dezelfde en speelde niet 
voor iedereen dezelfde rol. Sommigen hadden 
een impulsieve dadendrang, een gevoel van 
vanzelfsprekende plicht. Voor anderen speel-
de loyaliteit aan Oranje en het vaderland een 
hoofdrol, voor weer anderen het vooruitzicht 
van een radicaal andere maatschappelijke en 
politieke orde na de oorlog. Wiardi Beckman 
formuleerde zijn credo in een tweetal lezin-
gen, die in de bezettingstijd een ruime ver-
spreiding kregen dankzij de publicatie ervan 
door uitgeverij Tjeenk Willink in Den Vaderlant 
ghetrouwe (1940) en Dat, wat blijft (1941). Van 
Den Vaderlant ghetrouwe werden in 1940 zeven-
duizend en in 1941 vierduizend exemplaren 
verkocht.15

Grondslag voor het geestelijk verzet

De eerste lezing, ‘Onszelf blijven!’, schreef 
Wiardi Beckman voor een bijeenkomst van de 
Amsterdamse afdeling van de Liberale Staats-
partij op 14 september 1940. Hij zou er samen 
met de juridisch hoogleraren Ben Telders (te-
vens voorzitter van de Liberale Staatspartij) en 
Paul Scholten (behorend tot de CHU) spreken, 
maar als gevolg van nieuwe maatregelen van 
de bezetter ging de bijeenkomst niet door. 

Op 23 maart hield Wiardi Beckman een 
voordracht voor de Remonstrants-Gerefor-
meerde Gemeente in Haarlem, waar hij en zijn 
echtgenote Riet bij waren aangesloten, onder 
de titel ‘Blijvende waarden in de geschiedenis’. 
In ‘de warreling van feiten, verordeningen en 
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H.B. Wiardi Beckman, circa 1941. 
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schallende woorden’, in de omstandigheden 
van oorlog en bezetting dus, zo hield Wiardi 
Beckman zijn gehoor in Haarlem voor, is het 
nodig om het wijdere verband te blijven zien 
‘opdat wij onder onze voeten houden den 
vasten grond van dat, …. wat blijft’.16 De vaste 
grond zocht en vond hij in zijn geloof én in 
het verleden van de Nederlandse natie, waar-
bij hij natie opvatte als een gezamenlijkheid 
van maatschappelijke gebruiken, taal en cul-
tuur, van een saamhorigheid gegroeid en be-
vestigd in een historische lotsgemeenschap.

Het Nederlandse ‘volkskarakter’ was, aldus 
Wiardi Beckman, voortdurend in ontwikke-
ling, maar beslissend voor de vorming ervan 
was ‘de geschiedenis van de eerste eeuw van 
ons zelfstandig volksleven; in die jaren van 
strijd en snelle ontplooiing, in die periode, 
toen het kleine Nederland zijn grote rol ver-
vulde in de Europese samenleving, heeft de 
Nederlandse natie ook in geestelijke zin haar 
definitieve vorm gevonden’.17 Er ontstond 
toen een cultuur die wezenlijk afweek van het 
heersende patroon in het zeventiende-eeuwse 
Europa.

Al voor de Tachtigjarige Oorlog waren 
bepaalde karaktertrekken aanwezig: Wiardi 
Beckman wees op de betekenis van het huma-
nisme van Erasmus, dat verdraagzaamheid 
en individualisme vertegenwoordigde. Zij 
zouden tijdens de Opstand verder worden ge-
vormd. Daarbij speelden zowel de ‘rekkelijke’ 
Erasmianen als de ‘precieze’ Calvinisten een 
sleutelrol, soms elkaar bestrijdend, soms el-

kaar stimulerend. Hij hield het verzet van toen 
ten voorbeeld aan het verzet in zijn eigen tijd: 
‘Hoeveel gelegenheden om op veelzins rede-
lijke gronden het verzet op te geven, hebben 
zij voorbij laten gaan!’18

Het verzet in de Nederlandse gewesten 
richtte zich tegen bestuurlijke centralisatie en 
godsdienstig fanatisme, tegen absolutisme en 
geestelijke gelijkvormigheid. Daartegenover 
plaatste de Republiek vrijheden van stad en 
adel, die uitmondden in een gedecentrali-
seerd bestuurlijk stelsel waarin de maatschap-
pelijke en politieke krachten elkaar in een 
zeker evenwicht hielden en verscheidenheid 
werd gewaarborgd. De vrijheidszin was de 
kern: ‘Geestelijke vrijheid, vrijheid van gods-
dienstige en van staatkundige overtuiging.’19

Bij deze vrijheid hoorde de zin voor recht 
en rechtvaardigheid én verdraagzaamheid: 
‘Wie immers voor zichzelf de vrijheid vraagt, 
zijn oprechte overtuiging te belijden en te die-
nen, kan dit in redelijkheid aan een ander niet 
ontzeggen.’20 Wiardi Beckman vatte in maart 
1941 samen:

‘De vrijheid — de vrijheid van geest zoowel 
als de staatkundige vrijheid –, zij is bij ons van 
ouds inheemsch. Dit is wel het sterkste van 
de fundamenten, waarop het Nederlandsche 
volksleven is opgetrokken. Wij stellen haar 
voorop, als wij ons zetten, om in de geschie-
denis van onze natie te zoeken naar dat, wat 
blijft. En bij deze vrijheid, die onafhankelijke 
critiek en speelruimte voor ieders ernstig per-
soonlijk oordeel insluit, behoort de zin voor 
recht en rechtvaardigheid. […] Anderzijds be-
hoort onverbrekelijk bij den Nederlandschen 
vrijheidszin het respect voor de menschelijke 
persoonlijkheid; óók voor de persoonlijk-
heid van den ander, welke ook zijn kleur, zijn 
overtuiging mogen zijn. En zoo komen wij 
nogmaals tot de tolerantie, tot de verdraag-
zaamheid, zonder de welke het leven van het 
geestelijk zoo verscheiden Nederlandsche 
volk zou verstikken. […] Blijvende waarden 
uit de Nederlandsche geschiedenis, waarop 
wij fier mogen zijn. Blijvende waarden, die 

‘Hij was ’t en niemand anders, 
die zowel op politiek gebied 
als in het contact met de 
illegale groeperingen de 
leidende rol heeft gespeeld’
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verplichtingen opleggen aan wie zijn volk 
trouw wil zijn.’21

Natuurlijk waren er ‘vele staaltjes van 
onverdraagzaamheid, van ergerlijke onver-
draagzaamheid soms’. Zeventiende-eeuws 
Nederland zou niet passen in een twintig-
ste-eeuws begrip van verdraagzaamheid. 
Wiardi Beckman besefte heel goed ‘dat de 
geschiedenis van dit oude Nederland donkere 
bladzijden heeft; binnenlands waren vele 
ongerechtigheden aan te wijzen, er is onrecht 
gepleegd’.22 Middeleeuwse ‘vrijheden’, privi-
legiën eigenlijk, voldeden niet aan moderne 
vrijheidsbegrippen. Maar de kern was volgens 
Wiardi Beckman dezelfde, al was de inhoud 
van het begrip vrijheid ‘met de ontwikkeling 
van maatschappelijke toestanden en opvattin-
gen […] ongetwijfeld veranderd’.23

Naar de maatstaven van die tijd, ‘gemeten 
met de betrekkelijkheidsmaatstaf van den 
geschiedkundige’ was de Republiek ‘een 
toonbeeld van tolerantie’ en een Europees 
‘centrum van vrijen geest en vrij wetenschap-
pelijk onderzoek’.24 Voor Wiardi Beckman 
ging het om dit algemene beeld. Hij stelde: ‘en 
wie dit onbevangen beschouwt, zal toegeven, 
dat voor de verhoudingen van die dagen, de 
vrijheid van geest en geweten op Nederlands 
gebied thuis waren’.25

De verpersoonlijking van wat de vrijheid 
van de Hollandse wetenschap betekende was 
Hugo de Groot, ‘alzijdige Erasmiaan’, een 
‘ongeëvenaard veelzijdige geest: jurist, histo-
ricus, actief diplomaat; man van een verbluf-
fende geleerdheid, die zijn gaven in dienst 
stelde van de beginselen van vrijheid en recht; 
grondlegger van het volkenrecht. Huig de 
Groot, de humanist, zowel in de oude als in de 
moderne betekenis van het woord.’26

Zo zette Wiardi Beckman het beste van de 
Nederlandse traditie in tegen de willekeur, ter-
reur en aantasting van het recht door de Duit-
se bezetter. Wij moesten onszelf blijven, trouw 
aan de ‘eigen instellingen en eigen tradities, 
aan het eigen wezen’ van Nederland.27 Daarbij 
keerde hij zich scherp tegen de vernieuwers 

en hervormers, zoals de mannen van de Ne-
derlandse Unie, die het Nederlandse politieke 
bestel op de schop wilden nemen onder de 
voorwaarden van de Duitse bezetting. Hij wil-
de geen hervormingen, geen vernieuwingen 
in bezettingstijd, want: ‘In tijd van vreemde 
bezetting doet men beter, de critiek op het 
goede, eigen nest binnen de wal van zijn tan-
den te houden.’28 Beckman pleitte voor het be-
houd van ‘het wezen van ons nationaal bezit’, 
van onze verworven vrijheden.

Van Scheveningen naar Dachau

Op 23 november 1941 landde geheim agent 
Peter Tazelaar op het strand van Scheveningen 
met de opdracht van koningin Wilhelmina 
en minister-president Gerbrandy om Wiardi 
Beckman te vragen naar Londen te komen. 
Wilhelmina was er op gebrand om mensen 
uit bezet gebied in het kabinet te krijgen. Voor 
Wiardi Beckman had zij grote bewondering. 
‘Zij achtte hem de ideale man: christelijk, 
vooruitstrevend en van goede familie’, aldus 
Herman Friedhoff, die na zijn Engelandvaart 
kennis had gemaakt met de koningin.29 

Tazelaar was door Erik Hazelhoff Roelfze-
ma, Chris Krediet en Bob Goodfellow afgezet. 
Het was de bedoeling dat zij hem en Wiardi 
Beckman op dezelfde plek zouden komen 
ophalen. Dit waagstuk was bijna gelukt, maar 
liep uiteindelijk — als gevolg van verraad — fa-
taal af. Wiardi Beckman werd samen met twee 
andere verzetsmensen opgepakt. Na een lange 
tocht door gevangenissen en kampen was hij 
nog ongebroken. In Dachau sprak hij de woor-
den uit: ‘Ik ben er trots op niet geschikt te zijn 
voor een concentratiekamp.’30 Daar overleed 
hij op 15 maart 1945 aan vlektyfus. Zijn kamp-
genoot Bekkie de Loos schreef dat Wiardi Beck-
man ‘gedurende zijn gehele gevangenschap 
eigenlijk niet opgehouden heeft om, waar mo-
gelijk, en zonder onderscheid des persoons, 
geestelijk voedsel te schenken als tegengif, als 
wapen tegen de verderfelijke invloed, die door 
de SD, SS en kampbeulen op de gevangenen 
werd uitgegoten’.31

Becker & Becker ‘Opdat wij onder onze voeten houden de vaste grond van dat, wat blijft’
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Dit artikel is grotendeels ontleend aan Becker & 
Becker, ‘Op verzoek van Hare Majesteit. De oorlog 
van Wiardi Beckman’, te verschijnen bij Boom 
 uitgevers Amsterdam, 15 maart 2020. 

In aanloop van de boekpresentatie schrijven 
 Tamara en Frans Becker elke week een blog op 
www.wiardibeckman.com.

Becker & Becker ‘Opdat wij onder onze voeten houden de vaste grond van dat, wat blijft’
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A. L. Snijders

De Liefde

In de grote villa aan de Saxen-Weimarlaan woonde een meisje dat volgens mij zeer 
 gelukkig moest zijn. Ze was zeventien jaar, net zo oud als ik, we hadden elkaar nooit 
gesproken. Ik had wel het idee dat we ooit zouden trouwen, maar dat zou zeker nog tien 
jaar duren. Ik woonde ook in die buurt, we zaten niet op dezelfde school. Ik zag haar vaak 
naar huis fietsen aan het einde van de dag, ik kende haar uren. Terwijl ik op het balkon 
stond, zag ik haar in de diepte passeren, we woonden vier hoog. Zolang ze alleen was 
had ik niets te vrezen, ze zou van mij zijn, een natuurwet van eigen makelij. We praatten 
voor het eerst met elkaar in de tram, dat was alweer een jaar later, we waren inmiddels 
achttien. Ik had het idee dat zij me met dezelfde blik bekeek als ik haar. Het was het begin 
van het jaar van de tram. Ze zat op het Barlaeus Gymnasium, ik op het Spinoza Lyceum. 
Ik had ontdekt dat ze soms met de tram ging. Na enige tijd kende ik haar gehele dienst-
regeling tot in de fijnste details. Ik maakte er schaars gebruik van, ik wilde het geringste 
vermoeden van opdringerigheid vermijden. Vergelijk me met een top-generaal die de 
beslissende aanval altijd in winst kon omzetten, omdat hij bij de voorbereidingen geen 
detail over het hoofd zag. 

Ik begrijp dat ik gemakkelijk beschouwd kan worden als een berekenende  profiteur, 
maar dat is een vergissing. De liefde dicteerde mijn gedrag. Dit is een verslag van 
de  liefde. Ik was al jaren verliefd op haar en omdat zich geen concurrent aandiende 
 ontstond bij mij een beeld van de liefde als status quo. Ik wist dat ik me in een precaire 
 positie  bevond, de buitenwereld was onrustbarend, ik was veel te jong voor dit experi-
ment. Ik besefte het, maar ik kon er niets aan veranderen — ik moest doorgaan met wik-
ken en wegen. Een belangrijke beslissing was mijn voornemen haar nooit een vraag te 
stellen. Alles wat ik van haar wist kwam uit haar eigen informatie, en dat was weinig, ze 
was een gesloten vrouw. Haar vader verdiende veel geld, hij verliet ’s morgens vroeg in 
een Dodge de stad en reed naar zijn onderneming in Den Haag. Tegen de avond keerde 
hij terug, toeterde even voor z’n huis en vroeg ’nog nieuws?’ aan zijn vrouw die aan het 
raam verschenen was. Er was nooit nieuws, hij gleed verder in z’n Dodge naar de garage. 
Zijn vrouw maakte surrealistische schilderijen die door kenners hoog werden aangesla-
gen. De liefde tussen hun dochter en mij kwam op een klunzige manier ten einde. Ze was 
erg bang voor muizen en vroeg mij of ik er iets aan kon doen. Ik ging op een uitgekiend 
moment voor het eerst naar de villa. Haar moeder was bij een vriendin op bezoek, maar 
kwam te vroeg naar huis, ik was nog bezig met de muizenvallen. Er viel niets te redden, 
ik moest de fragiele liefde vergeten. Het is vijftig jaar geleden, ik denk vaak aan haar, ik 
ben nooit meer zo’n vrouw tegengekomen.
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Doorgaan

Dit is het eerste nummer van S&D sinds het blad voor het eerst verscheen in 1939 dat 
 gemaakt is vanuit zolderkamers, huiskamers en kelderkamers. Dat dit niet eerder is 
voorgekomen komt natuurlijk doordat S&D stillag tijdens de oorlogsjaren. Van een oor-
log is nu geen sprake, maar crisis is het wel. Kunnen we het mentaal aan als zoveel men-
sen sterven aan een virus waar we toen we het vorige nummer maakten nog nauwelijks 
van gehoord hadden? En hoe goed lukt het ons om te gaan met de stress van thuiszitten, 
 alleen of juist met te veel, van geen werk of juist veel te veel werk?

Vanuit politiek oogpunt rijst natuurlijk ook de vraag: wat doen we hierna, als deze 
crisis voorbij is? Hoe richten we dan onze economie, onze publieke sector, onze arbeids-
markt opnieuw in? Hoe moet het verder met de Europese Unie? Hoezeer is de bestaande 
ongelijkheid verdiept en zijn nieuwe ongelijkheden ontstaan? Eerste reacties op deze 
vragen worden gegeven door Lara Wolters, Wim Derksen, Menno Hurenkamp, Wimar 
Bolhuis, Joop van den Berg en Marijke Linthorst. 

Nu opnieuw grote werkloosheid dreigt is het ook extra urgent naar herziening van de 
Participatiewet te streven. Het SCP kwam enkele maanden geleden met een niet erg roos-
kleurige evaluatie van deze wet. Welke regelingen moeten echt anders en moet eigenlijk 
niet het hele uitgangspunt van die wet op de schop? Patricia van Echtelt, Anja Eleveld, 
Paul van der Aa en Gijs van Dijk proberen hier antwoorden op te geven.

Jan Marinus Wiersma en Camiel Hamans schreven — deels puttend uit hun eigen er-
varingen — een zeer leerzame terugblik op de uitbreiding van de Europese Unie na de val 
van de Muur, waarbij ze duiden waarom Oost- en West-Europese lidstaten vaak lijnrecht 
tegenover elkaar staan. Tot slot vindt u in dit nummer een essay van politiek filosofe 
Josette Daemen, over het belang van zekerheid, in het bijzonder in een onzekere tijd als 
deze.

Het debat over onze samenleving na corona zal ook in de komende nummers nog wel 
terugkomen, in wat meer bezonken vorm naarmate de tijd verstrijkt. Mocht u hier zelf 
over willen schrijven, of over andere politieke opdrachten, schroom dan niet uw bij-
drage naar ons toe te sturen.

Annemarieke Nierop

Redactioneel
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Die tijd komt nooit meer terug?

Door Wimar Bolhuis
Redacteur S&D, universitair docent Universiteit Leiden

Vergelijkingen met de oliecrisis uit 1973 vlo-
gen ons om de oren. Te begrijpen, de tele-
visietoespraak van minister-president Rutte in 
deze coronacrisis was de eerste na die van 
Joop Den Uyl toen. Den Uyl besloot dat parti-
culieren benzine alleen nog op de bon konden 
krijgen en vroeg burgers zuinig te zijn met 
huiselijke verwarming en verlichting, zodat 
de economie — zeer afhankelijk van olie — lan-
ger overeind gehouden kon worden en de 
werk loosheid beperkt werd.

Historisch werden, zeker voor sociaal-demo-
craten, deze zinnen: ‘Zo bezien, keert de wereld 
van voor de oliecrisis niet terug. Wij zullen ons 
blijvend moeten instellen op een levensgedrag 
met een zuiniger gebruik van grondstoffen en 
energie. Daardoor zal ons bestaan veranderen.’ 
Later bleek inderdaad dat het bestaan zou 
veranderen, maar niet dat Nederland zuiniger 
omging met grondstoffen en energie. 

In het oog van de storm is het nog moei-
lijker om de toekomst scherp te zien. Ook in 
deze coronacrisis hoor ik vaak ‘die tijd komt 
nooit meer terug’. Maar is dat echt zo? Gaan de 
maatschappij, de samenleving en de economie 
van ons land door deze crisis blijvend verande-
ren? Ik hoop het van harte. Alleen moet de poli-
tiek hiervoor wel het ijzer smeden als het heet 
is. Nu! Of over precies een jaar bij de onder-
handelingen over het nieuwe regeerakkoord. 

We worden plots hard met de neus op het 
feit gedrukt dat flexwerkers — tijdelijke con-
tracten, uitzendcontracten, nuluren-
contracten, overeenkomsten van opdracht — 
bij een economische crisis keihard de eerste 
klappen opvangen. Ze zijn het grote stoot-
kussen van onze economie en arbeidsmarkt. 

Al jaren waarschuwen wetenschappers, com-
missies en internationale organisaties voor 
deze enorm zwakke plek en stellen dat de soci-
ale zekerheid van de Nederlandse flex werkers 
verstevigd moet. Nationaal was de politieke te-
genstand altijd groot.

Gedwongen door de coronacrisis besluit de 
regering nu dat werkgevers een tegemoet-
koming in loonkosten krijgen om flexwerkers 
in dienst te kunnen houden en dat zelfstan-
digen tijdelijk zonder voorwaarden een bij-
standsuitkering kunnen krijgen. Onge kende, 
goede moves. En tot voorheen onmogelijk bij 
VVD, CDA en D66. Maar nu is het wel zaak 
structureel een goed vangnet voor flexwerkers 
op te tuigen.

Ook kan Nederland plots niet meer ontken-
nen dat bij een volksgezondheids- en econo-
mische crisis de frontlinie bestaat uit de pu-
blieke sector en laagbetaald werk. Denk vooral 
aan de zorg en het welzijn, maar ook aan de 
politie, defensie, UWV en Belasting dienst. Van 
de wetenschap wordt nu snel hulp verwacht: 
beademingsapparatuur, mond kapjes, het 
liefst een vaccin. De waardering is groot: we 
klappen massaal voor de helden in de zorg, de-
len foto’s en filmpjes op sociale media, op tv 
worden dagelijks rapportages uitgezonden. 
Vakkenvullers groeien uit tot landelijke knuf-
feldieren, nu ze met gevaar voor eigen leven 
het hamsteren bijhouden. 

Maar hoe zat het met hun economische 
waardering? Over veel van deze sectoren wer-
den in de afgelopen tien jaar nullijnen, bezui-
nigingen en flexcontracten heen gestort. De 
bewierookte medewerkers ontvingen (net bo-
ven) het minimumloon, hadden onzeker werk 
en weinig zelfstandigheid. Het bedrijfs leven 
ging voor.

Ik mag hopen dat die tijd nooit meer terug-
komt. 
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Bevrijd van de gezelligheid

Door Menno Hurenkamp
Politicoloog verbonden aan de UvH en aan de UvA

De samenleving is wezenlijk ongezellig. We le-
ven in een lotsgemeenschap, omdat we onze 
medeburgers niet uitgekozen hebben. Een ge-
liefde of vrienden kun je selecteren, maar het 
lot wijst je je medeburgers toe. Zo’n gemeen-
schap vergt onderhoud maar ook een zekere 
social distancing. Je houdt het niet uit wanneer 
je bij vreemden op schoot moet, maar je moet 
toch iets met elkaar. Er zijn dus regels nodig 
om onderling verkeer te garan deren én voor 
iedereen dragelijk te houden. De rechtsstaat 
en de verzorgingsstaat regelen die afstand. 

‘Dat haal je de koekoek’ denkt de lezer nu, 
na maanden thuisisolatie en internet-verga-
deren. Maar met alle drie de zelfstandig 
naamwoorden uit de laatste zin van de eerste 
alinea — afstand, rechtsstaat, verzorgingsstaat 
— kon de PvdA de afgelopen tien jaar amper 
uit de voeten. 

Dat er afstand tussen burgers moet zijn, 
voelt vermoedelijk nu nog raar voor iedereen 
die permanent de lof van de sociale cohesie, 
integratie en aanpassing heeft gezongen. Het 
moest echt allemaal telkens maar weer gezel-
liger, warmer, eenvormiger. Nederland moest 
een grote besmettingshaard worden als je de 
‘PvdA-integratieresolutie’ uit 2006 nog eens 
naleest. Wie pleitte voor afstand was een tech-
nocraat of multiculturalist, en hoon was zijn 
deel. 

Dat die afstand geregeld zou moeten wor-
den door de democratische rechtsstaat, en dat 
burgers dus de gemeenteraad, de Provin ciale 
Staten en de Tweede Kamer kiezen maar de 
uitvoering van beleid aan de overheid overla-
ten, vond de PvdA ook lange tijd flauwe kul. Ge-
woon lekker experimenteren met die demo-

cratie, zei Ronald Plasterk als minister van 
Binnenlandse Zaken, die lokale politici waren 
toch niet goed wijs en met een geinige G1000 
kon je ook best een stukje draagvlak naar de 
burger toe organiseren. 

En de verzorgingsstaat, ach, het is nu al zo 
vaak gezegd, maar het was echt ook namens 
de PvdA dat de koning in 2013 zei dat het nu 
tijd was voor de participatiesamenleving. Die 
zou draaien om vrijwillige zorg, flexibel werk 
en lokaal maatwerk, en dat is inderdaad een 
vrij exacte opsomming van alles waar we nu 
zo snel mogelijk van af willen. 

We moeten niet uitsluiten dat Mark Rutte 
die les in electorale termen net wat succes-
voller weet uit te venten dan Lodewijk Asscher. 
Rutte toont zich vaardig als crisismanager en 
heeft de afgelopen jaren al vaker moeiteloos 
van ideologische jas gewisseld, hij won ver-
kiezingen als neoliberaal, conservatief en nati-
onalist. Hij lijkt nu met het grootste investe-
ringsprogramma uit de Nederlandse 
geschiedenis sociaal-democraat bij de verkeer-
de partij te worden. Of dat tot een wezenlijk 
andere verhouding tussen grote ondernemin-
gen, kleine zelfstandigen en werknemers leidt 
is een andere vraag. 

Daarvoor is het zaak contrast te vinden. De 
grootste kans om de schade van de corona-
crisis te beperken, schuilt in het organiseren 
van afstand tussen burgers en goede zorg voor 
zwakken, met de rechtsstaat als ruggengraat. 
Wat kan helpen is onderstrepen dat we leven 
in een lotsgemeenschap, niet in een bedrijf zo-
als liberalen denken of een af te grenzen land 
zoals nationalisten willen, maar een samenle-
ving tegen wil en dank. Vandaar: afstand, 
rechtsstaat en verzorgingsstaat — we moeten 
niet verbaasd zijn wanneer die begrippen per 
ongeluk weer sexy gaan klin ken. Het zijn de 
voertuigen van de vooruit gang. 
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Per direct gezocht: solidariteit 
binnen de Europese familie
De coronacrisis heeft heel wat heilige huisjes van rechts omver-
geblazen. Enorme overheidsuitgaven blijken mogelijk, de 
publieke sector beleeft een herwaardering en er is een rem gezet 
op ongebreideld consumeren, produceren en exploiteren. Maar 
het verleden leert dat we na een crisis niet zomaar tot een 
duurzamer, crisisbestendig model komen. 

LARA WOLTERS

Lid van het Europees Parlement voor de PvdA

‘Make the EU boring again!’, zo gebood The 
Economist op 13 februari van dit jaar met een 
zeker enthousiasme. Na de grote crises begin 
deze eeuw — de reactie op 9/11, de financiële en 
kredietcrisis, de eurocrisis en een mogelijke 
Grexit, de vluchtelingencrisis en de Brexit-
commotie — leek de Europese Unie op alle 
fronten, tot februari althans, in rustiger vaar-
water gekomen. 

Lidstaten rolden niet meer vechtend over 
straat, de pijnlijke Britse uittocht toonde aan 
dat lidmaatschap van de EU zo gek nog niet 
was. Al met al was de algemene steun voor Eu-
ropa eind 2019 toegenomen. De EU zou, na een 
lange periode van brand blussen, nu eindelijk 
de handen vrij hebben om zich te richten op 
waar ze goed in is: afspraken maken die het 
leven van Europeanen verbeteren. ‘The EU 
celebrates an outbreak of dull stability’, stelde 
hetzelfde artikel.1 

Nog geen veertien dagen later begon de 
Turkse president Erdogan vluchtelingen rich-
ting de Griekse grens te sturen, hun suggere-
rend dat de weg naar Europa nu openlag. De 

allerkwetsbaarsten werden gebruikt om druk 
uit te oefenen op de EU en om in Turkije zelf de 
aandacht af te leiden van in Syrië omgekomen 
Turkse soldaten. Ook was in die februaridagen 
het coronavirus al aan een forse opmars van-
uit China bezig — het toegenomen globalise-
ringsverkeer had op dat moment al voor een 
veel snellere verspreiding gezorgd dan bij de 
uitbraken van SARS (in 2003) en MERS (in 2012). 
Weg dus, rustig Europees vaarwater.  

Over de ontwrichtende gevolgen van de 
corona-uitbraak is de afgelopen weken uit-
gebreid verslag gedaan. Het is een crisis die 
de samenleving op allerlei manieren raakt. 
Bijna overal in Europa is de zorg overbelast 
en zijn medische hulpmiddelen schaars of 
schaars aan het worden. Telewerken kan niet 
iedereen en sommige sectoren, zoals de cul-
tuur, worden keihard getroffen. Familieleden 
kunnen elkaar niet meer opzoeken of zitten 
juist te dicht op elkaar omdat de scholen 
dicht zijn. Nederland, als Europees kampioen 
zzp- en flexwerk, krijgt de consequenties van 
die flexibilisering in één keer uitgeserveerd 
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— miljoenen huishoudens zitten zonder inko-
menszekerheid. Het coronavirus mag dan een 
natuurramp zijn, de zwaktes die het blootlegt 
in ons politiek-sociaal-economisch systeem 
zijn dat bepaald niet. 

Heroriëntatie

Inmiddels raakt de crisis ons ook op andere 
manieren: het pas op de plaats maken dwingt 
tot nadenken over wat werkelijk van waarde 
is. De in het leven geroepen lijst van ‘vitale 
beroepen’ leest als de lijst van beroepsgroepen 
die de laatste jaren het meest op het Malie-
veld hebben gestaan. De coronacrisis heeft 
blootgelegd hoezeer wij leunen op de zorg, 
het onderwijs, de politie, brandweer en op 
schoonmakers en mantelzorgers. In de jaren 
na de crisis van 2008 werd het salaris van 
leraren op de nullijn geplaatst en bezuinigde 
het kabinet van VVD en PvdA op zorgkosten.2 
De aankondigingen daarvan hadden directe 
gevolgen voor de populariteit en het aanzien 
van deze beroepsgroepen. Direct na de bezui-
nigingen van 2014 op de zorg schreven zich 
20 % minder eerstejaars studenten in voor de 
studie verpleegkunde en het percentage eer-
stejaarsstudenten aan de pabo is sinds 2007 
ongeveer gehalveerd.3 

Deze verschraling van de publieke sector is 
als een boemerang in ons gezicht teruggeko-
men toen de coronacrisis ons trof. Als er één 
les uit de crisis moet worden getrokken, is het 
wel hoezeer we als samenleving deze mensen 
moeten waarderen, met applaus maar zeker 
ook met geld.

Het onderstreept dat corona ‘business as 
usual’ onwenselijk maakt. Op economisch 
vlak, omdat de toch al vermoeide schouders 
van de grote groepen mensen die tot kort 
geleden nog de klappen van tien jaar VVD-
beleid (waaronder vijf met medewerking van 
de PvdA) moesten verwerken, in deze crisis 
de zwaarste lasten krijgen te dragen. Op poli-
tiek vlak, omdat business as usual leidt tot 
nationaal georiënteerde standpunten. Vanaf 
het eerste moment was het ‘ieder voor zich’ 

in plaats van ‘met zijn allen’ in Europa. Met 
de stugge Nederlandse houding in de escale-
rende overleggen over Europese solidariteit 
tussen ministers van Financiën als voorlopig 
dieptepunt.

Gelukkig blijkt wel dat de huidige crisis 
in hoog tempo korte metten maakt met 
een aantal rechtse heilige huisjes. Neem die 
van een ‘kleine overheid’. De huidige crisis 
heeft laten zien hoe cruciaal een sterke, 
slagvaardige overheid is die met grote steun 
van de bevolking zelfs tot een ‘ophokplicht’ 
kan besluiten. Ook is de neoliberale bezui-
nigingsretoriek volledig verdwenen. Net als 
bij de financiële crisis van 2007-2008 blijken 
enorme publieke uitgaven ineens wél mo-
gelijk en treedt de overheid naar voren met 
miljardensteun, verscherpte controle en 
renationalisaties. 

Een massale herwaardering van de pu-
blieke sector lijkt eindelijk op gang te komen. 
Ongebreideld consumeren, produceren en 
exploiteren, waarbij we en passant mensen, 
dieren en producten vrijelijk over de hele 
wereld slepen — het blijkt van de ene op de an-
dere dag te kunnen worden stopgezet. Opeens 
is consuminderen een feit, net als de discussie 
over wat met recht essentiële economische 
sectoren te noemen zijn. 

De wereld na corona 

Naar de angst, de financiële onzekerheid en 
voor velen ook de eenzaamheid van maart en 
april 2020 zal niemand na deze crisis terugver-
langen. Maar de solidariteit, de betrokkenheid 
bij het zorgpersoneel en andere vitale beroe-

De huidige crisis dwingt tot 
nadenken over wat werkelijk 
van waarde is
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pen, de onomstreden miljardensteun aan 
kwetsbaren in de samenleving — die zouden 
we het liefst voor altijd koesteren. Ze doen dro-
men over een wereld na corona waarin we het 
huidige besef van lotsverbondenheid hebben 
omgezet in een wezenlijk duurzame econo-
mie en een socialere samenleving. 

Helaas leert het verleden ons dat de poli-
tiek snel vergeet en dat het neoliberalisme 
hardnekkig is. ‘Never waste a good crisis’ mag 
inmiddels een bekende tegelspreuk zijn, het is 
zeker niet zo dat samenlevingen na een crisis 
als vanzelf bewegen naar een nieuw model 
van duurzaamheid, solidariteit en crisisbe-
stendigheid. In haar boek The Shock Doctrine 
uit 2004 beschrijft Naomi Klein dat landen 
na een grote schok, oorlog, natuurramp of 
staatsgreep vaak juist ten prooi vallen aan de 
dwingende logica van de vrije markt. Met alle 
gevolgen van dien: winsten privatiseren maar 
kosten socialiseren, grotere inkomensver-
schillen en minder sociale mobiliteit. 

Opdracht 

Het besef dat een crisis mogelijkheden schept 
die niet als vanzelf worden aangegrepen om 
tot een betere samenleving te komen, moet 
dus juist een oproep tot handelen zijn voor 
sociaal-democraten. Aan ons de taak om de 
juiste lessen te trekken en een helder alterna-
tief te verdedigen zodra het ergste van deze 
crisis bezworen is. Zoals Marcia

Luyten recentelijk opmerkte in de Volks-
krant — waarin ze Raworth, Pettifor en 
Mazzucato aanhaalde -: de ideeën over een 
alternatieve samenleving zijn er al.4 Alle drie 
die denkers laten overtuigend zien dat een 
eenzijdige blik op groei ten koste van mens 
en milieu een onhoudbaar model is. Dit is dan 
ook het moment om te pleiten voor een duur-
zaam alternatief. Deels omdat de coronacrisis 
versneld is door onduurzame praktijken als 
de hyperconcentratie van productie. En deels 
omdat we deze crisis moeten herkennen als 
een ingrijpende gebeurtenis die ruimte vrij-
maakt voor nieuwe ideeën.

Prioriteiten

De crisis lijkt zich ruwweg in drie fasen te 
voltrekken, die mogelijk op het moment van 
publicatie al door elkaar zijn gaan lopen. De 
eerste is de onmiddellijke reactie op de crisis: 
zijn er genoeg bedden op de intensive-care-
afdelingen van onze ziekenhuizen? Is er test-
capaciteit? Zijn er voldoende mondkapjes? In 
die ‘acute’ fase moet de nationale verzorgings-
staat alle zeilen bijzetten en kan de EU hooguit 
coördineren. 

In de tweede fase zal iedereen de gevolgen 
van de economische stilstand merken. In een 
nauw verweven eurozone wordt dit een grote 
test voor onderlinge solidariteit, waarbij de 
Europese Unie juist een belangrijke rol speelt. 
De derde fase gaat over de wereld na corona, 
en het nieuwe politieke en economische draai-
boek dat dan nodig zal zijn. Zoals klimaatacti-
vist Jamie Henn het verwoordt: ‘Coronavirus 
has basically turned off the global economy. 
Let’s install a new operating system before we 
turn it back on.’5 Dit nieuwe systeem kunnen 
we alleen installeren met een grote groep 
landen en daarvoor is de Europese Unie, die 
regels kan opstellen over bedrijven, banken en 
het milieu, het meest aangewezen.

Samen de crisis te boven 

Eind maart blijkt de capaciteit van Neder-
landse intensive-care-bedden bereikt en wordt 
een eerste Nederlandse patiënt overgebracht 
naar Duitsland. Geheel onvoorspelbaar was 
die gebeurtenis niet. Weken eerder zagen we 
al beelden van Italiaanse ziekenhuizen die 
met moeite de stroom patiënten konden bij-
houden. En van Spanjaarden die vanwege de 
gigantische groei van besmettingen vrijwel 
meteen in een lockdown belandden. Het was 
duidelijk: heel Europa zou met het coronavi-
rus te maken krijgen. Toch noemde Mark Rutte 
in zijn eerste toespraak tot het Nederlandse 
volk het woord Europa niet één keer. Alsof hij 
tezamen met de oproep tot sociale isolatie ook 
zijn land wilde isoleren.

Lara Wolters Per direct gezocht: solidariteit binnen de Europese familie
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Ter vergelijking: de Franse president Ma-
cron deed dat een aantal dagen eerder in zijn 
speech aan alle Fransen achttien keer. Dat het 
achterwege laten van Europa bij Rutte waar-
schijnlijk geen toeval was, werd een week later 
nog eens onderstreept door het optreden van 
Wopke Hoekstra in de Eurogroep, die ieder 
voorstel tot solidariteit van zijn Europese 
collega-ministers wist te verwerpen. 

Toch zou het niet eerlijk zijn om alleen het 
Nederlandse gebrek aan Europees perspectief 
hier te noemen. Polen sloot zijn grenzen van 
het ene op het andere moment, waardoor dui-
zenden Balten strandden. Duitsland blokkeer-
de het transport van medisch materiaal naar 
het buitenland. De Italiaanse premier Conte 
leek weliswaar wél Europese samenwerking te 
willen, maar beklaagde zich over het gebrek 
aan Europese respons. 

Aangezien het de nadrukkelijke keuze van 
nationale leiders is geweest om de EU slechts 
de bevoegdheid te geven om te coördineren op 
het gebied van de volksgezondheid, zou de kri-
tiek van Conte wellicht eerder aan zichzelf en 
zijn collega’s gericht moeten zijn: dan hadden 
de lidstaten de EU maar meer bevoegdheden 
moeten geven. Daarnaast kwam het gebrek 
aan Europese respons eerder door intergou-
vernementele koppigheid dan door een ge-
brek aan supranationaal handelen. 

De Europese Commissie riep in de eerste 
drie weken van de crisis een noodfonds van 
€ 37 miljard en een Europese deeltijd-WW in 
het leven. Daarnaast liet ze weten een oogje te 
zullen toeknijpen waar het gaat om fiscale en 
staatssteunregels. Waar goedkeuring voor de 
maatregelen nodig was leverde het Europees 
Parlement die. Daarbij werden om vaart te 
maken twee heilige koeien geslacht: die van 
de voorziene zittingen in Straatsburg en die 
van fysieke aanwezigheid om een stem uit te 
brengen. De Europese Centrale Bank kondigde 
op haar beurt aan meer dan honderd miljard 
euro aan obligaties op te zullen kopen.

Wat blijft hangen van maart 2020 is des-
ondanks het beeld van een verdeeld Europa 
waar oude tegenstellingen weer oplaaiden. 

Noord- en Zuid-Europa steggelden weer als 
in de hoogtijdagen van de eurocrisis. Het 
Europees Stabiliteitsmechanisme, toch in het 
leven geroepen voor grote crises, lijkt onder 
leiding van Nederland en Duitsland achter 
slot en grendel te gaan. ‘Coronaobligaties’ 
werden door minister Hoekstra weggehoond. 
Hij oogstte daarmee onbegrip en kritiek van 
onder anderen de Portugese premier António 
Costa, die de ‘weerzinwekkende’ en ‘zinloze’ 
opmerkingen van de Nederlandse minister 
van Financiën hekelde, omdat die suggereer-
den dat de zuidelijke economieën niet vol-

doende pijnlijke hervormingen hadden door-
gevoerd om op Nederlandse steun te kunnen 
rekenen. ‘Die terugkerende kleinzieligheid 
bedreigt de toekomst van de EU’, zei hij. 

In tijden van afstand houden en isolatie is 
de nationalistische reflex verleidelijk en voe-
len landsgrenzen het meest vertrouwd. Maar 
aan die verleiding moet weerstand geboden 
worden. Afgezien van het feit dat de financiële 
crisis van 2008 heeft geleid tot meer extreem-
rechtse partijen en dat de oorzaak daarvan 
ook bij de gebrekkige Europese samenwer-
king moet worden gezocht, zullen in een ge-
globaliseerde wereld wereldwijde crises vaker 
en korter opeen voorkomen. Daarbij houdt 
een virus zich niet aan landsgrenzen en zal de 
economische schok die ons boven het hoofd 
hangt dat ook niet doen.

De Spaanse minister van Buitenlandse 
Zaken was er duidelijk over: ‘Als de helft van 
Europa op zijn gat ligt [...] dan ligt ook de in-
terne markt van de Europese Unie op zijn gat. 
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[...] Dan koopt niemand meer de Nederlandse 
tulpen.’6 In datzelfde interview stelt zij dat de 
interne markt een Nederlander gemiddeld 
€ 5.000 en een Spanjaard minder dan € 2.000 
oplevert.

In 2016 waarschuwde Joseph Stiglitz voor 
de kwetsbaarheid van de euro in tijden van 
tegenwind in zijn boek The Euro: And its Threat 
to the Future of Europe. 

Dat dat weleens een wrange voorspelling 
kan worden, lijkt vooral door de Nederlandse 
regering nog niet te worden ingezien. Neder-
land wil inmiddels excuses aanbieden voor 
zijn weinig empathische houding middels 
een ‘substantiële bijdrage’ aan een Europees 
noodfonds, maar gaat daarmee voorbij aan 
het feit dat beleggers bij gebrek aan gezamen-
lijke obligaties nog steeds kunnen speculeren 
tegen een lidstaat en/of voor het uiteenvallen 
van de eurozone. Over hoe solidair de voorge-
stelde sorry-bijdrage daadwerkelijk is, valt dus 
te twisten. 

In deze crisissituatie die met regelmaat 
met een oorlog vergeleken wordt, zou een 
wereldwijde ‘alle hens aan dek’ natuurlijk 
het mooist zijn. Maar aangezien de Verenigde 
Staten geen wereldleider meer willen zijn en 
Rusland dat leiderschap autocratisch invult, 
is dat op dit moment een wensdroom en is er 
ruimte voor gedragen Europees leiderschap. 
Al mag de Europese samenwerking in de on-
middellijke respons op de coronacrisis te wen-
sen over hebben gelaten, in het doorstaan van 
de economische gevolgen voor een interne 
markt die landen sterk afhankelijk van elkaar 
heeft gemaakt, en in het bestendig worden te-
gen nieuwe crises, is versterkte samenwerking 
onmisbaar.  

Het huidige systeem daarvoor kan alleen 
effectief zijn als het door nationale leiders 
ondersteund wordt en zij niet steeds weer 
openingen creëren om samenwerking ter dis-
cussie te stellen. De huidige Nederlandse rege-
ring doet dat wel. Ze is daar niet alleen in: na-
tionale leiders hebben jarenlang verzuimd de 
contouren te schetsen van een gezamenlijke 
lotsbestemming; van een Europese Unie die, 

ondanks haar mankementen, ‘the only game 
in town’ is waar het gaat om vrijheid en sociale 
rechtvaardigheid. De EU werd gereduceerd tot 
een vrijhandelszone die geld oplevert in plaats 
van gepresenteerd als een in een globaliseren-
de wereld onmisbaar samenwerkingsverband 
dat betrokkenheid vereist. 

Wat nodig is, nu en in de toekomst, is ‘een 
ondubbelzinnig signaal van vertrouwen en 
solidariteit binnen de Europese familie’, zoals 
Adam Tooze het verwoordt.7 

En heeft Nederland geen zin, dan maakt 
Nederland maar zin: als we geen morele ver-
plichting tot solidariteit aan onze buurlanden 
voelen, dan zou verlicht eigenbelang toch tot 
eenzelfde conclusie moeten leiden. De coron-
acrisis blijkt zo ingrijpend dat er zonder steun 
aan die buurlanden inmiddels een reëel risico 
is dat de verschillen tussen lidstaten zo toene-
men dat de eurozone of zelfs de hele EU uit el-
kaar kan vallen. En daarmee ook de lucratieve 
interne markt die het kabinet zo koestert.  

Investeren via een moderner Europees 
budget 

Hoewel er in de afgelopen weken al kansen ge-
mist zijn, is de ‘window of opportunity’ voor 
Europese eensgezindheid nog niet gesloten. 
Een akkoord over de nieuwe Europese meerja-
renbegroting moet nog gesloten worden. Dat 
de nationale leiders daar laat mee zijn, zou dat 
weleens een ‘blessing in disguise’ kunnen zijn: 
ze zijn nog precies op tijd om de begroting toe 
te rusten op een Europese samenleving mét en 
ná corona. Commissievoorzitter Von der Leyen 
sprak al over het ombuigen van het meerja-
renbudget naar een Europees ‘Marshallplan’ 
om de Europese economie na de coronastorm 
te ondersteunen. Ze wil daartoe binnenkort 
met een nieuw begrotingsvoorstel komen. 

Dat valt aan te moedigen, maar het nieuwe 
voorstel moet niet alleen helpen Europa nu 
uit het slop trekken, het moet ook bijdragen 
aan het voorkomen van toekomstige crises als 
gevolg van mogelijke nieuwe epidemieën en 
van de klimaatcrisis. Dat zou dus om nieuwe 
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prioriteiten in de Europese begroting vragen. 
Daaronder reken ik Europees onderzoek naar 
genees- en hulpmiddelen voor het coronavi-
rus en andere epidemieën. Maar het voorstel 
moet ook leiden tot een tot nu toe ontbre-
kende discussie over de verduurzaming van 
onze eigen landbouw en veeteelt. Dat virussen 
niet alleen kunnen ontstaan in China bewees 
de Q-koorts ons al. 

Het moet een extra argument zijn om in de 
hervorming van het gemeenschappelijk land-
bouwbeleid en de nieuwe zevensjaarsbegro-
ting duurzaamheid centraal te zetten. Daar-
voor moeten lidstaten geld vrijmaken, ook 
als dat betekent dat begrotingsregels (langer) 
moeten worden opgeschort en oude Europese 
budgetprioriteiten als landbouw (momen-
teel meer dan 30 % van het Europese budget) 
versoberd moeten worden. Ook dit vraagt een 
andere opstelling van het kabinet, dat weigert 
een breekpunt te maken van noodzakelijke 
hervormingen en zich in plaats daarvan vast-
pint op een fictieve bovengrens van 1 % van het 
Europese bbp. 

Of Nederland door de coronacrisis wel of 
juist niet zal doorgaan met de roep om sober-
heid, is de vraag. Nog steeds dreigt het gevaar 
dat Mark Rutte zijn roep om een modernere en 
duurzamere begroting zal laten varen zolang 
hij maar victorie kan kraaien over behaalde 
bezuinigingen. De eerdere fixatie op een 
kleinere begroting moet losgelaten worden. 
De coronacrisis en het huidige gezamenlijke 
lotsbesef moeten bij uitstek benut worden om 

hervorming in het gemeenschappelijk land-
bouwbeleid af te dwingen en duurzaamheid 
centraal te stellen. Op zijn minst zou de hui-
dige crisis het door Rutte verkochte denkbeeld 
moeten ontkrachten dat de Nederlander op 
de een of andere manier wint als de EU minder 
geld te verdelen heeft. 

Bedrijfsreddingen koppelen aan de Euro-
pese Green Deal

In deze crisis voelen we voor het eerst de di-
recte gevolgen van een wereldwijd probleem 
dat iedere burger op aarde kan raken. Nu de 
economie tot stilstand is gekomen, biedt dat 
een kans om de logica van het kapitalisme en 
globalisme grondig te herzien. We weten im-
mers al jaren dat doorgaan op de huidige voet 
een potentieel veel groter probleem creëert: 
klimaatverandering. Het is dus zorgelijk dat 
het kabinet heeft laten weten dat het nieuwe 
klimaatplannen voorlopig door het coronavi-
rus juist uitstelt.8 

In haar boek Doughnut Economics beschrijft 
Kate Raworth de bandbreedte waarbinnen 
samenlevingen moeten opereren met het 
oog op duurzaamheid. Deze bandbreedte, de 
‘donut’, heeft een sociale bodem en een ecolo-
gisch plafond. Het is dat ecologische plafond 
dat we in Europa moeten vormgeven via de 
onlangs gepresenteerde Europese Green Deal. 
In De Groene Amsterdammer schrijven Bram 
Ieven en Jan Overwijk dat de ‘kleine’ corona-
crisis ons in staat stelt de economie opnieuw 
in te richten, zodat deze veerkrachtiger is 
wanneer de door de klimaatverandering ver-
oorzaakte grote ecologische crisis ons treft. 
Daarvoor is volgens hem een bailout van de 
planeet én van de werkenden nodig. 

Waar overheden er indertijd voor kozen 
om nagenoeg kritiekloos de kastanjes uit het 
vuur te halen voor het grootkapitaal, wordt 
deze keer inderdaad een eerste poging gedaan 
tot een bailout van de werkenden, waarbij 
het ministerie van Financiën grote sommen 
heeft vrijgemaakt voor het ondersteunen 
van Nederlandse bedrijven. Dat steun met 
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condities gepaard moet gaan, blijkt wel uit 
het feit dat de KLM in de weken na de eerste 
toezegging meldde dat zij banen van tijdelijke 
medewerkers schrapt. Aan reddingen moeten 
dus voorwaarden verbonden worden, en zeker 
aan multinationals die hebben nagelaten buf-
fers op te bouwen in goede tijden (maar wel 
aandelen hebben teruggekocht of dividenden 
uitgekeerd) moeten strenge eisen worden 
gesteld. 

Naast de eis dat personeel gedurende een 
bepaalde periode in dienst wordt gehouden 
tijdens de huidige crisis, moet vergroening nu 
worden afgedwongen. Bijvoorbeeld door be-
drijven die staatssteun krijgen te verplichten 
hun voortgang te tonen aan de hand van de 
prestatie-indicatoren die de Europese Com-
missie heeft vastgelegd voor verduurzaming, 
waaronder het verkleinen van de CO2-voetaf-
druk in lijn met de Green Deal.

Ook zou, in het geval van steun aan de lucht-
vaart, vastgelegd kunnen worden dat maat-
schappijen als de crisis is geluwd bijdragen aan 
een CO2- of kerosinebelasting. Het zou een gro-
te fout zijn om de huidige crisis de volgende te 
laten overschaduwen en bedrijven die worden 
gered niet medeverantwoordelijk te maken 
voor het oplossen van het klimaatprobleem. 
De Green Deal van Frans Timmermans en het 
eveneens door hem toegezegde Fonds voor een 
rechtvaardige transitie (‘Just Transition Fund’) 
moeten hierbij een centrale rol spelen.  

De praktische uitwerking daargelaten, 
zorgt de huidige crisis voor een gevoel van 
lotsverbondenheid dat ingezet moet worden 

om niet alleen de crisis van vandaag tegen te 
gaan, maar juist ook die nog vele male gro-
tere crisis van morgen. Die klimaatcrisis kan 
alleen met grote publieke investeringen en 
vergaande Europese coördinatie tegemoet 
worden getreden. Hoewel de piepjonge Green 
Deal al vlak na haar geboorte vergeten lijkt te 
worden, zou de coronacrisis ons tot het tegen-
overgestelde moeten aanzetten. 

‘Due diligence’ voor bedrijven 

Deze crisis mag dan veel weg hebben van een 
heftige aardbeving of een orkaan, ze is zeker 
niet zomaar een natuurramp. Het coronavi-
rus is een zoönose, een ziekte die van dier op 
mens overgedragen wordt. Epidemiologen 
als Robert Wallace, auteur van Big Farms Make 
Big Flu, leggen een verband tussen de manier 
waarop we onze bio-industrie hebben vorm-
gegeven en het risico op de verspreiding van 
virussen. Dat heeft te maken met intensieve 
veehouderij, in Europa via het gemeenschap-
pelijk landbouwbeleid vaak aangemoedigd, 
een overmaat aan monoculturen en de gang-
bare situatie dat consumptiedieren maar kort 
leven, wat virussen ertoe aanzet sneller toe te 
slaan.

Wallace noemt het feit dat dieren na de 
uitbraak van veeziekten geruimd worden 
daarom cynisch: het helpt het selectieproces 
ten gunste van snellere, effectievere virussen. 
Daarbovenop komt dat vooral in landen als 
China industrialisatie, sociale verwaarlozing 
en urbanisatie maken dat virussen in een 
mum van tijd honderdduizenden mensen 
kunnen besmetten. De hyperglobalisatie, die 
ervoor zorgt dat ook veel Europese bedrijven 
China als werkplaats gebruiken — bedrijven 
die daar selecteren op goedkope productie 
met weinig oog voor sociale en milieunormen 
— doet de rest en maakt dat het virus razend-
snel de wereld rondgaat.

David Quammen, auteur van Spillover: 
Animal Infections and the Next Pandemic, ver-
woordde de consequenties daarvan onlangs 
mooi: ‘We invade tropical forests and other 
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wild landscapes, which harbour so many spe-
cies of animals and plants — and within those 
creatures, so many unknown viruses. We cut 
the trees; we kill the animals or cage them and 
send them to markets. We disrupt ecosystems, 
and we shake viruses loose from their natural 
hosts. When that happens, they need a new 
host. Often, we are it.’9 

Het kapitalisme, de bio-industrie en de 
globalisering de directe oorzaken noemen 
van de coronacrisis is misschien wat kort door 
de bocht. Maar de kwetsbaarheid voor pande-
mieën door dit samenspel van economische 
actoren en factoren is enorm. Structurele ver-
anderingen die de kans op een volgende pan-
demie verkleinen zijn daarom noodzakelijk, 
en zijn ook mogelijk. 

Een belangrijk onderdeel van die structu-
rele aanpak op Europees niveau kan een ini-
tiatiefwet zijn voor een algemene zorgplicht 
— ‘due diligence’ — voor bedrijven. Daar schrijf 
ik binnenkort namens het Europees Parlement 
aan mee. Due diligence-regels zijn een langge-
koesterde wens van de sociaal-democraten in 
het Europees Parlement en de initiatiefwet zou 
ertoe moeten leiden dat wordt afgedwongen 
dat Europese bedrijven in hun hele produc-
tieketen duurzaamheidscriteria in acht te ne-
men. Op die manier kunnen bedrijven de kans 
verkleinen dat ze bijdragen aan een escalatie 
van milieu-, sociale of gezondheidsproblemen 
via hun eigen aanvoerketen.

Van grote internationaal opererende be-
drijven wordt gevraagd met hun activiteiten 
geen schade aan te richten in derde landen. 
Mocht dat toch het geval zijn, dan moeten 
slachtoffers de mogelijkheid krijgen om voor 
een Europese rechter compensatie te vragen. 
Zo zorgen we dat bedrijven die mensen en het 
milieu uitbuiten om hun productieprijs te 
drukken niet langer bevoordeeld worden ten 
opzichte van bedrijven die wel hogere normen 
aanhouden. Daarmee leidt zo’n aanpak ook 
tot betere bescherming van mensen in lage-
lonenlanden, die sowieso al het meest kwets-
baar zijn tijdens een gezondheidscrisis. De 
wet bouwt overigens ook voort op nationale 

voorbeelden, zoals de initiatiefwet zorgplicht 
kinderarbeid van oud-PvdA-Kamerlid Roelof 
van Laar. Op Europees niveau moet het Parle-
mentsinitiatief leiden tot wetsvoorstellen van 
de Commissie, die het zou moeten lanceren in 
het kader van de Green Deal. 

Conclusie

De coronacrisis heeft de kwetsbaarheid van de 
hyperefficiënte, hyperflexibele just-in-time-
economie laten zien. Landen maken nu onder 
hoge druk een draai naar een (tijdelijk) model 
van grote investeringen in de publieke sector 
en de economie, waarbij het oude politieke en 
economische draaiboek uit het raam wordt 
gegooid. 

De crisis heeft ons laten zien hoezeer we 
op elkaar zijn aangewezen. Zoals de oorlogen 
van de twintigste eeuw hebben bijgedragen 
aan een nationale gedeelde lotsbestemming, 
draagt deze crisis bij aan het besef dat een 
wereldwijd probleem een individu hard kan 
raken in het dagelijks leven. Dat vraagt om 
nieuwe manieren waarop we ons kunnen 
verenigen. En waar Trump die gemeenschap-
pelijkheid niet ziet en ‘America First’ blijft 
roepen, is het de opdracht van Europa daarin 
te leiden.

Daarvoor is allereerst een steviger inzet 
van nationale leiders nodig voor Europa. Voor 
de euro, die nog steeds niet gebouwd is op ba-
sis van gezamenlijkheid en die daardoor nog 
steeds landen uit elkaar speelt in plaats van 
nader tot elkaar brengt. Voor een moderne en 
crisisbestendige Europese begroting, die niet 
miljarden uitgeeft aan oude prioriteiten zo-
als inkomenssteun aan landbouwbedrijven, 
maar die nieuwe uitdagingen als duurzaam-
heid met voldoende financiële middelen 
aangaat. Voor een groen en socialer Europa, 
omdat ongelijkheid en klimaatverandering 
bij de grootste grensoverschrijdende uit-
dagingen van deze tijd horen. En voor een 
Europa dat duurzaamheidsnormen vaststelt 
in de wereldwijde handel waarmee tegelijk 
erkend wordt dat deze pandemie zo niet 
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veroorzaakt, dan toch wel zeker versneld is 
door de intensieve landbouw, urbanisatie en 
hyperglobalisatie.

Naomi Klein citeerde onlangs haar ideolo-
gische rivaal Milton Friedman. Over één ding 
waren ze het namelijk eens: ‘Als een crisis 
optreedt, hangen de acties die worden onder-

nomen af van de ideeën die beschikbaar zijn. 
Daarom is het onze rol alternatieven te be-
denken en ze in leven te houden het politiek 
onmogelijke politiek onvermijdelijk wordt.’ 
Laten wij als sociaal-democraten juist nu van 
onze stoutste ideeën onze politieke speerpun-
ten maken.
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Het jaar 1989 leek een waterscheiding in de 
relatie tussen Oost en West op het Europese 
continent. Het communisme had zijn defi-
nitieve nederlaag geleden en Europa leek op 
weg naar een ongedeelde, democratische en 
welvarende toekomst. Dertig jaar later zijn 
de landen van het voormalige Warschaupact 
weliswaar lid van de Europese Unie, maar een 
kloof is er nog steeds.

Naast de sociaal-democraten hebben ook 
andere politieke families in Europa grote 
invloed gehad op het uitbreidings- en integra-
tieproces van de Europese Unie. Zij hebben 
misschien nog wel meer boter op hun hoofd 
dan de sociaal-democraten. Het feit dat het de 
Europese Unie niet gelukt is een vuist te ma-
ken tegen het illiberale en rechtsstaat onder-
mijnende beleid van de Hongaarse premier 
Viktor Orbán, bijvoorbeeld, kan gevoeglijk 
de Europese christendemocratie verweten 
worden. In deze bijdrage beperken we ons 
echter tot de rol van de sociaal-democratie. In 

de eerste plaats omdat we hier zelf als sociaal-
democraten een rol hebben gespeeld,1 maar 
vooral omdat de sociaal-democratie — zoals 
we zullen laten zien — een ambivalente hou-
ding had ten opzichte van de oude communis-
tische machthebbers en daardoor maar moei-
lijk haar houding kon bepalen ten opzichte 
van de regimes in Midden- en Oost-Europa na 
de val van de Berlijnse Muur.

Het doel van dit artikel is meer dan slechts 
het geven van een historische terugblik. We 
bespreken ook waarom de optimistische ver-
wachtingen over de Europese integratie niet 
zijn ingelost en waarom de sociaal-democratie 
in de nieuwe Oost-Europese lidstaten vrijwel 
geen rol van betekenis meer speelt. 

Daarnaast willen we aangeven hoe de 
sociaal-democraten zich ervoor kunnen hoe-
den opnieuw overspannen verwachtingen te 
koesteren bij de volgende mogelijke uitbrei-
dingen van de EU. Dit speelt met name bij de 
kandidaat-lidstaten uit de westelijke Balkan. 
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De aanloop 

In 1985 kwam Michail Gorbatsjov aan het 
bewind in de Sovjet-Unie. Zijn leiderschap 
markeerde het begin van een tijd van grote 
veranderingen, zowel binnen Rusland als 
internationaal. De afspraken die Gorbatsjov in 
1987 maakte met de Verenigde Staten over het 
niet plaatsen en zelfs verwijderen van middel-
lange afstandskernwapens markeerden een 
breuk met het verleden, met de Koude Oorlog. 
Sovjetstaten als Polen en Hongarije, waar de 
regimes in gesprek waren met de oppositie, 

kregen ruimte om eigen keuzes te maken. De 
PvdA was enthousiast over de richting die het 
regime in Moskou insloeg, want het verloste 
de partij van een groot dilemma: hoe op te ko-
men voor mensenrechten in het Oostblok en 
tegelijkertijd een dialoog onderhouden met 
de machthebbers aldaar over het voorkomen 
van een nucleaire wapenwedloop.

Tijdens de Koude Oorlog hanteerde de PvdA 
het begrip gedeelde veiligheid: bewapenings-
vraagstukken konden alleen worden opgelost 
door samenwerking van de twee militaire 
blokken.2 Door defensie prioriteit te geven 
werd er aan mensenrechten een geringer 
belang toegekend, een standpunt dat ook so-
ciaal-democraten elders huldigden. Dit bleek 
bijvoorbeeld uit een VN-rapport uit 1982 van 
de Zweedse sociaal-democratische premier 
Olof Palme.3 Dat betekende overigens niet dat 
de PvdA en de andere West-Europese sociaal-
democratische partijen alleen contacten 
probeerden te onderhouden met de commu-

nistische machthebbers, want tegelijkertijd 
steunden ze protestbewegingen in Polen en 
Tsjecho-Slowakije.4

Toen de kernwapendiscussie door het 
verdrag van 1987 goeddeels beëindigd was, 
veranderde de agenda en daarmee ook de aard 
van de contacten met de communistische 
partijen. Dit neemt niet weg dat met name 
de Duitse SPD nog langere tijd verdacht bleef 
onder Oost-Europese dissidenten, omdat Willy 
Brandts Ostpolitik erg leunde op officiële con-
tacten met de Oostblokregimes. Bovendien 
was Brandt de vader van de Helsinki-akkoor-
den van 1975 die, hoezeer de mensenrechten 
daarin ook benadrukt werden, toch werden 
gezien als een legitimatie van de status quo. 
Overigens kan het geen kwaad er nog eens op 
te wijzen dat vrijwel niemand tot aan de val 
van de Muur ooit gedacht had dat die status 
quo op korte termijn zou veranderen. Zo zei 
Joop den Uyl in 1987: ‘Ik denk dat het een ver-
keerde benadering zou zijn om zelfs maar te 
speculeren dat vandaag of morgen een land 
uit het Oostblok zou kunnen treden.’5  

De val van de Muur

Toen de Muur eenmaal gevallen was, bleek de 
Duitse eenheid het urgentste probleem, in elk 
geval voor het Westen. Terwijl bondskanselier 
en CDU-leider Helmut Kohl aanstuurde op een 
onvoorwaardelijke hereniging, aarzelden de 
West-Duitse sociaal-democraten. Hun toen-
malige leider Oskar Lafontaine vreesde verzet 
in West-Duitsland. Hij was niet de enige die 
geen haast wilde maken. In SPD-kring en ook 
daarbuiten was het idee populair om voorlopig 
twee Duitslanden, verbonden door een ver-
drag, naast elkaar te laten bestaan. Deze zou-
den dan allebei deel blijven uitmaken van het 
militaire bondgenootschap waartoe ze behoor-
den.6 Eenwording zou dan slechts haalbaar zijn 
als beide militaire blokken zouden opgaan in 
één Europese veiligheidsorganisatie. 

Binnen de PvdA leefde een vergelijkbaar 
idee: een verenigd Duitsland moest een tijde-
lijk NAVO-lidmaatschap aangeboden worden 
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in afwachting van een nieuwe Europese vei-
ligheidsstructuur.7 Andere PvdA’ers waren 
positiever over de eenwording. Toenmalig vice-
premier Wim Kok sprak zich op 8 februari 1990 
tijdens een congres van Europese Socialisten in 
Oost-Berlijn uit voor een verenigd Duitsland. 
Max van der Stoel adviseerde het partijbestuur 
in 1990 dat een verenigd Duitsland als geheel 
lid moest worden van de NAVO, vanwege de 
onzekere situatie in de Sovjet-Unie.8 

De discussie werd ingehaald door de tijd. 
De massale migratie van Oost- naar West-
Duitsland zette zoveel druk op het eenwor-
dingsproces dat een versnelde eenwording 
als enige optie overbleef. Er was zelfs geen 
tijd meer om over een nieuwe grondwet te 
onderhandelen. Op 3 oktober 1990 werden de 
DDR-deelstaten onderdeel van de Bondsrepu-
bliek. De oude bezettingsmachten, waaronder 
de Sovjet-Unie, de Bondsrepubliek en de DDR 
waren het bovendien eens geworden over de 
status van de nieuwe Bondsrepubliek: niet 
neutraal, maar lid van zowel de Europese Ge-
meenschap als de NAVO.  

Polen

1989 was niet alleen het jaar van de val van de 
Muur, maar betekende ook het einde van de 
communistische regimes in Polen, Hongarije 
en Tsjecho-Slowakije. Alle Europese politieke 
families, dus ook de sociaal-democraten, 
werden overvallen door deze ontwikkelingen. 
Blijkbaar hadden hun antennes niet goed 
gewerkt. Dat kwam wellicht mede omdat de 
West-Europese sociaal-democraten vooral 
contacten onderhielden met hun communis-
tische tegenhangers om de dialoog over veilig-
heid en samenwerking gaande te houden. Sta-
biliteit woog zwaar bij dit beleid, vooral voor 
de Duitse SPD.9 Daarom aarzelde de SPD om 
contact te leggen met oppositiebewegingen, 
zoals de Poolse vakbeweging Solidarność, en 
miste zij de signalen dat het communistische 
regime op zijn einde liep. 

De PvdA meed in tegenstelling tot de SPD de 
communistische machthebbers in Warschau 

en zocht wel contact met de oppositie en na de 
eerste vrije verkiezingen van 1989 ook met de 
in 1987 heropgerichte Socialistische Partij van 
Polen (PPS). Deze sociaal-democratische partij 
kreeg echter niet veel in de melk te brokkelen. 
In ballingschap had de PPS een marginaal 
bestaan geleid en de partijorganisatie in het 
land stelde daardoor niet veel meer voor. Bo-
vendien herinnerde de term ‘socialistisch’ de 
kiezers te veel aan het verleden. 

Ook de contacten met Solidarność hebben 
in Polen niet geleid tot een brede acceptatie 
van sociaal-democratische ideeën. De vakbond 
stelde zich vierkant op achter de ‘shockthera-
pie’ van econoom en minister van Financiën 
Leszek Balcerowicz. Dit beleid leidde voort-
varend en radicaal tot een vrije economie, 
maar voor sociaal-democratische noties als 
welvaartsstaat, verzorgingsstaat of sociale 
markteconomie was geen aandacht. 

De insteek om zolang er nog draagvlak 
was, dus zo snel mogelijk, zeer ingrijpend te 
hervormen, betaalde zich niet uit in electoraal 
succes voor de eerste Poolse regeringen die 
voorkwamen uit de oppositie. In 1995 werden 
zij dan ook afgelost door de SLD, een partij 
voortgekomen uit communistische kringen. 
Deze SLD was geen één-op-één voortzetting 
van de voormalige communisten, maar kwam 
voort uit de meer progressieve vleugel van die 
partij. Na enig aarzelen werd de SLD erkend als 
partner door de West-Europese sociaal-demo-
craten. In Hongarije verliep de geschiedenis 
op een vergelijkbare wijze. Ook daar hebben 
uiteindelijk hervormde ex-communisten 
aansluiting gevonden bij de Europese sociaal-
democratie. 

Tsjechië en Slowakije

De situatie in Tsjecho-Slowakije was anders 
dan in Polen en Hongarije, waar de regimes in 
1989 onderhandelden met de oppositie. Het 
regime in Praag weigerde om met wie dan ook 
in gesprek te gaan, waardoor er nauwelijks 
contacten waren met westerse partijen. Dat 
was ook al zo voordat het in dat land tot mas-
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saal ongenoegen en grote demonstaties kwam. 
De PvdA steunde de dissidenten van Charta 77, 
de Tsjechische protestbeweging onder leiding 
van onder meer de schrijver Václav Havel. Max 
van der Stoel betuigde als minister van Bui-
tenlandse Zaken zelfs openlijk zijn steun door 
de filosoof Jan Patočka, een van de leiders van 
Charta 77, thuis op te zoeken.

In 1993 werd Tsjecho-Slowakije opgesplitst. 
In Tsjechië — waar het de communisten niet 
lukte zich te hergroeperen — werden de uit bal-
lingschap teruggekeerde sociaal-democraten 
een factor van betekenis. In Slowakije was het 
echter de SDL, opvolger van de communisten, 
die onder de banier van de sociaal-democraten 
electorale successen boekte. De partij nam 
deel aan opeenvolgende regeringscoalities en 
kon zo de toetreding van Slowakije tot de EU 
bewerkstelligen. De coalitie voerde echter een 
rechtse economische koers, waarvoor de SDL 
uiteindelijk een zware electorale prijs betaalde. 

Enige jaren later ging de SDL op in de SMER, 
een partij die zich eveneens sociaal-democra-
tisch noemt, maar als veel populistischer te 
boek staat. Hoewel de SMER geaccepteerd is 
als lid van de Partij van de Europese Sociaalde-
mocraten (PES), is zij in die kringen zeer om-
streden geraakt vanwege haar populistische 
politiek en vooral vanwege de samenwerking 
met de extreemrechtse en racistische partij 
SNS. Door deze samenwerking worden de 
Slowaakse sociaal-democraten ervan verdacht 
antidemocratische tendensen te legitimeren.    

Het fenomeen ‘opvolgerpartij’

Destijds en ook later zijn er veel vraagtekens 
geplaatst bij de opname van opvolgerpartijen 
in de Europese sociaal-democratische familie. 
De vraag die gesteld werd was of de postcom-
munistische partijen in Polen en Hongarije 
daadwerkelijk radicaal afstand hadden ge-
nomen van hun verleden. Bovendien waren 
er twijfels of de leiders van deze partijen wel 
oprecht waren in hun steun voor democra-
tie. Hadden zij zich niet slechts bekeerd om 
misbruik te kunnen blijven maken van hun 

greep op de bureaucratie om zo persoonlijk te 
profiteren van grootschalige privatiseringen? 
Hoewel de West-Europese sociaal-democraten 
op dat moment geen bevredigend antwoord 
op deze vragen kregen, gingen ze toch met de 
opvolgerpartijen in zee. 

Achter die keuze school een zeker oppor-
tunisme. Midden jaren negentig was immers 
duidelijk geworden dat men van de originele 
sociaal-democratische partijen uit de bal-

lingschap geen electoraal heil meer hoefde 
te verwachtten. De opvolgerpartijen in Polen 
en Hongarije, die een sociaal-democratische 
mantel claimden, waren daarentegen poli-
tieke factoren van betekenis geworden. 

Inmiddels waren de eerste stappen gezet 
op weg naar het EU-lidmaatschap van deze en 
andere Midden- en Oost-Europese landen. Daar-
om werd er gekeken naar de potentiële kracht 
van die partijen na de toetreding. Dit mede met 
het oog op toekomstige Europese verkiezingen 
en de fractievorming binnen het Europees 
Parlement. Op enkele uitzonderingen na — Est-
land en Tsjechië — zouden in alle landen van 
Midden- en Oost-Europa opvolgerpartijen lid 
worden van de PES. Deze partijen en de regerin-
gen die zij steunden, speelden een positieve rol 
in de EU-toetredingsprocessen en bij de realise-
ring van NAVO-lidmaatschap. 

Het EU-lidmaatschap vereiste implemen-
tatie van de sociaaleconomische recepten 
van de EU en een strak begrotingsbeleid. Dat 
werd de partijen die voor EU-lidmaatschap 
gepleit hadden door de kiezers niet in dank 
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afgenomen. De welig tierende corruptie kon 
de kiezers evenmin bekoren. Hierdoor zijn 
de sociaal-democraten zowel in Hongarije als 
in Polen geen factor van betekenis meer. De 
dominantie van autoritair-rechtse partijen in 
deze twee landen is mede het gevolg van de 
electorale implosie van de sociaal-democrati-
sche partijen. Een groot deel van het electoraat 
in de uitbreidingslanden rekende op snelle 
verbetering. Toen die uitbleef keerden kiezers 
zich af van de zittende linkse regeringen en 
zochten hun heil aan de andere kant van het 
politieke spectrum. 

De Derde Weg van Blair en Schröder

In de jaren negentig ontwikkelden vooraan-
staande, regerende sociaal-democraten het 
concept van de Derde Weg als een midden tus-
sen een ultraliberale marktaanpak en een klas-
sieke sociaal-democratische opstelling met 
nadruk op overheidssturing.10 De Britse eerste 
minister Tony Blair en zijn Duitse collega 
bondskanselier Gerhard Schröder publiceer-
den in 1999 een gezamenlijk manifest waarin 
zij betoogden dat de traditionele sociaal-de-
mocratie een aantal gebreken vertoonde: het 
idee dat sociale rechtvaardigheid gelijkgesteld 
kon worden aan gelijkheid van uitkomsten; de 
overtuiging dat gelijkheid hogere overheids-
uitgaven vereiste; het geloof in staatsinterven-
ties om het falen van de markt te corrigeren; 
onvoldoende respect voor de rechten van 
individuen en de misvatting dat rechten boven 
plichten gesteld dienden te worden.11 

Gelijkheid van kansen moest vooropstaan 
en het scheppen van banen moest aan de 
markt overgelaten worden, meenden Blair en 
Schröder.12 De Noordwest-Europese sociaal-
democratie bewoog met dit antwoord naar 
het politieke midden en volgde daarmee gro-
tendeels de heersende opinie in economen-
land. Wim Kok, PvdA-premier tussen 1994 en 
2002, zou volgens de Amerikaanse president 
en ‘Derde Wegger’ Bill Clinton als een van de 
eersten de nieuwe recepten in de praktijk heb-
ben toegepast.13

No Alternative

De impact van deze dominante koers binnen 
de Noordwest-Europese sociaal-democratie op 
landen die lid wilden worden van de EU, was 
enorm. Met name de sociaal-democratisch 
georiënteerde opvolgerpartijen in Midden- en 
Oost-Europa namen Derde-Weg-recepten op in 
hun programma’s. Hierdoor werd, bij gebrek 
aan enig breed gesteund alternatief, een libe-
rale koers in feite zowel voor als na toetreding 
tot de EU de enige game in town. ‘There is no al-
ternative’ (TINA) werd het dominerende motto. 

Of deze flirt met de Derde Weg puur oppor-
tunisme was of voortkwam uit kopieergedrag 
is onduidelijk.14 Wellicht dat het de voormalig 
communisten, die toch nog steeds een beetje 
verdacht waren, goed uitkwam de liberale va-
riant van de West-Europese sociaal-democratie 
als blauwdruk te gebruiken. Als bestuurders 
hadden zij bovendien niet al te veel beleids-
vrijheid omdat het Internationaal Monetair 
Fonds (IMF) en de EU hun weinig ruimte 
gaven voor een onafhankelijk en meer authen-
tiek moderniseringsproces.15 De Derde Weg 
bood bovendien een acceptabel model voor 
graduele hervormingen als alternatief voor 
economische shocktherapieën.16 De postcom-
munisten in Polen en Hongarije handelden 
net als New Labour steeds met de markt in hun 
achterhoofd. Zij verschilden vooral van hun 
politieke tegenstanders door te pleiten voor 
tragere privatiseringen en meer aandacht 
voor sociale kwesties.17 

De Derde Weg stond overigens niet voor het 
afscheid van de welvaartsstaat, maar bepleitte 
vooral een andere inrichting ervan binnen 
het kader van een door de EU nagestreefde so-
ciale markteconomie. Het lied van de sociale 
markteconomie bleek echter vooral een sire-
nenzang. Het merendeel van de bevolking in 
Midden- en Oost-Europa moest het doen met 
gebrekkige sociale voorzieningen. Dat gold 
vooral voor die landen waar harde saneringen 
werden doorgevoerd. Grote groepen mensen 
bleven in feite afhankelijk van de staat, terwijl 
deze juist werd teruggedrongen. Dit had tot 
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gevolg dat een groot deel van de bevolking 
aan haar lot werd overgelaten. Zij zagen hun 
rechten verdampen door de ontmanteling en 
het disfunctioneren van collectieve voorzie-
ningen en de zeer hoge inflatie.18 

Verkeerde aanpak

In landen als Hongarije en Polen geeft het elec-
toraat sinds een jaar of tien zijn steun vooral 
aan nationalistische, populistische partijen 
die globalisten de schuld geven van de grote 
ongelijkheid en die zware kritiek hebben op 
de neoliberale opstelling van de EU. Met een 
beroep op begrotingsdiscipline zou ‘Brussel’ 
regeringen tegenwerken die pensioenen en 
andere uitkeringen wilden verhogen. Boven-
dien had het accent van de Brusselse steun in 
de jaren voorafgaand aan de toetreding vooral 
gelegen op hervormingen op administratief 
gebied. Pleidooien in wetenschappelijke kring 
voor een veel radicalere aanpak met een soort 
Marshallplan waren steevast genegeerd. 

De Midden- en Oost-Europese landen waren 
in feite op zichzelf aangewezen en kregen het 
advies de zogenaamde Washington-consensus 
te volgen, wat inhield dat men moest voldoen 
aan de harde voorschriften van het IMF: om-
vangrijke privatiseringen; liberalisering van 
de prijzen; het vrijgeven van de handel; koppe-
ling aan de harde euro en ten slotte loonmati-
ging; en overheidsbezuinigingen om inflatie 
tegen te gaan. De sociaal-democratische elite 
in Midden- en Oost-Europa verzette zich nau-
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welijks tegen het volgen van deze Washington-
consensus. Vrijheid leek immers gelijkgesteld 
te worden aan de vrije markt en die vormde de 
basis voor een postrevolutionaire realpolitik. 
Hun werd door Brussel het bekende ‘there is 
no alternative’ voorgehouden in de fase dat 
zij verantwoordelijk waren voor de lidmaat-
schapsonderhandelingen. Wellicht dat op 
deze manier een eerste fundament werd ge-
legd voor het populisme van nu. 

De kloof dichten

Tijdens de onderhandelingen over het EU-
lidmaatschap heerste er optimisme over het 
reduceren van de aanzienlijke inkomenskloof 
tussen de bestaande EU-lidstaten en de lan-
den in Midden- en Oost-Europa. Het dichten 
van die kloof was nodig om te voldoen aan 
de optimistische verwachtingen van de 
bevolking van het voormalige Oostblok, 
maar tevens om te voorkomen dat door het 
vrije verkeer van werknemers een forse en 
ongewenste arbeidsmigratie van Oost naar 
West op gang zou komen. Dat de hoopvolle 
verwachtingen te hooggespannen waren, be-
hoeft geen uitleg. 

De vraag wat het resultaat van alle hervor-
mingen en subsidiestromen is geweest, kan 
niet eenduidig worden beantwoord. Dankzij 
een flinke sociale en economische convergen-
tie zijn de groeicijfers in de Midden- en Oost-
Europese landen fors gestegen en is de inko-
menskloof tussen oude en nieuwe lidstaten 
wel degelijk verkleind, maar of dat ook geleid 
heeft tot een toename van de cohesie binnen 
Europa kan betwijfeld worden. Het inkomen 
per capita is in Midden- en Oost-Europa wel-
iswaar een stuk hoger komen te liggen, maar 
grote delen van de bevolking profiteren daar 
blijkbaar onvoldoende van, gelet op de aan-
houdende migratiestroom en de frustraties 
die leven bij veel kiezers. Zelfs in een land 
als Polen, dat geldt als een economisch suc-
cesverhaal, zullen nog vele jaren van forse 
economische groei nodig zijn om de kloof te 
overbruggen. 

De sociaal-democratie koos 
een sociaaleconomische 
invalshoek die slecht uitpakte 
voor een aanzienlijk deel van 
de bevolking 
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Valse start

De sociaal-democratie heeft in 1989 een valse 
start gemaakt in Midden- en Oost-Europa. 
Zij koos een sociaaleconomische invalshoek 
die slecht uitpakte voor een aanzienlijk deel 
van de bevolking. De sociale dimensie van 
de transformatie in Midden- en Oost-Europa 
kreeg veel te weinig aandacht. 

Kiezers verwarden sociaal-democraten 
bovendien met communisten. Deels kwam 
dit doordat de afbakening tussen sociaal-
democratie en communisme niet altijd even 
consequent is geweest. Voor de Tweede We-
reldoorlog werkten beide politieke bewegin-
gen regelmatig samen in volksfronten. Later, 
tijdens de beginperiode van de Koude Oorlog, 
muntten veel sociaal-democratische partijen 
uit in fel anticommunisme. Na de Praagse 
Lente in 1968 volgde echter weer een periode 
van accommodatie, bijvoorbeeld in de vorm 
van overleg met communistische partijen en 
erkenning van de DDR. 

In de jaren zeventig en tachtig verschoof 
het perspectief van de West-Europese sociaal-
democratie naar convergentie en het beheers-
baar maken van de bestaande toestand. De 
status quo in de betrekkingen tussen Oost 
en West werd als het veiligst ervaren in de ge-
geven omstandigheden. Een wapenwedloop 
moest voorkomen worden.

Sociaal-democraten hadden daardoor 
veelal te weinig oog voor de groeiende op-
positie en ontbeerden zicht op de werke lijke 
interne verhoudingen. De sociaal-democratie 
bevond zich niet in troebel water maar werd 
ook niet de natuurlijke thuisbasis voor het an-
ticommunistische, democratische alternatief. 
Aanvankelijk konden partijen met het woord 
sociaal in hun naam op weinig sympathie 
rekenen. West-Europese sociaal-democraten 
waren niet eensgezind in hun reactie op het 
staatscommunisme, maar ook hun kritiek op 
de NAVO werd in dissidente kringen in Mid-
den- en Oost-Europese landen niet begrepen.

Ook andere factoren speelden een rol. Zoals 
opgemerkt bleken de na 1989 uit ballingschap 

terugkerende sociaal-democraten generaals 
zonder troepen. Zij konden daardoor geen 
leidende rol spelen in het vernieuwingspro-
ces. Daarnaast werd duidelijk dat sociaal-
democraten niet toegerust waren voor het op 
gang brengen van een kapitalistische ontwik-
keling.19

Van belang was verder dat de ontwik-
kelingen van de eerste jaren na de omwen-
teling niet werden gedomineerd door een 
links-rechts-tegenstelling. De politieke 
scheidslijnen bleken te lopen langs de lijnen 
evolutionair versus revolutionair en nationa-
listisch versus kosmopolitisch. De keuze voor 
Derde-Weg-recepten en daarmee de insteek 
van de sociaal-democratie hield onvoldoende 
rekening met dergelijke scheidslijnen die 
overigens pas later in deze eeuw aan het licht 
kwamen en waar andere politieke bewegin-
gen beter op inspeelden.

Natievorming vertraagde bovendien het 
democratiseringsproces. Van communist werd 
men niet democraat maar in de eerste plaats 
vrije Hongaar of vrije Pool. Democratisering 
van buitenaf is een moeilijke opgave geble-
ken.20 1989 was geen culturele revolutie zoals 
1968, wat verklaart waarom cultureel conserva-
tieve krachten nu zoveel impact hebben.21

Voor iemand als Jarosław Kaczyński, leider 
van de rechtse Poolse regeringspartij PiS, 
speelt bijvoorbeeld het idee dat Polen eeu-
wenlang is onderdrukt en nu eindelijk weer 
vrij kan ademhalen een veel belangrijker rol 
dan dat de huidige derde Poolse republiek 
gebouwd moet zijn op democratische begin-
selen. Dit verklaart zijn verzet tegen maatrege-
len uit Brussel, die hij ziet als een bedreiging 
van de Poolse onafhankelijkheid. Daarbij 
komt dat hij nog steeds tracht af te rekenen 
met links, dat naar zijn opvatting bestaat 
uit collaborateurs met de vroegere Sovjet-
bezettingsmacht, landverraders dus. Daarom 
legt hij zoveel nadruk op ‘authentieke Poolse 
waarden’. 

In Hongarije speelt iets anders, maar ook 
daar gaat het probleem terug op het verleden 
en wel op het Verdrag van Trianon, waarbij 
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Hongarije na de Eerste Wereldoorlog forse 
delen van zijn grondgebied verloor. In de ogen 
van veel Hongaren horen de verloren gebie-
den en de Hongaars sprekende minderheden 
in die landen nog steeds bij hun volk. De Hon-
gaarse staat en de Hongaarse natie vallen niet 
samen. Premier Viktor Orbán maakt handig 
gebruik van deze ‘open zenuw’. Bovendien 
speelt in Hongarije een vergelijkbaar narratief 
van linkse collaboratie als in Polen. In beide 
landen speelt het vraagstuk over de waarde 
en de plaats van de natie zo’n belangrijke rol 
dat leiders door in te zetten op nationalisme 
gemakkelijk een loopje kunnen nemen met de 
democratie. 

Sociaal-democratisch enthousiasme

Sociaal-democraten stonden mede aan het 
roer van de Europese Unie in de jaren dat met 
de Midden- en Oost-Europese landen werd on-
derhandeld over toetreding. Dit gold ook voor 
sociaal-democraten in een aantal belangrijke 
kandidaat-lidstaten. Zij waren medeverant-
woordelijk voor de uitkomsten van de onder-
handelingen en de politieke creativiteit die bij 
de afronding ervan werd getoond: de big bang-
formule (toetreding tot de EU van tien landen 
tegelijk in 2004); de chantage van Griekenland 
(dat opname van het verdeelde Cyprus af-
dwong) en de formule voor Bulgarije en Roe-
menië die voorzag in een lidmaatschap op een 
wat langere termijn (toegetreden in 2007). 

De sociaal-democraten in het Europees 
Parlement lieten zich erop voorstaan dat zij 
de meest uitgesproken voorstanders waren 
van uitbreiding van de Unie. Goede contacten 
met sociaal-democratische partijen in de 
kandidaat-lidstaten speelden een rol bij deze 
opstelling. 

De positieve houding van toen roept vra-
gen op. De belangrijkste is wat het enthousi-
asme van de sociaal-democraten rechtvaar-
digde. Een niet minder klemmende vraag is 
of de complexiteit van de transformatie niet 
werd onderschat. En ten slotte moet men zich 
afvragen of het vertrouwen in de rol van de 

sociaal-democratische opvolgerpartijen niet 
misplaatst was. In Midden- en Oost-Europa 
waren zij weliswaar belangrijke factoren in 
het toetredingsproces, maar daarna raakten 
zij in electorale moeilijkheden. Het conser-
vatieve en anti-Europese sentiment dat we 
vandaan zien in Polen en Hongarije is mede 
veroorzaakt door de neoliberale aanpak en de 
corruptie van vroegere regeringen. Sociaal-
democraten hebben te laat onderkend welke 
prijs veel Oost-Europeanen hebben moeten 
betalen tijden de sociaaleconomische trans-
formatie en hadden geen oog voor de scha-
duwkanten van de eerdergenoemde Washing-
ton-consensus.

Sommige Derde-Weg-recepten werkten 
eind jaren negentig wellicht goed in de meer 
ontwikkelde economieën van Noordwest-
Europa, waar de nadruk meer lag op de aan-
bod- dan op de vraagzijde van de economie. Al 
bieden ze ook in West-Europa geen antwoord 
op de crises en het electorale ongenoegen van 
deze eeuw. In Midden- en Oost-Europa ver-
sterkte de Derde Weg de feitelijk al aanwezige 
neoliberale tendensen en leidde daardoor 
tot een ‘liberal overreach’, bijvoorbeeld door 
de invoering van een vlaktaks in de Baltische 
Staten, Roemenië en Slowakije. 22 Oost-Europa-
deskundige John Feffer oordeelt hard: 

In Hungary, as in Eastern Europe more gene-
ral, liberalism essentially dug its own grave. 
The liberal economic model has produced 
wealth for some, uncertainty for most and 
extreme poverty for an increasing minority. 

Jan Marinus Wiersma & Camiel Hamans De transformatie van Midden- en Oost-Europa
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The liberal political model has produced a 
rotating kleptocracy. And the liberal social 
model has encouraged an individualism that 
has eaten away at the solidarity of family, 
neighbourhood, and community, all of which 
traditionally helped people through difficult 
times.23 

Kortom, de Derde Weg-politiek heeft de maat-
schappelijke solidariteit ondermijnd die men-
sen in tijden van nood uit de brand hielp.

Breken met het kapitalistisch verleden

Door kapitale fouten die gemaakt zijn aan 
het einde van de twintigste eeuw moeten we 
nu toezien hoe conservatief rechts in som-
mige voormalige communistische landen de 
rechtsstaat naar zijn hand zet. De Europese 
Unie lijkt op dit punt verlamd door het non-in-
terventiebeginsel, dat ingrijpen in het beleid 
van autonome collega-lidstaten onmogelijk 
maakt.

In andere EU-lidstaten negeren populisti-
sche sociaal-democraten opzichtig de Brusselse 
regels. Alle partijpolitieke families hebben 
hier steken laten vallen door nieuwkomers 
niet of nauwelijks te coachen en pas op het 
laatste moment in meer uitzonderlijke geval-
len een tegengeluid te laten horen. Natuurlijk 
moeten in de eerste plaats de leiders van een 
aantal landen aangesproken worden op hun 
onverantwoorde gedrag. Dat neemt niet weg 
dat de EU zich er bij toetreding van de Midden- 
en Oost-Europese landen onvoldoende van 
heeft vergewist of de elites van deze landen ook 
daadwerkelijk een democratische les hadden 
geleerd. Het tegendeel lijkt het geval. Ondanks 
zijn ‘winner takes all’-aanpak en zijn veronacht-
zaming van (informele) democratische regels, 
is de autoritaire regeringsleider van Hongarije 
Orbán nog steeds welkom aan de vergadertafel 
van de Europese Raad, net als de even autoritair 
ingestelde Poolse president Andrzej Duda. 

De EU is in de absurde situatie terecht-
gekomen dat aan kandidaat-lidstaten eisen 

worden gesteld die blijkbaar niet gelden voor 
enkele van de huidige leden. In de westelijke 
Balkan fronst men de wenkbrauwen bij der-
gelijke hypocrisie. Dit mag echter geen reden 
zijn om het de landen uit die regio gemak-
kelijker te maken om lid te worden. Terecht 
wordt de vraag opgeworpen of de EU niet nog 
veel kritischer moet zijn bij het toelaten van 
nieuwe leden. 

De Europese Unie zou kandidaat-lidstaten 
na afronding van de onderhandelingen een 
proeflidmaatschap24 kunnen aanbieden — een 
overgangsperiode met de mogelijkheid om 
‘reparaties’ uit te voeren. Zij zouden volledig 
kunnen meedraaien en integreren in de EU-
familie maar vooralsnog zonder stemrecht. 
Brussel zou ook intern acties moeten kunnen 
ondernemen zoals het scheppen van een per-
manent monitoringsysteem om rechtsstaat-
schendingen op te sporen en het hanteren van 
een subsidie-instrument om aan boosdoeners 
sancties op te leggen. Dit instrument werkt al-
leen als het unanimiteitsbeginsel opzij wordt 
gezet en de besluiten kunnen genomen met 
een gekwalificeerde meerderheid.  

De autoritaire leiders van Hongarije en 
Polen rechtvaardigen hun politieke keuzes 
mede door te wijzen op de gebreken van het 
liberale marktmodel. Zij zijn voor actiever 
overheidsingrijpen. Sociaal-democraten zijn 
medeverantwoordelijk voor het ontstaan 
van dit alibi. Zij zouden er goed aan doen met 
hun ‘kapitalistische’ verleden te breken, de 
Derde Weg definitief te verlaten, minder hun 
oren naar de Washington-consensus te laten 
hangen en sociale prioriteiten te stellen in het 
besef dat democratische en sociale kwesties 
altijd samen moeten gaan. 

 Dit is een ingekorte en bewerkte bijdrage van 
het artikel ‘1989, sociaal-democratie en de 
deceptie in Midden- en Oost-Europa’ dat Jan 
Marinus Wiersma en Camiel Hamans schre-
ven voor de Wiardi Beckman Stichting. U kunt 
dit artikel downloaden via  
www.wbs.nl/publicaties/sd-20202. 
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WERK, WERK, WERK?

Het streven was zo mooi: iedereen die ook maar enigszins 
kan werken gaat aan de slag bij een reguliere werkgever. 

We stoppen mensen met een handicap niet langer weg in 
grote loodsen op verlaten industrieterreinen, maar 

realiseren een inclusieve arbeidsmarkt voor iedereen.

De Participatiewet — ingevoerd door PvdA en VVD — zou 
het mogelijk maken. Al waren er vanaf het begin twijfels: 
was het niet beter eerst te zorgen dat mensen met afstand 

tot de arbeidsmarkt aan de slag konden, om pas daarna 
de sociale werkbedrijven te sluiten? En konden kwetsbare 

jongvolwassenen de juiste loketten wel vinden? 

Vijf jaar later blijkt de Participatiewet niet gebracht te 
hebben wat ze beloofde. Dat is pijnlijk. En het is een ramp 

voor al degenen die niet sterk, fit, handig, slim of 
anderszins een ‘ideale arbeidskracht’ zijn, want nu door 
een nieuwe crisis de werkloosheid snel oploopt, staan zij 

als eersten aan de kant. De Participatiewet is hard aan een 
grondige herziening toe. Het lijkt bovendien ook tijd voor 
een meer ontspannen houding tegenover werkloosheid.

Met bijdragen van PATRICIA VAN ECHTELT, 
ANJA ELEVELD, PAUL VAN DER AA en GIJS VAN DIJK.
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Vijf jaar Participatiewet
Eind vorig jaar publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau 
de Eindevaluatie van de Participatiewet. Er was veel over te doen: 
voor veel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt is het eerder 
moeilijker dan makkelijker geworden om betaald werk te 
vinden. En waar het wel goed ging — bij jonggehandicapten, die 
kwamen vaker aan het werk — waren er ook negatieve effecten: 
hun werk is vaak onzeker en ze zagen hun inkomen dalen.

PATRICIA VAN ECHTELT

Wetenschappelijk medewerker bij het SCP

Op 1 januari 2015 trad de Participatiewet in 
werking. Het doel van de wet was een inclu-
sieve arbeidsmarkt te creëren door zoveel 
mogelijk mensen aan het werk te helpen.1 
Ook mensen met een arbeidsbeperking zou-
den zoveel mogelijk werk moeten kunnen 
vinden bij een reguliere werkgever. Daarnaast 
beoogde de wet het aantal mensen dat afhan-
kelijkheid is van een uitkering te laten dalen 
en de uniformiteit in de regelgevingen rond 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
te vergroten. Met de Participatiewet zou er 
één regeling komen voor mensen met een 
arbeidsbeperking of afstand tot de arbeids-
markt. Voor werkgevers zou het daardoor 
overzichtelijker en makkelijker worden — zo 
was de belofte — om mensen met een arbeids-
beperking in dienst te nemen. De Participatie-
wet verving de Wet werk en bijstand (WWB), 
de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en 
een groot deel van de Wet werk en arbeidson-
dersteuning jonggehandicapten (Wajong). 
Gemeenten werden verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de wet. 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft 
onderzocht in hoeverre de Participatiewet ‘ge-
slaagd’ is. De hoofdvraag daarbij was: in welke 
mate en op welke wijze is de Participatiewet 
effectief? Met andere woorden: zijn meer 
mensen uit de doelgroep van de Participatie-
wet aan het werk? Waarom werkt de wet wel 
of juist niet zoals verwacht? De manier waar-
op de Participatiewet in de praktijk uitpakt, 
verschilt per doelgroep. 

Jonggehandicapten met arbeids-
vermogen: grotere kans op werk 

Voor gehandicapte jongeren die 18 worden 
en die (enig) arbeidsvermogen hebben, is de 
kans op werk sinds de invoering van de Par-
ticipatiewet toegenomen van 29 % (situatie 
voor 2015) tot 38 % nu. We zien dus een stijging 
in baankans van 9 procentpunt. Voor 2015 
konden deze jongeren een beroep doen op 
de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
jonggehandicapten (Wajong) voor een uit-
kering. Sinds 2015 is de Wajong-regeling voor 
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een groot deel van de jonggehandicapten 
niet langer toegankelijk. Gehandicapte jon-
geren die ‘arbeidsvermogen’ hebben vallen 
nu onder de Participatiewet. Alleen gehan-
dicapte jongeren die geen arbeidsvermogen 
hebben, kunnen nog wel aanspraak maken 
op de Wajong. 

Hoewel ze vaker werk hebben gevonden, 
is de inkomenspositie van deze jonggehan-
dicapten met arbeidsvermogen de afgelopen 
vijf jaar juist verslechterd. Dat zij vaker aan 
het werk zijn compenseert wat hun inkomen 
betreft dus niet voor het feit dat ze vaak geen 
recht meer hebben op een uitkering. Veel 
jonggehandicapten werken in deeltijd en krij-
gen steeds vaker een tijdelijk contract. 

Doelgroep Wsw: kleinere kans op werk

De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) regelde 
tot aan de invoering van de Participatiewet 
voor mensen met lichamelijke, verstandelijke 
of psychische beperkingen arbeid onder 
aangepaste omstandigheden in de sociale 
werkvoorziening. De sociale werkvoorziening 
werd in 2015 afgeschaft. De groep mensen die 
vóór de invoering van de Participatiewet in 
aanmerking zouden zijn gekomen voor een 
plek in de sociale werkvoorziening, wordt de 
‘doelgroep Wsw’ genoemd.

Voor de mensen die op de wachtlijst ston-
den van de Wsw is de kans op werk sindsdien 
gedaald. Van de mensen die in de jaren 2010-
2013 aan het eind van het jaar op de wachtlijst 
stonden, kwam in de vier daaropvolgende 
jaren ten minste 55 % aan het werk. Van de 
wachtenden aan het eind van 2014 kwam in de 
eerste vier jaar na invoering van de Participa-
tiewet slechts 39 % aan het werk. Deze daling 
in baankans van ten minste 16 procentpunt 
gaat bovendien gepaard met een grotere 
kans op tijdelijk werk. Als mensen uit deze 
doelgroep aan het werk komen, is het vaker 
voor reguliere werkgevers. Ze zijn daarbij ook 
vaker afhankelijk van een uitkering om in hun 
levensonderhoud te voorzien. 

De Participatiewet kent verschillende ‘in-
strumenten’ om mensen met een beperking 
aan het werk te helpen. De drie zwaarste in-
strumenten zijn beschut werk (dat werk wordt 
georganiseerd door de gemeente en is bedoeld 
voor mensen met een lichamelijke, verstande-
lijke of psychische beperking die alleen kun-
nen werken in een ‘beschutte’ omgeving, onder 
aangepaste omstandigheden), loonkosten-
subsidie (voor werkgevers die iemand met een 
ziekte of handicap in dienst nemen) en jobcoa-
ching (voor begeleiding op de werkvloer). 

Sinds 2017 is het aantal gebruikers van 
deze instrumenten fors toegenomen. Deze 
gebruikers zijn jonger en in lichtere mate be-
perkt dan de groep die voor 2015 in de Wsw in-
stroomde. Dat betekent dat de huidige gebrui-
kers van de instrumenten een kleinere afstand 
tot de arbeidsmarkt hebben. Dit lijkt erop 
te wijzen dat de mensen met een zwaardere 
beperking en een grote afstand tot de arbeids-
markt die voorheen in aanmerking kwamen 
voor een plek in de sociale werkvoorziening, 
geen alternatieve ondersteuning (anders dan 
een bijstandsuitkering) uit de Participatiewet 
aangeboden krijgen. 

‘Klassieke bijstandsgerechtigden’: 
 nauwelijks grotere kans op werk

Met de ‘klassieke bijstandsgerechtigden’ 
worden degenen bedoeld die bij ongewijzigd 
beleid in aanmerking zouden zijn gekomen 
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voor een bijstandsuitkering op grond van de 
Wet werk en bijstand. Deze groep viel vóór de 
invoering van de Participatiewet ook onder 
verantwoordelijkheid van de gemeenten. 
De klassieke doelgroep ziet de baankansen 
nauwelijks verhoogd sinds de invoering van 
de Participatiewet; we zien een stijging in de 
baankans van 1 procentpunt. Hun baankansen 
waren laag voor invoering van de Participa-

tiewet (7 %) en zijn dat sindsdien ook gebleven 
(8 %). Ook voor deze doelgroep geldt dat de 
kwaliteit van de gevonden banen verminderd 
is: minder banen voor ten minste een jaar, 
minder vaste contracten, meer kleine banen 
tot 20 uur per week en minder voltijdbanen.

Nuggers: effect onbekend

Een vierde doelgroep binnen de Participatie-
wet zijn de zogeheten nuggers: niet-uitkerings-
gerechtigden. Dit zijn mensen zonder werk 
die bij het UWV zijn ingeschreven als werk-
zoekende en die geen recht hebben op een bij-
standsuitkering, bijvoorbeeld omdat ze te veel 
eigen vermogen hebben. Het gaat in de eerste 
plaats om de ‘klassieke’ nuggers, die vóór de 
invoering van de Participatiewet ook onder ver-
antwoordelijkheid van gemeenten vielen, zoals 
mensen zonder uitkering die graag (weer) aan 
de slag zouden willen op de arbeidsmarkt. 

Daarnaast gaat het om een nieuwe doel-
groep van gemeenten: jonggehandicapte nug-
gers die voorheen een beroep konden doen op 
de Wajong. 

In het onderzoek van het SCP stond niet de 
baankans voor de nuggers centraal, maar de 
vraag of gemeenten in hun dienstverlening 
onderscheid maken tussen mensen met en 
zonder uitkering. Wat blijkt? Gemeenten 
zetten minder trajecten in voor de klassieke 
nuggers dan voor bijstandsgerechtigden. Hier 
heeft de Participatiewet geen verandering in 
gebracht. Het verschil in dienstverlening aan 
jonggehandicapten met en zonder uitkering 
is wel kleiner geworden sinds de invoering 
van de Participatiewet. Gemeenten zetten 
steeds vaker trajecten in voor jonggehan-
dicapten zonder uitkering. In 2018 was de 
ondersteuning aan niet-onderwijsvolgende 
jonggehandicapte nuggers vergelijkbaar met 
de ondersteuning die de jonggehandicapte 
uitkeringsgerechtigden kregen.

Verkeerde aannames

Voor een klein deel van de doelgroep heeft de 
Participatiewet het gewenste effect teweeg-
gebracht, voor een groot deel niet. Dat de 
Participatiewet niet voor alle doelgroepen van 
de wet succesvol is gebleken, is ten dele te ver-
klaren vanuit de aannames die aan de wet ten 
grondslag liggen. 

Aanname 1: Mensen uit de doelgroep zijn in staat 
om te werken en willen dit ook graag
Een belangrijk uitgangspunt van de Partici-
patiewet is de gedachte dat mensen die een 
uitkering ontvangen betaald werk kunnen 
en willen verrichten, mits dat onder de juiste 
omstandigheden gebeurt. De afstand tot de 
arbeidsmarkt zou voor het grootste deel van 
de doelgroep te overbruggen moeten zijn, zo 
is de veronderstelling. Alleen mensen die ‘ar-
beidsvermogen’ hebben vallen immers onder 
de Participatiewet. 

Uit de SCP-evaluatie blijkt dat de visies van 
gemeenten, beleidsmakers en de mensen die 
het betreft uiteenlopen over de vraag of men-
sen inderdaad kunnen en willen werken. Vol-
gens gemeenten en de mensen die het betreft 
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is betaald werk voor een aanzienlijk deel van 
de doelgroep niet haalbaar. 

Aanname 2: Eén regeling is eenvoudig en duide-
lijk en verhoogt daarmee de kans op werk
De complexiteit van het bestaande stelsel 
was een van de redenen om tot een nieuwe, 
eenduidige regeling te komen. De veronder-
stelling was dat de Participatiewet zou leiden 
tot minder complexiteit. De complexe regel-
geving was ondoorzichtig voor werkgevers, 
waardoor het in dienst nemen van mensen 
met een beperking ingewikkeld was. Door de 
regelingen minder complex te maken zou het 
voor werkgevers eenvoudiger worden om ie-
mand met een beperking in dienst te nemen, 
en dat zou de kansen op werk voor de doel-
groep verhogen. 

In de praktijk blijkt dat van één regeling 
aan de onderkant van de arbeidsmarkt nog 
geen sprake is. Nog steeds bestaan er verschil-
lende regelingen voor verschillende groepen, 
zoals de groepen die nog onder de oude Wsw- 
of Wajong-regeling vallen en de groepen die 
recht hebben op beschut werk of die onder de 
banenafspraak vallen. Ook hebben gemeenten 
beleidsvrijheid in de uitvoering van de Partici-
patiewet, wat kan leiden tot onduidelijkheid 
bij (grote) werkgevers die te maken hebben 
met verschillende gemeenten. Van een ver-
mindering van complexiteit of onduidelijk-
heid is in de praktijk nog geen sprake. 

Aanname 3: De Participatiewet leidt tot een inte-
grale aanpak en meer maatwerk
De verschuiving van verantwoordelijkheden 
naar gemeenten via de Participatiewet en enke-
le andere gedecentraliseerde regelingen (Wmo 
en Jeugdwet) zou moeten leiden tot een inte-
grale aanpak van de multiproblematiek van de 
doelgroep en tot meer maatwerk, mede door-
dat gemeenten dichter bij de burger staan. Uit-
eindelijk zou dit moeten leiden tot een grotere 
uitstroom uit de uitkering naar werk. 

De samenwerking binnen gemeenten en 
tussen verschillende instanties in het sociale 

domein blijkt in de praktijk echter complex 
en vraagt om continue en intensieve inzet 
van alle betrokkenen. Zo is een deel van de 
nieuwe doelgroep nog niet goed in beeld bij 
de gemeenten. Met de decentralisaties kregen 
gemeenten er een forse taak bij en moesten zij 
nog expertise opbouwen om deze goed uit te 
voeren. De dienstverlening aan jonggehandi-
capten zonder uitkering nam in de loop der 
jaren wel toe en ook de samenwerking met bij-
voorbeeld scholen in het praktijkonderwijs en 
het voortgezet speciaal onderwijs lijkt steeds 
verder te verbeteren. 

Aanname 4: Een strengere aanpak stimuleert  
re-integratie
Sinds de invoering van de Participatiewet gaat 
extra aandacht uit naar een betere naleving 
van de verplichtingen die tegenover het uit-
keringsrecht staan, zoals het zoeken en aan-
vaarden van werk, de eis dat mensen een basis-
kennis hebben van de Nederlandse taal en de 
tegenprestatie: gemeenten kunnen mensen 
als ‘tegenprestatie’ voor hun bijstandsuitke-
ring vragen onbetaald ‘maatschappelijk nut-
tige activiteiten’ te verrichten. 

Het handhaven van de verplichtingen zou 
moeten leiden tot een betere naleving en 
dat zou weer de kans verhogen dat mensen 
uitstromen naar werk. Uit onderzoek onder 
gemeenten komt echter niet naar voren dat 
het opleggen van verplichtingen en sancties 
activerend werkt in de zin van meer uitstroom 
uit een bijstandsuitkering.

Hoe verder?

We zien dus een discrepantie tussen veron-
derstelde en daadwerkelijke gedragsreacties. 
Deels zijn de resultaten te wijten aan opstart-
problemen. Met de invoering van de Partici-
patiewet werden taken overgeheveld van het 
Rijk naar de gemeenten. Gemeenten moesten 
wennen aan hun nieuwe taak en de nieuwe 
doelgroep. Zo kwamen beschut werk en loon-
kostensubsidie pas langzaam op gang. Maar 
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niet alles is hierdoor te verklaren. De proble-
men zijn deels ook structureel van aard. 

Uit de evaluatie komen een aantal aan-
dachtspunten en overwegingen naar voren 
met betrekking tot de Participatiewet. Het 
eerste aandachtspunt betreft de financie-
ring. Gemeenten ontvangen van het Rijk 
middelen om mensen die onder de Partici-
patiewet vallen naar werk te begeleiden. Die 

middelen zijn vrij te besteden. Als gemeen-
ten op uitkeringen besparen, mogen ze het 
restant houden en vrij besteden. Dit prikkelt 
hen om hun inspanningen bewust te richten 
op de meest kansrijke groep binnen de totale 
doelgroep van mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt. 

Hier iets aan doen kan door een financie-
ringsstructuur te introduceren die gemeenten 
motiveert om ook mensen met de grootste af-
stand tot de arbeidsmarkt te begeleiden. Men-
sen met een lage loonwaarde (en dus grote 
afstand tot de arbeidsmarkt) die voorheen in 
aanmerking kwamen voor een plek in de socia-
le werkvoorziening (Wsw), lijken niet altijd een 
alternatief instrument uit de Participatiewet 
aangeboden te krijgen. Er zijn verschillende re-
denen waarom gemeenten naar eigen zeggen 
geen instrument aanbieden voor de doelgroep 
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Een 
beperkt budget voor de relatief dure instru-
menten loonkostensubsidie en beschut werk 
is daar een van. Gemeenten geven ook aan dat 
een groot deel van hun bestand (nog) niet in 
staat is om werk te verrichten. Soms bieden 

gemeenten andere vormen van participatie, 
bijvoorbeeld dagbesteding. De doelstelling 
van de Participatiewet is echter dat iedereen 
‘naar vermogen’ kan deelnemen op de arbeids-
markt. Om dit doel te bereiken zouden ge-
meenten meer geprikkeld moeten worden ook 
instrumenten in te zetten voor mensen met 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

Een tweede aanbeveling betreft de kansen 
voor mensen met psychische beperkingen. 
Als werkgevers mensen met een arbeidsbe-
perking een kans geven, betreft het meestal 
mensen met lichamelijke beperkingen; de 
kansen voor mensen met psychische en/of ver-
standelijke beperkingen zijn beduidend klei-
ner. Dit terwijl deze mensen de grootste groep 
vormen binnen de totale groep van mensen 
met een arbeidsbeperking.

Mogelijk verwachten werkgevers dat men-
sen met psychische beperkingen lastiger zijn 
in te passen in het arbeidsproces. Een andere 
reden kan zijn dat werkgevers weinig kennis 
en kunde hebben om deze mensen succesvol 
in te passen. De kans op werk zou in dat geval 
vergroot kunnen worden door betere infor-
matievoorziening en ondersteuning voor de 
werkgever.

Een derde overweging is dat het effect van 
de instrumenten die de gemeenten inzetten, 
beperkt is. Gemeenten en werkgevers kunnen, 
zoals gezegd, verschillende instrumenten 
inzetten om mensen naar werk te begeleiden, 
bijvoorbeeld proefplaatsingen, jobcoaches, 
loonkostensubsidie of een no-riskpolis (die 
polis zorgt ervoor dat de werkgever geen extra 
financieel risico loopt als de werknemer ziek 
wordt). Een meerderheid van de werkgevers 
blijkt niet op de hoogte van het bestaan van 
deze instrumenten. 

De les die hieruit volgt is dat vermindering 
van complexiteit om aandacht vraagt. Van 
één regeling aan de onderkant van de arbeids-
markt, zoals de wet beoogt, is nog geen sprake. 
Daardoor hebben werkgevers te maken met 
verschillende regelingen. Werkgevers zouden 
juist zoveel mogelijk ‘ontzorgd’ moeten wor-
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den, om de kans te vergroten dat zij mensen 
uit de doelgroep in dienst nemen.

Een laatste aandachtspunt: het aantal werk-
gevers met mensen in dienst uit de doelgroep 
van de Participatiewet groeit niet. Een derde 
van alle werkgevers heeft daadwerkelijk men-
sen met een arbeidsbeperking in dienst en 
deze groep werkgevers is sinds de invoering 
van de Participatiewet niet gegroeid. Plannen 
van werkgevers voor een plaatsing lopen in de 
praktijk vaak stuk. Enerzijds wegens gebrek 
aan geschikte vacatures en anderzijds is het 
maken van de juiste match een zeer intensief, 
continu proces waarbij veel werkgevers on-
derweg afhaken. 

Veel werkgevers voelen wel de verantwoor-
delijkheid om mensen met een beperking in 
dienst te nemen, maar de tijd en energie om dit 
voor elkaar te krijgen blijken een grote belem-
mering te zijn. De financiële compensatie die de 
Participatiewet biedt, zoals loonkostensubsidie, 
is een belangrijke voorwaarde om werkgevers 
over de streep te trekken, maar niet voldoende. 
Werkgevers hebben behoefte aan intermediairs 
of regievoerders die hen helpen het werk aan 
te passen. Voor een succesvolle match tussen 
werkgever en werkende is namelijk de persoon-
lijke en continue inzet van alle betrokkenen in 
de volle breedte van het proces cruciaal. Een 
actieve benadering van werkgevers door ge-
meenten is nodig om hen te ondersteunen bij 
het creëren van werk en bij het begeleiden van 
de werknemers uit de doelgroep. 

Een voorwaarde voor succesvolle bemidde-
ling naar werk is ook dat gemeenten de doel-
groep van de Participatiewet in beeld hebben. 
Gemeenten schatten in dat ze gemiddeld een 
achtste van hun bestand (nog) niet in beeld 
hebben. Ook hebben ze niet altijd goed zicht 
op een deel van de nieuwe doelgroep, zoals 
schoolverlaters met een beperking die niet 
van het voortgezet speciaal onderwijs of prak-
tijkonderwijs komen. Het is dus belangrijk 
dat gemeenten de doelgroep goed in beeld 
krijgen. Ze kunnen hierbij samenwerken met 
scholen en het UWV. 

Tot slot

In Nederland is er een verandering in gang 
gebracht als het gaat om de arbeidsdeelname 
van mensen met een arbeidsbeperking. 
Steeds meer werkgevers zijn aan het denken 
gezet door de banenafspraak. Arbeidstoelei-
ding van de doelgroep is niet langer alleen 
een taak van uitvoeringsinstanties en de 
betrokkenen zelf, maar een gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid waar ook werkgevers bij 
betrokken zijn. 

Deze ontwikkelingen ten spijt is duidelijk 
dat de Participatiewet de doelstelling van 
meer kansen op werk — bij voorkeur bij een 
reguliere werkgever — lang niet voor de gehe-
le doelgroep gerealiseerd heeft. Voor de groot-
ste groep, de klassieke bijstandsgerechtigden, 
is er amper een verschil met de situatie voor 
2015. Voor mensen die het recht op toegang 
tot de sociale werkvoorziening verloren, is de 
kans op werk gedaald. Voor jonggehandicap-
ten met arbeidsvermogen zijn de baankansen 
gestegen, maar hun inkomenspositie is ver-
slechterd en hun positie op de arbeidsmarkt 
is onzeker doordat hun werk vaak tijdelijk is. 

De flexibilisering van de arbeidsmarkt 
geldt voor de gehele werkende bevolking 
en vooral voor starters, maar ook zeker voor 
jonggehandicapten. De afgelopen jaren werd 
onze economie gekenmerkt door hoogcon-
junctuur. Wanneer mensen uit de doelgroep 
een baan vonden, betrof dit veelal een kleine, 
tijdelijke baan. In economisch mindere tijden 
— en die lijken nu aangebroken te zijn — zijn 
zij naar verwachting de eersten die hun baan 
zullen verliezen.

Ondanks enkele positieve ontwikkelingen 
— het groeiend aantal gerealiseerde beschutte 
werkplekken en de begeleiding van jongge-
handicapte nuggers — moeten we conclude-
ren dat de Participatiewet de komende jaren 
nog flink wat werk behoeft om succesvol te 
kunnen zijn.
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Noot

1 Dit artikel is gebaseerd op en 
een gedeeltelijke weergave 
van Eindevaluatie van de Parti-

cipatiewet van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau. Het 
rapport en de publiekssamen-
vatting zijn te downloaden 
via: www.scp.nl/Publicaties/

Alle_publicaties/Publicaties_ 
2019/Eindevaluatie_van_de_
Participatiewet.
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Waar is de menselijke maat in 
de Participatiewet? 
Een van de middelen die gemeenten kunnen inzetten om 
werklozen te laten re-integreren op de arbeidsmarkt is een 
werkstage. Bij de huidige uitvoering van werkstages wordt 
echter nauwelijks maatwerk geleverd. Alle regie bij de 
werkzoekende zelf is weggenomen en deelname wordt 
afgedwongen door te dreigen met hoge sancties. Dat kan beter, 
laat ook de praktijk uit Duitsland, Denemarken, Finland, 
Noorwegen en Zweden zien.

ANJA ELEVELD

Universitair docent en onderzoeker aan de Vrije Universiteit 

Bijstandsontvangers stromen onvoldoende uit 
naar betaalde arbeid. Dat is de boodschap die 
we meekrijgen uit een drietal rapporten die 
in de afgelopen maanden zijn verschenen: de 
Eindevaluatie van de Participatiewet door het So-
ciaal en Cultureel Planbureau1; het rapport Het 
betere werk van de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid2 en het eindrapport van de 
Commissie Regulering van werk  (de commis-
sie-Borstlap).3 Nu verplichtingen en sancties on-
voldoende bijdragen aan de arbeidsreïntegratie 
van mensen die wat verder van de arbeidsmarkt 
afstaan, pleiten deze rapporten voor een meer 
op maat toegesneden reïntegratiebeleid. Hier-
bij dient ruimte te zijn voor ‘sensitiviteit voor 
de behoeften van de cliënten’4 en voor ‘de vraag 
wat mensen intrinsiek beweegt’.5 

Met deze uitgangspunten kun je het 
moeilijk oneens zijn. Maar wat betekenen ze 
nu concreet voor het reïntegratiebeleid? De 

commissie-Borstlap stelt bijvoorbeeld voor 
om uitkeringsgerechtigden categoraal te 
verplichten zich dagelijks te melden bij een 
‘loopbaanhuis’ en hen tijdens perioden van 
laagconjunctuur werkstages te laten verrich-
ten om de arbeidsfitheid op peil te houden. 
Het is echter onduidelijk hoe bij de uitvoering 
van dit voorstel de menselijke maat geborgd 
wordt. 

Op basis van mijn onderzoek naar de uit-
voering van werkstages in de Participatiewet 
betoog ik allereerst dat het voorstel van de 
commissie-Borstlap op gespannen voet staat 
met de wens om meer maatwerk te leveren. 
Aan de hand van buitenlandse ‘good practices’ 
geef ik vervolgens aan hoe de Participatiewet 
en het reïntegratiebeleid kunnen worden 
vormgegeven op een wijze waarop de mense-
lijke maat daadwerkelijk centraler staat, ook 
bij de uitvoering van werkstages. 
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Onderzoek naar werkstages in de bijstand

Het onderzoek naar werkstages voor bij-
standsgerechtigden is uitgevoerd in 2017 
en 2018 in drie gemeenten. De gemeenten 
worden aangeduid met A, B en C omdat ik 
elders uitgebreider over deze gemeenten heb 
gerapporteerd en hiermee de anonimiteit van 
de geïnterviewde personen zoveel mogelijk 
wordt gewaarborgd. In deze gemeenten wer-
den 44 interviews gehouden met deelnemers 
aan werkstages (bijstandsgerechtigden), 30 
bedrijfsleiders of werkbegeleiders bij werk-
stages en 31 werkcoaches. Ook werden 21 be-
leidsmedewerkers en leidinggevenden in het 
sociale domein geïnterviewd. De onderzoeks-
data bestaan daarnaast uit 45 observaties van 
gesprekken tussen werkcoaches en bijstands-
gerechtigden en observaties van groepsbijeen-
komsten.  

Verplichte stages
Op basis van de Participatiewet kan een ge-
meente een bijstandsgerechtigde verplichten 
om mee te werken aan zijn arbeidsinschake-
ling. De gemeente mag zelf bepalen hoe ze 
deze verplichting vormgeeft. Alle drie de 
onderzochte gemeenten hadden in dit kader 
in hun reïntegratieverordening de mogelijk-
heid opgenomen om bijstandsgerechtigden 
te plaatsen in een werkstage. 

Gemeente B was de enige gemeente die — 
als beoogd door de commissie-Borstlap — een 
categorale verplichting had ingevoerd voor 
bijstandsgerechtigden die ‘klaar zijn voor de 
arbeidsmarkt’, om gedurende een bepaalde 
periode 24 uur per week arbeid te verrichten 
in een werkstage. Op papier werd maatwerk 
geleverd, aangezien de bijstandsgerechtigde 
vrij was om op zoek te gaan naar een passende 
stage. In de praktijk bleek dit geen gemakkelij-
ke opgave, zeker in een regio met een beperkte 
werkgelegenheid. 

Als gevolg hiervan werden veel bijstands-
gerechtigden uiteindelijk geplaatst bij voor-
malige SW-bedrijven (sociale werkplaatsen) of 

andere bedrijven waarmee de gemeente een 
contractuele relatie had en waar voorname-
lijk ongeschoolde werkzaamheden werden 
verricht. De verplichte stageplaatsing werd 
door een deel van de bijstandsgerechtigden 
als een enorme dwang ervaren. Uit de inter-
views en uit klachten die zijn ingediend bij de 
cliëntenraad en gemeenteraadsleden, bleek 
de onvrede over de stageplaatsingen. Deze 
was aanzienlijk groter dan in de twee andere 
onderzochte gemeenten waar geen categorale 
stageverplichting gold. Bijstandsgerechtigden 
in gemeente B hadden het gevoel dat ze geheel 
waren ‘overgeleverd’ aan de werkcoach. Zoals 
een bijstandsgerechtigde aangaf: ‘Ik moest bij 
(…) een werkstage doen en ik heb alleen maar 
gehuild (…) en dan heb je het gevoel dat je niet 
gehoord wordt (...). Dat ze je uitkering hadden 
kunnen stoppen, dat is waar je mee te kampen 
krijgt. (…) Het voelt als een marionet (…) er 
wordt voor jou bepaald.’ 

Het geüniformeerde sanctieregime
Het gevoel ‘overgeleverd’ te zijn houdt nauw 
verband met het sanctieregime dat met de 
Participatiewet is ingevoerd. Voor de invoe-
ring van deze wet waren gemeenten vrij om 
de hoogte van de sanctie te bepalen bij het 
niet-nakomen van reïntegratieverplichtingen 
en andere verplichtingen die verband houden 
met arbeid. Met de invoering van de Partici-
patiewet staat op het niet-nakomen van deze 
verplichtingen een ‘uniforme maatregel’ van 
100 % strafkorting op de uitkering gedurende 
een maand. Bij recidive wordt de periode met 
één of twee maanden verlengd. 

Uit het rapport van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau komt naar voren dat gemeenten 
dit strenge sanctieregime niet strikt toepas-
sen.6 Dat zou namelijk een goede relatie met 
de bijstandsgerechtigde in de weg staan.7 Ook 
de onderzochte gemeenten pasten het door 
de Participatiewet opgelegde sanctieregime 
niet naar de letter van de wet toe. Zo bevatten 
twee gemeentelijke verordeningen de moge-
lijkheid om een lagere (niet-geüniformeerde) 
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sanctie op te leggen bij het niet voldoen aan 
een re-integratieverplichting. Individuele 
werkcoaches gaven daarnaast om dezelfde 
reden aan terughoudend te zijn met het 
opleggen van maatregelen. Werkcoaches in 
gemeente A waren daarbij minder terughou-
dend vergeleken met werkcoaches in de an-
dere gemeenten. Met andere woorden: terwijl 
de uniformering van de sancties (in alle ge-
meenten de toepassing van 100 % strafkorting 
op in de Participatiewet omschreven overtre-
dingen) mede ten doel had om de verschillen 
tussen gemeenten weg te nemen, zijn in de 
uitvoering nieuwe verschillen tussen gemeen-
ten geïntroduceerd.  

Gemeentelijke verschillen in het sanctiere-
gime kunnen overigens een verstrekkender 
invloed hebben. Zo gaf een belangrijk deel 
van de stagedeelnemers in de streng sancti-
onerende gemeente A aan dat het ontlopen 
van een sanctie een belangrijke reden was om 
deel te nemen aan een werkstage. Ze hadden 
niet het idee dat de stagedeelname zou bij-
dragen aan uitstroom naar betaald werk. Een 
enkele werkcoach merkte dit ‘aangepaste ge-
drag’ op: Je pompt er wel heel veel geld in, maar 
de bijstandsgerechtigde zegt aan het einde van 
de rit: ‘Eigenlijk heb ik er niet zoveel aan.’ Maar 
dan zeg ik: waarom heb je er al die maanden ge-
zeten, waarom heb je nooit aan de bel getrokken? 
En dan is het antwoord van: ja, ja, ja, maar ik 
wil niet dat het gevolgen gaat hebben voor mijn 
uitkering.

De intentie van de werkcoach om maat-
werk te leveren werd in dit voorbeeld in feite 
ondermijnd door het strenge gemeentelijke 
sanctieregime. Het strenge sanctieregime 
werkte soms ook door in het gedrag van de 
stagedeelnemer op de werkstage zelf. Zoals 
een deelnemer het verwoordde: Als ze zeggen: 
‘Het is zo’, dan maakt het niet uit wat je zegt (…) 
er wordt vaak mee gedreigd dat je wordt gekort 
(…). Dus het lijkt net of je straf hebt. Daar pas ik 
mijn gedrag soms op aan (…). Ik probeer mezelf 
hier goed te gedragen. 

Waarborgen door regulering
In theorie kan een werkstage een bruikbaar 
instrument zijn om een bijstandsgerechtigde 
dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. Het 
leveren van maatwerk kan gewaarborgd wor-
den door bijvoorbeeld individuele leerdoelen 
op te stellen en door de vorderingen met 
betrekking tot deze leerdoelen regelmatig te 
evalueren met de betrokkene. 

Hoewel de gemeenten uit het onderzoek 
een ‘leerdoelen- of competentiebeleid’ hadden 
uitgewerkt voor werkstages, bleek de praktijk 
weerbarstiger. Vaak werd voor verschillende 
deelnemers hetzelfde leerdoel gehanteerd, 
namelijk het aanleren van ‘algemene werkne-
mersvaardigheden’. Veel deelnemers waren 
van mening dat ze reeds over deze vaardig-
heid beschikten, of dat ze in ieder geval geen 
(langdurige) stage nodig zouden hebben om 
zich deze vaardigheid eigen te maken. 

Indien er wel individuele leerdoelen wa-
ren opgesteld, anders dan ‘het aanleren van 
algemene werknemersvaardigheden’, had 
de werkcoach doorgaans de regie. Gezien de 
beperkt beschikbare tijd ging dit niet altijd op 
een nauwkeurige manier, zoals blijkt uit het 
volgende fragment uit een intakegesprek: 

Werkcoach: Kom je op voor jezelf? Vraag je als je 
hulp nodig hebt?
Bijstandsgerechtigde: Ik moet wel eerst inwerken.
Werkcoach: ‘Opkomen voor jezelf ’ scoor ik als 
laaggemiddeld. 
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Het systeem van leerdoelen en evaluaties 
had ook onbedoelde effecten. Terwijl het was 
ontwikkeld om maatwerk te leveren, werd het 
door sommige deelnemers in de gemeente 
met het strenge sanctieregime (gemeente A) 
ervaren als een extra controle-instrument. 
Deze deelnemers meenden dat de gemeente 
aan de hand van dit instrument erop toezag of 
ze goed genoeg hun best deden.  

Naast tijdgebrek en het strenge sanctie-
regime werd een goede uitvoering van het 
‘leerdoelensysteem’ verhinderd door de ver-
plichtingen die gemeenten waren aangegaan 
met sommige reïntegratiebedrijven of stage-
bedrijven om een bepaald aantal bijstands-
gerechtigden ‘te leveren’. Hierdoor was het 
niet altijd mogelijk om mensen te plaatsen bij 
een stagebedrijf waar ze daadwerkelijk aan 
hun individuele leerdoelen konden werken. 
Bovendien vereiste het businessmodel van 
deze stagebedrijven dat er ‘productie’ werd 
gedraaid, hetgeen eveneens kon wringen met 
individuele leerdoelen. 

Maatwerk onder druk
Kort gezegd, het onderzoek laat zien dat het 
leveren van maatwerk bij werkstages onder 
druk komt te staan wanneer werkstages ver-
plicht en onder een streng sanctieregime wor-
den opgelegd aan alle bijstandsgerechtigden 
die ‘klaar zijn voor de arbeidsmarkt’. Door het 
opstellen van individuele leerdoelen en com-
petenties zou in theorie meer maatwerk kun-
nen worden geleverd. In de praktijk is echter 

de zeggenschap van bijstandsgerechtigden 
bij het opstellen van leerdoelen beperkt en 
herkennen de stagedeelnemers zich lang niet 
altijd in de leerdoelen of zien ze niet hoe de 
werkstage een bijdrage levert aan het behalen 
van hun leerdoelen. Daarnaast staat een ge-
brek aan tijd en geld een goede begeleiding bij 
het behalen van reële individuele leerdoelen 
in op maat toegesneden stages in de weg. 

Lering trekken uit de praktijk in andere 
landen

Maatwerk bij reïntegratie en activering van 
bijstandsgerechtigden impliceert, mijns in-
ziens, dat in ieder geval moet zijn voldaan aan 
drie voorwaarden: 

▶	 	Er gelden geen categorale verplichtingen 
voor de reïntegratie of activering van bij-
standsgerechtigden. 

▶	 	De geüniformeerde sanctieverplichting 
van 100 % wordt afgeschaft.

▶	 	De bijstandsgerechtigde verkrijgt meer 
zeggenschap bij reïntegratie. 

Om de tweede en derde voorwaarden verder 
in te kleuren kan onder andere lering worden 
getrokken uit de wetgeving in andere landen. 
Zo wordt in Finland aan bijstandsgerech-
tigden die een reïntegratieverplichting niet 
nakomen maximaal een strafkorting van 20 % 
opgelegd gedurende een maand. Daarnaast 
waarborgen de Finse, Noorse en Zweedse wet-
geving — in overeenstemming met de visie van 
het toezichthoudend orgaan op het Europees 
Sociaal Handvest (het Europees Comité voor 
Sociale Rechten) — dat bijstandsgerechtigden 
na sanctionering recht blijven houden op mi-
nimale middelen van bestaan.8

Interessant is in dit verband ook een re-
cente uitspraak van het Duitse constitutionele 
hof dat de Duitse sanctioneringsregeling 
(30 % strafkorting voor drie maanden en bij 
recidive 60 % strafkorting) strijdig achtte met 
het grondrecht op menselijke waardigheid. 
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Het Duitse hof overwoog hierbij onder andere 
dat de maatregel niet proportioneel is, omdat 
tot op heden geen bewijs is geleverd dat der-
gelijke sanctionering daadwerkelijk bijdraagt 
aan de reïntegratie van bijstandsgerechtigden 
op de arbeidsmarkt.9 

Een vergelijkbare redenering is eerder ge-
hanteerd door de Deense raad van beroep. Dit 
heeft geleid tot (lagere) Deense regelgeving 
die bepaalt dat de gemeente alleen een sanctie 
mag opleggen aan een bijstandsgerechtigde 
wanneer hiermee de uitstroom naar werk 
wordt bevorderd.10 

Het Deense equivalent van de Participatie-
wet is ook interessant vanwege bepalingen die 
zien op inspraak van bijstandsgerechtigden 
bij hun reïntegratie. Op grond van deze wetge-
ving is de gemeente bijvoorbeeld verplicht om 
de kwalificaties en de wensen van de bijstands-
gerechtigde mee te nemen in het reïntegratie-
plan. Daarnaast bepaalt de Deense wetgeving 
dat een bijstandsgerechtigde niet verplicht is 
om een aanbod tot reïntegratie, bijvoorbeeld 
een bepaalde werkstage, te accepteren wan-
neer het geen redelijk aanbod betreft.11 

Naar Deens voorbeeld zou in de Participa-
tiewet een bepaling opgenomen kunnen wor-
den op grond waarvan bijstandsgerechtigden 
uitdrukkelijk zeggenschap verkrijgen bij hun 
reïntegratie. De gemeentelijke verordenin-
gen zouden dit verder kunnen invullen door 
bijvoorbeeld te regelen dat de bijstandsge-
rechtigde een werkstage mag weigeren indien 
geen individuele leerdoelen zijn opgesteld 
door de bijstandsgerechtigde in samenspraak 
met de werkcoach of als de werkstage niet pas-
send is om deze leerdoelen te bereiken.  

Het huidige sanctiesysteem belemmert 
de reïntegratie

De rapporten van het SCP, de WRR en de 
commissie-Borstlap richten zich op het effect 
van sanctionering op reïntegratie. Ze gaan 

daarbij voorbij aan wat het strenge sanctiere-
gime uit de Participatiewet doet met mensen. 
Met andere woorden: het is één ding om te 
concluderen dat sancties niet werken, het is 
iets anders om te erkennen dat het huidige 
sanctiesysteem (duurzame) reïntegratie naar 
betaalde arbeid belemmert. 

Hetzelfde geldt voor categorale verplich-
tingen, zoals de door de commissie-Borstlap 
beoogde inzet van verplichte stages voor alle 
bijstandsgerechtigden. Onder het huidige 
sanctiesysteem heeft dit beleid meer weg van 
dwang en drang dan van het hanteren van 
de menselijke maat. Bijstandsgerechtigden 
werken mee, niet omdat ze menen dat deze 
deelname bijdraagt aan hun reïntegratie op 
de arbeidsmarkt, maar om te voorkomen dat 
hun uitkering wordt verlaagd. 

Maatwerk betekent dat bijstandsgerechtig-
den daadwerkelijk zeggenschap krijgen over 
hun reïntegratie. Dit is iets anders dan wat 
wordt voorgesteld in het conceptvoorstel ‘tot 
wijziging van de Participatiewet in verband 
met het verbeteren van de ondersteuning van 
de mensen in de bijstand en aanpassing van 
de uitvoering van de taaleis’12 dat het ministe-
rie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid be-
gin dit jaar voor internetconsultatie openstel-
de. In plaats van de gemeente te verplichten 
om bijstandsgerechtigden te ondersteunen 
bij bijvoorbeeld het oplossen van schulden, 
wordt met dit voorstel een nieuwe met sanctie 
bedreigde verplichting voor bijstandsgerech-
tigden gecreëerd (namelijk om te werken aan 
het oplossen van hun schulden). 

Reïntegratie die daadwerkelijk is toegesne-
den op de behoeften, mogelijkheden en ar-
beidsmarktkansen van bijstandsgerechtigden 
en waarbij sanctionering een ondergeschikte 
rol speelt, vraagt om meer tijd en dus geld.13 
Zij vraagt ook om een andere politieke visie en 
daaraan gekoppeld de bijstelling van het beeld 
van de bijstandsgerechtigde die alleen door te 
dreigen met maatregelen in beweging komt.  
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Naar een realistisch 
activeringsbeleid voor 
kwetsbare groepen
Als een inclusieve samenleving ons doel is, moeten we niet langer 
proberen alle werklozen met drang en dwang aan het werk te 
krijgen. Dat is namelijk niet realistisch: niet iedereen wil en kan 
werken, en niet alle werkgevers zien mogelijkheden voor het 
organiseren van werk voor kwetsbare mensen. Het is tijd voor 
een meer ontspannen omgang met werkloosheid. Maatschap-
pelijk meedoen kan ook op andere manieren dan via betaald 
werk.

PAUL VAN DER AA

Lector Inclusieve Arbeid bij het Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam

De inclusieve arbeidsmarkt betreft het ideaal 
van een arbeidsmarkt waarop zoveel mogelijk 
mensen ‘naar vermogen’ zo lang mogelijk be-
taald kunnen werken in voor hen betekenisvol 
werk, ongeacht hun achtergrond of eventuele 
beperkingen. De arbeidsparticipatie anno 
2020 is hoger dan ooit tevoren.1 Je zou dan ook 
kunnen stellen dat de arbeidsmarkt getals-
matig bekeken inclusiever is dan ooit. Toch 
luiden verschillende recente rapporten van 
de WRR2, het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(SCP)3 en de commissie-Borstlap4 de noodklok 
over de wijze waarop de arbeidsmarkt zich 
heeft ontwikkeld en zich bij ongewijzigd 
beleid zal blijven ontwikkelen. Onzeker is vol-
gens deze rapporten welke mogelijkheden de 
arbeidsmarkt in de toekomst kan bieden voor 

‘waardevol werk voor iedereen’, uitgaande van 
een situatie waarin de toegang tot waardevol 
werk nu al geen vanzelfsprekendheid is. 

Met name drie bevindingen van deze rap-
porten springen in het oog vanuit het doel 
van een inclusieve arbeidsmarkt. Ten eerste 
is de toekomstige ontwikkeling van de ar-
beidsmarkt erg onzeker onder invloed van 
bredere trends die de WRR samenvat als tech-
nologisering, flexibilisering en intensivering. 
Daarmee is ook het inclusieve karakter van de 
toekomstige arbeidsmarkt met onzekerheden 
omgeven.

Ten tweede is, zo laten deze landelijke rap-
porten zien, een groot deel van de werkenden 
momenteel structureel afhankelijk van banen 
die in termen van kwaliteit en zekerheid van 
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het werk slecht scoren. Niet elke baan levert de 
zekerheden en positieve betekenissen op die 
van oudsher aan het hebben van werk worden 
toegedicht. De coronacrisis maakt dat helaas 
op indringende wijze zichtbaar, vooral voor 
zzp’ers en flexwerkers. 

Ten derde is, in samenhang met de voor-
gaande punten, de motivatie voor het reali-
seren van een inclusieve arbeidsmarkt noch 

aan de vraagzijde noch aan aanbodzijde van-
zelfsprekend. Vooralsnog blijkt een relatief 
klein deel van de werkgevers bereid feitelijke 
mogelijkheden te bieden aan doelgroepen 
die vanuit een smal bedrijfseconomisch per-
spectief voor hen geen voor de hand liggende 
eerste keuze zijn bij het aannemen van nieuw 
personeel. Aan de ‘aanbodzijde’ signaleert het 
SCP een grote groep werklozen die volgens 
eigen inzicht niet (meer) kan of wil werken in 
een betaalde baan. 

Deze situatie roept de vraag op of en hoe de 
positie van kwetsbare groepen op de arbeids-
markt versterkt kan worden. De WRR, het SCP 
en de commissie-Borstlap besteden alle drie 
aandacht aan deze vraag. De WRR pleit vooral 
voor een expliciete prioritering in beleid van 
het realiseren van (voorwaarden voor) ‘goed 
werk’ voor iedereen, ook als dat de economi-
sche groei zou kunnen vertragen. 

Ook sluit de WRR aan bij het pleidooi van 
Ton Wilthagen5 voor de inrichting van een 
parallelle arbeidsmarkt van gesubsidieerde 
‘basisbanen’ die een werkgarantie moeten bie-
den voor kwetsbare groepen die (nog) niet aan 

de slag kunnen in regulier werk, maar die wel 
maatschappelijk nuttig werk zouden kunnen 
verrichten. Het SCP beveelt effectievere prik-
kels en dienstverlening aan voor werkzoeken-
den en (vooral ook) werkgevers, die rekening 
houden met ‘niet-rationele’ overwegingen 
en informatieachterstanden. De commissie-
Borstlap focust vooral op het verminderen 
van de inzet van flexibel werk en het flexibeler 
maken van vast werk.

De vraag is echter of deze gemoderniseerde 
varianten van het streven naar ‘werk, werk en 
nog eens werk’ afdoende soelaas bieden voor 
kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Het 
impliciete uitgangspunt dat iedereen in een re-
guliere betaalde baan wil en kan werken is tot 
op heden onrealistisch gebleken. Een deel van 
de kwetsbare werklozen heeft andere zaken 
aan zijn of haar hoofd dan aan het werk gaan. 

Eerdere regelingen voor additioneel werk 
waren succesvol voor degenen die hierin ac-
tief werden en voor werkgevers die dit werk 
konden bieden, maar vormden geen oplos-
sing voor degenen die ‘langs de kant stonden’. 
Aan werkgeverskant zijn er inmiddels vele 
individuele voorbeelden van werkgevers die 
met succes hun bedrijf toegankelijker hebben 
gemaakt voor kwetsbare groepen.6 Op deze 
goede voorbeelden kan voortgebouwd wor-
den. Maar of deze succeservaringen kunnen 
worden ‘opgeschaald’ naar realistische per-
spectieven voor ruim een miljoen volwasse-
nen zonder betaald werk, is volstrekt onzeker. 

In deze bijdrage verken ik daarom de 
contouren van een realistischer activerend 
arbeidsmarktbeleid. Met realistisch bedoel ik 
dat beleid haalbare doelen nastreeft op basis 
van erkenning van pluriforme wensen en mo-
gelijkheden van zowel werkgevers als kwets-
bare burgers op de arbeidsmarkt. Dit beleid 
kent de volgende speerpunten:

Omarm als doel van het activeringsbeleid 
verschillende vormen van maatschappelijke 
participatie, dus streef niet altijd en voor ie-
dereen naar ‘regulier betaald werk’. Zodoende 
wordt een breder palet aan routes naar maat-
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schappelijke deelname formeel gewaardeerd 
en gefaciliteerd, in aansluiting op diverse par-
ticipatiewensen en mogelijkheden. 

Focus op meer regie van kwetsbare bur-
gers én van werkgevers over routes naar 
maatschappelijke deelname van kwetsbare 
groepen. Dit impliceert onder andere het ver-
lichten of volledig afschaffen van verplichtend 
en disciplinerend beleid.

Investeer in de intensivering en professio-
nalisering van dienstverlening aan kwetsbare 
werklozen en werkgevers, met als doel hen 
maximaal te faciliteren voor het realiseren 
van een inclusiever arbeidsmarkt. 

Arbeid als een van vele wegen naar 
 maatschappelijke deelname

Burgers met een kwetsbare positie op de 
arbeidsmarkt ontberen de hulpbronnen en 
netwerken, en soms ook de veerkracht, om 
zelf hun deelname aan de arbeidsmarkt naar 
eigen wens en vermogen vorm te geven.7 
Hardnekkige, lastig te beïnvloeden selectie-
mechanismen op de arbeidsmarkt spelen 
hierbij een grote rol. De oorzaken van hun 
kwetsbare positie zijn doorgaans divers. Ze 
kunnen samenhangen met hun eerdere le-
vensloop en obstakels en tegenslagen die zij 
daarin hebben ondervonden, de plek waar 
zij toevallig zijn geboren of opgegroeid, met 
verplichtingen naast werk die tijd en aan-
dacht vragen, met een slechte gezondheid of 
met het ontbreken van voor de arbeidsmarkt 
relevante motivatie en vaardigheden. Zij 
vormen in het algemeen geen ‘doorsnee’ van 
de hele volwassen beroepsbevolking. Een ge-
volg van hun kwetsbare positie is dat zij vaak 
langere tijd en doorgaans ongewild gebruik 
moeten maken van het recht op WW, bijstand 
of andere uitkeringen of afhankelijk zijn van 
onzeker werk dat niet of beperkt bijdraagt aan 
volwaardige maatschappelijke deelname. 

Een deel van deze groep vindt allerlei 
manieren om desalniettemin naar eigen te-
vredenheid hun deelname en bijdrage aan de 

samenleving vorm te geven, bijvoorbeeld via 
vrijwilligerswerk of zorgtaken. Langdurige 
uitsluiting van de arbeidsmarkt kan, zoals 
onderzoek laat zien, echter ook nadelige 
gevolgen hebben voor het welzijn, de gezond-
heid en de materiële omstandigheden van 
mensen, en zo hun kwetsbare positie verder 
versterken.8 

In het activerende arbeidsmarktbeleid van 
de afgelopen decennia is ook voor deze kwets-
bare groepen deelname aan betaald werk 
steeds gezien als hoofdroute naar maatschap-
pelijke deelname. De opbrengsten in feitelijk 
hogere kansen op (betekenisvol) werk van 
kwetsbare groepen zijn echter mager.9 

Deze tegenvallende resultaten zouden 
kunnen samenhangen met het gebrek aan 
passende investeringen en aandacht voor de 
meest kwetsbare groepen en voor werkgevers 
als gevolg van afroming van de relatief meest 
kansrijke groepen.10 Intensiveren en betere 
dienstverlening aan de meest kwetsbare 
groep op de arbeidsmarkt is dan ook een zin-
vol spoor om verder te verkennen binnen een 
realistischer activeringsbeleid.

Tegelijkertijd dringt zich de vraag op of 
alle pijlen wel gericht moeten blijven op 
arbeidsparticipatie als enig bindmiddel van 
een inclusieve samenleving, een samenleving 
die mensen voor hun bijdrage waardeert en 
waarin mensen zich thuis voelen. Niet in de 
laatste plaats vanwege de onzekere toekomsti-
ge ‘waarde van werk’, is het misschien tijd om 
wat meer ontspannen met het ideaal van de 
inclusieve arbeidsmarkt en maximale arbeids-
participatie om te gaan en te accepteren dat: 

▶	 	niet iedereen gedurende zijn hele volwas-
sen leven wil en kan participeren in een 
veeleisende arbeidsmarkt;

▶	 	niet alle werkgevers mogelijkheden zien 
voor het organiseren van werk voor kwets-
bare werknemers;

▶	 	niet alle routes naar volwaardige maat-
schappelijke deelname via regulier betaald 
werk lopen.
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Relativering van het belang van regulier be-
taald werk als enige route naar een inclusieve 
samenleving zou tot een bredere focus in het 
activerende (arbeidsmarkt)beleid kunnen lei-
den en zou beter aansluiten bij de diversiteit 
aan participatiemotieven en mogelijkheden 
van burgers gedurende hun levensloop. Het 
zou bijvoorbeeld meer waardering opleveren 
voor vrijwilligerswerk, zorgtaken en gesub-
sidieerde (basis)banen als eindstation voor 
participatie. 

Ook de situatie waarin werklozen in geen 
enkele vorm van betaald werk of vrijwilligers-
werk kunnen deelnemen wegens persoonlijke 
omstandigheden, zou expliciet erkend kun-
nen worden. Het voor individueel welzijn niet 
te verwaarlozen stigma van ‘werkloos zijn’ zou 
hierdoor kunnen verminderen en daarmee 
zouden ook een deel van de negatieve gevol-
gen van werkloosheid afnemen.

Deels zijn dergelijke alternatieve routes 
al met succes uitgetest in de praktijk. Eind 
jaren negentig werd bijvoorbeeld geëxpe-
rimenteerd met ‘sociale activering’ dat bij-
standsgerechtigden op vrijwillige basis de 
mogelijkheid bood om formeel en informeel 
vrijwilligerswerk te verrichten en dat erken-
ning gaf voor het belang van mantelzorgta-
ken. Ontwikkeling naar regulier betaald werk 
werd als bijvangst beschouwd. De evaluaties 
van dit beleid in termen van maatschappelijke 
en welzijnsopbrengsten waren positief,11 
maar juist het gebrek aan arbeidsmarktrele-
vantie leidde ertoe dat dit beleid werd wegbe-
zuinigd. Een vergelijkbaar verhaal geldt voor 
eerdere varianten van gesubsidieerd werk die 
doorgaans als maatschappelijk nuttig werden 
geëvalueerd, maar werden afgeschaft omdat 
ze onvoldoende doorstroom naar regulier 
werk opleverden.

De huidige tegenprestatie-eis in de bijstand 
leidt eveneens tot beleid dat deels erkenning 
lijkt te bieden voor maatschappelijke deel-
name anders dan via regulier betaald werk. 
Een belangrijk verschil met sociale activering 
is dat het tegenprestatiebeleid verplichtend 

en disciplinerend is. De focus ligt niet op so-
ciale inclusie, maar op het benadrukken van 
wederkerigheid in termen van rechten en 
plichten die zijn verbonden aan een uitkering. 
Onderzoek laat zien dat gemeenten hiermee 
verschillend omgaan en dat ook de uitwer-
king varieert. 

Het verrichten van bijvoorbeeld vrijwil-
ligerswerk als tegenprestatie kan individuele 
en maatschappelijke opbrengsten opleveren 
op korte termijn, maar op de langere termijn 

ervaart een deel van de deelnemers een gebrek 
aan erkenning en ontwikkelingsmogelijkhe-
den.12 Onduidelijk is of de tegenprestatie-eis 
als zodanig een bijdrage levert aan deze op-
brengsten. Het verplichtende karakter staat 
wel op gespannen voet met een ander uit-
gangspunt voor een realistisch activeringsbe-
leid, namelijk een grotere focus op regie van 
zowel kwetsbare werklozen als werkgevers 
over het realiseren van routes naar een inclu-
sieve arbeidsmarkt. Bij de keuze voor een rea-
listisch activeringsbeleid is dan ook de vraag 
of zo’n eis nog toegevoegde waarde heeft.

Dit pleidooi kan de vraag oproepen hoe 
het dan moet met de tekorten op de arbeids-
markt. Voorstanders van een maximale be-
leidsfocus op het bevorderen van de deelname 
aan betaald werk verwijzen onder andere naar 
personeelstekorten in sectoren zoals zorg, on-
derwijs en techniek en naar de groep van 1 tot 
1,5 miljoen Nederlanders in de beroepsleeftijd 
die ondanks deze tekorten niet werken. 
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In een realistischer arbeidsmarktbeleid zou 
deze tot op heden sterke verbinding tussen 
activeringsbeleid voor kwetsbare groepen met 
aantoonbaar beperkte kansen op duurzaam 
waardevol werk en een goed functionerende 
arbeidsmarkt losser gemaakt worden. Alle 
werklozen die graag weer aan het werk wil-
len zouden uiteraard optimaal gefaciliteerd 
moeten worden om aan het werk te kunnen 
gaan, evenals de werkgevers die hun een per-
spectief willen en kunnen bieden. Dit is dus 
geen pleidooi om kwetsbare groepen kansen 
te ontzeggen om passend betaald werk te vin-
den. Maar uitgaande van de uitkomsten van 
eerder activerend arbeidsmarktbeleid in zowel 
gunstige als ongunstige economische tijden is 
het niet realistisch te verwachten dat mensen 
die maatschappelijk zijn uitgesorteerd naar 
een kwetsbare positie in groten getale de vraag 
van veeleisende werkgevers kunnen vervul-
len. Oplossingen voor het reële probleem van 
tekorten op de arbeidsmarkt zullen dus ook 
in andere richtingen gezocht moeten worden. 
Denk bijvoorbeeld aan al dan niet tijdelijke 
arbeidsmigratie en het aantrekkelijker maken 
van het werk in sectoren met tekorten. 

Regie over maatschappelijke participatie

Het activeringsbeleid voor kwetsbare groepen 
spreekt sinds jaar en dag de taal van discipline-
ring, paternalisme en verplichtingen. Beleid-
smakers veronderstellen blijkbaar dat kwets-
bare groepen verplicht moeten worden om hun 
eigen positie te verbeteren of, sinds de opkomst 
van de tegenprestatie-eis, om een bijdrage 
aan de samenleving te leveren. Verplichtingen 
worden daarnaast van belang geacht om het 
maatschappelijk draagvlak voor sociale zeker-
heid op peil te houden. Om de verplichtingen te 
kunnen naleven heeft de overheid de mogelijk-
heid hoge financiële sancties op te leggen, in de 
Participatiewet tot 100 % van de uitkering.

Dit leidt er echter paradoxaal genoeg 
toe dat werkloze burgers niet gestimuleerd 
worden om zelf de regie te nemen over hun 

participatieloopbaan. Het leidt er juist toe 
dat zij op straffe van hoge financiële sancties 
verplicht de regie over hun loopbaan moeten 
overdragen aan uitvoeringsinstanties zodra 
zij in het zicht komen van een activerend 
arbeidsmarktbeleid. Hoewel sancties voor 
bepaalde groepen de uitstroom uit de uitke-
ring kunnen versnellen, zijn er steeds meer 
twijfels over de duurzaamheid en kwaliteit 
van het gevonden werk onder invloed van 
(dreiging met) deze negatieve prikkel. Bij 
kwetsbare groepen zoals jongeren dragen 
sancties waarschijnlijk bij aan verergering 
van hun problematiek.13

Het gegeven dat werklozen in veel gevallen 
wel inbreng hebben in de vormgeving van 
hun ‘traject naar werk’ draagt maar beperkt 
bij aan hun eigen regie. Zij hebben immers 
geen ‘exitmogelijkheid’ of keuzevrijheid ten 
aanzien van de vraag wie hen ondersteunt op 
de weg naar werk. Hun regie wordt verder ver-
kleind door het gebrek aan keuzevrijheid dat 
het activeringsbeleid toestaat met betrekking 
tot arbeidsperspectieven die niet leiden tot ‘de 
snelste weg naar werk’, of waarvoor geen aan-
bod van scholing of begeleiding beschikbaar 
is. Ten slotte wordt hun regie ingeperkt door 
een gebrek aan transparantie over de kwaliteit 
en toegevoegde waarde van de ondersteuning 
waar zij verplicht gebruik van moeten maken.

Waarom is aandacht voor vergroting van 
regie van werklozen over hun eigen participa-
tietrajecten belangrijk voor een realistischer 
activeringsbeleid? Ten eerste leert de psycho-
logie dat ervaren grip op de eigen omstandig-
heden een basisvoorwaarde is voor psychisch 
welzijn en de motivatie voor gedragsveran-
dering.14 Het via disciplinerend beleid onder 
dreiging van sancties verminderen van regie 
werkt dus eigenlijk deactiverend en vormt bo-
vendien een gezondheidsrisico zonder dat het 
de kans op werk aantoonbaar vergroot. 

Ten tweede is het vergroten van regie een 
logische route om daadwerkelijk aan te kun-
nen sluiten bij individuele wensen en mo-
gelijkheden van werklozen en om het alom 
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beoogde individuele maatwerk te kunnen rea-
liseren. Succesvolle re-integratiemethodieken 
zoals ‘supported employment’ zijn al sinds 
jaar en dag op dit principe gebaseerd.15

Ten derde stimuleert het expliciete uit-
gangspunt van regie bij werklozen uitvoe-
ringsinstanties om zo goed mogelijk aan te 
sluiten bij de wensen en mogelijkheden van 
werklozen. ‘Shortcuts’ onder dreiging van 
sancties of trajecten zonder aantoonbare 
meerwaarde voor de werklozen zullen onder 
het principe van regie bij werklozen zelf naar 
verwachting veel minder vaak voorkomen. 

De regievraag speelt ook rondom het be-
trekken van werkgevers bij het realiseren van 
een inclusieve arbeidsmarkt, een thema dat 
steeds meer aandacht krijgt.16 Voor het moti-
veren van werkgevers wordt in het huidige be-
leid veel heil verwacht van zowel positieve als 
negatieve financiële prikkels. Onderzoek laat 
echter zien dat deze prikkels in het gunstigste 
geval slechts één factor zijn in de besluitvor-
ming van werkgevers over het bieden van per-
spectieven voor kwetsbare groepen.17

Minstens zo belangrijk is de vraag hoe het 
inclusiever maken van een organisatie past in 
de algehele bedrijfsmissie en hoe werkgevers 
ondersteund kunnen worden bij het realise-
ren hiervan. Succesvolle voorbeelden leunen 
niet zozeer op financiële prikkels, maar op 
gezamenlijke ‘coproductie’ van perspectieven 
voor kwetsbare groepen, bijvoorbeeld in de 
vorm van een functioneel herontwerp of het 

aanbod van leerwerkplekken.18 Anderzijds 
blijken werkgevers veel negatiever over trajec-
ten waarin zij ongecontroleerd — soms onge-
motiveerde — werklozen krijgen aangemeld.19 
Ook voor het succesvol betrekken van werkge-
vers bij het realiseren van mogelijkheden voor 
kwetsbare groepen in betaald werk is het dus 
van belang om werkgevers regie te geven.

Vergroot de regie van werklozen en werk-
gevers

Een belangrijke vraag is dus hoe de regie van 
kwetsbare werklozen en werkgevers vergroot 
kan worden. Omarming van het principe van 
regie bij werklozen en werkgevers betekent 
in elk geval dat de participatieverplichtingen 
voor kwetsbare groepen in de sociale zeker-
heid worden afgeschaft en dat voor objectief 
kansrijke groepen enkel nog in inspannings-
termen wordt gesproken om kansen op werk 
te verbeteren. Strikte verplichtingen om on-
dersteuning te accepteren van bijvoorbeeld 
de uitkeringsinstanties en door de overheid 
ingehuurde reïntegratiebedrijven, verkleinen 
immers de regie. Sanctionering van kwetsbare 
groepen voor het niet voldoen aan partici-
patieverplichtingen zou overbodig worden. 
Werkgevers zouden niet meer geconfronteerd 
worden met ongemotiveerde kandidaten. 

Daarnaast zou de keuze kunnen worden 
gemaakt om de beperkte middelen efficiënter 
in te zetten en te concentreren op het onder-
steunen van intrinsiek gemotiveerde werk-
lozen en werkgevers. Beleidsambities zoals 
‘sluitende aanpakken’ en ‘iedereen een traject’ 
zouden kunnen worden losgelaten. Met de zo-
genoemde ‘niet-willers’ onder werkgevers en 
werklozen kun je in gesprek gaan om de moti-
vatie te peilen en te bevorderen, maar zonder 
de disciplinerende context van waaruit dat 
met het huidige beleid gebeurt.

Ten slotte impliceert het principe van regie 
een grotere keuzevrijheid voor werklozen 
ten aanzien van de doelen die zij zich kunnen 
stellen en de invulling van trajecten waar 
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ze aan deelnemen. Mensen zouden hierbij 
moeten worden ondersteund door een breed 
participatiebegrip — ze doen er ook toe als ze 
geen betaald werk hebben — en zouden pro-
fessionele en transparante adviezen moeten 
krijgen in situaties dat zij — of hun werkgevers 
— onvoldoende zicht op de mogelijkheden 
hebben die er zijn. Ook voor werkgevers geldt 
dat het belangrijk is dat zij regie hebben over 
de manier waarop ze invulling kunnen geven 
aan werk voor kwetsbare groepen. Ze zouden 
daarbij ondersteund kunnen worden met 
adviezen van bijvoorbeeld de werkgeversser-
vicepunten.

Professionele en transparante  
dienstverlening

Sociaal beleid krijgt pas betekenis in het 
handelen van de beleidsuitvoerders en hun 
interacties met burgers. Dit geldt onverkort 
voor de uitvoering van een activerend arbeids-
marktbeleid.20 Kwetsbare burgers zijn daar-
mee afhankelijk van de inzet en kwaliteit van 
de publieke uitvoerders die hen ondersteunen 
bij het realiseren van perspectieven op be-
tekenisvolle participatie. Dit legt een grote 
verantwoordelijkheid op de schouders van 
de uitvoerders. Effectieve ondersteuning van 
zowel werklozen als werkgevers kan bijdragen 
aan het vergroten van hun regie en het vinden 
van passende routes richting werk of andere 
vormen van participatie. Idealiter zou een pro-
fessionele uitvoerder bovendien moeten kun-
nen uitleggen waarom een bepaalde invulling 
van dienstverlening toegevoegde waarde 
heeft voor het realiseren van de individuele 
perspectieven van werklozen of werkgevers. 

Onderzoeken naar manieren waarop uit-
voerders van activeringsbeleid deze verant-
woordelijkheid oppakken, laten echter steevast 
een grote, moeilijk te verantwoorden diversi-
teit zien.21 Ook blijvende aandacht voor de ont-
wikkeling van vakmanschap van deze uitvoer-
ders is daarom een relevant onderdeel van een 
realistisch activerend arbeidsmarktbeleid. 

Het ‘vakmanschap’ van de uitvoerders is de 
laatste jaren landelijk al hoger op de agenda 
komen te staan en wordt op verschillende ma-
nieren ondersteund door onder meer Divosa 
en het ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid in het onderzoeksprogramma 
Vakkundig aan het werk. Uit eigen onderzoek 
binnen dit laatste programma blijkt overigens 
dat de mate van professioneel handelen in ver-
schillende onderdelen van het dagelijkse werk 
samenhangt met de geleverde prestaties.22 
Dergelijk onderzoek ondersteunt dus het plei-
dooi om te investeren in de professionaliteit 
van de uitvoering.

Een algemeen probleem hierbij is wel dat 
nog altijd onvoldoende duidelijk is welke vor-
men van dienstverlening in welke situaties ef-
fect kunnen sorteren. Effectonderzoeken zijn 
schaars, hanteren verschillende uitkomst-
maten of geven alleen zicht op gemiddelde 
effecten. Weinig onderzoek is gericht op het 
handelen van uitvoerders die in individuele 
situaties onderbouwd moeten kunnen beslis-
sen, vaak moeten samenwerken met andere 
professionals en moeten kunnen omgaan 
met soms tegenstrijdige verwachtingen van 
hun werk. Dit geldt des te meer voor onder-
zoek naar dienstverlening aan langdurig 
werklozen in complexe situaties, omdat veel 
beschikbaar onderzoek zich enkel richt op de 
dienstverlening aan kortdurend werklozen 
en op het solliciteren naar werk. Uitvoerders 
maken hierdoor noodgedwongen eigen 
afwegingen over wat een passende dienstver-
lening is. 

Het volstaat echter niet om met professio-
nalisering te wachten tot er meer onderzoek 
is gedaan waarvan de uitkomsten vervolgens 
eenvoudigweg kunnen worden overgedragen. 
Het ontwikkelen van praktisch toepasbare, 
relevante kennis over passende dienstverle-
ning voor werklozen en werkgevers vraagt 
om structurele leerprocessen waarbinnen 
uitvoerders, onderzoekers en opleiders samen 
met werklozen en werkgevers kunnen optrek-
ken om in hun context passende duurzame 
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routes naar een inclusieve arbeidsmarkt en 
andere vormen van participatie te ontwerpen 
en te onderzoeken. Een realistisch activerings-
beleid zou dergelijke leerprocessen kunnen 
aanmoedigen en faciliteren, bijvoorbeeld 
door het professionele karakter van dit werk 
te erkennen en middelen vrij te maken voor 
de organisatie van dergelijke leerprocessen. 

Realistisch activeringsbeleid

In dit artikel is gepleit voor een realistischer 
en toekomstbestendig activeringsbeleid voor 
kwetsbare groepen dat is gestoeld op een 

breed participatiebegrip, regie over routes 
naar participatie bij werklozen en werkgevers 
en investeringen in lerende uitvoeringsprak-
tijken. Beleid dat deze uitgangspunten volgt 
zal de structurele werkloosheid niet oplossen 
noch de arbeidsmarkttekorten volledig aan-
zuiveren. Maar waarom zouden juist kwetsba-
re groepen verantwoordelijk moeten worden 
gemaakt voor deze vraagstukken? Een realis-
tisch activeringsbeleid kan wel voor betere 
voorwaarden zorgen voor zowel werklozen als 
werkgevers om werkbare routes te ontwikke-
len naar een inclusiever samenleving, al dan 
niet via betaalde arbeid.
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Kiezen voor een fundamenteel 
andere benadering van 
werkloosheid
De Participatiewet is mislukt. Al die sancties, verplichtingen en 
negatieve financiële prikkels werken averechts. Met een paar 
technische verbeteringen alleen lossen we dit niet op. De 
benadering van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
moet radicaal anders: niet uitgaan van wantrouwen, maar van 
vertrouwen. 

GIJS VAN DIJK

Tweede Kamerlid PvdA

De meeste mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt willen dolgraag werken. De 
realiteit is dat juist deze mensen te vaak onge-
wild thuis zitten zonder enig perspectief op 
werk. De bezuiniging die gepaard ging met de 
invoering van de Participatiewet heeft geleid 
tot het sluiten van de sociale werkvoorziening 
en tot minder begeleiding van gemeenten aan 
mensen die juist extra aandacht nodig heb-
ben om volwaardig mee te kunnen doen. Een 
harde realiteit die we als sociaal-democraten 
moeten gaan aanpakken. Juist de meest kwets-
bare mensen verdienen de beste begeleiding 
en sociale zekerheid.

Nu veel van ons thuis zitten tijdens de co-
ronacrisis, realiseren we ons maar al te goed 
hoe belangrijk werk is. Het contact met col-
lega’s, voldoening, erkenning en waardering, 
dat is voor iedereen ontzettend belangrijk. 
Maar als je een arbeidsbeperking hebt, is werk 

vinden én houden een stuk lastiger. Datzelfde 
geldt voor mensen die voor familie moeten 
zorgen, voor mensen die al lang worstelen 
met schulden of die al lang geen baan meer 
hebben kunnen vinden. Het idee dat we deze 
mensen zoveel mogelijk aan zinvol werk 
moeten helpen, bij voorkeur bij reguliere 
werkgevers, is goed. Tegelijkertijd zijn de 
conclusies van het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau over de Participatiewet, de wet die dit 
moest regelen, keihard. De Participatiewet in 
zijn huidige vorm is mislukt en moet grondig 
worden herzien. 

Mensen met afstand tot werk verdienen 
de beste begeleiding om volwaardig mee te 
kunnen doen. Ik zou graag zien dat mensen 
recht op werk en recht op begeleiding krijgen. 
Daarbij moeten nieuwe sociale ontwikkelbe-
drijven een grote rol krijgen. Ze kunnen een 
springplank zijn naar werk bij een reguliere 
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werkgever, maar ook een vangnet voor als dat 
toch niet lukt. 

De sociale ontwikkelbedrijven zijn een 
cruciale schakel voor gemeenten, werkgevers 
en voor mensen met een afstand tot werk. Ui-
teraard is het dan nodig om de komende jaren 
structureel in deze bedrijven te investeren 
om zo tot de beste begeleiding te komen. Aan-
vullend moet de overheid honderdduizend 
publieke basisbanen creëren voor die mensen 
die graag willen werken, maar nu nog aan de 
kant staan. Waardevol werk dat nu vaak niet 
gebeurt of dat niet wordt gewaardeerd. Werk 
in buurthuizen, toezichthouders in parken 
en speeltuinen, conciërges op scholen. En die 
banen moeten fatsoenlijk betaald worden. Ten 
minste met het minimumloon dus.

Tegelijkertijd zien we dat sommige mensen 
eerst aan andere problemen moeten werken 
voordat ze op de arbeidsmarkt kunnen mee-
doen. Het is een fundamentele denkfout dat 
mensen wel zouden kunnen werken, maar 
niet willen. Het SCP concludeert dat de sanc-
ties, verplichtingen en negatieve economische 
prikkels in de huidige wetgeving niet werken. 
Een verplichte tegenprestatie — een voorstel 
van staatssecretaris Van Ark — is dan wel het 
laatste wat je moet doen.

Gemeenten zouden de ruimte moeten krij-
gen om mensen te helpen in plaats van deze 
mensen naar niet-bestaande banen te jagen. 

Dat betekent vaak juist geen vernederende 
tegenprestatie, re-integratiewerkzaamheden 
of eindeloos solliciteren naar teleurstellin-
gen. Ik geloof oprecht dat het goed zou zijn 
om mensen zelf mee te laten denken over 
het soort hulp dat ze nodig hebben, en deze 
hulp dan ook mogelijk te maken. We moeten 
de wetgeving die nu bol staat van sancties en 
wantrouwen ombouwen naar regelgeving die 
uitgaat van het beste van de mens. Wetgeving 
op basis van vertrouwen. 

Veel problemen van de wet zitten in de 
techniek. In de systematiek van de loonkos-
tensubsidie bijvoorbeeld. Al die problemen 
moeten worden opgelost. Maar dat heeft al-
leen zin als we kiezen voor een fundamenteel 
andere benadering. Een benadering waarmee 
iedereen zeker kan zijn van een fatsoenlijk en 
waardig bestaan.

Nu veel van ons thuis zitten 
tijdens de coronacrisis, 
realiseren we ons maar al te 
goed hoe belangrijk werk is

Gijs van Dijk Kiezen voor een fundamenteel andere benadering van werkloosheid

WERK, WERK, WERK?
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Na corona 
Wim Derksen wil desgevraagd best vooruitblikken op de tijd dat 
het coronavirus onder controle is, maar dan wel in de vorm van 
vragen die we niet moeten vergeten te stellen. Hij kan het niet 
laten toch ook een paar voorspellingen te doen: ‘Ik verheug me 
op alle nieuwe kennisdirecties die de komende jaren weer 
binnen departementen zullen ontstaan.’

WIM DERKSEN

Socioloog, hoogleraar bestuurskunde

De coronacrisis is in volle gang. We zitten er 
middenin — of zitten we nog maar aan het 
 begin? We weten het niet, maar ooit zal het 
over zijn. En dat roept bij velen de vraag op 
wat er dan anders zal zijn. Wat gaan we anders 
doen, wat gaan we niet meer doen? Het is kof-
fiedik kijken, het is speculatie. Maar daarom 
niet minder boeiend. 

Er zijn meer mensen die op dit moment 
aan het speculeren slaan. Ik zie veel wensden-
ken. Mensen die denken dat na corona (NC) 
eindelijk duidelijk wordt dat ze altijd al gelijk 
hadden. Dat de ongelijkheid in de wereld ein-
delijk zal verdwijnen, dat het milieu eindelijk 
zal worden beschermd. Vergeet het. Ook NC 
leven we in een kapitalistische samenleving 
met licht democratische trekjes. 

Als er NC veranderingen optreden, dan zijn 
het veranderingen die zich voor corona (VC) al 
aandienden. Veranderingen die door de crisis 
een extra impuls hebben gekregen. Bijvoor-
beeld omdat in de crisis eindelijk het brood-
nodige draagvlak ontstaat voor fundamentele 
veranderingen. Ik formuleer voorzichtig en-
kele hypothesen voor economie, samenleving 
en overheid (voorzover dat onderscheid valt 
te maken). 

2020 zal onvergelijkbaar zijn met 2008. De 
economische klap van het coronavirus zal 
veel groter zijn dan de klap van de kredietcri-
sis van 2008. Let wel, de economie stond al op 
omvallen. De hoogconjunctuur had al (veel) 
te lang geduurd. Brexit was uiteindelijk nog 
geen goede aanleiding, de handelsoorlog tus-
sen de Verenigde Staten en China werd net 
op tijd getemperd, maar met corona duiken 
we een hele diepe recessie in. Besef wel dat 
tijdens de kredietcrisis iedereen doorwerkte, 
zij het dat veel mensen werden ontslagen. 
Nu sluiten kroegen, restaurants, winkels, ligt 
Schiphol bijna stil, hebben de NS een verlies 
van 85 % in de spits, zijn er geen files meer, en 
sluiten veel bedrijven tijdelijk of definitief 
hun poorten. Conclusie: het duurt jaren 
voordat we weer het welvaartsniveau van VC 
hebben bereikt. 

We doen nu nog rustig boodschappen op 
basis van ons huidige uitgavenpatroon. Maar 
dat zal ongetwijfeld snel veranderen als onze 
inkomens, onze uitkeringen, onze pensioenen 
drastisch naar beneden gaan. Daarbij ontstaat 
een vicieuze cirkel. Omdat wij minder verdie-
nen, moet de overheid bezuinigen en daarom 
komen straks allerlei voorzieningen onder F
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druk te staan. Tenzij we anders tegenover de 
overheid gaan staan. 

Er is meer: de economische structuur zal 
veranderen. Veel winkels hadden het al moei-
lijk. Na corona zullen hele winkelstraten zijn 
verdwenen. De Kempenaerstraat in Oegst-
geest, waar ik vlakbij woon, zal nog bestaan 
uit één Albert Heijn. En het e-shoppen zal een 
sprong maken. We gaan de komende maan-
den massaal online winkelen. En dat zullen we 
niet meer verleren. 

Ook de manier van werken zal veranderen. 
Het is bijna komisch om te zien hoe iedereen 
nu (eindelijk) uitvindt hoe je het beste op 
afstand kan vergaderen. Het blijkt dat we het 
nooit goed hebben geprobeerd. Er bestaan 
fantastische apps die al die reizen straks echt 
overbodig maken. Thuiswerken en beeldbel-
len worden het echte nieuwe werken. Er zijn 
dus straks veel te veel kantoren. Op de Zuidas 
gaan we wonen. 

Misschien gebeurt er nog iets veel funda-
mentelers. Het is duidelijk dat er nog maar 
weinig mensen zijn die corona afdoen als 
gedoe en gezeur en massapsychologie. Veel 
mensen maken zich oprecht zorgen. Veel men-
sen voelen de angst voor de eigen gezondheid. 
Om het dramatisch te verwoorden: wordt al 
dat hollen om geld en carrière straks minder 
belangrijk in het aangezicht van de dood? 

Samenleving

Het is nog zeer onduidelijk hoeveel mensen 
corona niet zullen overleven. Laten we besef-
fen dat het in Nederland op dit moment 
(8 april) nog steeds ‘maar’ om ruim 2000 
corona-doden gaat. Maar de cijfers lopen snel 
op. Het hoeft niet te verbazen als dat er uitein-
delijk 20.000 blijken te zijn. Dat zullen vooral 
ouderen zijn. Natuurlijk: ook veel ouderen die 
anders in 2021 overleden waren. Maar de ver-
grijzing krijgt NC toch een andere kleur.

Nog interessanter is of de mensen die het 
hebben overleefd voor een nieuwe babyboom 
zullen zorgen. Ook dat zou me niet verbazen. 
Nadat Jaap van Dissel het einde van corona 

heeft afgekondigd, storten we ons massaal 
eerst op de terrassen om daarna in bed het 
nieuwe leven te vieren. Voor veel echtparen zal 
deze coronatijd de druppel zijn. Niet alleen zal 
het aantal geboortes NC stijgen, maar ook het 
aantal echtscheidingen. 

Nee, ik geloof niet dat we kroegen en res-
taurants zullen overslaan NC. Er zullen inmid-
dels wel veel kroegen en restaurants failliet 
zijn gegaan. Maar dat is een probleem van de 
markt. 

Gaan we wel weer massaal het vliegtuig 
in? Ook als er een reële angst is dat het virus 
elders nog niet is uitgedoofd? En als het wel is 
uitgedoofd, gaan we dan weer op een strand 
in Thailand liggen, of zal de globalisering echt 
op zijn retour zijn? Angstige mensen gaan niet 
ver van huis. 

Ook in het algemeen zullen vragen gesteld 
worden bij de blijdschap waarmee de globa-
lisering de laatste vijftig jaar is ontvangen. En 
dat is veel fundamenteler. Natuurlijk, er wer-
den al veel vragen gesteld bij de globalisering. 
Dat we eindeloos rondvliegen om wereldwijd 
onderdelen te verzamelen van een auto die 
weer ergens anders moet worden verkocht. 
Een globalisering die bovendien vooral ten 
goede is gekomen aan de mensen die het al 
goed hadden. Voor mij is dat een van de grote 
vragen: komt er een stop op die onbeheers-
bare globalisering? 

Ik wil wel verder gaan. Krijgen grenzen 
weer een grotere betekenis, nu we zo op ons-
zelf zijn teruggeworpen? Het is in ieder geval 
opvallend dat Mark Rutte tijdens corona lei-

Ook na corona leven we 
in een kapitalistische 
samenleving met licht 
democratische trekjes
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dinggeeft en dat we nauwelijks geïnteresseerd 
zijn in wat Ursula von der Leyen in Brussel te 
berde brengt. Nog iemand iets van Frans Tim-
mermans gehoord? Corona is op zijn minst 
geen antistof tegen nationalisme. Grenzen en 
naties zullen weer belangrijker worden. En 
het zal de eerste crisis zijn waaruit Europa niet 
sterker maar zwakker tevoorschijn komt. In 
de diepe crisis waarin onder andere Italië zal 
verdwijnen wordt het project van de euro de-
finitief afgeblazen. Zonder politieke unie was 
de euro op termijn ten dode opgeschreven. 
En NC is die politieke unie naar verwachting 
geheel uit zicht. 

Met een nieuw accent op de eigen natie zal 
het debat over immigratie sterk veranderen. 
De eerste jaren mag nog niemand binnen om-
dat hij mogelijk drager van het virus is. Daar-
na zal verder een halt worden toegeroepen 
aan de instroom van migranten. Ook zal de 
discussie over de ‘leitkultur’ worden beslecht. 
In ons land gelden onze normen. Integratie 
vraagt meer dan voorheen dat landen hun 
eigen cultuur woorden gaan geven. 

Nog twee boeiende vragen: gaan we wennen 
aan de rust? De stille straten, de stille treinen, 
het wegvallende vliegtuiglawaai. Geen Formu-
le 1 in Zandvoort. Geen EK, geen Eurovisie Song-
festival. En zelfs Albert Heijn is na het hamste-
ren stilgevallen, zeker aan het einde van de dag. 
Gaan we straks meteen weer door met de haast 
en het lawaai, of willen we dat niet meer?

En ten slotte: de solidariteit is ontroerend. 
De zingende mensen in Italië, de klappende 
mensen in de steden in Nederland, als steun-
betuiging voor alle dappere helpers in de zorg. 
Zijn we dat straks allemaal weer vergeten, of 
zou er iets blijven hangen? Of betrap ik mezelf 
hier op het wensdenken dat ik eerder nog had 
afgezworen?

Overheid

Zeven miljoen mensen schakelen in als Mark 
Rutte de natie toespreekt. Het was de eerste 
keer sinds Joop den Uyl in de oliecrisis dat de 
premier ons weer allen toesprak. Dat hoort 

bij een crisis, maar het stond wel haaks op het 
geleuter in de bestuurskunde dat de overheid 
‘maar een van de partijen is’ en het geleuter 
van Ronald Plasterk dat de representatieve 
democratie minder belangrijk is dan de ‘doe-
democratie’ (hij bedoelde daarmee dat we 
het moeten toejuichen als burgers zelf maat-
schappelijke problemen gaan oplossen). Daar-
voor hadden we al een decennium gediscus-
sieerd over de vraag ‘overheid of markt?’. Leidt 
corona tot een revitalisering van de overheid? 
Of is ook dat wishful thinking van mijzelf?

Terwijl een paar maanden geleden de 
boeren optrokken naar Bilthoven om het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) een kopje kleiner te maken, volgen re-
gering en parlement nu nauwgezet elk woord 
en elke beweging van het RIVM. Het lijkt soms 
alsof het RIVM de bestrijding van de uitbraak 
van corona van de regering heeft overge-
nomen. Natuurlijk herhaalt Jaap van Dissel 
steeds weer dat het slechts om adviezen gaat. 
Maar het ziet er anders uit. Bovenal is kennis 
weer heel belangrijk en onomstreden voor het 
beleid. Als mensen angstig worden willen ze 
blijkbaar wel naar de feiten luisteren.

De overheid heeft jaren haar best gedaan 
om te bezuinigen op de interne kennis. Niet 
op de Rijkskennisinstituten, maar op de ken-
nis binnen de departementen. Ik vermoed dat 
velen binnen de overheid in deze maanden 
beseffen hoe belangrijk kennis is voor een 
overtuigend beleid. Ik verheug me op alle 
nieuwe kennisdirecties die de komende jaren 
weer binnen departementen zullen ontstaan. 
Overigens, wie wil in een zo complexe samen-
leving nu zonder kennis door het leven gaan? 

De populisten hebben er het laatste decen-
nium een dagtaak aan gehad om alle kennis 
belachelijk te maken. Wordt corona daarmee 
hun val? Je ziet nu al de wanhoop bij Wilders 
en Baudet om nog een eigen geluid te laten ho-
ren. Maar of de populisten daadwerkelijk weer 
een randverschijnsel zullen worden (Baudet 
als Boer Koekoek), hangt af van die kwestie die 
ik eerder aanraakte: hoe gaan de andere par-
tijen om met grenzen en leitkultur? 

Wim Derksen Na corona
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Ik vermoed dat VVD en CDA die ruk naar 
een duidelijk begrensde natie met liefde zul-
len maken. De toekomst van links zal sterk 
afhangen van de vraag of links voorop zal dur-
ven gaan in het verwoorden van de normen 
en waarden waarvoor het in dit land wil staan. 
Dat gaat over de democratische rechtsstaat, 
de gelijkheid tussen mensen, de vrijheid van 
meningsuiting, de voorrang van statelijke 

normen boven religieuze normen, solidariteit 
en kansengelijkheid, het landschap. Over het 
land waarin wij ons thuis voelen en waarvoor 
we eeuwen hebben gestreden. 

Terug naar de ‘kleinere onderwerpen’. 
De kans is groot dat die zeurende discussie 
over ‘overheid of markt’ NC in de zorg een 
stille dood zal sterven. Terwijl we allemaal zo 
ongelofelijk afhankelijk zijn van de zorg, is 
het toch lachwekkend om te bedenken dat 
de zorg ‘winst’ moet maken. In ziekenhuizen 

hoort het te gaan om goede zorg en niet om 
aandeelhouders. Stop ermee! De zorg gaat NC 
weer terug naar de publieke sector. Maar ook 
op andere terreinen zal dat geneuzel over 
marktwerking in de publieke sector voorbij 
zijn. De NS zijn inmiddels efficiënt genoeg 
om weer terug te gaan naar de staat. Corpo-
raties behoren niet te worden uitgemolken 
door de staat, maar behoren een bloeiend 
onderdeel te zijn van de staat. In de energie-
voorziening behoort de overheid leidend te 
zijn. En ik verlang dat de PvdA ook in dit de-
bat leidend zal zijn. 

En natuurlijk zal het niets verbazen als de 
salarissen in zorg, politie en onderwijs NC 
meteen fors worden opgetrokken. Het kan 
toch niet waar zijn dat juist de mensen met 
‘vitale’ beroepen het minste verdienen in een 
samenleving? Deze crisis heeft in ieder geval 
duidelijk gemaakt welke mensen dat zijn. 

Als we straks met onze vlaggetjes en onze 
toeters op de Dam en op de andere dorps-
pleinen staan om te vieren dat corona is 
overwonnen, dan zullen we blij zijn en veel 
drinken. Dan zullen we blij zijn dat de kroegen 
weer open zijn. Maar hoeveel aandacht zul-
len we dan nog hebben voor de andere grote 
maatschappelijke problemen die nu even zijn 
blijven liggen. Klimaat, stikstof, weet u nog 
wat dat is? 

Wim Derksen Na corona

De NS zijn inmiddels efficiënt 
genoeg om weer terug te 
gaan naar de staat
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Herstel, vernieuw en verbreed 
de bestaanszekerheid
We zitten midden in de storm, en de gevolgen van de huidige 
crisis zullen wereldwijd nog wel een tijd voelbaar blijven. Juist nu 
is het belangrijk onze grondwaarden overtuigend gestalte te 
geven. De overheid mag dan diepe zakken hebben, we moeten 
niet vergeten hoe die diepe zakken zijn ontstaan en hoe hoog de 
prijs is geweest die daarvoor in recente jaren door de bevolking is 
betaald in de vorm van draconische bezuinigingen. 

J.TH.J. VAN DEN BERG

Oud-directeur van de WBS en emeritus-hoogleraar parlementaire geschiedenis (Leiden) en parlementair stelsel 
(Maastricht)

De kracht van de sociaal-democratie heeft 
steeds gelegen in haar karakter als allian-
tie van wat ooit de ‘nieuwe middenstand’ 
heette en de industriële arbeidersklasse.1 
Die alliantie tussen bevoorrechte en minder 
bevoorrechte maatschappelijke groepen is 
helaas verbroken. De nieuwe middenstand 
noemen we nu eerder de ‘intellectuele mid-
denklasse’, en de industriële arbeidersklasse 
is onderdeel geworden van wat wij nu de 
‘middenklasse’ noemen en waarbij eerder 
moet worden gedacht aan enerzijds de goed 
opgeleide industriearbeiders en anderzijds 
de ambachtelijk gevormde vrouwen en man-
nen in een grote variëteit van beroepen in in-
dustrie en dienstverlening — daaronder ook 
veel (kleine) zelfstandigen. 

Intussen heeft die ooit kleine ‘intellectu-
ele middenklasse’ zich sterk uitgebreid en 
bevinden zich in deze groep een verheugend 
hoog percentage mensen met een hbo- of 

academische opleiding. Tegelijk is de oude 
arbeidersklasse sterk gekrompen door de 
de-industrialisatie van ons land. Deze groep 
is inmiddels verdeeld over werknemers in 
de resterende industrie, de bouwnijverheid 
en de sterk gegroeide dienstverlening. Het 
gaat meestal om laag gewaardeerde maar 
wel noodzakelijke arbeid, vaak verricht 
door migranten en hun nakomelingen. De 
oude arbeidersklasse heeft nog maar weinig 
onderlinge samenhang. Niet toevallig heeft 
de vakbeweging in de loop van de laatste de-
cennia dan ook veel aan kracht en betekenis 
verloren. 

Dit breken van de alliantie van ‘nieuwe 
middenstand’ en oude ‘arbeidersklasse’ is 
naar alle waarschijnlijkheid ten dele een 
moeilijk te vermijden proces geweest dat sa-
menhangt met de verdwijning van veel klas-
sieke industrie en bijbehorende industriële 
cultuur. Bij bijna alle sociaal-democratische 
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partijen van Europa is er echter ook een 
moment of periode aan te wijzen waarin de 
intellectueel gevormde deelnemers met de 
beste bedoelingen grondige vernieuwing 
van hun beweging gingen nastreven. Daarbij 
begonnen zij de bijdrage van gewone werk-
nemers te negeren of toonden zich er blind 
voor, als zij die gewone werknemers al niet 
met enig dedain bejegenden. 

De partijvergaderingen kwamen vaak pas 
echt op gang als gewone mensen naar huis 
moesten omdat zij de volgende ochtend weer 

op tijd op hun werk dienden te verschijnen. 
De ‘nieuwe vrijgestelden’, zoals Hans Daalder 
ze ooit gedoopt heeft, hadden daarentegen 
tot diep in de nacht het rijk alleen. Daar is 
een proces van vervreemding begonnen dat 
nooit echt is gekeerd. Ik herinner aan het kie-
zersonderzoek van politicoloog Jacques Tho-
massen in de jaren zeventig, die in zijn dis-
sertatie liet zien dat de meeste kiezers van de 
PvdA het inhoudelijk veel meer eens waren 
met DS’70 dan met de eigen partij.2 Maar de 
PvdA was groot en in staat tot regeren en er 
was nog altijd een Joop den Uyl, de man van 
Om de kwaliteit van het bestaan. Ook mensen 
als Wim Duisenberg, Max van der Stoel maar 
ook Jan Schaefer, genoten een breed vertrou-
wen. Dus werd het rumoer van Nieuw Links 
op de koop toe genomen. 

Dit ging goed tot 1977, toen ondanks een 
grote verkiezingszege Den Uyl de macht uit 
handen werd geslagen door zijn eigen over-
spannen partijkader. Het tweede kabinet-Den 
Uyl kwam er dus niet. Naar mijn stellige 

overtuiging is daar de structurele neergang 
van de PvdA begonnen. In de jaren tachtig 
en negentig waren er nog wel mooie verkie-
zingsuitslagen, waaruit vooral vertrouwen 
bleek in de gewezen vakbondsman Wim Kok. 
Maar de achterdocht jegens de partij was in-
tussen gezaaid en er was weinig meer nodig 
voor een definitief afscheid, zoals bleek bij de 
raadsverkiezingen van 1992 na het debacle 
van de WAO, een jaar eerder.

De essentiële lokale democratie

De ineenstorting van de nationale PvdA 
heeft de lokale partijafdelingen in haar val 
meegesleurd. Dit komt door stelselmatige 
onderschatting van het belang van gemeen-
teraadsverkiezingen en tegelijk een opper-
vlakkige en vooral financiële opvatting over 
de zegeningen van decentralisatie. De partij 
is ook daar weggezakt waar zij het sterkst 
was en het meest vruchtdragend: in het ste-
delijk bestuur. Zij mag nu genadebrood eten 
om nog wethouders te krijgen en de PvdA 
is daardoor onvoldoende in staat het sterk 
uitgebreide sociale domein daadwerkelijk te 
politiseren. 

Lokale bestuurders hebben ook zelf bij-
gedragen aan de breuk in de alliantie tussen 
kiezersgroepen, hoe ongewild ook: door hun 
vaak arrogante stijl van besturen en door hun 
concentratie op stenen, staal en beton in de 
stedelijke vernieuwing van de jaren tachtig. 
Dat gebeurde weliswaar meestal met een 
sociaal oogmerk, maar niet altijd met sociale 
resultaten. 

Typerend: als je lokale partijen vraagt naar 
wie hun ergste ‘vijand’ is, dan luidt het ant-
woord vrijwel steeds: de PvdA. Het is dan ook 
een geluk dat zich intussen een nieuw type 
wethouder binnen de PvdA heeft aangediend: 
minder arrogant, zich concentrerend op de 
sociale portefeuille en trouwens merendeels 
vrouw. Er is dus reden voor hoop, mits de 
partij nu eindelijk gaat inzien dat de lokale 
democratie van doorslaggevend belang is 
voor haar toekomst. 

Het zou een heel stuk schelen 
als wij die klassieke bestaans-
zekerheid weer effectief 
weten te waarborgen 
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Wederzijds isolement en zijn gevolgen

Het onvermogen tot overbrugging van de 
ontstane kloof tussen de beide pijlers onder 
de sociaal-democratie is op twee manieren te 
zien. De eerste is de totaal verschillende reac-
tie op de instroom van migranten in Neder-
land, in heel Noord-Europa trouwens. Vanaf 
eind jaren zeventig is de ongerustheid over 
de groei van het aandeel migranten gegroeid 
onder bewoners van wijken met in hoofdzaak 
sociale huurwoningen. Die migranten gingen 
zich vervolgens isoleren toen de gezinsher-
eniging op gang begon te komen. Oorspron-
kelijke bewoners begonnen zich vreemdeling 
in eigen woonwijk te voelen. Het intellectuele 
kader van de PvdA wilde het niet weten of re-
ageerde op barse, verwijtende toon. Woorden 
als discriminatie en racisme lagen de PvdA in 
de mond bestorven. 

Van lieverlede werd daarmee de neiging 
tot wederzijdse discriminatie bevorderd in 
plaats van afgeremd. Links baarde uiteinde-
lijk, zoals oud WBS-directeur Monika Sie het 
zei, het populisme en gaf het vervolgens de 
borst.3 Een partij die ooit wel bereid was tot 
lokale samenwerking met de CPN moet zich 
toch eens afvragen waarom zij daartoe niet in 
staat is als het gaat om Leefbaar Rotterdam of 
Forum voor Democratie. Let wel, het gaat hier, 
zoals in het verleden, om lokale of regionale 
samenwerking en niet over het landelijke 
niveau. Zoals eertijds met de CPN, moet daar 
elke vorm van samenwerking achterwege blij-
ven, gelet op de uiterst dubieuze opvattingen 
van Forum en a fortiori de PVV. Maar lokaal 
kunnen andere situaties gelden, al zal altijd 
grondig onderzoek noodzakelijk zijn naar wat 
lokale vertegenwoordigers wel willen en wel 
aanvaarden. Het staat niet vast dat elke lokale 
vertegenwoordiger van Forum het in alles met 
Thierry Baudet eens zal zijn. Dus past ons geen 
uitsluiting bij voorbaat van Forum, al zal dui-
delijk zijn dat PvdA en Forum het niet gemak-
kelijk eens zullen worden.

Een tweede gevolg van al te ver uiteen-
groeien, ligt in een aantal goedbedoelde maar 

onwerkzame initiatieven tot vormgeving van 
publieke voorzieningen. Twee voorbeelden 
daarvan zijn het persoonsgebonden budget 
en de toeslagenwetgeving. De eerste is een 
leuk instrument ter voorziening in zorgbe-
hoefte, maar je moet er wel sociaal, digitaal en 
boekhoudkundig hoog voor zijn geschoold 
om er goed mee om te kunnen gaan. Een 
meerderheid van wie ermee te maken heeft, is 
aangewezen op vaak louche bureautjes die er 
met onevenredig veel geld vandoor gaan, als 
zij al leveren. 

Met de toeslagen is iets soortgelijks aan de 
hand. Wie getraind is in het werken met belas-
tingaangiften kan er goed mee uit de voeten, 
maar de meeste burgers zijn dat helemaal 
niet. Die krijgen voorschotten die later te hoog 
blijken te zijn, al weten zij ook niet precies 
waarom. Aan de goede bedoelingen van die 
toeslagen twijfelt niemand, maar de uitwer-
king is volstrekt ondeugdelijk gebleken, voor-
al nadat de Tweede Kamer ging aandringen op 
strikte controle. Deze fiscale organisatie van 
toeslagen is er een die misschien te hanteren 
valt voor de ‘intellectuele middenklasse’ maar 
niet voor burgers met een beperkte opleiding. 
De PvdA had in 2012 dan ook nooit de inko-
mensafhankelijke zorgpremie mogen afstaan. 
Zij manifesteerde zich daarmee als een partij 
voor wie toch al maatschappelijk redelijk ge-
slaagd is.

Is de gebroken alliantie te herstellen? 

De aloude alliantie waarop de sociaal-demo-
cratie is gebaseerd, scheurt aan alle kanten 
en het is de vraag of zij herstelbaar is. Dat 
zij moet worden hersteld staat wel vast. Het 
uiteenvallen van het oude bondgenootschap 
tussen de arbeidersklasse en de ‘intellectuele 
middenklasse’ leidt onvermijdelijk tot con-
sequenties die nu al zichtbaar zijn en die de 
maatschappij als geheel uit elkaar trekken. 
Aan de ene kant staan een aantal bevolkings-
groepen die het redelijk goed gaat, die het ook 
geen moeite kost met onzekerheden te leven. 
Groepen die bovendien in staat zijn het spel 
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om de overheidsvoorzieningen zelf te spelen 
of anders kennen zij deskundige spelers die ze 
kunnen inschakelen. 

Daartegenover zien we de grote midden-
klasse zoals wij die vandaag kennen, die geen 
zekerheid heeft over de toekomst, noch over 
de sociale bescherming mocht zij die nodig 
hebben. Een groep die niet weet hoe het zal 
gaan met haar of zijn pensioen. Die te mid-
den van alle bureaucratentaal haar toevlucht 
zoekt bij politieke figuren met al te eenvoudi-
ge, populistische boodschappen. Die zich niet 

meer gehoord voelt door links in de politiek, 
en al helemaal niet door de PvdA. 

De gebroken alliantie bedreigt niet alleen 
de sociaal-democratie zelf, maar riskeert ook 
de democratische rechtsstaat als zodanig in 
gevaar te brengen. Het is misschien niet aan-
genaam maar wel nodig de waarschuwing in 
herinnering te brengen van Seymour Martin 
Lipset in zijn beroemde boek Political Man: de 
‘working class’ zoekt als zij zich in de steek 
gelaten voelt gemakkelijk haar heil bij autori-
taire leiders en stromingen.4 

De grondslag: bestaanszekerheid

Het is niet eens de vraag of de sociaal-demo-
cratie voor een keuze staat. Zij staat voor de 
plicht het uiterste te ondernemen om de door 
haar gevormde alliantie van — hoe gek het ook 
klinkt — ‘intellectuele middenklasse’ en mid-
denklasse weer bijeen te brengen. Eigenlijk is 
het dus ook wel duidelijk waar de verbinding 

het eerst dient te worden gezocht: in waarbor-
gen voor herstel, vernieuwing en verbreding 
van de bestaanszekerheid.5

Paul Depla heeft dit al laten zien in een 
mooi en inspirerend rapport voor het partij-
bestuur, gepubliceerd op 17 juni 2017.6 Inmid-
dels heeft Lodewijk Asscher het overgenomen 
als centraal thema voor herstel van de Partij 
van de Arbeid. Daarmee sluit de PvdA ten 
slotte weer aan bij het leitmotiv van het Plan 
van de Arbeid uit 1935, dat tot uitgangspunt 
koos: ‘bestaanszekerheid bij een behoorlijk 
welvaartspeil voor iedereen’.

In de jaren dertig van de vorige eeuw ging 
het bij bestaanszekerheid tamelijk rechttoe 
rechtaan om vaste arbeid tegen een behoorlijk 
loon en sociale zekerheid ter bescherming te-
gen ouderdom, ziekte en invaliditeit en werk-
loosheid. Zo beperkt kunnen wij dit begrip 
vandaag niet meer omschrijven, al zou het 
een heel stuk schelen als wij die klassieke be-
staanszekerheid weer effectief zouden weten 
te waarborgen; zodat we mensen bijvoorbeeld 
de vernederende gang naar de voedselbank 
zouden weten te besparen.7 Het is opvallend 
dat recente rapporten van de WRR en de com-
missie-Borstlap beide zozeer de nadruk leg-
gen op zowel arbeidszekerheid als op sociale 
zekerheid.8 En passant keren in die rapporten 
arrangementen terug die daaraan dienstbaar 
zijn maar die in een recent verleden tamelijk 
onoordeelkundig werden afgeschaft: Ad Mel-
kerts ‘Melkertbanen’ en de AAW, de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet. 

In zijn rapport verbreedt Depla het begrip 
van bestaanszekerheid. Bij hem gaat het naast 
werk en inkomen ook om duurzaamheid van 
het leefmilieu die de bestaanszekerheid van 
toekomstige generaties moet waarborgen. 
Depla noemt afzonderlijk de verzekerde zorg 
voor vitaliteit en gezondheid van een vergrij-
zende bevolking. Die zou je eventueel nog on-
der de klassieke onderdelen van de bestaans-
zekerheid kunnen rekenen. Ten slotte gaat 
het in Depla’s stuk over verzekerde tolerantie, 
wederzijdse aanpassing aan en participatie in 
een onvermijdelijk multicultureel geworden 

De overheid bejegent burgers 
met wantrouwen maar is zelf 
lang niet altijd in staat te 
leveren wat van haar mag 
worden verlangd 
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samenleving. Ook daarover gaat het, wanneer 
wij het hebben over bestaanszekerheid.  

Diederik Samsom heeft immers gelijk: 
‘Nieuwkomers gaan niet weg, ze zijn geen 
emulsie die je in een potje kunt gooien en dan 
opgaat in de rest. Migratie is een moeizaam 
proces van wikken en wegen, duwen en trek-
ken en vallen en opstaan.’ Wouter Bos heeft 
daarnaast terecht opgemerkt dat de sociaal-
democratie primair zal worden beoordeeld op 
haar vermogen integratie van nieuwkomers 
tot een succes te maken. Ooit heeft Henk Mol-
leman, als lid van de Tweede Kamer en later als 
ambtelijk leider van het ‘minderhedenbeleid’ 
zoals het toen heette, in een gesprek al de 
juiste definitie gegeven van integratie: weder-
zijdse aanpassing.9 

Behoud gemeenschappelijke 
 voorzieningen

De opdracht van de sociaal-democratie in het 
kader van de bestaanszekerheid doet denken 
aan de mythe van Sisyfus: net als je denkt 
dat je de steen boven hebt, dondert die naar 
beneden en kun je weer van vooraf aan begin-
nen. Sociaal-democratische politiek is naar 
haar aard sisyfusarbeid: dat maakt het tot een 
vermoeiende maar ook wel weer tot een be-
moedigende bezigheid. Er is immers nooit een 
behoorlijke reden om het op te geven. Maar 
toegegeven, wij zullen van ver moeten komen. 

Bestaanszekerheid is uiteraard niet het eni-
ge vraagstuk waarmee de sociaal-democratie 
zich heeft bezig te houden. Zij heeft ook een 
lastige opdracht als het gaat om het bewaken 
van het karakter en de organisatie van publie-
ke arrangementen en sociale voorzieningen. 
Daarbij staat de sociaal-democratie voor het 
dilemma: geeft zij toe aan de steeds verder 
voortgaande individualisering en bijbeho-
rende privatisering, of spant zij zich in voor 
behoud of zelfs herstel van gemeenschapsvor-
ming en gemeenschappelijke voorziening? 
Oftewel, geven wij toe aan ondergraving van 
het gemeenschappelijke karakter van bijvoor-
beeld de pensioenvoorzieningen en arran-

gementen op het terrein van gezondheid en 
huisvesting of verzetten wij ons daartegen?

Allemaal vragen die alleen maar pregnan-
ter zijn geworden dankzij de coronacrisis 
waarmee wij sinds dit voorjaar worden gecon-
fronteerd. De gezondheidsrisico’s daarvan 
treffen de Nederlandse samenleving zonder 
veel onderscheid, al kun je dezer dagen maar 
beter geen arbeidsmigrant zijn. Wat meer dan 
ooit duidelijk wordt is, dat nu vooral op die 
beroepsgroepen een beroep wordt gedaan 
die tot voor kort nog naar het Malieveld in 
Den Haag moesten om hun boodschap over 
het voetlicht te krijgen: mensen in de zorg, 
in de hulpverlening, in de handhaving en in 
het onderwijs. Wij komen erachter hoezeer 
wij, ondanks alle individualisering, van elkaar 
afhankelijk zijn en hoezeer wij dus gebaat zijn 
bij gemeenschappelijk initiatief en gemeen-
schappelijk gedragen voorzieningen. En, dat 
wij daarvoor dus moeten betalen.

Het is natuurlijk een mooi verhaal: de over-
heid heeft intussen ‘diepe zakken’ en kan dus 
hoge tekorten en schulden aanvaarden. Maar 
wij zijn hopelijk niet vergeten hoe die diepe 
zakken zijn ontstaan en hoe hoog de prijs is 
geweest die daarvoor in recente jaren door de 
bevolking is betaald in de vorm van draconi-
sche bezuinigingen. 

Misschien kan deze coronacrisis ook duide-
lijk maken dat virussen geen onderscheid ken-
nen tussen huidskleur, geslacht, nationaliteit 
en etnische herkomst. Misschien dat ons dat 
wat toleranter kan maken jegens ‘de vreemde-
ling in ons midden’, die met dezelfde angst in 
zijn lijf en met dezelfde zorg over de toekomst 
rondloopt als wij. Het doet denken aan de 
Tweede Wereldoorlog, die in een verzuilde 
samenleving de kiem legde voor een grotere 
verdraagzaamheid en ruimer begrip in de 
jaren erna. Misschien dat de coronacrisis ons 
eindelijk allemaal Nederlanders maakt.

Investeren in de rechtsstaat

De sociaal-democratie is niet alleen verant-
woordelijk voor het behoud en de verdere ont-
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wikkeling van de rechtsstaat en de parlemen-
taire democratie. Maar een zorgvuldig beheer 
van de democratische rechtsstaat is een van 
de belangrijkste opdrachten van een stroming 
die een alliantie wil zijn en blijven van bevoor-
rechte en minder bevoorrechte maatschap-
pelijke groepen, juist ter wille van behoud van 
samenhang in de toekomstige maatschappij. 
De democratische rechtsstaat heeft nogal te 
lijden onder de zucht de overheid zo klein 
mogelijk te willen maken en haar daardoor te 
beroven van vereiste kennis en vaardigheid. 

De rechtsstaat heeft de overheid wel allerlei 
controletaken gegeven, maar de handhaving 
ervan vervolgens verwaarloosd. Bovendien 
wordt de rechtsstaat verzwakt door onoor-
deelkundige privatisering en verzelfstandi-
ging, oplegging van bedrijfsmatige werkme-
thoden en decentralisatie om de verkeerde 
redenen.10 De overheid bejegent, onder 
invloed van politieke stimulansen, de burger 
vooral met wantrouwen, maar is zelf lang niet 
altijd in staat te leveren wat van haar mag wor-
den verlangd. 

Internationale aspiratie niet opgeven

Hopelijk vergeet de sociaal-democratie ten 
slotte niet haar internationale perspectief en 
verantwoordelijkheid. Het lot van de medebe-
woners van onze planeet en hun bestaansmo-
gelijkheden moet de maatstaf zijn en blijven 
voor ons eigen nationale en Europese hande-
len. In die zin is er voor de sociaal-democratie 
geen keus tussen kosmopolitisme en op eigen 
natie gerichte oriëntatie. Zij is als een ‘Interna-
tionale’ opgericht en hoe moeilijk en ingewik-
keld zo’n ambitie ook moge zijn, dat kan geen 
reden zijn haar op te geven. Wij kunnen nooit 
tevreden zijn met een welvarende samenle-
ving zo lang elders in de wereld geweld en 
armoede de levens van mensen teisteren. 

Ook in het eigen Europa mag onze welvaart 
en bestaanszekerheid nooit ten koste gaan van 
onze medebewoners in andere lidstaten. Ja-
renlang hebben wij de Europese dimensie van 
sociaal-democratische politiek verwaarloosd. 

Frans Timmermans heeft laten zien hoeveel 
daarmee te winnen valt. En wat de mondiale 
dimensie betreft: Jan Pronk mag de PvdA heb-
ben verlaten, voor mij blijft hij ‘een van ons’.

Nog even over die ‘diepe zakken’ waarmee 
de minister van Financiën zo koketteert als 
in het sprookje van de krekel en de mier. Juist 
nu zal de Europese Unie haar bestaansreden 
moeten bewijzen. Nationaal egoïsme en ei-
gendunk zoals dat van minister van financiën 
Wobke Hoekstra brengen de Unie in levens-
gevaar. Gegeven de catastrofe die de coron-
acrisis in Zuid-Europa aanricht past slechts 
solidariteit: wij zijn allemaal Europeanen met 
dezelfde angsten en zorgen. De moraal preken 
wij later maar een keer.

Geen fusie maar samenwerking

De Partij van de Arbeid is tot ‘klein-linkse’ 
omvang ineengeschrompeld. Zij heeft kiezers 
verloren aan populisten, aan andere linkse 
partijen, aan D66 en de laatste jaren ook aan 
partijen van etnische minderheden. Het is de 
vraag of zij zich ooit zodanig zal weten te her-
stellen dat zij zelfstandig weer een grote link-
se volkspartij wordt. Kiezers zijn geneigd zich 
over allerlei partijen te spreiden en zowel spe-
cifieker als vluchtiger partij te kiezen dan in 
oude tijden. Het is daarom niet waarschijnlijk 
dat kiezers in de toekomst nog makkelijk voor 
grote stromingen zullen kiezen. Fragmentatie 
is geen ongelukkig toeval; het is bovendien 
een internationaal verschijnsel. 

Alleen al daarom zou het onverstandig zijn 
nu te willen streven naar een fusie van pro-
gressieve partijen. Nog afgezien van alle ener-
gie die nodig zou zijn voor een fusieproces. 
Die energie kan beter aan andere activiteiten 
worden besteed, zoals aan een consequente 
samenwerking. Die samenwerking zal hard 
nodig zijn om de aloude alliantie nieuw leven 
in te blazen. 

Linkse samenwerking, op zijn minst tussen 
GroenLinks, SP en PvdA biedt waarschijnlijk 
nog de beste mogelijkheden om de alliantie 
in ere te herstellen. Die samenwerking zou 
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kunnen bestaan uit een afspraak over samen 
uit, samen thuis als het gaat om de keuze 
tussen regering en oppositie. Ook zouden de 
partijen kunnen werken aan een gezamenlijk 
minimumprogramma waarnaast elke partij 
ruimte houdt voor eigen voorkeuren en prio-
riteiten. 

Tot slot zouden linkse partijen niet moeten 
bezwijken voor de verleiding politiek te willen 
scoren ten koste van elkaar, ook al moet elk lei-
derschap zijn eigen kleur kunnen behouden. 
Het zou goed zijn als het proces van samen-

werking op gang komt in de steden waar links 
al redelijk sterk is en waar samenwerking 
gemakkelijker is dan op nationaal niveau. 
In de stedelijke democratie is de politieke 
versnippering bovendien zo ernstig, dat zij 
een hindernis is gaan vormen voor ordelijk en 
toekomstgericht bestuur. 

Mijn oude vriend, wijlen Hans Daudt stelde 
mij, als ik hem bezocht in Amsterdam, vrijwel 
altijd bij wijze van welkom de vraag: ‘En, Joop, 
wordt het nog wat met het socialisme?’ De 
toon alleen al getuigde van gering vertrouwen 
in een zonnige toekomst. En dat, in een tijd 
waarin de PvdA nog gemakkelijk een kwart 
van de stemmen haalde bij Kamerverkiezin-
gen en niet te vergeten, bij de Amsterdamse 
gemeenteraadsverkiezingen. Toen viel het 
antwoord mij al niet gemakkelijk; het is er na 
zijn overlijden in 2010 niet eenvoudiger op 
geworden. Het bestaat wat mij betreft meer 
uit hoop dan uit verwachting. Want er moet 
veel gebeuren dat niet gemakkelijk zal zijn te 
realiseren. 

Van partij naar beweging

Dat brengt mij bij het laatste onderdeel van 
mijn verhaal over herstel van de sociaal-de-
mocratie als bondgenootschap van verschil-
lende klassen in de samenleving, intussen ook 
van verschillende partijen. Over de toekomst 
van de partij als organisatie wordt verschil-
lend gedacht. Ik geloof niet meer in een grote, 
gedisciplineerde en hechte ledenorganisatie 
als grondslag voor politieke machtsvorming. 
Partijen zullen wel blijven, maar zij zullen 
niet meer het karakter kunnen handhaven 
dat zij hebben ontwikkeld in een industriële 
samenleving. 

Met Paul Depla geloof ik meer in een partij 
die een beweging is van verwante individuen 
en organisaties. Lidmaatschap zal geen 
vereiste meer zijn, maar wel het delen van 
overtuigingen en aspiraties. Er zal een kernor-
ganisatie nodig zijn om de zaak te laten func-
tioneren, maar de inhoud en het leven zullen 
moeten komen van discussie en activiteit van 
diverse groepen, instellingen en individuen 
die met de sociaal-democratie als stroming 
sympathiseren. 

De partij zou zich daarvoor veel meer moe-
ten openen dan zij tot nu toe heeft gedaan. 
Van het project Schuivende Panelen in de jaren 
tachtig heb ik geleerd dat een goed en breed 
georganiseerde discussie met vrienden en 
sympathisanten, met verwante instellingen 
en organisaties in een open kader meer be-
slissende vernieuwing en meer inspiratie 
oplevert dan welk congres of ledenraad ook. 
Ook de rekrutering en selectie van volksver-
tegenwoordigers zou de grenzen van het ver-
plichte lidmaatschap moeten doorbreken: de 
sociaal-democratie heeft meer verwanten en 
vrienden buiten de kring van de organisatie 
dan daarbinnen. 

Als gezegd: werken aan herstel van de soci-
aal-democratie is sisyfusarbeid, altijd geweest 
ook. Gewoon opnieuw beginnen dus en stug 
doorwerken, aan die ‘schitterende toekomst’.11

J.Th.J. van den Berg Herstel, vernieuw en verbreed de bestaanszekerheid

Jan Pronk mag de PvdA 
hebben verlaten, voor mij 
blijft hij ‘een van ons’
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Noten

1 Dit is een voor S&D bewerkte 
en geactualiseerde versie van 
een inleiding, geleverd tijdens 
het symposium ‘Afscheid van 
de sociaaldemocratie?’, ge-
houden in Leiden ter ere van 
het afscheid als hoogleraar 
aldaar van Ruud Koole, op 13 
december 2019.

2 Thomassen, J. J. A. (1976). Kie-
zers en gekozenen in een repre-
sentatieve demokratie. Alphen 
aan de Rijn: Samsom.

3 Interview met Monika Sie in: 
Boom, W. (2017). De neergang 
van de PvdA (pp. 207-223). Am-
sterdam: Nieuw Amsterdam. 
Aan deze bundel heb ik veel 
inspiratie ontleend bij het 
werk aan rede en bewerking 
voor dit artikel.

4 Lipset, Seymour Martin. 
(1960). Political man; the social 
bases of politics (pp. 97-130) . 
London: Heinemann.

5 Curieus toeval: ik heb het 
begrip als kernopdracht voor-
opgesteld in een column over 
de verkiezingsuitslag van 
2017, twee dagen na de dag 
van de Tweede Kamerverkie-
zingen: Berg, J.Th.J. van den. 
(2017, 17 maart). Existentiële 
twijfel. Geraadpleegd van htt-
ps://www.parlement.com/id/
vkckqxi8nfwo/existentiele_
twijfel ; Eerder stond het be-
grip ook al prominent in de 
Beginselverklaring (2004) van 
de PvdA, maar dat heeft tussen 
2012 en 2017 niet erg geholpen.

6 Depla, P. (2017). Op de toekomst. 
Geraadpleegd van https://
toekomst.pvda.nl/wp-content/
uploads/2017/06/Op-de-toe-
komst-Paul-Depla.pdf

7 Hoeveel respect ik ook heb 
voor de mensen die deze voed-
selbanken weten te organise-
ren, ik blijf mij er voor dood-
schamen.

8 Wetenschappelijke Raad voor 

het Regeringsbeleid. 
(2020). Het betere werk. De 
nieuwe maatschappelijk op-
dracht.; Commissie Regulering 
van Werk (2020). In wat voor 
land willen wij werken? Naar 
een nieuw ontwerp voor de 
regulering van werk, eindrap-
port van de Commissie Regu-
lering van Werk 23 januari 
2020.

9 W Boom, W. (2017). De neer-
gang van de PvdA (p. 177). Am-
sterdam: Nieuw Amsterdam.

10 Het moge duidelijk zijn dat ik 
hier het niet aflatende plei-
dooi volg van Herman Tjeenk 
Willink: Willink, H. T. 
(2018). Groter denken, kleiner 
doen. Amsterdam, Nederland: 
Prometheus.

11 Ik verwijs hier naar het artikel 
van Ruud Koole: Koole, R. 
(2018). Tussen vrees en hoop: 
de schitterende toekomst van 
de sociaal-democra-
tie. S&D, 2018(1), 16–28.
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De politieke filosofie 
van zekerheid
Na de verkiezingen van 2017 lanceerde de PvdA een campagne 
waarin ‘zekerheid’ centraal staat. Dat begrip is veel meer dan 
slechts een marketingidee. Wat leert de filosofie ons over 
‘zekerheid’ en wat kan de politiek daarmee? 

JOSETTE DAEMEN

Promovenda aan het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden 

De grote verkiezingsnederlaag van maart 2017 
vormde voor de Partij van de Arbeid de aanlei-
ding voor een grondige herbezinning op het 
eigen verhaal. De partij keerde de blik naar 
binnen en stelde zichzelf de vraag: waar staat 
de PvdA nou echt voor en hoe moet dat aan 
de kiezer worden overgebracht? Daarbij scha-
kelde partijleider Lodewijk Asscher de hulp in 
van merkstrateeg Marc van Oosterhout. Het 
kritische zelfonderzoek van de partij, gecombi-
neerd met de inzichten uit de communicatie-
wereld, leidde tot de start van een campagne 
rondom één centraal thema: zekerheid.

De omarming van zekerheid als kern van 
het nieuwe verhaal van de PvdA lijkt een schot 
in de roos. Al een paar jaar klinkt vanuit ver-
schillende hoeken de waarschuwing dat een 
groot deel van de Nederlandse bevolking lijdt 
onder steeds meer onzekerheid. De commis-
sie-Borstlap wijst op onzekerheid van baan en 
inkomen onder de groeiende groep flexibele 
werknemers in ons land.1 De WRR schrijft 
dat mensen in het middensegment van de 
samenleving zich niet langer zeker voelen van 
hun sociale positie.2 Kim Putters, directeur 
van het SCP, benadrukt het belang van meer 
zekerheid met betrekking tot zorg, onderwijs 

en rechtsspraak.3 Tot slot confronteert de 
coronacrisis ons momenteel met ongekende 
onzekerheden wat betreft onze gezondheid, 
ons inkomen en onze manier van leven in het 
algemeen.4 Er lijkt kortom in ons land grote 
behoefte te bestaan aan meer zekerheid.

Maar wat is zekerheid eigenlijk, waarom is 
het van belang voor het individu en waarom 
zouden mensen zekerheid voor elkaar moeten 
scheppen? Een goede plek om te zoeken naar 
antwoorden op dit soort analytische en ethi-
sche vragen is de politieke filosofie. Toch zijn 
de oplossingen ook hier niet snel gevonden. 
Niet in de laatste plaats vanwege de lastig-
heid het begrip ‘zekerheid’ te vertalen in het 
Engels, de lingua franca van de wetenschap. 
De letterlijke vertaling ’sureness’ wordt nau-
welijks gebruikt, ‘certainty’ heeft meestal spe-
cifiek betrekking op kennis en ‘security’ heeft 
vaak de connotatie van fysieke veiligheid. Toch 
levert de literatuur over ‘security’ al met al 
de meeste inzichten op over het concept en 
de waarde van zekerheid. Er zijn maar weinig 
teksten expliciet aan dit thema gewijd, maar 
er zijn uit verschillende politiek-filosofische 
tradities interessante gedachten over zeker-
heid te destilleren. 
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In dit artikel vat ik de belangrijkste inzich-
ten over zekerheid uit de politieke filosofie 
samen in drie lessen. Als eerste geef ik een 
definitie van het begrip en schets ik de ver-
schillende dimensies die eraan vastzitten. Met 
behulp van die dimensies beschrijf ik vervol-
gens een aantal manieren waarop zekerheid 
een rol speelt in het goede leven. Daarna leg ik 
uit waarom je zou kunnen stellen dat mensen 
moreel verantwoordelijk zijn voor elkaars 
zekerheid. Tot slot sla ik de brug tussen de 
politieke filosofie en de politiek van zekerheid, 
met een concreet advies aan de PvdA.

Les 1: de drie dimensies van zekerheid

In de alledaagse communicatie lijken mensen 
intuïtief goed aan te voelen wat er met ‘ze-
kerheid’ wordt bedoeld. Toch is het nog niet 
gemakkelijk om het begrip te definiëren. Om 
erachter te komen wat het concept nu precies 
inhoudt, kunnen we ons wenden tot Jonathan 
Heringtons werk over ’security’5. Globaal kan 
zekerheid volgens hem worden omschreven 
als de relatie tussen een individu en een goed.6 
Dat goed kan alles zijn wat bijdraagt aan het 
menselijk welbevinden. Voorbeelden zijn 
fysieke integriteit (zekerheid hiervan noemen 
we vaak ‘veiligheid’) of inkomen (hierom gaat 
het vaak bij ‘sociale zekerheid’), maar ook een 
fijne leefomgeving of een relatie. Verderop in 
deze paragraaf neem ik iemands baanzeker-
heid als voorbeeld. 

Specifieker kan zekerheid volgens Herring-
ton worden gedefinieerd als de kans dat een 
individu een goed in de toekomst tot zijn of 
haar beschikking heeft.7 Doordat zekerheid 
onder deze definitie wordt gelijkgesteld aan 
een kans, wordt zekerheid een kwestie van 
gradatie — niet iets wat mensen wel of niet 
hebben, maar iets wat ze in meer of mindere 
mate hebben. Het is natuurlijk mogelijk af 
te spreken om alleen bij een kans van 100 % te 
spreken van zekerheid. In deze paragraaf han-
teer ik die regel niet; in de rest van dit stuk be-
handel ik zekerheid af en toe voor het gemak 
wel als absolute kwalificatie.

Op basis van het werk van Herington kun-
nen we drie dimensies van het concept zeker-
heid onderscheiden. Ten eerste is er de ‘feite-
lijke dimensie’. Hierbij hebben we het over de 
objectieve kans dat een individu in de toekomst 
een goed tot zijn beschikking heeft. In het geval 
van iemands baanzekerheid gaat het om het 
antwoord op de vraag: gegeven hoe de zaken 
er nu daadwerkelijk voor staan — de stand van 
de economie, de plannen van de werkgever, de 
prestaties van de werknemer en andere rele-
vante feiten — hoe groot is de kans dat de werk-
nemer zijn baan in de toekomst behoudt? 

Ten tweede kent zekerheid een ‘overtui-
gingsdimensie’. Nu betreft het de subjectieve 
kans dat een individu in de toekomst een goed 
tot zijn beschikking heeft. In het genoemde 
voorbeeld gaat het om het antwoord op de 
vraag: gegeven zijn eigen kennis en overtui-
gingen — de bepalingen in zijn arbeidscon-
tract, de signalen die hij op zijn werk oppikt, 
zijn ervaringen uit het verleden etc. — hoe 
groot schat de werknemer zelf de kans dat hij 
zijn baan in de toekomst behoudt?

Tot slot zit er aan zekerheid een ‘gevoelsdi-
mensie’. Mensen associëren zekerheid door-
gaans met een emotionele staat van kalmte en 
geborgenheid. Daarentegen wordt een gebrek 
aan zekerheid meestal in verband gebracht 
met onrust en angst. Bij de gevoelsdimensie 
van zekerheid gaat het niet om het feit of de 
overtuiging dat iemand een bepaald goed — 
bijvoorbeeld zijn baan — in de toekomst tot 
zijn beschikking heeft, maar om het antwoord 
op de vraag: hoe voelt hij zich?

In de praktijk hangen de drie dimensies 
van zekerheid vaak nauw met elkaar samen: 

Josette Daemen De politieke filosofie van zekerheid

Een gebrek aan zekerheid 
wordt meestal in verband 
gebracht met onrust en angst
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de feiten die mensen om zich heen ontwaren, 
beïnvloeden de overtuigingen die ze vormen, 
die op hun beurt weer bepaalde gevoelens 
teweegbrengen. Niettemin laat Herington 
zien dat er geen noodzakelijk verband bestaat 
tussen de feitelijke dimensie, de overtuigings-
dimensie en de gevoelsdimensie van zeker-
heid. Zo kan het zijn dat de werknemer in ons 
voorbeeld in feite helemaal geen kans heeft 
om zijn baan te verliezen: zijn werkgever is 
voornemens hem morgen een vast contract 
aan te bieden. Toch kan de werknemer ervan 
overtuigd zijn dat hij zijn baan waarschijnlijk 
gaat kwijtraken: hij weet niet wat zijn werk-
gever van plan is, zijn tijdelijke contract loopt 
bijna af, en op basis van nieuwsberichten over 
een ophanden zijnde recessie vermoedt hij 
dat er een ontslagronde aankomt. Tegelijker-
tijd heeft hij mogelijk maar een deel van de 
tijd een gevoel van onzekerheid: tijdens zijn 
dagelijkse meditatiesessie voelt hij zich volko-
men rustig; pas bij het zien van het achtuur-
journaal bekruipt hem een gevoel van angst.

De eerste les uit de filosofie is dus dat 
zekerheid een veelomvattend begrip is waar-
mee verschillende dingen bedoeld kunnen 
worden. Willen we echt kunnen spreken van 
zekerheid en willen we dat alle voordelen er-
van ook echt ondervonden worden, dan is het 
van belang dat mensen zekerheid maximaal 
ervaren, in alle drie de dimensies: ze moeten 
een goed daadwerkelijk tot hun beschikking 
hebben in de toekomst, ze moeten geloven dat 
ze dit goed zullen genieten en ze moeten zich 
gerustgesteld voelen. 

Les 2: zekerheid en het goede leven

Nu we een conceptueel plaatje hebben ge-
vormd van het zekerheidsbegrip, kunnen 
we ons wenden tot de ethische aspecten. De 
ethiek gaat in de eerste plaats over de vraag 
wat goed is voor de mens. In de context van dit 
artikel is het dan ook interessant om te onder-
zoeken op welke manieren zekerheid zou bij-
dragen aan het goede leven. Een nuttige bron 
voor het beantwoorden van deze vraag, naast 

het eerdergenoemde werk van Herington, 
is het werk van Jonathan Wolff en Avner de-
Shalit over ‘disadvantage’, waarin de auteurs 
analyseren hoe het onderworpen zijn aan 
risico’s iemand op een achterstand kan stellen 
ten opzichte van anderen.8 Omgekeerd maken 
ze daarmee inzichtelijk hoe zekerheid een 
mensenleven juist beter maakt. Hieronder ga 
ik in op drie verschillende manieren waarop 
zekerheid een rol kan spelen in het menselijk 
welzijn, waarbij elke manier correspondeert 
met één dimensie van zekerheid.

Allereerst draagt zekerheid door haar fei-
telijke dimensie natuurlijk in potentie bij aan 
het toekomstige welzijn van de mens. We had-
den al gezien dat zekerheid gaat om de kans 
dat een individu een bepaald goed tot zijn 
beschikking zal hebben. We gaan ervan uit 
dat dit goed het welbevinden van dit individu 
verhoogt. Wanneer het goed bij het verstrij-
ken van de tijd inderdaad tot zijn beschikking 
komt of blijft, dan is zijn welbevinden daar 
tegen die tijd bij gebaat. Zo levert zekerheid 
dus een potentiële bijdrage aan toekomstig 
welzijn. Deze bijdrage komt echter niet direct 
bij zekerheid zelf vandaan, maar bij het goed 
waarvan iemand zekerheid heeft.9 

Ten tweede stelt zekerheid via haar over-
tuigingsdimensie de mens in staat om zijn 
aandacht, energie en middelen efficiënt te 
besteden. Kunnen we er bijvoorbeeld van 
uitgaan dat we in de toekomst een redelijk 
inkomen hebben, dan hoeven we geen grote 
hoeveelheden geld opzij te zetten ‘voor het 
geval dat’. Kunnen we erop rekenen dat we 
veilig zijn op straat, dan hoeven we niet bin-
nen te blijven om risico’s uit de weg te gaan. 
Omgekeerd leidt onzekerheid ertoe dat we 
bronnen van levensgeluk in het nu laten schie-
ten om mogelijk onheil in de toekomst af te 
wenden. Zolang we niet weten of we genoeg 
inkomen zullen hebben, stellen we het krijgen 
van kinderen nog even uit; als we niet kunnen 
uitsluiten dat ons buiten iets zal overkomen, 
doen we ’s avonds maar geen blokje om. Hoe 
minder doemscenario’s er openliggen in ons 
hoofd, hoe beter we onze aandacht, energie en 
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middelen kunnen wijden aan de werkelijke 
loop van ons leven. Ook op die manier draagt 
zekerheid dus bij aan ons welzijn.10 

Tot slot heeft zekerheid middels haar 
gevoelsdimensie een positief effect op het 
menselijk gemoed. Het gevoel van gerust-
stelling dat zekerheid in het algemeen met 
zich meebrengt ervaren mensen doorgaans 
als prettig. Een bepaald basisniveau van dit 
gevoel functioneert zelfs als een fundament 
dat nodig is om de capaciteiten van lichaam 
en geest te kunnen benutten: extreme stress, 
angst en bezorgdheid trekken een wissel op 
onze vermogens om logisch na te denken, 
actie te ondernemen en te genieten. Uiteraard 
ervaren we bepaalde vormen van spanning af 
en toe als plezierig (denk aan het inzetten van 
een stapel fiches op rood in het casino), en er 
zijn sensatiezoekers die zelfs bijzonder veel 
van dit gevoel houden (bergbeklimmers bij-
voorbeeld). Toch kunnen we in het algemeen 
alleen genieten van incidentele momenten 
van onzekerheid als we kunnen leunen op een 
bredere emotionele basis van zekerheid. Ook 
het gevoel van zekerheid draagt dus direct bij 
aan het menselijk welbevinden.11

Al met al luidt de tweede les uit de politieke 
filosofie dat zekerheid wel degelijk een be-
langrijke rol speelt in het goede leven, zowel 
direct als indirect. Daaraan draagt elke dimen-
sie van zekerheid weer op een andere manier 
bij. Interessant genoeg wordt het belang van 
zekerheid in de praktijk vaak pas duidelijk 
wanneer zekerheid wegvalt: pas wanneer 
blijkt dat de beschikbaarheid van een bepaald 
goed in de toekomst niet gegarandeerd is, ko-
men we erachter hoeveel we om dat goed zelf 
geven, hoe sterk we leunen op het idee dat het 
in de toekomst beschikbaar is en hoe fijn het is 
om onbezorgd te leven.

Les 3: moreel verantwoordelijk voor 
 elkaars zekerheid

Ethiek gaat niet alleen over de vraag wat er 
bijdraagt aan het welzijn van het individu (het 
goede), maar ook over de vraag wat we elkaar 

onderling verschuldigd zijn (het juiste). De tak 
van de ethiek die aan deze laatste kwestie is 
gewijd, noemen we ook wel de moraliteit. Een 
interessante vraag om te stellen in het kader 
van dit artikel is waarom mensen een morele 
verplichting zouden hebben om elkaar zeker-
heid te bieden. In de filosofie bestaan er uiteen-
lopende theorieën over de vraag wat mensen 
elkaar verschuldigd zijn, en in de meeste 
daarvan speelt zekerheid geen expliciete rol. 
Dat is in principe niet verrassend, immers: als 
een theorie al vaststelt dat mensen elkaar iets 
verschuldigd zijn (bijvoorbeeld respectvolle 
behandeling), dan geldt die regel zowel nu als 
in de toekomst, en spreekt het dus voor zich 
dat mensen elkaar ook zekerheid daarvan 
verschuldigd zijn (in dit geval zekerheid van 
respectvolle behandeling). Maar er is ook een 
stroming in de morele filosofie waarin zeker-
heid een meer uitdrukkelijke rol lijkt te spelen. 
Dit is de ‘vulnerability theory’, een theorie die 
de menselijke kwetsbaarheid centraal stelt.

Het mensbeeld waarop een groot deel van 
de westerse politieke filosofie gebouwd is, is 
dat van het zelfstandige, rationele, gezonde, 
volwassen individu. Uit morele theorieën 
gebouwd op dit mensbeeld spreekt in veel 
gevallen bovenal het belang van de regel dat 
individuen elkaar niet in hun handelen die-
nen te belemmeren. In lijn met dit idee wordt 
de staat vaak gezien als de autoriteit die garan-
deert dat mensen afblijven van elkaar en van 
elkaars bezittingen — met andere woorden, de 
staat schept zekerheid van fysieke integriteit 
en eigendom. Dit zien we bijvoorbeeld terug 
in de vroege sociaal-contracttheorieën zoals 
die van Thomas Hobbes.12 

‘Vulnerability theorists’ vertrekken vanuit 
een heel ander mensbeeld. Zij benadrukken 
dat mensen belichaamde wezens zijn. Daar-
door zijn ze voor een groot deel van hun leven 
afhankelijk van de zorg van anderen, zoals 
tijdens hun kindertijd, ouderdom en periodes 
van ziekte. Bovendien maakt dit hen onver-
mijdelijk kwetsbaar voor de slagen van het 
lot, of die nu te maken hebben met acties van 
anderen, haperingen van het eigen lichaam 
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of grillen van de natuur. Uit die kwetsbaar-
heid of afhankelijkheid ontstaat niet slechts 
een morele verplichting om elkaar niet aan te 
vallen, zoals die in de vroege sociaal-contract-
theorieën centraal staat, maar ook de morele 
plicht om voor elkaar te zorgen als dat nodig 
is. Anders gezegd: omdat er in het leven niet 
de zekerheid bestaat dat onheil uit zal blijven, 
moeten mensen elkaar de zekerheid bieden 
dat ze elkaar zullen opvangen als dat onheil 
zich voordoet. Wat mensen elkaar volgens 
deze theorie verschuldigd zijn, is dus niet al-

leen zekerheid van fysieke integriteit en eigen-
dom, maar bestaanszekerheid in bredere zin. 
In het creëren van de instituties waarbinnen 
deze morele plicht wordt vervuld, is er volgens 
veel vulnerability theorists opnieuw een be-
langrijke rol weggelegd voor de staat.13

Uit deze specifieke filosofie spreekt een der-
de les over zekerheid: zekerheid, in ieder geval 
van de dingen die we nodig hebben om in ons 
bestaan te voorzien, is iets wat we als mensen 
voor elkaar zouden moeten scheppen. In dit 
licht lijkt het geen gek idee om zekerheid als 
kern te nemen voor moreel verantwoorde 
politiek. Maar met die conclusie zijn we er 
nog niet. Want wat voor zekerheden zouden 
er hier en nu gecreëerd moeten worden en op 
welke manier? 

Zekerheid: van theorie naar praktijk

Bij de politieke filosofie kun je goed terecht 
voor conceptuele analyses en ethische theorie-
en; concrete raad voor de politieke praktijk zal 

je er minder snel vinden. Toch zal ik hier een 
poging wagen om de stap te maken van de po-
litieke filosofie van zekerheid naar de politiek 
van zekerheid. Maar laat ik allereerst opnieuw 
twee lessen uit dit stuk onderstrepen: zeker-
heid speelt beslist een belangrijke rol in het 
goede leven en er zijn redenen om aan te ne-
men dat we als mensen verantwoordelijkheid 
dragen voor elkaars bestaanszekerheid — rede-
nen die in ieder geval voor sociaal-democraten 
overtuigend zouden moeten zijn. Vanuit dit 
perspectief hoeft zekerheid dus niet alleen 
een mooi marketingconcept te zijn, maar kan 
het ook een startpunt vormen voor ethisch 
verantwoorde politiek. 

Om vanuit dit startpunt nu ook daadwer-
kelijk de goede richting op te gaan, dient de 
PvdA twee dingen te onderzoeken. Ten eerste: 
van welke zaken zou er — in dit land, op dit mo-
ment — (meer) zekerheid geschapen moeten 
worden? Ten tweede: op welke manieren zou 
dit moeten gebeuren? Voor het beantwoorden 
van deze vragen is er in de eerste plaats em-
pirisch onderzoek nodig. Niettemin kan het 
filosofische perspectief hierbij tot op zekere 
hoogte ook van pas komen. Laat ik daarom 
mijn gedachten over beide kwesties delen.

Te beginnen met de vraag welke goederen 
er in het huidige Nederland zekerheid ge-
creëerd zouden moeten worden? Vanuit de 
filosofische inzichten uit de vorige paragrafen 
kan gesteld worden dat het in ieder geval zou 
moeten gaan om de dingen die mensen nodig 
hebben om in hun bestaan te voorzien. In 
onze samenleving zouden een fijne woning, 
een prettige leefomgeving, goed onderwijs, 
degelijke zorg en goedbetaald werk allemaal 
in die categorie kunnen vallen. In het licht van 
het woningtekort, de klimaatverandering, 
het tekort aan leraren en zorgpersoneel en de 
flexibilisering van de arbeidsmarkt lijkt zeker-
heid van deze goederen in ons land momen-
teel onder druk te staan. Voor de politiek lijkt 
het daarom een goed idee om in te zetten op 
meer zekerheid van deze zaken.

Volgens sommigen is er nog een bron van 
onzekerheid die aangepakt zou moeten wor-

Josette Daemen De politieke filosofie van zekerheid

Zekerheid stelt de mens 
in staat om zijn aandacht, 
energie en middelen efficiënt 
te besteden
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den: verandering van de nationale identiteit 
en maatschappelijke normen als gevolg van 
immigratie, globalisering en progressieve 
politiek. Het is aannemelijk dat de mens 
voor het leiden van een goed leven een cul-
tureel kader nodig heeft dat in zekere mate 
constant is.14 Toch zijn de dingen waarvan 
sommigen in dit licht meer zekerheid zou-
den willen zien — de nationale identiteit en 
maatschappelijke normen zoals we die nu 
specifiek kennen — van een andere aard dan 
de goederen die hierboven zijn besproken 

— zoals een woning, een baan en onderwijs. 
De zaken in de laatste categorie zijn evident 
goed voor iedereen; in de eerste categorie vin-
den we echter ook zaken waarvan men zich 
zou kunnen afvragen of dat wel het geval is. 
Neem een ongewijzigde Sinterklaastraditie 
of het traditionele man-vrouwrolpatroon: 
voor respectievelijk niet-witte Nederlanders 
en vrouwen zijn deze dingen niet per se goed. 
Zekerheid van deze cultuurelementen zou 
het welzijn van deze groepen juist in de weg 
kunnen staan. De politiek doet er daarom 
goed aan om voor elk van de zaken waarvan 
zekerheid bepleit wordt na te gaan of het wel 
gaat om een goed dat voor iedereen bijdraagt 
aan zijn of haar welzijn.

Dan de vraag op welke manieren er meer 
zekerheid zou moeten worden gecreëerd. 
De overheid kan hiervoor een prima vehikel 
vormen. Die heeft daarvoor verscheidene mid-
delen tot haar beschikking. Allereerst kan het 
introduceren van een recht op een bepaald 
goed worden gezien als een formele manier 
om zekerheid van dat goed te scheppen — zo 
biedt het recht op gelijke behandeling als het 

goed is zekerheid van gelijke behandeling. 
Daarnaast kunnen de kaders waarbinnen in-
stituties functioneren op zo’n manier worden 
vormgegeven dat ze minder grillig zijn in hun 
effecten — denk aan beteugeling van de finan-
ciële markten om meer economische zeker-
heid te creëren. Tot slot kan de overheid met 
gerichte beleidsmaatregelen meer zekerheid 
proberen te scheppen van specifieke goederen 
— neem bijvoorbeeld natuurbeschermings-
maatregelen gericht op het behouden van 
flora en fauna.

Daarbij moet aangetekend worden dat er 
altijd voorzichtigheid geboden is wanneer 
de overheid meer macht naar zich toetrekt, 
ook wanneer het doel is om meer zekerhe-
den te scheppen voor burgers. Dit mag er 
niet toe leiden dat de staat op zichzelf een 
gevaar gaat vormen voor mensen en daar-
mee juist hun zekerheid aantast.15 Ook de 
specifieke maatregelen waarmee zekerheid 
wordt gecreëerd moeten goed doordacht 
worden. De geschiedenis maakt duidelijk 
dat methodes om zekerheid te scheppen — 
met name wanneer het fysieke veiligheid 
betreft — kunnen inhouden dat bepaalde 
individuen worden bestempeld als ‘gevaar’ 
of ‘risico’.16 Veiligheidspraktijken waarbij 
sommige mensen op basis van demografi-
sche kenmerken als potentiële terrorist of 
fraudeur worden aangemerkt, gelden als 
hedendaagse voorbeelden van dit fenomeen. 
Daarmee komt juist de zekerheid — of veilig-
heid — van deze mensen in het geding. Het 
is dus zaak om te voorkomen dat pogingen 
om zekerheid te vergroten uiteindelijk het 
tegenovergestelde effect hebben. Bovendien 
is absolute zekerheid in sommige gevallen 
een onhaalbaar ideaal. Des te belangrijker is 
het voor de politiek om niet door te slaan in 
het streven naar zekerheid, maar steeds het 
welzijn van burgers voor ogen te houden. 

Voor de politiek van zekerheid zijn er dus 
nog genoeg puzzels om op te lossen en valkui-
len om te vermijden. Maar vanuit de politieke 
filosofie van zekerheid durf ik al met al te stel-
len: het is het proberen waard. 

Josette Daemen De politieke filosofie van zekerheid

Onzekerheid leidt ertoe dat 
we bronnen van levensgeluk 
in het nu laten schieten
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Column

Meer geld naar de zorg

Door Marijke Linthorst
Redacteur S&D, oud-Eerste Kamerlid PvdA

Opeens staan ze in het middelpunt van de 
belangstelling, de zorgmedewerkers. Helden 
zijn het, met vitale beroepen, waar we voor 
klappen en spandoeken voor ophangen. En 
natuurlijk, de crisis maakt de omstandighe-
den waarin zij hun werk moeten verrichten 
extra zwaar. Maar de aard van hun inzet is niet 
wezenlijk veranderd. Op zorgpersoneel wordt 
al jaren een beroep gedaan om nog een ‘tandje 
bij te zetten’. 

Een mooie illustratie vormt de nieuwe 
cao ziekenhuizen. Naast een bescheiden 
loonsverhoging is vooral ingezet op het ver-
beteren van de balans tussen werk en privé. 
Zo geldt na een bereikbaarheidsdienst een 
rustperiode van acht uur voordat mensen 
weer aan het werk gaan (dat was zes uur) en 
wordt er een toeslag betaald als personeel 
wordt opgeroepen voor een extra dienst die 
binnen 72 uur moet ingaan (dat was 24 uur). 
Om dit resultaat te bereiken waren ruim 
negen maanden nodig, waarin de zorgme-
dewerkers verschillende acties voerden en 
het in november zelfs tot een landelijke zie-
kenhuisstaking kwam. Al was de staking niet 
echt een staking. Alleen planbare, niet acute 
behandelingen werden afgezegd. En voor 
kinderen gingen ook deze door. Want verbe-
tering van de eigen positie mag natuurlijk 
niet ten koste gaan van kwetsbare patiënten. 
Vinden de zorgverleners. 

Hoe komt het dat het zoveel moeite kostte 
om tot een fatsoenlijke cao te komen? De 
publieke opinie is helder. Volgens onderzoek 
van het SCP was in het voorjaar van 2019 75 % 
van de burgers van mening dat er (veel) meer 

geld naar de zorg moet. Vooral te besteden 
aan meer personeel, betere salarissen en 
vermindering van de werkdruk. Maar hoe-
wel de burgers (via premies en belastingen) 
uiteindelijk de zorgkosten betalen, gaan zij 
niet over de hoogte en de besteding van het 
budget. De mate waarin de zorg zich mag 
ontwikkelen wordt bepaald door financiële 
randvoorwaarden. In het hoofdlijnenakkoord 
(een overleg tussen het ministerie van VWS, 
de zorgverzekeraars en de zorgaanbieders) is 
vastgelegd dat de ziekenhuiskosten, ondanks 
de stijgende zorgvraag, jaarlijks met niet meer 
dan 1,7 % mogen stijgen. Vanaf 2022 staan de 
ziekenhuizen zelfs op de nullijn. 

Binnen de financiële randvoorwaarden 
is het besluitvormingsproces opgesplitst in 
deelbeslissingen met deelbelangen. Zo zal 
iedere ziekenhuisbestuurder proberen de ei-
gen instelling financieel gezond te houden en 
te snijden in de kosten. Dat kan gaan van het 
beperken van voorraden tot het sluiten van de 
Spoedeisende Hulppost. Positief voor het be-
drijfsresultaat maar niet per definitie positief 
voor de zorg als geheel. 

Na de crisis moeten we de grondslagen 
van het zorgstelsel maar eens opnieuw over-
denken. Positief is dat ‘corona’ één ding heel 
duidelijk heeft gemaakt. Dat de crisis zo voort-
varend kon worden aangepakt was te danken 
aan verregaande samenwerking, tot over de 
grenzen heen. (Je moet er niet aan denken wat 
er gebeurd zou zijn als het opschalen van de 
IC-capaciteit en het verplaatsen van patiënten 
afhankelijk zou zijn geweest van de goedkeu-
ring van de Autoriteit Consument en Markt.)

Als dit ertoe leidt dat pogingen om te ko-
men tot marktwerking in de zorg voorgoed 
tot het verleden behoren is er te midden van 
alle ellende een lichtpuntje. 
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Oudoom

A. L. Snijders

Mijn oudoom Jaspik Snijders is een liefhebber en kenner van de dichter Kavafis (1863–
1933), die werd geboren in Alexandrië en daar ook stierf. Hij was een dichter die na z’n 
dood wereldberoemd werd en nog steeds is. Mijn oudoom is een man die me graag 
onverwacht een bezoek brengt. Gisteren, 4 april, stond hij voor m’n deur die ik aanvan-
kelijk niet voor hem opende. Ik had hem drie jaar niet gezien en vroeg me af waarom hij 
me juist in deze moeilijke tijden bezocht. Als hij nu een maand geleden had aangebeld 
had ik het wel kunnen begrijpen, hij was altijd een vreemde man geweest die laat of 
niet reageerde op het dagelijkse nieuws. Deze keer wist hij wel dat een virus ons leven 
beheerste, maar hij dacht dat wij als familieleden geen gevaar liepen. Ik legde hem uit 
dat ik hem onder protest  zou binnenlaten als we zeker anderhalve meter van elkaar ver-
wijderd zouden blijven. Dit lukte, hij had een bundel onvoltooide gedichten van Kavafis 
bij zich, vertaald door Mario Molegraaf, die niet alleen vertaalde, maar ook moeilijke pas-
sages uitlegde.

Ik bladerde en bleef hangen bij het volgende gedicht.

Bisschop Pegasios

Zij betraden de prachtige tempel van Athena,

de christelijke bisschop Pegasios

de christelijke prins Julianos.

Ze bekeken met verlangen en liefde de beelden —

toch spraken ze aarzelend,

met toespelingen, met dubbelzinnige woorden,

met zinnen vol voorbehoud,

want de een was niet zeker van de ander,

en dus vreesden zij zich bloot te geven,

de valse christelijke bisschop Pegasios

de valse christelijke prins Julianos.

Over deze prins en bisschop wilde ik wel eens wat meer weten. In de uitleg stond: ‘Het 
speelt in 355 in de buurt van Ilion, waar een beroemde tempel van Athena was. Julianos, 
de latere keizer, had heimelijk het christendom al afgezworen. Ook bisschop Pegasios 
was in het geheim heiden.’ 
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A. L. Snijders

Ik vroeg of er ook gedichten waren opgenomen die geen uitleg behoefden. Jaspik koos er 
een uit.

Op de kade

Bedwelmende nacht, in het donker, op de kade.

En later in de kleine kamer van het hoeren-

hotel — waar we ons volkomen aan onze ziekelijke 

hartstocht overgaven, uur na uur, aan ons soort liefde —

tot de ramen oplichtten bij de nieuwe dag.

Vanavond, net zo’n nacht, liet voor mij

die nacht van zo lang her herleven.

Geen maan, erg donker

(maar goed ook). De nacht van onze ontmoeting

op de kade; op grote afstand

van de cafés en de bars.

Op de achterflap stond: ‘In deze gedichten, onvoltooid of niet, zit de hele Kavafis. Poëzie 
om te lezen, maar vooral om mee te leven, vervuld van de verslavend-verschrikkelijke 
spanning van het verbodene. Als je geen homo bent, wil je het na het lezen van de 
 gedichten van K.P. Kavafis onmiddellijk worden.’ 

Mijn oudoom Jaspik Snijders was toevallig homo, maar toen ik hem vroeg of dat 
ook de aantrekking van Kavafis was, moest hij lachen. ‘Nee, ik ken ook homoseksuele 
dichters die slechte gedichten schrijven.’
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S&D online lezen

Abonnees van S&D kunnen de meest recente artikelen direct 
online lezen. Ook komt er een maandelijkse  attendering van 
nieuw verschenen artikelen per mail.

Wilt u S&D online lezen en/of per mail geattendeerd worden 
op nieuwe artikelen? Geef dan uw naam en e-mailadres aan 
ons door via send@wbs.nl. Wij sturen u vervolgens de gege-
vens toe waarmee u een account kunt aanmaken op de web-
site van de Wiardi Beckman Stichting.
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A. L. Snijders
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Economie is zoveel meer dan het bnp
  

Twan van Lieshout woont en werkt in het door de coronacrisis zwaar getroffen Spanje, en 
weegt op verzoek van de redactie van S&D het Nederlands eigenbelang af tegen Europese 
solidariteit. Een valse tegenstelling, concludeert hij. Het beste zou het zijn als zuidelijke 
lidstaten zelf genoeg inkomsten kunnen genereren. Hij laat zien hoe Nederland daaraan 
kan bijdragen.

Veel aandacht is er dit nummer verder voor de economie. Dat hoeft natuurlijk niet te 
verbazen, met een recessie die ons in de nek hijgt. Maar de auteurs in dit nummer willen 
vooral een andere economie. Paul de Beer en Maarten Keune pleiten voor een radicale 
verschuiving van het stimuleren van winst en consumptie — zoals de afgelopen jaren het 
beleid was — naar serieuze investeringen in de publieke diensten. Robert Kleinknecht 
laat zien hoe arbeidsproductiviteit en economische groei verknoopt zijn, en betoogt dat 
het verstandig is te streven naar een ander soort productiviteitsgroei en naar duurzame 
groei. Als het aan Marius Kat en Paul Tang ligt, stappen we af van de ‘economie voor alles 
mentaliteit’ en richt ons overheidsbeleid zich in het vervolg op bredere doelen dan groei 
uitgedrukt in bruto nationaal product. André Kno�nerus ten slo�e laat zien dat volks-
gezondheid en economie nooit tegen elkaar uitgeruild kunnen worden.

Verder schrijft Alyt Damstra over de bepalende rol van media-aandacht in verkiezings-
tijd, maakt Annemarie Kok zich bezorgd over de voornemens die de PvdA heeft voor ‘een 
sterkere democratie’ en doet Meike Bokhorst verslag van werkbezoeken aan Den Haag 
Zuidwest. 

Annemarieke Nierop, hoofdredacteur

Redactioneel
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Erkenning

Door Marijke Linthorst
Redacteur S&D, oud-Eerste Kamerlid PvdA

De coronacrisis heeft voor een verschuiving 
gezorgd in de waardering van verschillende 
beroepsgroepen. Niet alleen artsen en ver-
pleegkundigen worden als essentieel gezien, 
ook schoonmakers, vakkenvullers en distri-
buteurs blijken van cruciaal belang om de 
samenleving overeind te houden. Het is goed 
dat deze erkenning (eindelijk) ontstaat, maar 
nog beter zou het zijn als er ook consequen-
ties aan verbonden zouden worden. Want er is 
een groot verschil tussen de manier waarop in 
theorie over laagopgeleiden wordt gesproken 
en de praktijk. 

Dat begint al met de status van de beroeps-
opleiding. Voor veel ouders en kinderen is het 
vmbo geen positieve keuze. Vaak ga je naar 
het vmbo omdat je niet naar de havo of het 
vwo kunt. Voor dit negatieve imago is ook de 
overheid verantwoordelijk. Bij de hervorming 
van het lager beroepsonderwijs, in 1999, werd 
niet alleen de mavo aan het beroepsonderwijs 
toegevoegd, maar ook het voortgezet speciaal 
onderwijs. In het aldus gevormde vmbo moes-
ten ook de meest kwetsbare leerlingen hun 
plek vinden. In de publieke opinie ontstond 
het beeld van het vmbo als afvalputje. 

De perspectieven voor laagopgeleiden zijn 
ook niet bepaald rooskleurig. Hun salaris 
is laag (laagopgeleid staat veelal gelijk aan 
laagbetaald), kinderen van laagopgeleiden 
komen regelmatig terecht op een onderwijs-
type dat geen recht doet aan hun capacitei-
ten en ook wat betreft gezondheid trekken 
laagopgeleiden aan het kortste eind. Zij leven 
gemiddeld zes jaar korter dan hoogopgelei-
den en van die kortere levensduur worden 
ook minder jaren in goede gezondheid door-
gebracht.

Bij het ontstaan en toenemen van deze 
verschillen speelt een aantal factoren een rol. 
Zoals het gegeven dat het werk van laagopge-
leiden vaak zwaar en soms risicovol is en zij 
minder geld kunnen besteden aan ontspan-
ning en gezond gedrag. De oplossing wordt 
vooral gezocht in voorlichting: mensen moe-
ten zich bewust worden van de risico’s van 
roken, drinken en overgewicht en dan zullen 
ze hun gedrag wel aanpassen. 

Nu is er natuurlijk niets mis met bewust-
wording. Maar in dit geval wordt de oplossing 
van de problematiek wel heel eenzijdig op het 
bordje van het individu gelegd. Als we erken-
nen dat veel laagbetaalde functies maatschap-
pelijk van groot belang zijn en tegelijkertijd 
constateren dat zij vaak vroegtijdige slijtage 
van de betrokken werknemers tot gevolg heb-
ben, zijn structurele oplossingen geboden. We 
zouden er op zijn minst voor moeten zorgen 
dat laagbetaalden een grotere kans krijgen 
om gezond hun pensioen te halen. Bijvoor-
beeld door een geleidelijke verkorting van 
hun werktijd of door voor hen de pensioenge-
rechtigde leeftijd naar voren te halen. Meestal 
zijn voorstellen tot aanpassing gebaseerd op 
het uitsmeren van de uitkeringen over een 
langere periode. Dat komt in de praktijk neer 
op lagere maandbedragen. Voor veel laagbe-
taalde werknemers is dat geen serieuze optie. 

In een onderzoek uit 2017 is door het Eco-
nomisch Instituut voor de Bouwnijverheid 
(EIB) berekend welk bedrag laagbetaalden 
mislopen in vergelijking tot hoger betaalden. 
Laagbetaalden dragen langer premies af en 
maken korter gebruik van AOW en pensioen. 
In totaal scheelt dat € 60.000. Voldoende om 
de AOW vijf jaar eerder uit te keren. De corona-
crisis biedt een uitgelezen gelegenheid om de 
met de mond beleden waardering voor lager 
betaalde beroepen ook in financiële verbete-
ringen om te ze�en. 



S &   D Jaargang 77 Nummer 3 Juni 2020

55

Eigenbelang én Europese 
solidariteit
Als we willen dat Europa de coronacrisis doorstaat, dan kan 
Nederland niet ongeïnformeerd zuidelijke landen als Spanje 
bekritiseren omdat ze zogenaamd te weinig hervormd hebben. 
Zowel met het oog op solidariteit als omwille van welbegrepen 
eigenbelang is het zaak een betrouwbare partner te zijn voor de 
zwaarder getroffen EU-lidstaten. 

TWAN VAN LIESHOUT 

Freelance journalist en voormalig FNV-vakbondsbestuurder, woonachtig in Madrid 

‘Walgelijk’. Zo noemde de Portugese premier 
António Costa de uitlatingen van Wopke 
Hoekstra, en hij had gelijk. De CDA-minister 
meende niet alleen extra corona-middelen 
voor zuidelijke landen via het Europees Sta-
biliteitsmechanisme (ESM) te moeten blok-
keren, maar dit ook gepaard te moeten laten 
gaan met het verordonneren van een onder-
zoek naar een vermeend gebrek aan begro-
tingsdiscipline van zuidelijke landen. 

Je zou het als een diplomatieke blunder 
kunnen afdoen, ware het niet dat deze ar-
rogantie inmiddels een kleine Nederlandse 
traditie begint te worden. Van Mark Ru�es 
‘geen cent naar Griekenland’ tot Jeroen 
Dijsselbloems badinerende opmerking dat 
zuidelijke landen niet om solidariteit moe-
ten vragen als ze hun geld aan ‘Schnaps und 
Frauen’ hebben uitgegeven. Op de een of an-
dere manier schijnt het in Nederland bon ton 
te zijn om zuidelijke EU-partners weg te ze�en 
als hervormingsluie verspillers. Een vijfde 
wiel aan de euro-wagen, meestal vergezeld 
met een Bolkesteinse opmerking dat ‘ze nooit 

lid hadden mogen worden’.1 Het maakt geen 
bijster geïnformeerde indruk, want op zowel 
de gelijkschakeling van alle zuidelijke landen, 
als op hun zogenaamde onvermogen tot be-
zuinigen is veel af te dingen. 

Verschillen en overeenkomsten

Er zijn op economisch gebied natuurlijk over-
eenkomsten tussen landen als Portugal, Italië, 
Griekenland en Spanje — landen die de aan-
duiding PIGS nog niet vergeten zijn. Met name 
Italië en Spanje zijn zeer vergrijsde landen, 
ook in vergelijking met Nederland of Duits-
land. Niet voor niets sloeg Covid-19 er zo hard 
toe. Ook zijn het landen waar de vorige crisis 
nog niet was verwerkt, met weinig reserves en 
een gedaalde maar nog steeds relatief hoge 
werkloosheid.2

Een derde overeenkomst tussen de zuidelij-
ke landen is hun hogere rente op staatsschuld. 
Dit wordt niet alleen veroorzaakt doordat 
de markt hun kans op faillissement hoger 
inschat en daardoor een hogere risicopremie 
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vraagt, maar ook doordat in tijden van crisis 
kopers van schuldpapier zoeken naar zeker-
heid en er zodoende binnen de muntunie al-
tijd een vlucht is naar veilige (Duitse of Neder-
landse) obligaties.3 Zwakkere landen binnen 
een muntunie, in dit geval de zuidelijke, wor-
den daardoor automatisch met een hogere 
rente opgezadeld, ongeacht hun vermeende 
(on)wil tot hervormingen of bezuinigingen. 
Aangezien zuidelijke landen op dit moment 
allen een hoge staatsschuld hebben, is een 
verhoging van de rente direct problematisch 
voor hun overheidsfinanciën.

Anderzijds bestaan er tussen de zuidelijke 
EU-lidstaten grote economische verschillen, 
die bovendien een interessant licht werpen 
op hun vermeende spilzucht. Waar nu alle 
landen qua staatsschuld boven de 100 % van 
het bbp zi�en, was dit voorheen wel anders. 
Griekenland en met name Italië hebben altijd 
een hoge schuld gehad. Bij Italië staat daar 
tegenover dat als je de rentelast op de staats-
schuld niet meerekent, er sinds 1992 op één 
jaar na altijd (primaire) begrotingsoverschot-
ten zijn geweest.4 Griekenland is met zijn 
huidige overscho�en een apart verhaal omdat 
deze geforceerd werden via de Europese steun-
programma’s. Spanje had in 2007 een staats-
schuld van 42,4 %, en deed het daarmee beter 
dan Nederland (50,5 %) of Duitsland (66,5 %).5 In 
de periode 2005-2007 had het land bovendien 
een structureel begrotingsoverschot.6 Dit 
duidt weinig op spilzucht, maar eerder op een 
ander probleem: de vorige bankencrisis. Laten 
we hierbij inzoomen op Spanje. 

Zuidelijke onwil tot hervorming?

Zoals we zagen was de Spaanse overheidsposi-
tie vóór de bankencrisis, die later uitmondde 
in de economische crisis en de euro-crisis, 
betrekkelijk goed. Dat was niet in de laatste 
plaats te danken aan inkomsten die gegene-
reerd werden uit een bloeiende economie die 
dreef op explosief stijgende vastgoedprijzen 
en megalomane infrastructurele projecten. 
Uiteindelijk bleek het een bubbel, gefacili-

teerd door een netwerk van soms corrupte 
bestuurders en falend toezicht op zwakke 
regiobanken. Deze failliete banken werden sa-
mengebracht in één bank en die moest vervol-
gens gered worden door de overheid. Samen 
met de gevolgen van de economische crisis 
steeg hierbij de Spaanse staatsschuld van 42 % 
in 2007 naar bijna ruim 119 % in 2014.7 

Ook politiek had de bankencrisis enorme 
consequenties. Honderdduizenden woedende 
indignados gingen de straat op, terwijl de zit-
tende sociaal-democratische regering van José 
Luis Zapatero zich onder druk van de financi-
ele markten en de EU genoodzaakt zag tot een 
omvangrijke bezuinigingsoperatie met maat-
regelen als arbeidsmarktflexibilisering, loon-
kortingen in de publieke sector, bevriezing 
van pensioen en het opschorten van cao’s. 

Dit werd de sociaal-democratische partij ui-
teraard fataal tijdens de verkiezingen van 2011: 
de PSOE verloor een derde van haar electoraat. 
De rechtsconservatieve Partido Popular (PP) 
kwam aan de macht, onder leiding van Maria-
no Rajoy. Hij moest in 2012 een beroep doen op 
het ESM om de Spaanse banken te herkapitali-
seren, waaraan overigens geen voorwaarden 
gekoppeld werden. Nie�emin ze�e Rajoy qua 
hervormingen nog een tandje bij door een 
omvangrijke bezuinigingsoperatie te starten 
die de Spaanse overheid moest verkleinen. 

Op het gebied van de arbeidsmarkt im-
plementeerde hij een nu nog steeds gehate 
‘reforma laboral’: een decentralisatie van 
cao-onderhandelingen en een uitkleding van 

Op de een of andere manier 
schijnt het in Nederland  
bon ton te zijn om zuidelijke  
EU-partners weg te ze�en als 
hervormingsluie verspillers
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collectieve en individuele arbeidscontracten, 
waarbij met name jongeren massaal eindigen 
in precaire contracten die vaak maar een paar 
weken of maanden duren.8 Na bijna zeven 
jaar PP-beleid kwam er dit jaar eindelijk weer 
een volwaardig functionerende sociaal-demo-
cratische regering aan de macht. Eén van de 
speerpunten: het gedeeltelijk terugdraaien 
van de bezuinigingen en de arbeidsmarkt-
flexibilisering. 

Het punt moge duidelijk zijn: het idee dat 
er in een zuidelijk land als Spanje niet of nau-
welijks hervormd is, klopt volstrekt niet. Wel 
kampen landen als Spanje en Portugal nog met 
een hoge schuld, en zijn ze daarom kwetsbaar 
voor hoge rente op hun staatsschuld. En jawel, 
Spanje zou ook steviger de economie ter hand 
kunnen nemen, bijvoorbeeld door overheids-
diensten te moderniseren of de (arbeids)pro-
ductiviteit te laten stijgen door te investeren in 
beroepsonderwijs en innovatie.9 Hierdoor zou 
de economie minder hoeven steunen op het 
toerisme, de bouw en de landbouw. 

Dit laatste zou overigens pleiten voor meer 
publieke investeringen in plaats van besparin-
gen, en die ruimte had het land de afgelopen 
jaren niet, ook vanwege de eerdere bezuinigin-
gen. Maar om, zoals Hoekstra en Ru�e deden, 
expliciet opnieuw allerlei bezuinigingen en 
flexibilisering te eisen wanneer landen — zon-
der dat ze daar iets aan kunnen doen — harder 
dan Nederland door een virus getroffen wor-
den, gaat niet aan. Ook niet als er structurele 
belangen op het spel staan die de kern vormen 
van een ouder Europees verdelingsvraagstuk. 

Coronacrisis rakelt oude muntunie- 
discussie op

Zowel Spanje als Italië werden buitenproporti-
oneel hard geraakt door de Covid-19 uitbraak, 
en zagen zich gedwongen tot een gehele lock-
down. Het verschil tussen noordelijke en zui-
delijke landen zat tijdens de corona-uitbraak 
niet in het feit dat alle nationale overheden 
ongekende bedragen in willen ze�en om de 
economie te ondersteunen en inkomens van 

werknemers op peil te houden. Het verschil 
zat wel in de mogelijkheden om aan deze be-
dragen te komen.

Waar de Nederlandse minister Hoekstra 
nog zelfverzekerd opmerkte dat ‘onze zak-
ken echt heel diep zijn en ik ben bereid om ze 
allemaal te legen’, was de situatie in Spanje 
en Italië wel anders. Direct steeg de rente op 
de financiële markten op de uitgifte van hun 
nieuwe langlopende obligaties. En als gezegd, 
deze landen hebben dusdanig hoge schulden 
dat dit een probleem is.

Om het zuiden toch te helpen, zijn er ver-
schillende mogelijkheden. De meest belangrij-
ke kwam via de Europese Centrale Bank (ECB), 
die met haar Pandemic Emergency Purchase 
Program (PEPP) halverwege maart besloot tot 
schuldenopkoop, hetgeen de zuidelijke rentes 
omlaag bracht. Het probleem hiervan is dat de 
ECB niet democratisch gecontroleerd wordt 
en dus zelfstandig de kastanjes uit het vuur 
moet rapen.10 Bovendien ligt het ECB-beleid 
in Duitsland (juridisch) onder vuur, hetgeen 
twijfels doet rijzen over de toekomstige houd-
baarheid. Het zou dus beter zijn om te komen 
tot een politieke Europese oplossing. 

Ten eerste was er de startoptie om deze 
landen te steunen via het ESM, het noodfonds 
voor (asymmetrische) economische schokken 
in de EU. Het fonds is deels voorgefinancierd, 
waarbij Italië en Spanje overigens op basis 
van hun grotere bevolking en bnp een groter 
deel hebben ingelegd dan Nederland.11 Het 
probleem van dit fonds is dat er normaal 
gesproken voorwaarden aan vastzi�en, zoals 
een door de trojka gemonitord hervormings-
programma.

Het idee dat er in Spanje 
niet of nauwelijks  
hervormd is, klopt niet
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Deze austerity-pakke�en hebben sinds 
de Griekse steunprogramma’s terecht een 
slechte naam in het zuiden. Bovendien zijn 
voorwaarden niet gerechtvaardigd, omdat de 
crisis door het coronavirus is veroorzaakt, en 
niet door slecht financieel beleid. Ten tweede 
kwamen de oude plannen weer terug om via 
eurobonds de zuidelijke landen te helpen. Bin-
nen dezelfde gezamenlijke schulduitgifte wa-
ren er vervolgens weer twee mogelijkheden: 
de structurele eurobonds, of een tijdelijke fa-
ciliteit waar bij via zogenaamde coronabonds 
alleen voor nieuwe schulden binnen deze 
crisis een gezamenlijke garantie zou worden 
afgegeven. 

Door de Nederlandse boude stellingname 
ontspoorde deze discussie, hetgeen de zuide-
lijke landen overigens niet slecht uitkwam. Wat 
was hier de oorzaak van? De coronacrisis revita-
liseerde en accelereerde een veel langer lopen-
de loopgravenoorlog tussen noord en zuid. Dit 
debat gaat over de voor- en nadelen van onze 
muntunie. Het centrale probleem dat al jaren 
op tafel ligt, is of de voordelen van de euro en 
de interne markt nu werkelijk zo eerlijk ver-
deeld zijn tussen rijke en armere lidstaten. 

Er zijn structurele handelsbalansoneven-
wichtigheden tussen de verschillende landen: 
de Nederlandse en Duitse export profiteren 
van de extra afzetmarkt in het oosten en zui-
den van de EU. Tegelijkertijd hebben de deel-
nemende lidstaten geen gelijke economieën 
en zijn ze niet even competitief.12 Vroeger 
konden landen als Italië en Spanje dit nog 
enigszins rech�rekken met het devaluatie-
instrument, maar deze is bij de introductie 
van de gemeenschappelijke munt weggeval-
len.13 Dan resteert er in crises voor een herstel 
van competitiviteit slechts intern devalueren: 
bezuinigingen, arbeidsmarkthervormingen 
en verlaging van de lonen. 

Het langzame herstel van de vorige crisis 
bewijst dat dit geen goede oplossing voor 
ons allen is, en heeft bovendien de zuidelijke 
landen niet de mogelijkheid gegeven zich 
voor te bereiden op deze nieuwe crisis. Tenzij 
het zuiden geholpen wordt door zogenaamde 

transfers: eurobonds, een gezamenlijke EU-be-
groting of gezamenlijke werkloosheidsuitke-
ringen. Allemaal zaken waar rechts Nederland 
zich al tijden met hand en tand tegen verzet. 
Via de crisis zagen de zuidelijke landen niet 
alleen een kans om deze wensen opnieuw op 
tafel te leggen, maar hadden ze ook een ster-
kere casus. Niet in de laatste plaats door het 
Nederlandse optreden. 

Eigenbelang én Europese solidariteit 

De structurele eurobonds zouden het bo-
vengenoemde probleem kunnen oplossen. 
Ze zijn vooralsnog onbespreekbaar voor vijf 
eurolanden, waaronder niet alleen Nederland 
maar ook het machtige Duitsland, en zullen 
er om die reden niet snel komen. Dat gold niet 
voor het pakket van € 540 mrd waarin de ESM-
middelen zónder hervormingsvoorwaarden 
zaten, waartegen het Nederlandse kabinet 
tandenknarsend het verzet staakte en dat eind 
april tot stand kwam. Nederland haalde een-
zaam bakzeil.  

Toch schijnt er niet veel geleerd te zijn. 
Want opnieuw stelde het kabinet bij monde 
van premier Ru�e na het voorstel van het 
Frans-Duitse herstelfonds (€ 500 mrd, op basis 
van giften) van 18 mei, dat ‘aanspraken op 
hulp gepaard moeten gaan met vergaande 
hervormingen’ voor de wederom vage catego-
rie ‘landen in het zuiden’.14 Nederland zou er 
echter goed aan doen zich dit keer wat welwil-
lender en ruimhartiger op te stellen. Hiertoe 
zijn drie hoofdredenen.

Ten eerste: bezuinigingen tijdens een 
economische crisis werken niet. Dit mag mis-
schien een links standpunt lijken, ware het 
niet dat één van de hoofdactoren van het kabi-
net, namelijk de CDA-minister van Financiën 
Wopke Hoekstra, hier inmiddels ook van over-
tuigd is: ‘Wat echt onverstandig is om in een 
crisis die we nu hebben, is om ook nog eens 
te gaan snoeien. Dat is alsof je je bomen gaat 
snoeien, terwijl het buiten vriest.’15 Kennelijk 
geldt dit volgens het kabinet dan weer niet 
voor buitenlandse EU-partners. 

Twan van Lieshout Eigenbelang én Europese solidariteit
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Opmerkelijk is ook dat de verdere hervor-
mingseisen nooit concreet worden gemaakt, 
maar waarschijnlijk liggen in pensioenver-
sobering en arbeidsmarktflexibilisering. 
Economische analyses van onder andere de 
Europese Commissie signaleren echter dat 
de verregaande flexibiliteit in de Spaanse ar-
beidsmarkt juist het probleem is, omdat het 
de productiviteitsgroei drukt en armoede in 
de hand werkt.16 

De tweede reden is het welbegrepen eigen-
belang: Nederland profiteert buitensporig van 
de interne markt, en de bijbehorende vrijheid 
van goederen, personen, kapitaal en diensten. 
De Nederlandse exportpositie, maar ook de 
mogelijkheden voor bijvoorbeeld pensioen-
fondsen om met hun kapitaal in het zuiden te 
investeren, zijn voor ons van groot belang. Het 
zuiden is zich hiervan bewust, getuige ook de 
Eurostat-data die de Spaanse minister Arancha 
González Laya in een interview aan de Volks-
krant presenteerde: ‘De gezamenlijke markt 
levert een Nederlander gemiddeld 5.000 euro 
op en een Spanjaard minder dan 2.000 euro.’17 
Nederland doet er op basis van eigenbelang 
goed aan om het zuiden tegemoet te komen. 
Of zoals oud DNB-bestuurder Nout Wellink al 
opmerkte: ‘Wij zijn geen rijk noorden meer als 
het hele zuiden omvalt.’18 

Het derde argument is dat voor een sterke 
EU in de toekomst, solidariteit op dit moment 
gewenst is. Een te grote kloof tussen Noord en 
Zuid kan het voortbestaan van de unie op het 
spel ze�en, betoogde ook de Spaanse premier 
Pedro Sánchez in NRC Handelsblad: ‘Zonder 

solidariteit is er geen cohesie, zonder cohesie 
is er onvrede en wordt de geloofwaardigheid 
van het Europese project ernstig geschaad.’19 

Met het niet willen ondersteunen van zui-
delijke landen, wordt de slagkracht van hun 
overheden om de economische klap op te van-
gen verkleind, en dat vergroot nogmaals de 
verschillen tussen de noordelijke en zuidelijke 
economieën. Hierdoor versterkt Nederland 
alleen maar de zuidelijke stemmen die zich 
afvragen wat nu voor hen het voordeel van de 
interne markt en muntunie is. 

Dat probleem is met name in Italië 
prangend, maar ook in een traditioneel pro-
Europees land als Spanje is een eurosceptische 
partij als Vox in opkomst. Het miljard dat 
Ru�e en Hoekstra de zuidelijke landen wilden 
toestoppen getuigde van weinig begrip van de 
situatie en van de onbalans van de muntunie 
op langere termijn.20 Wie zijn vrienden in tij-
den van crisis niet wil steunen, moet niet gek 
staan te kijken als zuidelijke landen zich zul-
len afwenden van het Europese project of dat 
hun steun in de toekomst ook niet wederkerig 
zal zijn. En dat is van belang. Want de Euro-
pese Unie is een van de grootste handelsblok-
ken en een belangrijke globale speler die het 
Nederlandse belang verdedigt in een onzeker 
geopolitiek landschap.

Maar de Europese Unie en de muntunie 
zijn ook bouwwerken die broze funderingen 
hebben. Nederland kan zich de luxe van een 
zwakke Europese Unie in de 21ste eeuw hele-
maal niet permi�eren. Of gaat Nederland in 
navolging van het Verenigd Koninkrijk zelf 
handelsakkoorden sluiten of een tegenwicht 
vormen aan een opkomend China?

Meer inkomsten door minder 
 Nederlandse derving

En Nederland kan meer doen, en liefst buiten 
het terrein waarbij lidstaten alleen maar 
meer schulden moeten aangaan. Beter zou 
het zijn als zuidelijke lidstaten zelf genoeg 
inkomsten genereren. Nederland kan hier 
op verschillende manieren aan bijdragen. 

Twan van Lieshout Eigenbelang én Europese solidariteit

De coronacrisis revitaliseerde 
en accelereerde een veel 
langer lopende loopgraven-
oorlog tussen Noord en Zuid
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 Binnen de bredere discussie rondom de ver-
schillen in competitiviteit tussen EU-lidstaten 
zou Nederland er goed aan doen zijn han-
delsoverscho�en af te bouwen, zoals we ook 
hebben afgesproken als onderdeel van het 
Europese Stabiliteits- en Groeipact. Nederland 
is altijd goed in het wijzen op de tekortkomin-
gen van andere landen, maar houdt zich zelf 
ook niet aan de regels. 

Wat in dit kader in ieder geval belangrijk is, 
is dat Nederland de komende crisis niet weer 
probeert op te lossen door de achterhaalde 
politiek van loonmatiging en arbeidsmarkt-
flexibilisering. Feitelijk dwingt dit andere 
EU-partners op zijn minst tot hetzelfde beleid, 
terwijl het Nederlandse bedrijfsleven op Euro-
pees niveau al zeer competitief is.21 

Een snellere manier om andere EU-partners 
te steunen, is om de eigen fiscale positie te 
herzien. Nederland moet stoppen te fungeren 
als Europese route om belasting te ontwijken. 
De kritiek hierop is alom bekend, maar klonk 
in zuidelijke landen luider (‘misbruik en 
maffiapraktijken’) na Hoekstra’s opgeheven 
vingertje inzake de conditionering van de 
ESM-gelden.22 

De NGO Tax Justice Network inventari-
seerde in april 2020 dat Frankrijk, Duitsland, 
Italië en Spanje hierdoor het meest benadeeld 
worden, en schat dat de laatste twee geza-
menlijk circa € 2,5 miljard jaarlijks aan belas-
tinginkomsten verliezen via de Nederlandse 
fiscale routes.23 Een tweede, hieraan gelieerde 
mogelijkheid, is om te stoppen met het verla-
gen van de vennootschapsbelasting, die ook 
deze kabinetsperiode weer verder omlaag is 

gebracht. Hiermee versterkt Nederland de 
Europese en mondiale race to the bo�om en 
‘steelt Nederland de belastingopbrengsten 
van andere landen’, zoals de Franse econoom 
Thomas Pike�y onlangs opmerkte.24 

Ook hier zou een Europese oplossing het 
effectiefst zijn, bijvoorbeeld door een Euro-
pese minimumtarief in te stellen zoals de 
Fransen en Duitsers nu beogen. Daarbij kan, 
in de woorden van Europarlementariër Paul 
Tang, ‘het abonnement op de interne markt’ 
voor bedrijven hier afhankelijk van gemaakt 
worden.    

Kortom, het is hoog tijd dat Nederland de 
steven wendt door zich solidair op te stellen, 
en stopt met de ongeïnformeerde kritiek die 
we de laatste tijd hebben moeten horen. De 
discussie over het Noorden versus het Zuiden 
is ongenuanceerd. Zowel landen in het Noor-
den, zoals Nederland, als in het Zuiden, zoals 
Spanje, hebben hun tekortkomingen. Toch 
staan we uiteindelijk gezamenlijk sterker, en 
daar zouden Nederlandse politici zich meer 
rekenschap van moeten geven. 

De PvdA vormt hier met de progressieve 
voorstellen van Paul Tang en de agenda van 
Frans Timmermans op Europees niveau, maar 
ook met de inbreng van Lodewijk Asscher 
vanuit Nederland. een positieve uitzondering 
op. Het is vooral rechts Nederland dat niet in 
de gaten heeft dat de Nederlandse focus op 
het eigenbelang, vergezeld van een misplaatst 
superieur ondertoontje en een binnenlandse 
electorale agenda, zowel ons nationaal belang 
als het gezamenlijke Europese belang op lan-
gere termijn ernstig kan schaden. 
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Van winst en consumptie naar 
publieke diensten
Als de huidige en de vorige crisis ons iets leren is het wel dat de 
belangrijkste noden en behoeften in onze samenleving niet 
worden opgelost door bedrijven meer winst te laten maken of 
burgers meer particuliere bestedingsmogelijkheden te bieden, 
maar door publieke diensten uit te breiden en te verbeteren. 
Investeren in de publieke sector kan echter alleen als we ook 
bereid zijn de belastingen te verhogen.

MAARTEN KEUNE & PAUL DE BEER

Beiden hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan AIAS-HSI

Nu de coronacrisis in een nieuwe fase terecht-
komt, waarbij het minder gaat om noodmaat-
regelen en meer om de vraag ‘hoe nu verder?’, 
is het nu�ig om te kijken wat we kunnen leren 
van de vorige crisis, de economische crisis 
van 2009: wat was toen de exitstrategie en wat 
waren de gevolgen daarvan? We richten ons 
voornamelijk op de publieke sector die tijdens 
de coronacrisis zo prominent aan de frontli-
nie heeft gestaan. We moeten voorkomen op-
nieuw de fout te maken dat de publieke sector 
de prijs van de crisis moet betalen.

De vorige crisis ontstond in de financiële 
sector, maar werd al snel een crisis van de 
overheidsfinanciën, toen massaal overheids-
geld werd aangewend om de door de crisis 
veroorzaakte problemen aan te pakken: 
banken redden, werkloosheidsuitkeringen 
uitkeren, bedrijven ondersteunen. Om de ex-
plosieve toename van de overheidstekorten 
en -schulden die daarvan het gevolg was, aan 
te pakken, kozen de meeste regeringen voor 

drastische bezuinigingen op de publieke sec-
tor. Dit paste goed bij de al jaren dominante 
bezuinigingspolitiek in de Europese Unie en 
de even dominante New Public Management-
ideologie die de nadruk legt op kleine over-
heden, uitbesteding van publieke diensten, 
decentralisering en meer marktwerking. 
Soms werden verregaande bezuinigingen op 
de publieke sector ook simpelweg opgelegd, 
in het geval van Spanje, Italië of Griekenland, 
door de trojka (de EU, IMF en de Europese 
Centrale Bank) als tegenprestatie voor finan-
ciële steun. 

In een recent boek keken we naar de gevol-
gen van de financiële crisis en de daarop vol-
gende bezuinigingen voor de publieke sector 
in negen EU-landen.1 Vrijwel overal zien we 
hetzelfde patroon: de bezuinigingen hebben 
de werkgelegenheid en arbeidskwaliteit in de 
publieke sector aangetast en de beschikbaar-
heid en kwaliteit van de publieke dienstverle-
ning onder grote druk gezet. 
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In de meeste EU-landen is de werkgelegen-
heid in de overheidssector de afgelopen twaalf 
jaar afgenomen. Dit heeft op veel plaatsen tot 
een tekort aan bijvoorbeeld verpleegkundi-
gen, ander zorgpersoneel of leraren geleid. 
Daarnaast daalde de kwaliteit van de banen. 

Twee factoren spelen hierbij een grote 
rol. Allereerst het feit dat de reële lonen in de 
publieke sector vrijwel overal stagneerden of 
zelfs daalden als gevolg van overheidsbeleid, 
soms onder druk van de trojka. Daarnaast 
nam de werkdruk sterk toe. De behoefte aan 
publieke diensten groeide in deze periode, als 
gevolg van de crisis en van bijvoorbeeld de ver-
grijzing van de bevolking, oplopende adminis-
tratieve lasten of complexere taken. Tegelijker-
tijd waren er minder mensen beschikbaar om 
het werk te doen of groeide hun aantal niet 
mee met de groeiende behoefte. 

De regeringen in bijna alle EU-lidstaten 
namen hun toevlucht tot eenzijdige besluit-
vorming over begrotingen, werkgelegenheid 
en lonen om de financiële crisis het hoofd te 
bieden. Ze negeerden of gaven veel minder 
gewicht aan de traditionele sociale dialoog en 
collectieve onderhandelingen met de sociale 
partners, en gaven voorrang aan bezuinigin-
gen met alle gevolgen van dien voor de werkge-
legenheid en de kwaliteit van het werk. Zo werd 
een groot deel van de lasten van de crisis op de 
werknemers in de publieke sector afgewenteld, 
wat het werk in de publieke sector zwaarder, 
minder lonend en minder aantrekkelijk 
maakte. Gevolg: een tekort aan werknemers, 
een afname van het aanbod en/of kwaliteit van 
publieke diensten en een snel groeiend onge-
noegen bij werknemers en burgers. 

Al voor de coronacrisis was de bezuini-
gingspolitiek tegen haar eigen grenzen aange-
lopen. Zowel werknemers als burgers hebben 
dit in de afgelopen tien jaar herhaaldelijk 
duidelijk gemaakt. Sinds 2008 is het aantal 
protesten tegen het bezuinigingsbeleid sterk 
toegenomen in Europa. Vooral in de zorg en in 
het onderwijs zijn er veel stakingen geweest, 
waaraan in een aantal gevallen zelfs artsen 
deelnamen, een groep die normaal niet staakt. 

In Nederland is de snelle opkomst van PO 
in Actie een voorbeeld. In zeer korte tijd wist 
deze nieuwe beweging tienduizenden leraren 
te mobiliseren omdat het ongenoegen en de 
wanhoop in de sector door het gebrek aan 
financiële middelen zo groot is. Vergelijkbare 
ontwikkelingen zien we elders in Europa. 
Behalve stakingen is er een lange reeks van de-
monstraties, acties en campagnes van werkne-
mers tegen de bezuinigingspolitiek geweest. 

Ook vanuit de gebruikers is er steeds meer 
protest, allereerst tegen de afnemende be-
schikbaarheid of kwaliteit van publieke dien-
sten, maar ook steeds meer tegen de manier 
waarop werknemers behandeld worden en de 
effecten die dit weer heeft op deze diensten. 
Dit alles geeft aan dat de ondergrens is bereikt. 
Maar veel gehoor vonden de protesten niet in 
de afgelopen tien jaar. Ze hebben maar mond-
jesmaat verbeteringen opgeleverd, die op 
geen enkele manier opwegen tegen de eerdere 
bezuinigingen en de tekorten in de publieke 
sector allerminst hebben opgelost.2

Met de coronacrisis wordt dit nu nog 
duidelijker, vooral in de gezondheidszorg, 
maar ook bij andere openbare diensten. De 
werkelijke maatschappelijke waarde van deze 
beroepen wordt nu zichtbaarder dan ooit. 
Heel Europa applaudisseerde massaal voor de 
verpleegkundigen, artsen en andere zorgme-
dewerkers, de onbetwiste helden van deze cri-
sis. Er is ook veel lof voor leraren en de manier 
waarop ze online lesgeven of blijven zorgen 
voor de kinderen van ouders met essentiële 

Deze crisis toont dat de 
standaard economische 
redenering dat de publieke 
diensten een last vormen 
voor de economie onjuist is
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(‘vitale’) beroepen. En we wenden ons massaal 
tot de overheid en openbare diensten voor 
informatie, advies en financiële en andere on-
dersteuning. Inderdaad, we zien nu wel heel 
duidelijk het belang van deze beroepen voor 
de samenleving: zonder hen geen gezond-
heidszorg, geen onderwijs, geen sociale zeker-
heid en geen basisbenodigdheden. 

Dit vraagt om een herwaardering van het 
enorme belang van publieke diensten van 
hoge kwaliteit en de rol van de werknemers 
hierin. Goede publieke diensten zijn cruciaal 
om uitzonderlijke situaties, zoals de huidige 
crisis, het hoofd te bieden, maar ook in ‘nor-
male’ tijden zijn ze van essentieel belang voor 
de levenskwaliteit, sociale samenhang en ge-
lijkheid. En goede publieke diensten vereisen 
voldoende, goed opgeleide en gemotiveerde 
werknemers met fatsoenlijke lonen en goede 
arbeidsomstandigheden. Daarom mag de 
prijs van de huidige crisis niet weer op de 
schouders van de werknemers in de zorg, het 
onderwijs of de overheid gelegd worden.

Van winst en private consumptie naar 
publieke voorzieningen

De huidige crisis maakt ook duidelijk dat de 
standaard economische redenering dat de 
publieke diensten een last vormen voor de 
economie misplaatst is. Zonder een sterke en 
kwalitatief hoogwaardige publieke sector kan 
de markteconomie eenvoudigweg niet functi-
oneren. Het bedrijfsleven is net zozeer afhan-
kelijk van de publieke sector als omgekeerd. 
Dit betekent het failliet van het neoliberale 
denken dat de markt zoveel mogelijk ruimte 
moet krijgen door de publieke sector terug te 
dringen — via bezuinigingen en privatiserin-
gen — en de collectieve lasten te verlagen. 

Het betekent ook dat in de afweging tus-
sen winst, private consumptie en publieke 
dienstverlening het zwaartepunt naar de 
laatste moet verschuiven. De belangrijkste 
noden en behoeften in onze samenleving 
worden niet opgelost door bedrijven meer 
winst te laten maken of burgers meer parti-

culiere bestedingsmogelijkheden te bieden, 
maar door publieke diensten uit te breiden 
en te verbeteren. Dat geldt niet alleen voor de 
publieke voorzieningen die momenteel de 
meeste aandacht krijgen — zorg, onderwijs, 
kinderopvang. Ook zulke uiteenlopende 
maatschappelijke behoeften als veiligheid, 
woon- en leefkwaliteit en ecologische duur-
zaamheid vragen om meer publieke diensten 
en investeringen. 

Wie het essentiële belang van een 
omvangrijke en hoogwaardige publieke 
dienstverlening onderkent en het werk van 
de medewerkers in de publieke sector naar 
(maatschappelijke) waarde schat, kan niet 
anders concluderen dan dat structureel een 
groter deel van onze welvaart aan publieke 
diensten zal moeten worden besteed en een 
kleiner deel aan winst en private consumptie. 
Zowel de vorige als de huidige crisis zou ons 
moeten leren dat de prijs van de crisis niet 
eenzijdig door (de werknemers in) de publie-
ke sector mag worden betaald. Integendeel, 
vanwege hun onmisbare maatschappelijke 
functie zullen we de werkenden die de pu-
blieke diensten leveren juist moeten ontzien, 
door meer middelen vrij te maken voor een 
fatsoenlijke beloning, minder werkdruk en 
een hogere kwaliteit van het werk.

Structureel hogere belastingen 
 onvermijdelijk

De prijs hiervoor zullen we gezamenlijk moe-
ten opbrengen in de vorm van structureel ho-
gere belastingen op winst, inkomen en vermo-
gen. Wie twijfelt er nu nog aan dat betere zorg 
of beter onderwijs echt belangrijker is dan 
meer dividend of een tweede vakantie? Het is 
onontkoombaar dat in de toekomst winst en 
particuliere consumptie op de tweede plaats 
komen en publieke voorzieningen voorrang 
krijgen. 

Toch zal de boodschap van structureel ho-
gere lasten niet met gejuich ontvangen wor-
den. Integendeel, een pleidooi voor hogere 
belastingen geldt in de politiek bijna als een 

Maarten Keune & Paul de Beer Van winst en consumptie naar publieke diensten



S &   D Jaargang 77 Nummer 3 Juni 2020

1616

garantie voor een verkiezingsnederlaag. Om 
hiervoor toch voldoende maatschappelijke en 
politieke steun te verwerven, moet in ieder ge-
val aan twee voorwaarden worden voldaan.

Allereerst is cruciaal dat hogere collectieve 
lasten eerlijk worden verdeeld. Ook in Neder-
land zijn de inkomens- en vooral de vermogens-
verschillen de afgelopen decennia toegenomen. 
De veelverdieners en vermogenden (bedrijven 
en individuen) zullen zich moeten realiseren 
dat hun inkomen en rijkdom niet alleen hun 
eigen verdienste zijn, maar alleen mogelijk zijn 
dankzij een hoogwaardige publieke sector. Zij 
zullen dan ook de hoogste prijs voor de crisis 
moeten betalen via sterk oplopende tarieven in 
de winst- en inkomstenbelasting en een veel ho-
gere en progressieve vermogensbelasting. 

Als de overheid in een crisis te hulp moet 
schieten om te voorkomen dat bedrijven ten 
onder gaan, is het logisch dat die bedrijven in 
goede tijden meer moeten bijdragen aan de 
financiering van publieke voorzieningen. De 
vraag is in hoeverre dit ook moet gelden voor 
zelfstandigen. Als zij tijdens de crisis steun 
van de overheid nodig hebben, zouden ze dan 
in ‘normale’ tijden ook niet moeten bijdragen 
aan het socialezekerheidsstelsel en moeten 
bestaande belastingfaciliteiten wel voor alle 
zelfstandigen gecontinueerd worden? 

In de tweede plaats moeten we ook voor-
waarden stellen aan de publieke dienstverle-
ning. Als we werknemers in de publieke sector 
beter gaan betalen en de kwaliteit van hun 
werk verbeteren, mogen we van de publieke 
sector extra inspanningen vragen om de kwa-
liteit van de dienstverlening te verhogen en 
de efficiëntie te vergroten, onder meer door 
flexibeler om te gaan met werktijden en meer 
gebruik te maken van nieuwe technologieën. 

Hierbij moet wel gewaakt worden om niet 
de fouten van het New Public Management 
te herhalen, door opnieuw vooral te sturen 
op kwantitatieve prestatie-indicatoren en 
kostenreductie. De kwaliteit van publieke 
diensten moet vooral worden verbeterd door 
te investeren in de kwaliteit van de medewer-
kers en door meer ruimte te scheppen voor 
hun professionele autonomie, waardoor hun 
intrinsieke motivatie wordt vergroot. 

Het veel aangehaalde voorbeeld van 
Stichting Buurtzorg Nederland kan hierbij 
als inspiratie dienen. Tegelijkertijd zullen 
zij wel aan hun cliënten en aan de overheid 
als belangrijkste financier verantwoording 
moeten afleggen over hun doen en laten. 
Daarbij gaat het vooral om een goed gesprek, 
om uitleggen waarom zij wat doen en niet 
om gestandaardiseerde protocollen en out-
putindicatoren. Ook een open leercultuur, 
waarbij fouten niet worden bestraft maar 
worden gezien als een kans om het werk te 
verbeteren en waarbij leren van elkaar (in-
tervisie) vanzelfsprekend is, kan bijdragen 
aan een hogere kwaliteit en meer kostenbe-
wustzijn.

Als we van de burgers een hogere bijdrage 
voor de publieke diensten vragen, zullen we 
hen ook de best mogelijke diensten moeten 
bieden die zo efficiënt mogelijk worden ge-
leverd en zo goed mogelijk aansluiten bij de 
behoeften van de bevolking. Alleen zo kunnen 
we de publieke sector structureel meer ruimte 
bieden en recht doen aan de zorgmedewer-
kers, de leraren en de ambtenaren die tijdens 
de coronacrisis hebben laten zien hoe cruciaal 
zij zijn en ze�en we tegelijkertijd een stap op 
weg naar een rechtvaardiger en meer gelijk-
waardige samenleving.

Maarten Keune & Paul de Beer Van winst en consumptie naar publieke diensten

Noten
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Een kritisch bedrijvenbeleid 
kan duurzame groei 
bevorderen
De arbeidsproductiviteit is een van de belangrijkste bronnen 
van economische groei. Veel van die productiviteitsgroei in de 
afgelopen decennia kwam voort uit het gebruik van fossiele 
brandstoffen — en daarvoor betalen we nu de prijs in de vorm  
van een opwarmende aarde. We moeten daarom streven naar  
een ander soort productiviteitsgroei. Die groei kan bijvoorbeeld 
ontstaan door de kortetermijnoriëntatie en marktmacht van 
bedrijven te beperken en minder in te ze�en op zzp’ers en 
flexwerkers.

ROBERT KLEINKNECHT

Vak- en eindredacteur bij ESB en gastonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam

Economen zijn doorgaans sceptisch over een 
‘free lunch’.1 Linksom of rechtsom moet zo’n 
gratis maal immers toch betaald worden. 
Maar op die regel zijn uitzonderingen. Groei 
van de productiviteit — de waarde die een 
persoon per gewerkt uur creëert — vormt 
zo’n uitzondering: in dat geval worden we 
rijker zonder dat we er meer voor hoeven te 
werken. Groei van de productiviteit kan daar-
mee gezien worden als de heilige graal van 
economen.

Een heilige graal laat zich echter niet mak-
kelijk vinden. Dat geldt ook voor de producti-
viteitsgroei, die al ruim een decennium daalt 
in veel landen, waaronder Nederland (zie 
figuur 1 op de volgende bladzijde). 

Die stagnerende productiviteit is zorgwek-
kend. Gezien andere actuele uitdagingen, 
zoals de klimaatverandering, lijkt dit wel-
licht niet het meest urgente probleem op dit 
moment. Maar de productiviteit is een van de 
belangrijkste bronnen van economische groei, 
zeker in het licht van de vergrijzing.2 En econo-
mische groei maakt de oplossing van andere 
maatschappelijke problemen eenvoudiger: in 
een groeiende economie kunnen conflicteren-
de belangen makkelijker worden afgekocht. 

Als de groei laag is, of wanneer niet ieder-
een ervan profiteert, leidt de oplossing van 
maatschappelijke problemen snel tot conflic-
ten over de verdeling van de kosten. Dat zien 
we nu bijvoorbeeld als het gaat om de kosten 
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van het klimaatbeleid. Een hogere groei van 
de productiviteit is dus ook vanuit dit oog-
punt gewenst. 

Niet eenvoudig

Het verhogen van de productiviteitsgroei is 
echter niet eenvoudig3, te meer omdat deze 
groei in het verleden niet zo kosteloos was 
als gedacht: veel van de groei in de afgelopen 
decennia kwam voort uit het gebruik van 
fossiele brandstoffen.4 Voor die groei betalen 
we nu de rekening in de vorm van een opwar-
mende aarde. 

Hier wreekt zich dat we de productiviteit 
onvolledig meten: we nemen het milieu er 
maar beperkt in mee.5 De groei als gevolg van 
de productie en het gebruik van fossiele brand-
stoffen zit wel in de berekening, maar het feit 
dat we daarmee op het milieu interen niet.

Met het klimaatprobleem hoog op de po-
litieke agenda zullen we milieumaatregelen 
gaan nemen. Die maatregelen kosten geld, 
maar verhogen ook de welvaart in brede zin 
omdat de kwaliteit van het milieu verbetert.6 

Als we welvaart volledig meten, zou je die 
welvaartsverhoging moeten terugzien in de 
productiviteit. De huidige cijfers tonen de 
hogere welvaart in de vorm van een betere 
milieukwaliteit echter niet. In tegendeel: 
aangezien een deel van onze huidige producti-
viteitsgroei nog altijd op fossiele brandstoffen 
leunt, zal de productiviteit volgens de huidige 
cijfers eerder verder dalen met de verduurza-
ming van de economie.

De vertekening als gevolg van het milieu 
is zeker niet het enige probleem dat speelt bij 
het meten van productiviteit.7 Zo is het ook 
lastig om de verbeterde kwaliteit van goede-
ren mee te nemen in de statistieken en stelt 
de opkomst van het toenemend aantal gratis 
verstrekte digitale diensten statistici voor uit-
dagingen.8 

In het licht van de benodigde verduurza-
ming van onze economie is de vertekening als 
gevolg van het milieu echter bijzonder onge-
lukkig. Zolang we het milieu niet meenemen 
bij het meten van de productiviteit, missen 
we de welvaartsverhoging als gevolg van een 
betere milieukwaliteit en onderscha�en we 
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Figuur 1 Groei arbeidsproductiviteit ( %, vij¤aarlijks voortschrijdend gemiddelde)
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de productiviteitsgroei in onze duurzamer 
wordende economie — net zoals we de eer-
dere productiviteitsgroei hebben overschat 
omdat we de negatieve milieueffecten van 
het gebruik van fossiele brandstoffen niet 
meenamen. 

We zouden het onszelf makkelijker ma-
ken door met de verduurzaming van onze 
economie ook onze productiviteitsmaatsta-
ven te ‘vergroenen’. Dat voorkomt de verte-
kening als gevolg van milieuschade en helpt 
ons om onze economische ontwikkeling te 
begrijpen.

Groei genereren

Dat veel van de productiviteitsgroei in het 
verleden bij nader inzien niet kosteloos was, 
betekent niet dat het onmogelijk is om een 
echte free lunch te verkrijgen. Groei van de 
productiviteit ontstaat bijvoorbeeld ook als 
we een proces handiger organiseren. Er kán 
dus wel degelijk sprake zijn van een win-winsi-
tuatie. Een dergelijke groei is maatschappelijk 
gewenst. 

Maar hoe bereiken we een die gewenste 
groei? Voor een antwoord op deze vraag biedt 
bedrijfseconomisch onderzoek aanknopings-
punten. Recente studies suggereren dat de 
waardecreatie — en daarmee de productivi-
teitsgroei — geremd wordt door drie factoren: 
een te sterke oriëntatie op de korte termijn 
binnen bedrijven, toenemende marktconcen-
tratie en het hoge aandeel zelfstandigen in de 
economie.

Kortetermijnoriëntatie beperken
Ten eerste zijn er aanwijzingen dat een te 
sterke oriëntatie in bedrijven op de korte 
termijn de groei van de productiviteit remt. 
Zo blijken Amerikaanse beursgenoteerde be-
drijven minder te investeren dan op basis van 
hun bedrijfswaarde verwacht mag worden, en 
hebben ze bij hun investeringen bovendien 
veelal een kortere tijdshorizon dan optimaal 
zou zijn.9 Dat investeringsgedrag komt voort 
uit een te sterke focus op de korte termijn. 

Die kortetermijnfocus lijkt gerelateerd 
te zijn aan de druk die managers vanuit de 
financiële markten ervaren om goede kwar-
taalresultaten te leveren.10 Bedrijven geven de 
voorkeur aan de inkoop van eigen aandelen 
om de beurswaarde te stu�en in plaats van 
te investeren in het toekomstige groeivermo-
gen.11 Zo zijn de investeringen van bedrijven 
in fundamenteel onderzoek de laatste decen-
nia gedaald.12

De lagere en minder productieve investe-
ringen van bedrijven lijken we ook terug te 
zien op het niveau van de gehele economie: 
terwijl de uitkeringen aan aandeelhouders 
zijn toegenomen, zijn de investeringen de 
afgelopen decennia afgenomen.13 Die afname 
wordt veroorzaakt door lagere rendementen 
op (niet-financiële) investeringen14, wat het 
gevolg kan zijn van een toegenomen oriënta-
tie op de korte termijn.15 

Zo lijkt de toegenomen oriëntatie van be-
drijven op aandeelhouders in de afgelopen 
decennia de groei van de productiviteit af 
te remmen.16 Hoewel de recente literatuur 
focust op de Verenigde Staten, is ook in Ne-
derland de oriëntatie op aandeelhouders de 
afgelopen decennia toegenomen.17 Ook hier 
bestaat dus het risico dat managers te veel fo-
cussen op de korte termijn18, met schadelijke 
gevolgen voor de investeringen en de produc-
tiviteitsgroei.

Dit alles suggereert dat de productiviteits-
groei bevorderd kan worden door ervoor 
te zorgen dat Nederlandse bedrijven zich 
voldoende richten op de lange termijn. Een 

Robert Kleinknecht Een kritisch bedrijvenbeleid kan duurzame groei bevorderen

De productiviteit is een van 
de belangrijkste bronnen van 
economische groei, zeker in 
het licht van de vergrijzing
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versterking van het Rijnlandse model — het 
bestuursmodel dat we van oudsher in Neder-
land kennen en waarin de belangen van alle 
belanghebbenden worden meegewogen in 
plaats van uitsluitend die van aandeelhouders 
— ligt hierbij voor de hand. De meest recente 
code voor goed ondernemingsbestuur, de Cor-
porate Governance Code, zet een eerste stap 
in die richting.19 Versterking van de medezeg-
genschap, bijvoorbeeld door grote bedrijven 
te verplichten om een derde tot de helft van de 
commissarissen te laten kiezen door werkne-
mers, zou een volgende stap kunnen zijn om 
de managers weer meer op de lange termijn te 
laten focussen.20 

Verder zou nagedacht kunnen worden 
over manieren om de mondiale kapitaalstro-
men opnieuw te reguleren — zoals deze stro-
men tot begin jaren zeventig werden geregu-
leerd via het systeem van Bre�on Woods.21 Zo 
zou een belasting op financiële transacties, 
zoals al eens voorgesteld door de Europese 
Commissie, kunnen helpen om de dynamiek 
van kapitaalstromen te temperen en zo de 
kortetermijnoriëntatie binnen bedrijven te 
beperken.

Marktmacht aanpakken
Ten tweede zijn er aanwijzingen dat de groei 
van de productiviteit geremd wordt doordat 
de grootste bedrijven steeds meer markt-
macht verkrijgen.22 Met deze toegenomen 
marktmacht zijn de investeringen de laatste 
decennia gedaald,23 wat de productiviteits-
groei schaadt.

De toegenomen marktmacht van grote be-
drijven is mogelijk het gevolg van het toegeno-
men belang van informatietechnologie in de 
economie.24 Veel IT-toepassingen vergen flinke 
investeringen, maar het resultaat ervan — het 
zogenaamde immateriële kapitaal — kan ver-
volgens vrijwel kosteloos worden toegepast. 

De software die Tesla gebruikt voor haar 
zelfrijdende auto’s is een voorbeeld van zulk 
immaterieel kapitaal: de ontwikkelkosten zijn 
torenhoog, maar zo’n automatische piloot 
kan vervolgens tegen zeer lage kosten in elke 

auto worden ingebouwd. Als zo’n systeem 
eenmaal werkt, is dat fantastisch voor het 
bedrijf: klanten betalen graag extra voor een 
zelfrijdende auto, terwijl Tesla zelf nauwelijks 
nieuwe kosten maakt bij het inbouwen van 
het systeem in elke nieuwe auto. 

De combinatie van hoge kosten voor de 
initiële ontwikkeling van immaterieel kapi-
taal en lage nieuwe kosten bij elke toepassing, 
leidt echter makkelijk tot marktmacht.25 Zo 
heeft Tesla met de automatische piloot een 
flink voordeel op concurrenten. Het risico is 
dat dit ‘supersterbedrijf’ de rest wegconcur-
reert én dat het voor bedrijven die ook werken 
aan een zelfrijdende auto moeilijker wordt 
om zich in te vechten op de markt.26 Tesla zal 
haar al werkende systeem immers altijd tegen 
lagere prijzen in de markt kunnen ze�en dan 
bedrijven die nog werken aan de ontwikkeling 
van een automatische piloot.

Voor de maatschappij kan deze markt-
macht ongunstig zijn. Het zou immers best 
kunnen dat een ander bedrijf op sommige ter-
reinen beter zou opereren dan Tesla, bijvoor-
beeld wat betreft de snelle uitrol van nieuwe 
automodellen of het maken van kwalitatief 
betere auto’s. Concurrentie op zo’n ander vlak 
zou voor Tesla een ‘warning call’ kunnen zijn 
om zich daarop ook verder te ontwikkelen. Die 
potentiële groei van de productiviteit gaat nu 
echter verloren.

Zo zou de toegenomen hoeveelheid im-
materieel kapitaal door IT kunnen verklaren 
waarom in veel landen — waaronder Neder-
land — de groei van de productiviteit vertraagt 
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In een groeiende economie 
kunnen conflicterende 
belangen makkelijker 
worden afgekocht
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en tegelijkertijd de marktmacht van gevestig-
de bedrijven toeneemt en er minder nieuwe 
bedrijven weten door te groeien.27

Om de productiviteit te verhogen zullen 
we moeten nadenken over manieren om de 
marktmacht te beperken en ondanks het 
toegenomen belang van immaterieel kapi-
taal meer concurrentie mogelijk te maken. 
Hierbij kan onder meer gedacht worden aan 
een strenger mededingingsbeleid. Hier zet de 
Europese Commissie met haar boetes aan ver-
schillende Amerikaanse techbedrijven al wat 
voorzichtige eerste stappen. Verder zou een 
betere vormgeving van de eigendomsrechten 
over data kunnen bijdragen aan groei van de 
productiviteit.28

Improductieve zelfstandigen
Naast de kortetermijnoriëntatie en markt-
macht in het bedrijfsleven kent Nederland, tot 
slot, nog een specifiek fenomeen dat de groei 
van de productiviteit remt: we hebben een 
relatief groot aandeel zelfstandigen zonder 
personeel. Lang is gedacht dat meer onderne-
mers de economie dynamischer en innovatie-
ver zou maken. De productiviteitscijfers laten 
echter een ander beeld zien (figuur 2): de ar-

beidsproductiviteit — de toegevoegde waarde 
per uur van een arbeidskracht — is in grotere 
bedrijven systematisch hoger dan in kleinere.29 

Zzp’ers bungelen in deze statistiek onder-
aan. Sinds 2010 is hun productiviteit zelfs wat 
gedaald: zonder zzp’ers was onze jaarlijkse pro-
ductiviteitsgroei in de periode 2010–2017 naar 
scha�ing 0,3 procentpunt hoger geweest.30

Naast het gegeven dat zzp’ers over het al-
gemeen een lage productiviteit kennen, is het 
ook problematisch dat vele niet de ambitie 
hebben om door te groeien.31 Men geeft vaak 
aan wel een hogere omzet te verwelkomen, 
maar wil doorgaans geen extra werknemers 
aantrekken. Dat betekent dat de lage produc-
tiviteit van zzp’ers dus meestal geen tijdelijk 
fenomeen is terwijl men bouwt aan een groter 
(en in de toekomst productiever) bedrijf, maar 
structureel.

Een hoger aandeel grote bedrijven in de 
economie lijkt dus bevorderlijk te zijn voor 
de nationale productiviteit, mits deze grote 
bedrijven voldoende concurrentie kennen 
uiteraard. Het is daarom wenselijk om de be-
lastingvoordelen van zzp’ers ten opzichte van 
mensen in loondienst af te bouwen.32 Wat dat 
betreft is het positief dat het kabinet de zelf-
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Figuur 2 Arbeidsproductiviteit Nederland naar omvang. Toegevoegde waarde per fte in duizenden euro’s.
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standigenaftrek verlaagt. Een volgende stap 
zou kunnen zijn om bedrijven te stimuleren 
om zzp’ers die ze vaker inhuren zelf in dienst 
te nemen. 

Zzp’ers zijn overigens niet het enige pro-
ductiviteitsprobleem op de arbeidsmarkt: het 
lijkt tijd om ook in bredere zin paal en perk te 
stellen aan de flexibilisering van de relatie tus-
sen werkgevers en hun arbeidskrachten.33

Verduurzaming biedt kans

De bedrijfseconomische literatuur biedt een 
aantal aanknopingspunten om de gewenste 
productiviteitsverhoging te stimuleren: met 
beleid ten aanzien van het ondernemingsbe-
stuur, marktmacht en zelfstandigen lijken er 
wat free lunches in de vorm van een hogere 
productiviteitsgroei genu�igd te kunnen 
worden. 

We moeten ons tegelijkertijd niet blindsta-
ren op de productiviteitscijfers uit het verle-
den: veel van die groei kende negatieve mili-
eueffecten en was dus bij nader inzien minder 
‘gratis’ dan ze leek. Het ligt voor de hand om 
die vertekening van de statistieken aan te pak-
ken, gegeven de benodigde verduurzaming 
van de economie.

Die benodigde verduurzaming biedt 
tenslo�e ook kansen om de productiviteit te 
bevorderen. Sinds de jaren tachtig is er voor 

groei vooral vertrouwd op de dynamiek en 
creativiteit in de private sector.34 Het afgelo-
pen decennium is er meer aandacht ontstaan 
voor de strategische rol die de overheid kan 
spelen in het stimuleren van productiviteit en 
innovatie.35 

De verduurzamingsopgave lijkt zich 
perfect te lenen als maatschappelijke mis-
sie voor de overheid om zowel het publieke 
doel van verduurzaming te bereiken als de 
technologische ontwikkeling en innovatie 
aan te jagen, met als gevolg een hogere groei 
van de productiviteit.36 Een maatschappelijke 
verduurzamingsmissie vormt zelf helaas geen 
free lunch, maar ze zou in de vorm van hogere 
productiviteitsgroei wellicht wel een gratis 
toetje op kunnen leveren.
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Zolang we het milieu niet 
meenemen bij het meten van 
de productiviteit, missen we 
de welvaartsverhoging als 
gevolg van een betere 
milieukwaliteit
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De weg naar buiten: naar een 
actievere overheid en minder 
macht voor aandeelhouders
De huidige crisis biedt kansen voor fundamentele economische 
veranderingen. Zodat economische groei niet langer de maatstaf 
der dingen is en ook grote bedrijven en vermogenden mee-
betalen aan het herstel van de crisis. 
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We zi�en midden in een crisissituatie. De rook 
wordt dichter. Ademen gaat zwaar. Op handen 
en voeten zoeken we een uitweg terwijl de 
brandweer het vuur in toom probeert te hou-
den. Maar blussen alleen is niet genoeg. Ter-
wijl de vlammen om ons heen slaan, moeten 
we keuzes maken. Er zijn meerdere uitgangen. 
Niet iedere deur leidt naar een veiliger be-
staan. In welke richting vinden we de uitgang 
met het beste perspectief?  

De metafoor van brand (blussen) is geleend 
uit de kredietcrisis en toegepast op de coron-
acrisis. De val van Lehman Brothers is echter 
slecht te vergelijken met de corona-uitbraak 
in Wuhan. Hoewel in beide crises een keten 
van gebeurtenissen in gang gezet werd die 
economieën wereldwijd op de grondvesten 
deed en doet schudden, is de impact in bele-
ving wezenlijk verschillend. Terwijl tijdens de 
kredietcrisis de val van banken, de verkoop 
van complexe producten of de speculatie in 
overheidsobligaties voor velen ongrijpbaar 
en zelfs onbegrijpelijk was, is de angst voor 

het coronavirus en zijn de gevolgen van de 
lockdown voor iedereen direct te voelen en 
te zien: de Nationale Dodenherdenking op 4 
mei op een lege Dam, de geparkeerde KLM-
vliegtuigen op Schiphol, de lange rijen voor de 
supermarkten. Vervreemdende, maar ook zeer 
werkelijke beelden. Het gewone leven is tot 
stilstand gekomen en juist daarom dringt de 
vraag zich op hoe ons leven en samenleven zal 
(en moet) zijn. Tijdens de kredietcrisis was het 
adagium nog om de blussers van de brand tij-
dens het blussen niet voor de voeten te lopen. 
Nu zijn de aanhoudende nieuwsberichten 
over besme�ingen, slachtoffers en IC-bedden 
vanaf het begin gepaard gegaan met plei-
dooien voor verandering. In dit artikel zullen 
wij daarom de dringende uitdagingen voor 
een anderhalvemeter-economie proberen te 
verbinden met de mogelijkheden voor funda-
mentele en hoognodige veranderingen.

De eerste slagen in de strijd voor funda-
mentele verandering zijn al gewonnen. ‘The 
most terrifying words in the English language 
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are: I’m from the government and I’m here to 
help.’ Met deze uitspraak verwoordde de Ame-
rikaanse president Ronald Reagan de angst 
voor ‘big government’. Die angst is de samen-
leving inmiddels voorbij. We hebben overhe-
den juist nodig. Voor veiligheid en zekerheid. 
Voor economische steun in moeilijke tijden. 
Voor het beschermen van onze gezondheid, 
en die van onze vrienden en familieleden. 
Het was de flexibele manager-president Mark 
Ru�e die de slag gewonnen gaf toen hij op 1 
april tijdens een debat in de Tweede Kamer 
verklaarde: ‘Ik geloof in een sterke staat’.

Meer dan ooit is er een gevoel van solidari-
teit. Mensen steunen elkaar door zich aan te 
melden als vrijwilliger, door te applaudisseren 
op balkons en door op anderhalve meter af-
stand te blijven. De periode van sociale isolatie 
heeft laten zien hoe belangrijk vriendschap-
pen, een hechte familie, en fijne collega’s zijn. 
We zijn meer dan een verzameling individuen. 
Het was de Britse premier Boris Johnson die 
deze slag gewonnen gaf, nog voor hij zelf 
geveld door het virus in het ziekenhuis moest 
worden opgenomen. Uitgerekend Johnson 
ze�e de ideologie van zijn illustere voorgan-
ger Margaret Thatcher op z’n kop door toe te 
geven: ‘there is such a thing as society’.1 

De corona-crisis is wezenlijk anders dan 
de kredietcrisis. De crisis in 2007 kende haar 
oorsprong in te laks gereguleerde financiële 
markten en in door winsten geobsedeerde fi-
nanciële instellingen. Overheden hadden die-
zelfde markten en instellingen nodig om pu-
blieke en private investeringen te financieren 

en het herstel te schragen. Daardoor waren 
overheden, zeker in Europa, terughoudend 
in het dwingen van banken tot fundamentele 
veranderingen. De coronacrisis komt op een 
moment dat kritiek op het kapitalisme vol-
wassen is geworden en alternatieven duidelij-
ker zijn geformuleerd. De toenemende onge-
lijkheid, de doorgeschoten flexibilisering, de 
jacht op onze data, de vervuiling van het mi-
lieu, de opwarming van de aarde; tal van pro-
blemen zijn benoemd en vastgelegd in korte 
pamfle�en en vuistdikke boeken. Tijdens de 
crisis van de jaren zeventig stonden de ‘Chica-
go boys’ klaar met hun vrijemarktideologieën. 
Nu staan economen als Pike�y, Saez, Zucman 
en Mazzucato klaar met weldoordachte ana-
lyses over de problemen van het kapitalisme, 
met bijpassende oplossingen. Zo brengt de co-
ronacrisis ons naar een kantelpunt en legt het 
de fundamentele problemen van het huidige 
kapitalisme nog eens genadeloos bloot.

De rook van verdeeldheid

De bekentenissen van Mark Ru�e en Boris 
Johnson zijn een teken aan de wand, maar 
hebben nog geen betekenis in de strijd voor 
fundamentele verandering. Sterker nog Ne-
derland verspreidt vooralsnog vooral rook, 
door te redeneren vanuit een kortzichtig ei-
genbelang dat vooral verschillen uitvergroot 
en verdeeldheid zaait.

Nederlandse ministers van Financiën staan 
niet bekend om hun diplomatieke vaardig-
heden. Sterker nog, ze lijken zich erop voor 
te staan rechtlijnig en hard te zijn tegenover 
hun buitenlandse collega’s. Al is het maar om 
de Nederlandse kiezers te laten zien dat ze 
goed op ‘onze centjes’ le�en. Toch is de fout 
van Wopke Hoekstra van een onvergefelijke 
stupiditeit. Terwijl in crisistijd een gebaar van 
solidariteit passend zou zijn geweest, kwam 
Wopke Hoekstra met priemende verwijten 
over het schuldniveau van andere lidstaten. 
Hiermee heeft hij het onderling vertrouwen 
tussen Europese landen ernstig geschaad. 
Dit was extra pijnlijk omdat zijn voorganger 
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Jeroen Dijsselbloem eerder een open zenuw 
van zuidelijke landen blootlegde met zijn op-
merkingen over Zuid-Europa, drank en vrou-
wen.2 Hoekstra heeft nu extra hout gelegd op 
het vuurtje dat is ontstaan door het gehate 
toezicht van de ‘trojka’ dat met de EU-lening 
tijdens de schuldencrisis is ingesteld. 

De openbare strijd tussen Italië en Ne-
derland verhulde dat de opstelling van het 
Nederlandse kabinet kortzichtig is. In de 
Europese traditie van ‘kicking the can down 
the road’ schopt Nederland met haar harde 
opstelling de kosten van de crisis voor zich 
uit. Terwijl de grote les van de crisis in Grie-
kenland is dat het probleem van financiële 
houdbaarheid in één lidstaat het probleem 
van alle landen in de eurozone is. Gezamenlij-
ke financiering van uitgaven in de coronacri-
sis kan nu worden tegengehouden maar het 
onderliggende probleem komt later, linksom 
of rechtsom, weer bovendrijven. Feit is dat de 
gevolgen van de kredietcrisis nog merkbaar 
zijn en veel landen niet voldoende tijd heb-
ben gehad hun staatschuld wezenlijk terug 
te dringen. Dat ligt niet per se aan de inspan-
ningen die die landen hebben geleverd — zo-
als Hoekstra met zijn verwijten impliceert 
— maar komt vooral door de korte periode 
van stabiliteit en economische groei na de 
kredietcrisis. Met name economische groei 
stelt de nationale politiek immers in staat 
om de overheidsschuld terug te dringen.3 Dat 
geldt voor Nederland maar zeker ook voor 
Italië dat sinds de introductie van de euro 
nauwelijks economische groei heeft gekend. 
Door de schulden durven sommige landen 
niet voldoende te lenen om de economie te 
stu�en of lopen ze het risico het mikpunt van 
speculatie op de financiële markten te wor-
den. Linksom of rechtsom, via een grote klap 
voor de Europese economie of via het gevaar 
van financiële instabiliteit zal Nederland de 
schok uiteindelijk voelen. Als Europa nu niet 
met een oplossing komt, wordt later de reke-
ning voor Nederland alleen maar groter. Een 
rekening die door een volgend kabinet zal 
moeten worden betaald. 

Het gezamenlijke probleem van individu-
ele landen in nood kan worden opgevangen 
door gezamenlijke leningen en door onder-
linge steun tussen landen die hard en minder 
hard zijn getroffen. De PvdA en GroenLinks 
hebben zich vroeg en duidelijk uitgesproken 
voor gezamenlijke leningen, oftewel corona-
obligaties.4 Hiermee zouden specifieke extra 
uitgaven aan zorg en economische onder-
steuning gezamenlijk gefinancierd kunnen 
worden, terwijl de eerder opgebouwde staats-
schuld de verantwoordelijkheid blijft van de 
betreffende nationale overheid. corona-obli-
gaties zijn niet alleen een gebaar van onder-
linge Europese solidariteit, invoering ervan is 
in ons verlicht eigenbelang. De eurozone als 
geheel heeft een probleem als een land in een 
neerwaartse spiraal belandt van economische 
krimp, hoge overheidsschuld en hoge rente 
op staatschuld. Helaas is de discussie over ge-
zamenlijke leningen door de regeringsleiders 
doorgeschoven naar de Europese Commissie 
die tussen de strijdende landen, tussen Italië 
en Nederland, een brug zal moeten slaan. 

Het zoeken en vinden van Europese ge-
zamenlijkheid is essentieel voor de rol van 
Europa in een wereld waarin het Amerika van 
Donald Trump zich niets meer gelegen laat lig-
gen aan de internationale orde en het China 
van Xi Jinping via strategische investeringen 
invloed koopt. Een verenigd Europa is kortom 
essentieel om goed uit deze crisis te komen. 
Alleen gezamenlijk is de economische schade 
beperkt te houden en kunnen we bouwen aan 
een wereld met een internationale rechtsorde 
die onder meer eerlijke handel, mensenrech-
ten, een gezond milieu en redelijke belastin-
gen helpt te borgen. 

Bakens voor vernieuwing

Terwijl Europese verdeeldheid het zicht op 
de weg naar een goede uitgang belemmert, 
duiken eveneens kansen voor fundamentele 
verandering op, als noodverlichting op de weg 
naar buiten. De coronacrisis brengt oude dog-
ma’s aan het wankelen. Zoals eerder gezegd is 
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de angst voor ‘big government’ vrijwel verdwe-
nen en hebben overheden de komende jaren 
een verreikende invloed op de economie en sa-
menleving. Dat biedt kansen om voorwaarden 
aan bedrijven te stellen en te breken met de 
dominantie van aandeelhouderskapitalisme 
en winstmaximalisatie. Zo kunnen we ervoor 
zorgen dat bedrijven voortaan mens en milieu 
vooropze�en, met winst als randvoorwaarde. 
Evenzo biedt de coronacrisis kans op een on-
dernemende overheid die zich niet langer be-
perkt tot de bescheiden rol van marktmeester, 
maar keuzes durft te maken om innovaties en 
verbeteringen aan te jagen. Daar komt bij dat 
de hoogopgelopen schulden kunnen leiden 
tot een roep voor een ‘brede heroverweging’ 
(lees: bezuinigingen) maar ook tot momen-
tum om eindelijk de belastingconcurrentie 
een halt toe te roepen en om winst en vermo-
gen eerlijk te gaan belasten. Tot slot is het zo 
dat alle corona-restricties onderschrijven wat 
we eigenlijk allang wisten, dat gezondheid zo 
veel belangrijker is dan geld. Die breed gedra-
gen consensus kunnen we gebruiken om voor 
eens en altijd af te rekenen met economische 
groei als de maatstaf der dingen.

De kansen in deze crisis zijn als het ware ba-
kens voor vernieuwing. Een weg naar buiten 
die ons zicht biedt op een wezenlijk andere 
economische grondslag van onze samenle-
ving. De bakens voor vernieuwing bieden 
zicht op het plan voor economische wederop-
bouw na corona: het ontwaken van een onder-
nemende overheid met een eerlijke verdeling 
van lasten en een maatschappij die succes 
breder trekt dan economische groei. Kortom 
een herstelplan waarmee Europa en lidstaten 
samen een duurzame toekomst vorm kunnen 
geven.

Nieuw sociaal contract met bedrijven

Ten eerste, de massale steun aan bedrijven is 
een kans om voorwaarden te stellen, op korte 
termijn en voor de lange termijn. Het is hoog 
tijd om afscheid te nemen van het klaplo-
perskapitalisme, waarin de winsten worden 

toegeëigend door bedrijven en hun aandeel-
houders, terwijl risico’s en kosten op mens en 
milieu worden afgewenteld. De samenleving 
staat nu klaar om bedrijven te hulp te schie-
ten, maar verwacht in ruil daarvoor dat bedrij-
ven er in de toekomst voor ons allemaal zijn, 
niet alleen voor de aandeelhouders. Winst 
maken is de voorwaarde om als bedrijf een bij-
drage te kunnen leveren aan de samenleving. 
Het is geen doel op zich. Met een nieuw sociaal 
contract met bedrijven kunnen we een paral-
lelle omslag in regels en mentaliteit bewerk-
stelligen en het oude model achter ons laten.

Zolang de coronacrisis duurt, moeten we 
strikte eisen stellen aan steunpakke�en. Geen 
dividenduitkeringen, inkoop van eigen aan-
delen en bonussen zolang een bedrijf aan het 
overheidsinfuus ligt. Ieder gesteund bedrijf 
heeft een transitieplan nodig waarin het de 
strategie uitstippelt naar een duurzame toe-
komst. Hoe ambitieuzer dit plan, hoe beter de 
voorwaarden voor terugbetaling van gegeven 
steun.

Daarna moeten we het kortetermijnden-
ken in de financiële sector en het bedrijfsleven 
aan banden leggen: via een beloningsbeleid 
gericht op de lange termijn, het belonen 
van langdurige aandeelhouders met extra 
stemrecht en een hoger aandeel van divi-
denduitkeringen, en het aanmoedigen van 
rapporteren van langetermijn- in plaats van 
kwartaalcijfers. De bedrijfstop moet verant-
woordelijk kunnen worden gehouden voor 
schade aan mens en milieu en voor het nemen 
van excessieve risico’s waarmee de toekomst 
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van het bedrijf in gevaar wordt gebracht.5 In 
boardrooms zullen naast grote aandeelhou-
ders ook medewerkers, lokale overheden en 
grote afnemers en toeleveranciers meer ge-
hoord moeten worden. Zo wordt voor bedrij-
ven het voortbestaan op de lange termijn weer 
de topprioriteit, en winnen factoren buiten 
winst aan belang. 

Door bedrijven in dienst te stellen van ons 
allemaal, en niet alleen van aandeelhouders, 
wordt het ook duidelijk dat andere regels 
aan herziening toe zijn. Het is nog steeds 
te goedkoop om de natuur te schaden. De 
uitstootrechten van een ton CO2 kosten € 25, 
terwijl we een prijs van € 55 nodig hebben om 
de klimaatdoelen van Parijs te halen.6 Ook het 
patentrecht is dringend aan verandering toe. 
Globaliserende markten zorgen ervoor dat pa-
tenten een opbrengst opleveren die veel gro-
ter is dan voorheen. Er wordt ook veel meer 
verdiend dan nodig is om investeringen terug 
te verdienen. Maar in plaats van de duur van 
patenten in te korten, worden ze verlengd.7 
Ook worden patenten steeds vaker aange-
vraagd, niet om vernieuwde producten in de 
markt te ze�en, maar om de innovatie van een 
concurrent dwars te zi�en. Via hervormingen 
kunnen patenten weer innovatie stimuleren, 
en voorkomen dat monopolies bijvoorbeeld 
levensreddende medicijnen onbetaalbaar 
maken. Door deze wetsveranderingen te kop-
pelen aan duidelijk uitgesproken verwach-
tingen over het doen en laten van bedrijven, 
zal ook de mentaliteit binnen bedrijven snel 
veranderen — van winst als doel naar winst als 
voorwaarde. 

Een actieve en ondernemende overheid

Een tweede baken van vernieuwing zien we 
dankzij de leidende rol van de overheid in de 
huidige crisis. Mazzucato laat in haar boek 
The Entrepreneurial State zien dat veel van de 
grote innovaties van de afgelopen decennia 
niet door bedrijven, maar door overheden 
zijn gefinancierd en uitgevoerd. Van internet 
tot GPS en flatscreens, allemaal vonden ze de 

oorsprong in door de overheid gefinancierde 
programma’s. Een ondernemende overheid 
kan economische ontwikkeling dus richting 
geven. Dat gegeven moeten we gebruiken 
om onze economie duurzamer en socialer te 
maken. Op korte termijn zullen economische 
steunpakke�en voor innoverende en groene 
bedrijven voordelig moeten zijn. Maar ook op 
de lange termijn kunnen overheden de ruimte 
geven om via uitgaven en staatssteun een 
duurzame samenleving op te bouwen.

Een ondernemende overheid op het vlak 
van duurzaamheid alleen is niet genoeg. De 
overheid moet werk oppakken dat de markt 
laat liggen. Veel medicijnen worden bijvoor-
beeld niet ontwikkeld of niet goedkoop gepro-
duceerd, omdat de te verwachte winstmarges 
te laag zijn. Terwijl de ‘winst’ voor de samenle-
ving groot is. Verder moet de overheid banen 
creëren die volgens de markt niet genoeg 
waarde toevoegen (lees winst opleveren). Van 
huis-aan-huis-zorg voor ouderen tot onder-
steuning bij sportverenigingen: er blijft veel 
werk blijft liggen dat voor de samenleving van 
onschatbare waarde is. Met deze basisbanen 
kunnen we er bovendien voor zorgen dat 
iedereen betekenisvol werk krijgt. Werk dat 
ook mensen met weinig perspectief op de re-
guliere arbeidsmarkt perspectief geeft op een 
volwaardige deelname aan de samenleving. 

De rekening van het herstel

De derde kans biedt zich aan bij de vraag: wie 
betaalt de rekening? Over de kredietcrisis 
heerst het gevoel dat de bankiers hun bonus-
sen hebben behouden en de belastingbetaler 
de rekening heeft betaald. Bovendien zijn top-
inkomens er sinds die tijd ook nog eens hard 
op vooruitgegaan, terwijl de inkomens van de 
meeste mensen in diezelfde periode zijn ge-
stagneerd.8 De belastingdruk op de rijksten is 
daarbij gedaald terwijl de belastingdruk op de 
lage en middeninkomens is toegenomen. 

Hervormingen zijn nodig op twee punten: 
vermogensbelasting op individuen en winst-
belasting op bedrijven. In de meeste Europese 
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landen bezit de rijkste 1 % krap een kwart van 
het nationaal vermogen.9 Nederland is in dit 
opzicht een van de ongelijkste landen van Eu-
ropa: de Nederlandse 1 % bezit maar liefst 28 % 
van het nationaal vermogen.10 Veel van dit ver-
mogen is verbonden met bedrijven die tijdens 
de coronacrisis flink worden ondersteund. 
Het is dus gerechtvaardigd om van de groep 
vermogenden in de nasleep van corona een 
solidariteitsbijdrage te vragen. In een recent 
voorstel voor een Europese vermogensbelas-
ting berekenen Landais, Saez en Zucman dat 
met een progressief tarief (1 % voor de rijkste 
1 % van de bevolking; 2 % voor de rijkste 0,1 %; 3 % 
voor miljardairs) de Europese Unie ruim 1 % 
van bnp aan extra belastinginkomsten kan 
ophalen. 

Onder het mom van ‘belastingcompetitie’ 
nemen de winstbelastingen in Europa al jaren 
af. Was de gemiddelde Europese winstbelas-
ting in 1995 nog 35 %, nu is dat 23 %. Nederland 
is bepaald geen uitzondering op die trend. 
Sterker nog, ons land is een spil in de industrie 
van belastingontwijking die zorgt voor de 
neerwaartse trend in gemiddelde en margi-
nale tarieven. Deze competitie in lage belas-
tingtarieven kunnen we een halt toe roepen 
via een internationaal dan wel een Europees 
minimum effectief belastingtarief. Nederland 
zal daarbij zijn rol in het faciliteren van belas-
tingontwijking moeten opgeven.

Aangezien multinationals veel profiteren 
van de interne markt van de EU, en de crisis-
uitgaven via Europese fondsen grotendeels 
ten doel hebben deze interne markt in stand 
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te houden, is het logisch dat bedrijven hieraan 
meebetalen. Door per jaar € 250.000 aan ‘abon-
nementskosten’ te heffen op grote, winstge-
vende bedrijven voor het gebruik van de in-
terne markt, kan de Europese Unie € 5 mrd per 
jaar ophalen. Op deze manier voorkomen we 
fouten uit het verleden en zal de rekening van 
economisch falen niet weer op het bord van de 
zwaksten in onze samenleving belanden.

Niet bnp maar waardigheid als maatstaf

Het laatste baken voor vernieuwing tekent 
zich af door het verdwijnen van onze ‘econo-
mie voor alles’-mentaliteit. Nu accepteert na-
genoeg iedereen dat gezondheid boven geld 
gaat en dus dat veel van de meest waardevolle 
dingen in ons leven te koop zijn noch in geld 
zijn uit te drukken. Een veilige en schone leef-
omgeving, een huis waar je je thuis in voelt, 
sociale contacten. We zien nu meer dan ooit 
het belang hiervan in. Dit moeten we meene-
men naar de wereld na corona. We moeten 
af van de fabel dat winsten een beloning zijn 
voor goed, waardevol werk. Onze maatstaf 
van economisch succes, Bruto Nationaal Pro-
duct, telt alle (loon)inkomens en winsten bij 
elkaar op, waardoor winst per definitie waar-
de creëert. Dit is echter ver van de waarheid. 
Vaak is winst geen waarde-creatie maar waar-
de-extractie. De farmaceutische sector kan 
via patenten langdurige monopolies creëren 
en de samenleving astronoom hoge prijzen 
laten betalen voor essentiële medicijnen. Dat 
terwijl wij gezamenlijk veel voorbereidend 
onderzoek hebben gefinancierd. Tegelijker-
tijd kunnen (korte termijn) winsten worden 
vergroot door te snijden in de uitgaven die 
juist de meeste waarde creëren: onderzoek en 
innovatie. 

We moeten dus af van winst als de maatstaf 
der dingen. Dat betekent concreet dat over-
heidsbeleid zich bredere doelen moet stellen 
dan groei in bnp. Cijfers over dakloosheid, 
(kinder)armoede of zelf-gerapporteerd ge-
luksgevoel moeten op gelijke hoogte staan en 
net zo serieus worden genomen — ook in keu-

Als Europa nu niet met een 
oplossing komt, wordt later 
de rekening voor Nederland 
alleen maar groter 
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zes over ons economische beleid. De mone-
taire herverdeling die hiermee gepaard gaat, 
wordt vergemakkelijkt door dit principe ook 
op individuele schaal toe te passen. Nu nog 
zien we rijkdom als beloning voor goed werk, 
en armoede als individuele fout. Hierbij wordt 
zelden rekening gehouden met ongelijke 
startplaatsen, hordes onderweg, en toeval dat 
oneerlijk is verdeeld. In plaats van elkaar op 
te zoeken en vooruit te helpen, kijken we naar 
achterliggers om ons succes aan af te meten. 
Door vermogen en inkomen los te koppelen 
van succes en waardigheid, zijn we in staat 
elkaar op waarde te scha�en en gezamenlijk 
onze toekomst vorm te geven.
Een einde aan het kortetermijndenken van 
het klaploperskapitalisme, een onderne-

mende overheid, eerlijke verdeling van de 
lasten en een herijking van wat waarde is. Het 
zijn de bakens voor een nieuwe wereld. Veel 
van wat nodig is om de bakens daadwerkelijk 
te verze�en kan en moet op Europese schaal 
gebeuren. 

In de context van de European Green Deal 
worden al regels opgesteld om de financiële 
sector en het bedrijfsleven mens en planeet 
mee te laten nemen in hun keuzes. Ook wordt 
een investeringsplan opgezet om richting te 
geven aan ons economisch herstel. Gecom-
bineerd met een grondige hervorming van 
ons belastingstelsel en een herziening van de 
doelen die we onszelf stellen is dit de uitgang 
waar we naar moeten zoeken. 

Voorwaarts!
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Zet volksgezondheid en 
economie niet tegenover 
elkaar
Als niet binnen afzienbare tijd een vaccin ontwikkeld wordt 
tegen het coronavirus, komen we voor een maatschappelijk en 
politiek-ethisch dilemma te staan. Het kan dan om sociale en 
economische redenen nodig blijken om belemmerende 
maatregelen als ‘afstand houden’ toch verregaand te versoepelen 
om mogelijk nog grotere gezondheidsschade op langere termijn 
tegen te gaan.

ANDRÉ KNOTTNERUS

Arts-epidemioloog, oud-voorzi�er Gezondheidsraad en Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, emeritus-
hoogleraar huisartsgeneeskunde Universiteit Maastricht

Een onzichtbaar klein virus, vermoedelijk na 
een geringe maar rake mutatie in China over-
gesprongen van dier op mens, is zeldzaam 
krachtig gebleken in het snel en langdurig 
ontwrichten van samenlevingen wereldwijd. 
Dit sciencefiction-achtige scenario is in de 
eerste plaats het gevolg van de verraderlijke 
eigenschappen van dit coronavirus.1 Waar een 
onmiddellijk fataal virus niet ver komt omdat 
het zich nauwelijks kan verspreiden, maakt 
het coronavirus de meeste mensen die het 
besmet niet of nauwelijks ziek en is daardoor 
epidemisch veel effectiever. 

Besme�e personen kunnen het virus ge-
makkelijk, vaak ook ongemerkt, overdragen, 
tenzij mensen voldoende afstand bewaren. 
Maar voortdurend afstand blijven houden is 
moeilijk, want dat raakt de samenleving en 

het menselijk bestaan in het hart: in werk en 
economie, onderwijs, reizen, sport, cultuur, 
zorg, het sociale leven en de liefde. Mensen 
en samenlevingen willen en moeten voort, 
en sociaal-cultureel ingrijpende interventies 
als ‘social distancing’ en massaal gebruik van 
persoonlijke beschermings- of afschermings-
middelen zijn in open samenlevingen niet 
oneindig vol te houden.

De disruptieve kracht van het coronavirus 
confronteert ons met problemen, onzekerhe-
den en dilemma’s die wij dachten te hebben 
overwonnen en die tegelijkertijd nieuw zijn. 
Dat brengt regeringen en parlementen ver bui-
ten de comfortzone van hun politieke en soci-
aaleconomische ervaring. Allen snakken naar 
de veruit meest schadebeperkende uitweg van 
een snel beschikbaar en voldoende effectief 
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vaccin. Maar ook met alle lopende, door over-
heden gesteunde inspanningen van virologen, 
immunologen, farmaceuten en grote bedrij-
ven is nog niet te zeggen hoe lang de race naar 
zo’n vaccin gaat duren en of de beoogde eind-
streep überhaupt gehaald wordt. 

Kortdurend noch eenmalig

Duidelijk is wel dat de coronacrisis geen kort-
durend probleem is maar na meer of minder 
vergaande lockdowns en met voortgeze�e 
beperking van sociale contacten een lange na-
werking zal hebben.2 Hoe lang dat zal zijn en 
of, en in hoeverre, de pandemie na de daling 
van de coronacijfers en de ingeze�e sociale en 
economische ‘versoepelingen’ toch weer zal 
oplaaien, is niet betrouwbaar te voorspellen. 

Tegelijkertijd is het verloop van de pan-
demische curve, hoe belangrijk ook, niet het 
enige dat telt, want ook als de daling zich níet 
blijvend doorzet en de pandemische situatie 
nog erg lang gaat duren, zal de samenleving 
verder moeten. Voortgaande stagnatie van 
economie en samenleving zal immers toe-
nemende maatschappelijke én volksgezond-
heidsschade veroorzaken van een omvang die 
de door het virus aangerichte gezondheids-
schade aanzienlijk kan overstijgen. 

Het IMF vreest voor de ergste economische 
crisis sinds de Grote Depressie van de jaren 
dertig, en de OESO waarschuwt voor een ver-
lies van een derde van het bbp van de grote 
economieën.3 Daarmee dreigen omvangrijke 
werkloosheid, dalende belastinginkomsten, 
grootschalige overheidsleningen, een interna-
tionale kredietcrisis, stijgende rentes en een 
enorme druk op overheidsbegrotingen. Dan 
kunnen ook sociale-zekerheidsnetwerken en 
cruciale publieke voorzieningen als gezond-
heidszorg en onderwijs ernstig in de knel 
komen, wat weer gepaard gaat met een terug-
gang in de volksgezondheid, een versterkte in-
komens- en kansenongelijkheid, toenemende 
spanningen binnen en tussen samenlevingen 
en een terugval in het streven naar ecologi-
sche duurzaamheid. 

Het zijn patronen die we ook na voorgaan-
de crises zagen, maar ze kunnen gezien wat nu 
op ons afkomt nog veel steviger uitpakken en 
ons bovendien extra kwetsbaar maken voor 
toekomstige, al dan niet pandemische crises. 
Het gaat niet om doemscenario’s, maar om 
serieus te nemen risico’s. Die kunnen bij een 
goede strategie meevallen, maar voor zover 
dat niet het geval zal zijn moet worden ingezet 
op beperking van schade en een solidaire ver-
deling van tegenslagen. Tegelijkertijd moeten 
we van de ontstane situatie leren en de samen-
leving sociaal en qua volksgezondheid schok-
bestendiger en ecologisch duurzamer maken. 

Een indringende uitdaging is het omgaan 
met een niet ondenkbaar maatschappelijk en 
politiek-ethisch dilemma: voor de sociale en 
economische herstart kan het bij lang uitblij-
ven van effectieve vaccins of geneesmiddelen 
nodig blijken om belemmerende maatregelen 
als ‘afstand houden’ toch verregaand te ver-
soepelen om mogelijk nog grotere gezond-
heidsschade op langere termijn tegen te gaan. 
Dat zou kunnen betekenen: voorlopige aan-
vaarding van een groter aantal IC-opnames en 
corona-gerelateerde sterfgevallen om andere 
omvangrijke problemen inclusief een nog 
groter aantal sterfgevallen te voorkomen. De 
simpele mantra ‘volksgezondheid gaat voor 
economie’ biedt dan geen houvast. 

Verbondenheid van maatschappij, 
 economie en volksgezondheid

In de eerste fase van de pandemie klonk het 
zo vanzelfsprekend: eerst alle aandacht en 
middelen inze�en voor de volksgezondheid 
en gezondheidszorg, en als die weer op orde 
zijn mag het economisch belang weer tellen. 
Die fasering was gezien de acute ernst van de 
pandemie begrijpelijk, en gaf uiting aan de 
breed gedragen opva�ing dat economische 
en commerciële belangen de agenda van de 
gezondheidszorg niet mogen dicteren. 

Toch is het een riskant misverstand dat de 
belangen van volksgezondheid en economie 
tegenover elkaar staan of ten opzichte van el-
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kaar in de tijd te faseren zijn. In werkelijkheid 
zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden, 
en voor zover er historisch een fasering is aan 
te geven ligt de volgorde eerder andersom.4 

De sterke toename van de levensverwach-
ting in de westerse landen vanaf medio ne-
gentiende eeuw was allereerst het gevolg van 
maatschappelijke en economische ontwik-
kelingen die een betere algemene welzijns- en 
voedingstoestand met zich meebrachten. 
Grote stappen werden vervolgens gezet 
dankzij indrukwekkende infrastructurele 
verbeteringen op het gebied van de openbare 
hygiëne, zoals riolering en waterleiding.5 Ook 
de totstandkoming van sociale en zorgver-
zekeringen en brede zorgvoorzieningen als 
jeugd- en eerstelijnsgezondheidszorg droegen 
bij aan een betere volksgezondheid. Op die 
verstevigde ondergrond konden ook vac-
cinatieprogramma’s en de zich steeds verder 
specialiserende ziekenhuiszorg hun potentie 
waarmaken, profiterend van exponentieel toe-
nemende medisch-wetenschappelijke kennis. 

In het algemeen geldt dat een bevolking 
die grotendeels arm en niet goed gevoed is en 
in ongunstige leef- en hygiënische omstan-
digheden verkeert, weinig basale weerstand 
heeft en dat medische zorg dan veel minder 
toegevoegde waarde kan hebben. Kortom: 
economie, samenleving en volksgezondheid 
ontwikkelen zich in nauwe, gelaagd opge-
bouwde verbondenheid: een fundament van 
algemene welvaart en welzijn is onmisbaar 
om de vruchten van de gezondheidszorg 
te kunnen oogsten. Denk ook aan de lage-
inkomenslanden, waar hooggespecialiseerde 
zorgvoorzieningen de volksgezondheid niet 
structureel kunnen verbeteren als er geen 
werk, eten en schoon water zijn. 

Na eerdere crises zagen we ook dat de 
geschetste ontwikkelingsgang omkeerbaar 
is. Zo leidde de val van de Muur in diverse 
Oost-Europese landen tot nieuwe kansen voor 
‘oude’ infectieziekten zoals tuberculose en tot 
een tijdelijke afname van de levensverwach-
ting.6 En nog in 2014-2015 nam in veel hoge-
inkomenslanden (waaronder Nederland) 

de sterfte aan onder meer hartvaat-, long- en 
psychische aandoeningen kortdurend toe en 
was er sprake van een stagnerende of even 
zelfs dalende levensverwachting. Vermoede-
lijk speelden ongunstige maatschappelijke 
en economische omstandigheden hierbij een 
belangrijke rol, vooral ten koste van sociaal-
economisch kwetsbaren.7 

Het besef van dit alles lijkt in onze streken 
weggezakt met het verdwijnen van de epide-
mische plagen van weleer, maar is nu cruciaal 
om de gevolgen van de coronapandemie goed 
te kunnen opvangen. De kernboodschap is: 
juist ook vanuit volksgezondheidsoogpunt 
moeten we alles doen om een omvangrijke 
sociaaleconomische teruggang te voorkomen 
of snel te keren.

Een gelaagde, parallelle strategie

Al met al past een gelaagde, parallelle aanpak 
op de drie niveaus — gezondheid, samenleving 
en economie — het beste bij de uitdagingen 
waarvoor we nu staan.8 De coronacrisis heeft 
consequenties op elk van deze niveaus en onze 
strategie zal zich dan ook daarop moeten rich-
ten. En gezien de onvoorspelbare duur van de 
crisis en de kans op herhaling moet die strate-
gie ook gericht zijn op de langere termijn. Om-
dat het epicentrum ligt in het domein volksge-
zondheid, werk ik de parallelle benadering die 
ik voor mij zie vanuit dat domein uit, en kom 
vervolgens toe aan de domeinen samenleving 
en economie. Ten slo�e benadruk ik de nood-
zaak van brede politieke samenwerking.
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Volksgezondheid nu en straks
Om zoveel mogelijk sterfte en langdurige ge-
zondheidsbeperkingen te voorkomen moeten 
we koersen op een goede balans binnen het 
genoemde dilemma. Bij alle onzekerheid en 
kennisgebrek bieden rekensommen daar-
bij weinig houvast. Vooralsnog lijkt het mij 
echter verstandig in de ‘pre-vaccinatiesam-
enleving’ te blijven sturen op afremming van 
de pandemie totdat curatieve behandeling 
of vaccinatie mogelijk is, om met zo weinig 
mogelijk gezondheidsschade de ‘post-vaccina-
tiesamenleving’ te kunnen bereiken. We gaan 
dan uit van de verwachting dat de versterkte 
publiek-private samenwerking binnen over-
zienbare termijn tot een effectief vaccin en 
mogelijk al eerder tot werkzame geneesmid-
delen leidt. 

Maar als dat te lang gaat duren of onvol-
doende effectieve middelen oplevert, moet 
de politiek een nieuwe weging maken gericht 
op tijdig maatschappelijk herstel, vooralsnog 
in de context van een ‘non-vaccinatiesamen-
leving’. Wat ‘te lang’ is moet door het kabinet 
— in het kader van zijn ‘dashboardbenadering’ 
— bepaald en verantwoord worden op basis 
van nauwgeze�e monitoring van volksge-
zondheids-, sociale en economische ontwik-
kelingen. Daarbij kan er een moment komen 
waarop faillissementen en werkloosheid, 
spanning onder jongeren, culturele verar-
ming, teloorgang van sport, en ook bredere 
gezondheidsbelangen zoals ontwrichting van 
reguliere zorg en preventie,9 zwaarder gaan 
wegen dan pandemiebestrijding sec en met 
name algeheel afstand houden. Maar de inzet 
moet zijn beide doelen in balans te houden 
door meer beleid op maat ten aanzien van 
kwetsbare groepen, bedrijfstakken en regio’s. 

In alle scenario’s is een blijvend restrictieve 
benadering primair gericht op wat maat-
schappelijk níet kan en wat grondrechtelijk 
onhoudbaar is, en moet weloverwogen ge-
stuurd worden op wat wél kan: in onderwijs, 
arbeid, vrije tijd, cultuur en sport. Dit vereist 
dat doorlopend afwegingen worden gemaakt 
op alle beleidsterreinen, waarvoor naast me-

dische ook gedrags- en maatschappij-weten-
schappelijke advisering noodzakelijk is. 

Weliswaar moeten we tot het beschikbaar 
komen van effectieve vaccins of geneesmid-
delen — of een herziene politieke weging 
— doorgaan met corona-gerelateerde pre-
ventie, bron- en contactopsporing, en waar 
nodig quarantaine- of isolatiemaatregelen, 
maar dat zal steeds draaglijker worden door 
slimmer en gerichter maatwerk en steeds 
betere kennis over besme�ingsrisico’s en im-
muniteit. Ook is, in lijn met het WRR-rapport 
Vertrouwen in burgers,10 gebleken dat de sa-
menleving verrassend creatieve oplossingen 

ontwikkelt — van het bevorderen van sociale 
contacten van verpleeghuisbewoners tot het 
gezondheidskundig verantwoord herstarten 
van bedrijven. Dat vraagt wel om nauwgezet 
maatwerk in de pandemiemonitoring door 
het RIVM, met de mogelijkheid van tijdige en 
tijdelijke terugschakeling wat betreft anti-
besme�ingsmaatregelen en heropschaling 
van intensivecare-capaciteit. Zo kunnen staps-
gewijs alle maatschappelijke sectoren weer 
aan zet komen. 

Politiek en beleid moeten hun verantwoor-
delijkheid waarmaken voor essentiële rand-
voorwaarden, zoals voldoende capaciteit voor 
contactopsporing en voor zorgverlening in 
alle echelons. Met dat laatste kan ook — altijd 
ethisch omstreden — behandelprioritering 
op intensivecare-afdelingen voorkomen wor-
den. Bovendien mag cruciale reguliere zorg 
niet meer in het gedrang komen en verdient 
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— zoals pijnlijk is gebleken — de ouderen-
zorg, vooral in de verpleeghuizen, een beter 
gecoördineerde aanpak en een veel hogere 
beleidsprioriteit. 

Binnen en buiten de zorg moet structureel 
gezorgd worden voor voldoende persoonlijke 
beschermingsmaterialen.11 Dat geldt even-
eens voor de testmogelijkheden voor het heb-
ben dan wel hebben gehad van corona, ook 
voor de monitoring van het versoepelings-
beleid. Op veel gebieden is nog veel multidis-
ciplinair onderzoek en ontwikkelingswerk 
nodig, zoals rond het ontwerpen, testen, en bij 
succes uitrollen van valide en privacy-veilige 
contactopsporingsapps.12

Het zowel voortvarend als verantwoord 
realiseren van geschikte tests, vaccins en 
geneesmiddelen vereist effectieve publieke 
aansturing met internationale afstemming, 
ook om de beschikbaarheid en betaalbaarheid 
daarvan wereldwijd te garanderen. Landen 
staan samen sterker in onderhandelingen met 
multinationale leveranciers, het waar nodig 
overrulen van patenten en desnoods het over-
nemen van private verantwoordelijkheden. 

In Nederland kunnen de Gezondheidsraad 
en het RIVM nu al scenario’s voorbereiden 
voor risicogroepgerichte vaccinatiestrategie-
en met monitoring op veiligheid en bereikte 
immuniteit. Brede vaccinatiebereidheid is 
dan cruciaal om groepsimmuniteit te kun-
nen bereiken. Daarbij past geen afwachtende 
houding, want de geschiedenis leert dat de 
antivaccinatiebeweging op cruciale momen-
ten extra actief wordt in het verspreiden van 
wetenschappelijk ongefundeerde en mislei-
dende boodschappen. 

De volksgezondheidssector en de overheid 
moeten daarop anticiperen met een goede, 
doelgroepgerichte communicatiestrategie.13 
Een belangrijke politieke vraag is of vaccinatie 
verplicht moet worden gesteld. Nadat in ons 
land decennialang met succes is ingezet op 
vrijwillige vaccinatie, is hier na het dalen van 
de zuigelingenvaccinatiegraad tot 90,2 %14 be-
weging in gekomen nu kinderdagverblijven 
ongevaccineerde kinderen mogen weigeren. 

Verplichtstelling is echter een indringende 
interventie die schuurt met wat van mondige 
burgers verwacht wordt en waarvan de effecti-
viteit nog niet is aangetoond.15 

Gezien de ongekende problemen waarvoor 
het coronavirus ons stelt, doen de Gezond-
heidsraad en het RIVM er goed aan om dit 
punt in hun advies over vaccinatiestrategieën 
opnieuw mee te nemen en alle opties te 
wegen: algehele verplichting, verplichting 
gericht op risicogroepen voor het krijgen of 
overbrengen van het virus, een opt-outrege-
ling (je wordt gevaccineerd tenzij je expliciet 
aangeeft dat niet te willen) of handhaving van 
de huidige situatie. Hierbij kunnen parallellen 
worden getrokken met vormen van verplich-
ting in andere domeinen zoals belasting- en 
premiebetaling en orgaandonatie. Een alge-
mene basisvoorwaarde is de beschikbaarheid 
van een vaccin dat behalve voldoende effectief 
ook zeer veilig is. 

Verder vooruitkijkend zijn aanzienlijke 
inspanningen nodig om pandemische crises 
als deze in de toekomst zoveel mogelijk te voor-
komen of beter op te vangen. Dat vraagt om 
investeringen in preventie van en anticipatie 
op opkomende zoönosen en pandemische drei-
gingen en versterking van daarop gericht we-
tenschappelijk onderzoek, zoals al in 2004 door 
de Gezondheidsraad is aanbevolen.16 De impact 
van pandemische uitbraken op de volksgezond-
heid kan worden beperkt door veerkrachtige 
zorgcapaciteit en effectieve preventie ten aan-
zien van risicofactoren als diabetes, hartvaat-
ziekten en luchtwegaandoeningen. 

Tegelijkertijd kan het duurzamer maken 
van samenlevingen de kans op toekomstige 
pandemische crises verkleinen. Want bij 
voortgaande exploitatie van niet-duurzame 
voedselketens, opwarming van de aarde en 
ongebreidelde globalisering wordt het ont-
staan van wereldwijde epidemieën en pan-
demieën — mogelijk zelfs meerdere tegelijk 
— met grote sociaaleconomische impact al-
leen maar waarschijnlijker.17 Hierbij kunnen 
meerdere oorzaken elkaar versterken, zoals 
de kans op van dier op mens overspringende 
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virussen op markten waarop verschillende 
diersoorten levend verhandeld worden, 
snelle verspreiding via intensief vliegverkeer, 
risico’s op bacteriële uitbraken door over-
matig antibioticagebruik in veestapels, het 
oprukken van tropische infectieziekten door 
opwarming van gematigde klimaatzones en 
verhoogde kwetsbaarheid bij toenemende 
‘klimaatarmoede’ en ontheemding. 

Ten slo�e is het belangrijk om de aanpak 
van de coronacrisis goed te evalueren, met in-
achtneming van verschillen tussen landen.18 
Daarvoor is het nodig dat voor vertekening 
gecorrigeerd is en dat cruciale (betrouwbare) 
tellers en noemers vergelijkbaar zijn. Want al-
leen dan kunnen beloop en uitkomsten tussen 
landen vergeleken worden in relatie tot speci-
fieke omstandigheden en het gevolgde beleid. 
Met die slag om de arm is al wel te zeggen dat 
Nederland — in mei 2020 internationaal op de 
zesde plaats qua aantal Covid-19-doden per 
inwonertal — goed zal moeten kijken naar zijn 
bijzondere risicoprofiel wat betreft luchtver-
ontreiniging, intensieve veeteelt, bevolkings-
dichtheid, reisgedrag en sociale omgangsvor-
men en wat dat betekent voor de toekomst. 

Samenleving in transitie

Samenlevingsbreed zijn scenario’s uitgewerkt 
voor maximale herva�ing van cruciale maat-
schappelijke activiteiten zoals school, studie, 
werk, sport en cultuur. Dat had sneller in gang 
kunnen worden gezet19 en vereist nu in elk ge-
val continue doorontwikkeling, in zorgvuldige 
balans met verantwoord ‘pandemiemanage-
ment’ ondersteund door tests en epidemiolo-
gische onderzoeken. Deze grote ‘maatschap-
pelijke experimenten’ moeten structureel 
gekoppeld worden aan over regio’s te verdelen 
pilots, met gedegen evaluatie gaandeweg en 
achteraf. Dat vraagt nauwe betrokkenheid 
van burgers, bedrijven en lokale, regionale en 
landelijke democratische organen. Daarbij is 
naast medisch-gezondheidswetenschappelijke 
vooral ook sociaalwetenschappelijke en be-
stuurskundige expertise nodig.

Deze pandemie maakt ook de grote on-
gelijkheden in samenlevingen en de extra 
risico’s die dat oplevert pijnlijk duidelijk.20 
Bredere maatschappelijke solidariteit is nu 
nodig om de sociaaleconomisch bepaalde 
gezondheidsachterstanden en daaraan ver-
bonden kwetsbaarheden daadwerkelijk terug 
te dringen, mede om volgende crises beter te 
kunnen opvangen. Daarvoor zijn gerichte be-
leidsinterventies nodig, zoals gezondheidsbe-
vordering op en rond scholen, het voorkomen 
en inhalen van achterblijvende gezondheids-
vaardigheden, betaalbaarheid van gezonde 
voeding en sport, en meer groen en schone 
lucht in alle woonwijken. Dit in aanvulling op 
algemeen beleid gericht op inclusief onder-
wijs, kans op werk voor iedereen en herverde-
ling van inkomen.21

Lockdowns hebben zoals gezegd dispro-
portioneel grote consequenties voor kleinbe-
huisde, sociaal kwetsbare gezinnen.22 Als ze 
dan ruimte zoeken in parken en bossen of op 
stranden kunnen ze onbedoeld op een kluitje 
terechtkomen, worden weggestuurd en zelfs 
min of meer gecriminaliseerd worden. Soms 
met gebiedsafsluitingen als gevolg, en dat 
is ook epidemiologisch zeer ondoelmatig: 
velen op een kwetsbaar kluitje enerzijds en 
veel lege, gezonde natuurruimte anderzijds.23 
Een hoogontwikkelde samenleving moet dit 
creatiever kunnen oplossen, met als aantrek-
kelijke bijvangst toegenomen waardering 
voor natuurgebieden. Denk bijvoorbeeld aan 
doelgroepgerichte voorlichting in stadswij-
ken over natuurgebieden in de regio, met 
gratis (gesubsidieerde) in de tijd gespreide 
bezoekarrangementen.24

Tijdens de coronacrisis ontstane zinvolle 
gedragspatronen zouden we moeten vast-
houden, zoals meer rekening houden met het 
feit dat eigen gewoonten de gezondheid van 
anderen kunnen schaden. Zo’n beweging is in 
het verleden, met veel minder moeite dan ver-
wacht, gemaakt in het rookgedrag, toen men 
gesteund door nieuwe wetenschappelijke ken-
nis de gevaren van passief roken ging inzien.25 
Nu is al duidelijk geworden dat de corona-ge-
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relateerde publieke hygiëne ook het optreden 
van andere infectieziekten heeft teruggedron-
gen.26 Ook het individueel bijdragen aan een 
duurzame samenleving door meer thuiswer-
ken en -vergaderen en minder autorijden en 
vliegen is iets om vast te houden. 

Bovendien komt het wij-gevoel — er samen 
voor staan en gaan, solidariteit in de buurt 
— nu veel sterker naar voren dan toen de ‘par-
ticipatiesamenleving’ top-down gelanceerd 
werd,27 en ook dat moeten we vasthouden. 
Maar in het sociaal domein hebben we gezien 
dat hulp aan naasten soms te zwaar wordt. 
Daarom moet er voldoende professionele rug-
gensteun zijn als elkaar helpen niet mogelijk, 
ontoereikend of niet vol te houden is. Publiek 
investeren daarin is een kernelement van ‘so-
ciale’ zekerheid.

Economie, schokbestendigheid en 
verdien vermogen

De coronacrisis heeft het gelijk laten zien van 
degenen die al jaren wijzen op de kwetsbare 
positie van de steeds grotere groep die is 
aangewezen op flexibele arbeid. De regering 
vangt dat op met steunmaatregelen, maar die 
dekken de inkomensval slechts gedeeltelijk 
en tijdelijk. Om langdurige sociale ramp-
spoed te voorkomen moet de arbeidsmarkt 
nu structureel anders ingericht worden. Als 
de samenleving en de economie van mensen 
verlangen dat zij flexibel inzetbaar zijn, moet 
daar een voldoende en zekere inkomensbasis 
tegenover staan. Want iedereen verdient reële 
kansen om een huis te kopen, pensioen op te 
bouwen en zich tegen inkomensderving te 
verzekeren.28 Waar eerdere crises al leidden tot 
meer werkloosheid, inkomensongelijkheid, 
sociale onzekerheid, gezondheidsproblemen 
en geestelijke nood,29 vooral ten koste van so-
ciaal kwetsbare burgers, dreigen deze effecten 
nu nog aanzienlijk ernstiger uit te pakken. 

Een ander dreigend crisiseffect is bezui-
niging op de publieke voorzieningen. In het 
afgelopen decennium heeft Nederland baat 
gehad van beleid dat concurrentievermogen 

en groei bevorderde, maar is er te weinig geïn-
vesteerd in vitale voorzieningen als onderwijs 
en gezondheidszorg. Gezien de ook nu weer 
gebleken cruciale betekenis van schokbesten-
dige publieke voorzieningen verdient dat 
versneld correctie. Kwaliteits- en salarisver-
betering in basis-, middelbaar en beroepson-
derwijs, betere omscholingsmogelijkheden 
en extra investeringen in volksgezondheid en 
zorg zijn urgent. 

Om te kunnen blijven zorgen voor voldoen-
de zorgcapaciteit moet de breed gedragen 
waardering voor onze zorghelden zich gaan 
vertalen in positieverbetering van verpleeg-
kundig en zorgpersoneel. Ook wordt eens te 
meer duidelijk dat goed getrainde handhavers 
en medewerkers in het openbaar vervoer van 
belang zijn en hoe onmisbaar verbindend 
cultuur is. Ook dat moet in overheidsbeleid 
vertaald worden. Investeren in de fundamen-
ten en de kwaliteit van onze samenleving is nu 
nodig omdat het afzien daarvan uiteindelijk 
tot veel hogere kosten of zelfs onomkeerbare 
maatschappelijke schade zal leiden.

Duurzaamheid stond voor de coronacrisis 
in Nederland en de EU hoog op de agenda en 
is alleen maar urgenter geworden gezien de al 
genoemde relatie tussen opwarming van de 
aarde en niet-duurzame voedselketens ener-
zijds en de kans op epidemieën met een grote 
economische impact anderzijds. Versnelling 
van verduurzaming kan bereikt worden door 
bedrijven die een beroep doen op nationale en 
Europese steunpakke�en te verplichten om, 
ten minste conform het Klimaatakkoord en 

André Kno�nerus Zet volksgezondheid en economie niet tegenover elkaar 

De Gezondheidsraad en het 
RIVM kunnen nu al scenario’s 
voorbereiden voor 
vaccinatiestrategieën



S &   D Jaargang 77 Nummer 3 Juni 2020

3838

de Europese Green Deal, koolstofarme en cir-
culaire bedrijfsmodellen te ontwikkelen. Dat 
is ook voor hun eigen langetermijnoverleving 
essentieel. 

Schokbestendige publieke voorzieningen en 
krachtige overheidssturing op duurzaamheid 
moeten gefinancierd worden via de belasting-
heffing. Daar wringt de schoen steeds meer, ter-
wijl het belang van maatschappelijke schokbe-
stendigheid — ook voor het bedrijfsleven — juist 
nu zo duidelijk blijkt. Een Europa-brede belas-
tingheffing op multinationale bedrijven en ka-
pitaalbewegingen is nodig en gerechtvaardigd. 
Dat is ook voor het maatschappelijk draagvlak 
van belastingstelsels essentieel. 

Hoewel bij alle onzekerheid en door ken-
nisgebrek een toekomstgerichte maatschap-
pelijke kosten-batenanalyse nu niet goed 
te maken is, weten we wel dat onze buffers 
eindig zijn, ook al staat de Nederlandse veer-
kracht er veel beter voor dan die van lage-
inkomenslanden en westerse landen als de 
Verenigde Staten. Bovendien moeten wij net 
als andere rijke landen mondiaal bijspringen. 
Uit solidariteit, maar ook in ons eigen belang, 
ter voorkoming van toenemende migratie-
stromen en oplopende geopolitieke spanning. 

Daarom is het verstandig om vanuit de 
pre-vaccinatiesamenleving opnieuw te kijken 
naar ons verdienvermogen.30 De routekaart 
zoals eerder aangegeven door de WRR — ken-
niscirculatie en innovatie, anticipatie en 
responsiviteit, slim omarmen van nieuwe 
technologieën, schokbestendige publieke 
voorzieningen en publiek-private samenwer-

king gericht op de grote maatschappelijke op-
gaven — is daarbij opnieuw actueel.31 Denk, in 
aanvulling op wat al gezegd is over inkomens-
zekerheid en publieke voorzieningen, bij-
voorbeeld aan de blijvende ontwikkeling van 
kennis en vaardigheden via een doorlopend 
individueel scholingsrecht, onafhankelijk van 
specifieke dienstverbanden, het stimuleren 
van innovatiegerichte werkgelegenheid en 
een betere afstemming tussen regionaal, nati-
onaal en Europees economisch beleid. 

Een actueel voorbeeld van op grote maat-
schappelijke opgaven gerichte publiek-private 
samenwerking is het breed beschikbaar stel-
len van universitaire kennis voor de ontwik-
keling van effectieve coronavaccins. Dat kan 
nieuwe, algemener toepasbare verdienmodel-
len aanjagen voor maatschappelijk verant-
woord ondernemen. 

Politieke samenwerking gericht op  
de grote opgaven

De noodzakelijke transities vereisen een 
versterkte politieke samenwerking op natio-
naal en op Europees niveau. In Europa is die 
samenwerking nodig — naast het geopolitieke 
belang ervan — om ecologische en economi-
sche duurzaamheid en belastingheffing op 
internationale bedrijven te kunnen realiseren. 
En — weinigen zullen dat nog ontkennen — 
voor het bestrijden van crises die zich niet aan 
landsgrenzen storen. 

De inzet moet zijn het gezamenlijk aankun-
nen van de grote uitdagingen van nu en straks, 
niet het electoraal kortetermijnbelang. Vanuit 
Nederland kan dat bevorderd worden als zo-
veel mogelijk politieke partijen in hun verkie-
zingsprogramma’s, hoe uiteenlopend die ook 
zullen zijn, kiezen voor een gezamenlijke Euro-
pese lijn van duurzaamheid en versterking van 
de publieke zaak. Op Europese samenwerking 
gerichte partijen als de PvdA, D66 en Groen-
Links kunnen hiertoe het initiatief nemen. 

De coronacrisis onderstreept de samen-
hang tussen duurzaamheid, klimaatbeheer-
sing, het belang van een solidaire samenle-
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ving én internationale vrede en veiligheid, die 
zoals gebleken ook door een pandemie in het 
gedrang kunnen komen. Stuk voor stuk ur-
gente politieke opgaven die geen partij alleen 
verder kan brengen. Laten we daarom in de 
aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 
in 2021 het momentum van de ontstane ver-

bondenheid benu�en. Want alles moet erop 
gericht zijn dat de volgende coalitie de grote 
opgaven waarvoor we staan effectief kan en 
zal aanva�en. 

Met dank aan Jo Ritzen voor het delen van zijn 
economische expertise.
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De media als spelverdeler: 
over partijen, issues en 
eigenaarschap
Media bepalen in belangrijke mate welke onderwerpen aandacht 
krijgen in verkiezingstijd. Dit heeft gevolgen voor kiesgedrag, 
want mensen stemmen vaak op de partij waarmee ze het meest 
besproken thema het sterkste associëren. Het zou bij de 
komende verkiezingen wel eens vooral over gezondheidszorg, 
werkgelegenheid, de sociale voorzieningen en de economie 
kunnen gaan. Zijn de progressieve partijen in staat op deze 
thema’s de kiezers te overtuigen?

ALYT DAMSTRA

Postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, afdeling politieke communicatie

Nederlandse kiezers behoren tot de meest 
veranderlijke van West-Europa. Sinds 2002 is 
deze wisselvalligheid een blijvend kenmerk 
van de Nederlandse politiek waarbij de laatste 
Tweede Kamerverkiezingen een voorlopig 
hoogtepunt vormen. Niet eerder verloren 
regeringspartijen zoveel zetels, kregen de ge-
vestigde partijen (CDA, PvdA, VVD) zo weinig 
stemmen en was het politieke landschap zo 
gefragmenteerd.1 

Niet eerder ook verloor de PvdA zoveel 
steun: meer dan driekwart van de zetels moest 
worden ingeleverd. Na decennia van partijlo-
yaliteit zijn kiezers daadwerkelijk gaan kiezen 
en dat is op zichzelf geen slechte ontwikke-
ling. De veranderlijkheid in stemkeuze valt 
namelijk niet samen met zwabberende opvat-
tingen. Sterker, de opva�ingen van Neder-

landse kiezers zijn behoorlijk stabiel. Maar de 
daaruit voortvloeiende stemkeuze is dat niet, 
de meeste mensen kiezen steeds opnieuw uit 
een beperkt aantal, ideologisch soortgelijke 
partijen, en deze keuze kan per verkiezing 
anders uitvallen.2 De wisselende populariteit 
van partijen wordt dus door andere factoren 
beïnvloed en één van die factoren is mediabe-
richtgeving. 

De invloed van berichtgeving

De media kunnen op verschillende manieren 
de publieke opinie beïnvloeden. In de eerste 
plaats wordt de prioriteit van thema’s mede-
bepaald door de hoeveelheid aandacht die 
ervoor is in het nieuws. De ruimte op de me-
dia-agenda is beperkt, veel aandacht voor het 
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ene onderwerp gaat ten koste van aandacht 
voor het andere. De keuzes die hierin worden 
gemaakt, geven een duidelijk signaal aan kie-
zers. Gaat het in het nieuws voortdurend over 
immigratie, dan zal de gemiddelde burger 
zich daar meer zorgen over maken en het im-
migratievraagstuk zwaarder laten meewegen 
in zijn of haar stemkeuze.3 

Op eenzelfde manier verleent media-
aandacht legitimiteit en geloofwaardigheid 
aan politieke leiders en partijen. Een politicus 
die nooit het nieuws haalt en bij geen talk-
showtafel aanschuift, zal grote moeite hebben 
om kiezers van de urgentie van zijn partijpro-
gramma te overtuigen.4 

Naast de hoeveelheid aandacht voor een 
onderwerp of partij, zien we dat de media van 
belang zijn in het verbinden van beide. Wordt 
in immigratienieuws steeds verwezen naar de 
standpunten van Wilders, dan zullen mensen 
immigratie ook met de PVV gaan associëren. 
Er is dan sprake van ‘issue ownership’ — de 
PVV is als het ware eigenaar geworden van dit 
dossier. Het belang dat mensen aan een onder-
werp toekennen gecombineerd met de mate 
waarin ze een partij als eigenaar zien, is een 
belangrijke voorspeller van kiesgedrag.5 In 
andere woorden: veel kiezers stemmen op de 
partij waarmee ze het meest besproken onder-
werp het sterkste associëren. 

Issue ownership: dimensies en dynamiek

In de literatuur wordt onderscheid gemaakt 
tussen twee dimensies van issue ownership. 
Wanneer mensen een onderwerp automatisch 
linken aan een partij(leider), spreken we van 
‘associative issue ownership’. Het gaat hier 
dus om de vanzelfsprekende associatie tussen 
thema en partij die, al dan niet bewust, be-
staat in de hoofden van mensen. 

Daarnaast is er de mate waarin mensen 
een partij het meest capabel achten om op 
een specifiek thema ook het beleid te bepalen. 
Dit wordt ‘competence issue ownership’ ge-
noemd. Het komt vaak voor dat beide dimen-
sies samenvallen; mensen associëren dan een 

onderwerp met de partij waarvan zij vinden 
dat die de beste papieren heeft om er beleid 
op te maken. Maar dit is niet altijd het geval, 
zeker niet bij partijen die zich op een enkel 
issue profileren. Het kan goed zijn dat men bij 
immigratie meteen aan de PVV moet denken 
maar tegelijkertijd van mening is dat deze 
partij niet het meest competent is waar het 
immigratiebeleid betreft. 

De onderwerpen waar burgers politieke 
partijen mee associëren, zijn niet zo makkelijk 
te beïnvloeden. De ‘associative issue owner-
ship’ is dus redelijk stabiel en partijen kunnen 
deze niet zomaar van elkaar ‘stelen’.6 Dit geldt 
niet voor ‘competence issue ownership’. Uit 
verschillende studies blijkt dat deze dimensie 
veranderlijk is, en dat mensen gevoelig zijn 
voor wat ze uit het nieuws vernemen. 

In een grootschalig experiment in Vlaan-
deren lieten politicologen aan vijfduizend 
deelnemers een televisiefragment zien waarin 
Vlaamse politici zich op een onderwerp pro-
fileerden. Vijf bekende partijleiders namen 
hieraan deel (geen acteurs), de onderwerpen 
waarover ze hun standpunt uiteenze�en wa-
ren klimaat, criminaliteit, pensioenen, belas-
tingen, gezinszaken en defensie. De resultaten 
lieten zien dat de mate waarin mensen een po-
litieke partij competent ach�en op een issue, 
sterk door het nieuws werd beïnvloed. Juist 
wanneer een partij nog geen eigenaar op het 
betreffende onderwerp was, leidde profilering 
in de media tot een toename in toegedichte 
competentie.7
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De identificatie tussen issues en partijen 
is dus een dynamisch proces waarbinnen 
eigenaarschap van partij kan wisselen. Dit is 
vooral het geval wanneer issues nog niet ste-
vig in handen zijn van een enkele partij. Maar 
zelfs dan is het mogelijk dat er nieuwe verban-
den worden gelegd. Wanneer een politieke 
partij een zeer bekwame minister levert op 
een nog niet-toegeëigend terrein, kan dit tot 
een toename in gepercipieerd eigenaarschap 
leiden. Maar of het nu gaat om het verwerven 
van nieuw eigenaarschap of het handhaven 
van bestaand eigenaarschap, partijen hebben 
de media nodig voor de communicatie naar 
het grote publiek en zullen dus zichtbaar 
moeten zijn. 

Uitdaging

Politici moeten dus niet alleen concurreren 
om de gunst van de kiezer, maar ook om de 
gunst van de media. Dit is geen gemakkelijke 
opgave. In de eerste plaats is de concurrentie 
sterk, zeker in een meerpartijenstelsel zoals 
het Nederlandse waarin veel partijen het te-
gen elkaar opnemen met ideologisch weinig 
onderscheidende agenda’s.8 Regeringspar-
tijen zijn daarbij in het voordeel omdat ze 
bewindspersonen leveren die vanwege hun 
functie nieuwswaardig zijn. 

Daarnaast is de media-aandacht voor on-
derwerpen bepaald niet evenredig verdeeld. 
Zeker in aanloop naar verkiezingen komen 
vaak maar enkele thema’s echt aan de orde. 
Zo ging het in 2002 vooral over criminaliteit, 
immigratie en belastingen. Onderwerpen 
waar de meeste mensen rechtse partijen mee 
associëren (toen VVD en LPF), ook in termen 
van competentie.9 De actualiteit en politieke 
agenda zijn wel van invloed, maar redacties en 
journalisten bepalen welke thema’s centraal 
staan, bijvoorbeeld in stellingen van verkie-
zingsdeba�en.10 En ook buiten verkiezingstijd 
is de aandacht voor issues ongelijk verdeeld, 
waarbij polariserende onderwerpen met 
economische consequenties duidelijk in het 
voordeel zijn. 

Eigenaarschap in de Nederlandse context

De afgelopen jaren zijn er enkele studies 
gepubliceerd waarin issue ownership van 
Nederlandse politieke partijen is onderzocht. 
Kleinnijenhuis en Walter (2014) hebben geke-
ken naar ‘associative issue ownership’.11 Voor-
afgaand aan de verkiezingen van 2010 vroegen 
ze aan 1362 respondenten met welke thema’s 
ze een politieke partij associeerden, waarbij 
respondenten uit een lijst van twintig onder-
werpen konden kiezen (en waar ze eventueel 
nog onderwerpen aan konden toevoegen). 

Slechts enkele onderwerpen worden door 
bijna alle kiezers met dezelfde partij geassoci-
eerd. Dit zijn immigratie voor de PVV, onder-
nemerschap voor de VVD, en milieu/klimaat 
voor GroenLinks. Van deze thema’s zijn er dus 
heel duidelijke eigenaren, bijna alle mensen 
leggen dezelfde link. De VVD maakt haar 
reputatie als ondernemerspartij waar en is 
hiermee de enige gevestigde partij met stevig 
eigenaarschap op een afgebakend dossier. 

Voor de meeste partijen geldt dat ze met 
meerdere onderwerpen in verband worden 
gebracht en dat ze op geen enkel thema 
dominant eigenaar zijn. D66 vormt een tus-
sencategorie, de meeste mensen associëren 
de partij met onderwijs, maar ook andere 
linkse partijen worden aan dit thema gelinkt. 
De PvdA wordt vooral geassocieerd met klas-
siek sociaal-democratische onderwerpen 
zoals sociale zekerheid, werkgelegenheid en 
(in mindere mate) pensioenen. Ook de hypo-
theekrenteaftrek (een prominent onderwerp 
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tijdens de campagne van 2010) wordt vaak 
genoemd. De SP doet het goed op dezelfde 
dossiers, en wordt daarnaast vaak in verband 
gebracht met gezondheidszorg. Na de verkie-
zingen van 2010 werd ‘associative issue owner-
ship’ opnieuw gemeten onder dezelfde groep 
respondenten. De associaties tussen thema 
en partij waren na de verkiezingscampagne 
nagenoeg hetzelfde en in bijna alle gevallen 
sterker geworden. 

Met betrekking tot ‘competence issue 
ownership’ is een studie van Geers en Bos 
(2017) relevant waarin wordt gekeken naar de 
gepercipieerde competentie van partijen.12 In 
2012 werd aan 765 kiezers gevraagd om voor 
een reeks onderwerpen de partij aan te wijzen 
die voor dat thema ‘de beste oplossing in huis 
had’.13 De onderwerpen komen niet helemaal 
overeen met de lijst van Kleinnijenhuis en 
Walter; zo zijn ondernemerschap, criminali-
teit, hypotheekrenteaftrek en pensioenen niet 
meegenomen, maar voegen Geers en Bos vei-
ligheid (sterk gecorreleerd met criminaliteit) 
en huisvesting aan de analyse toe. Anders dan 
in de studie van Kleinnijenhuis en Walter zijn 
de thema’s nu dus het vertrekpunt (in plaats 
van de partijen) en de scores representeren 
het percentage kiezers dat deze partij noemde 
als meest competent op het thema.

De resultaten laten een gefragmenteerd 
beeld zien. Alleen op het thema milieu en kli-
maat wijst bijna de helft van de kiezers naar 
dezelfde partij als meest competent (45 % van 
de respondenten noemt GroenLinks). Op alle 
andere onderwerpen is het eigenaarschap 
behoorlijk verdeeld. Ook in het geval van im-
migratie is dat zo, ‘slechts’ 27 % van de onder-
vraagden denkt dat de PVV voor dit vraagstuk 
de beste oplossing in huis heeft (ondernemer-
schap is in deze studie niet onderzocht). 

Dit gefragmenteerde beeld is niet zo ver-
wonderlijk, want hoewel de meeste mensen 
het eens zijn over de algemene doelstellingen 
van beleidsterreinen (genoeg werkgelegen-
heid, betaalbare gezondheidszorg, hoog-
staand onderwijs), lopen de meningen uiteen 
waar het ‘de beste oplossing’ betreft. De VVD, 

PvdA en de SP worden het vaakst genoemd als 
meest competent (in 19 %, 19 % en 18 % van de ge-
vallen) en het valt op dat de SP en de PvdA ook 
waar het competentie betreft in de ogen van 
kiezers een zeer vergelijkbaar profiel hebben. 
Hier moet bij worden aangetekend dat de data 
afkomstig zijn uit 2012, en zeker in het geval 
van de competentie-dimensie zal het huidige 
beeld anders zijn.

De effecten van eigenaarschap

Verschillende studies hebben de effecten van 
issue ownership onderzocht, ook in de Neder-
landse context. De resultaten illustreren dat 
het eigenaarschap van politieke partijen pas 
krachtig wordt wanneer een thema urgentie 
heeft in verkiezingstijd. Vindt niemand het 
klimaat belangrijk, dan koopt GroenLinks 
niks voor haar eigenaarschap. In aanloop 
naar verkiezingen is media-aandacht voor het 
juiste onderwerp minstens zo belangrijk als 
aandacht voor de partij(leider).14 

Uit een artikel dat mijn collega’s en ik vorig 
jaar publiceerden blijkt dat deze dynamiek 
ook van toepassing is geweest op het succes 
van de PVV. In de eerste jaren was aandacht 
voor Wilders nog een noodzakelijke voor-
waarde voor electoraal succes. Maar vanaf het 
moment dat de PVV het eigenaarschap over 
immigratie wist te verwerven, profiteerde de 
partij veel sterker van immigratienieuws dan 
van nieuws over de partij zelf of van echte im-
migratiecijfers. Dit stuwde de PVV tot grote 
hoogtes in de peilingen, zeker in 2015 toen 
er veel immigratienieuws was als gevolg van 
de vluchtelingencrisis.15 Om eigenaarschap 
winstgevend te laten zijn is het dus belangrijk 
dat een thema hoog op de publieke agenda 
staat en om dat te bewerkstelligen is media-
aandacht een noodzakelijke voorwaarde. 

Anders dan in hun ideologische oriënta-
ties, zijn mensen niet zo stabiel in dat wat zij 
beschouwen als de meest urgente kwestie(s). 

Figuur 1 laat zien welke problemen Ne-
derlandse kiezers de afgelopen decennia het 
belangrijkst vonden in aanloop naar Tweede 
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Kamerverkiezingen.16 De variatie is enorm. In 
de afgelopen twintig jaar zijn gezondheids-
zorg, onderwijs, criminaliteit, immigratie 
en de economie allemaal wel eens het meest 
genoemde, belangrijkste probleem van Neder-
land geweest. 

De urgentie van de economie in 2010 en 
2012 was het directe gevolg van de economi-
sche crisis waar de wereld toen doorheen ging 
en de hoeveelheid economisch nieuws in die 
jaren.17 In beide verkiezingen won de VVD, 
door veel mensen in verband gebracht met 
ondernemerschap en werkgelegenheid, en op 
economisch terrein als competent gezien.18 
Crises in de echte wereld én de wijze waarop 
ze door de media worden verslagen bepalen 
welke zaken door mensen als meest prangend 
worden beschouwd. 

De huidige crisis als context

Op dit moment gaan we opnieuw door een 
crisis, maar van een geheel andere aard dan 
in 2010 en 2012. Tijdens het schrijven van dit 
artikel zijn er wereldwijd al meer dan 350.000 
mensen overleden aan COVID-19, en de ver-
wachting is dat dit aantal nog (veel) verder zal 
toenemen.19 De gevolgen van deze gezond-

heidscrisis zijn enorm, ook in Nederland. Het 
openbare leven is grotendeels tot stilstand 
gekomen en zelfs in de meest optimistische 
scenario’s zal de Nederlandse economie hard 
en langdurig geraakt worden.20 

Zoals vaker met crises, wordt ook nieuw 
licht geworpen op wat van waarde is. Zo publi-
ceerde de Rijksoverheid een overzicht van Cru-
ciale beroepsgroepen voor Covid-19 met daarop 
(onder andere) leraren, zorgmedewerkers, 
politie en ambtenaren in noodzakelijke over-
heidsprocessen.21 Een publieke herwaarde-
ring van branches waarop veelal is bezuinigd 
maar die nu nodig zijn om de samenleving 
draaiende te houden. 

Deze publieke herwaardering is terug te 
zien in berichtgeving. Niet eerder werd er zo-
veel en zo positief bericht over deze beroeps-
groepen waarin mensen nu moeten werken 
onder geheel nieuwe en moeilijke omstan-
digheden. Daarnaast is er veel aandacht voor 
de ongekende economische gevolgen van 
de crisis, zoals de talloze faillissementen en 
ontslagen. Een groeiende groep Nederlanders 
wordt als gevolg van deze crisis direct in haar 
bestaanszekerheid bedreigd. Thema’s als soci-
ale zekerheid en werkgelegenheid hebben een 
nieuwe, breed gedragen urgentie gekregen. 
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Figuur 1 Belangrijkste nationale probleem volgens Nederlandse kiezers

0

5

10

15

20

25

30

35

milieu/klimaat

immigratie

werkgelegenheid

onderwijs

gezondheidszorg

criminaliteit

politiek

sociale zekerheid

economie

20172012201020062003200219981994



S &   D Jaargang 77 Nummer 3 Juni 2020

4747

Het ligt dan ook in de lijn der verwachting 
dat deze zaken, evenals de gezondheidszorg, 
in de aanloop naar de volgende verkiezingen 
van 2021 door veel Nederlanders als belangrijk 
nationaal probleem zullen worden genoemd. 
Cijfers van I&O Research laten zien dat sinds 
de uitbraak van Covid-19 Nederlanders ge-
zondheidszorg, werkgelegenheid, economie 
maar ook duurzaamheid belangrijker zijn 
gaan vinden, ten koste van andere thema’s 
zoals immigratie.

De directeur van Instituut Clingendael, 
Monika Sie Dhian Ho, betoogde in het NRC 
dat politieke profilering juist nu belangrijk 
is: ‘Elke politieke partij heeft de opdracht om 
vanuit haar traditie te agenderen wat van 
waarde is, hoe dat door deze crisis onder druk 
komt en wat ons te doen staat.’22 Hier ligt een 
duidelijke opdracht voor progressieve partij-
en. De hernieuwde relevantie van bestaansze-
kerheid en goed werk — klassieke elementen 
van het sociaal-democratisch gedachtegoed 
— alsmede het belang van duurzaamheid bie-
den hierin kansen. 

Naast een verschuiving in de urgentie van 
beleidsthema’s kan als gevolg van de crisis ook 
anders worden gedacht over de middelen die 
moeten worden ingezet. De huidige ontwikke-
lingen tonen aan dat een effectieve bestrijding 
van de coronacrisis niet zonder staatsingrij-
pen en internationale samenwerking kan. 
Hetzelfde geldt voor de (mondiale) crises die 
in de nabije toekomst nog zullen volgen en 
die naar alle waarschijnlijkheid niet minder 
ingrijpend zullen zijn. De thema’s die mensen 
belangrijk vinden en de middelen die noodza-
kelijk worden geacht, bieden daarom kansen 
voor linkse politiek. De associatieve dimensie 
van eigenaarschap is aanwezig, partijen moe-
ten nu hun competentie laten zien. De meest 
effectieve manier om dit te doen is door het 
formuleren van heldere beleidsvoorstellen, 
zoals de noodregeling voor flexwerkers die als 
gevolg van de coronacrisis thuiszi�en.23 

Daarnaast zullen het de media zijn die gro-
tendeels bepalen op welke manier deze crisis 
de inzet wordt van de volgende verkiezingen. 
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Door de aandacht die wordt besteed aan on-
derwerpen, de aandacht die wordt besteed 
aan partijen en, bovenal, door de aandacht 
die wordt besteed aan de verbinding tussen 
beide. Waar het in de eerste fase van de crisis 
vooral is gegaan over de gezondheidszorg, 
werkgelegenheid en solidariteit, zal met de 
opkomende recessie de focus steeds meer 
komen te liggen op de economische gevolgen 
van de crisispolitiek.24 Een kader waarbinnen 
de VVD goede kaarten heeft vanwege haar ste-
vige eigenaarschap op (macro-)economische 
vraagstukken. 

De vraag is dan ook in hoeverre progres-
sieve partijen in staat zullen blijken om 
competentie te laten zien, zeker omdat ze 
hiervoor ook van de media afhankelijk zijn. 
De verkiezingen van 2021 zijn cruciaal voor de 
wijze waarop we door en uit deze crisis komen 
en voor de manier waarop we de wereld post-
corona zullen inrichten. 

Aan links de taak om een competent en 
stevig alternatief te formuleren op het neoli-
berale marktdenken. De eerste tekenen zijn 
hoopvol, GroenLinks publiceerde het manifest 
#SolidaireSamenleving en bij de PvdA verscheen 
het essay Hoe we uit de coronacrisis komen, stuk-
ken waarin solidariteit, duurzaamheid en een 
regulerende overheid als alternatief voor de 
neoliberale wereldorde worden voorgesteld. 

Aan de media de taak om, juist nu, een 
platform te zijn waarop de discussie niet 
wordt versmald tot enkele issues. Ook en 
vooral niet in aanloop naar de verkiezingen. 

In aanloop naar verkiezingen 
is media-aandacht voor het 
juiste onderwerp minstens 
zo belangrijk als media-
aandacht voor de partijleider
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In plaats daarvan moet ruimte worden ge-
boden aan het grotere, fundamentele debat 
over de toekomst. Het centraal stellen van de 
inhoud is in het voordeel van partijen die die 
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inhoud ook daadwerkelijk kunnen bieden, al 
dan niet op basis van tegengestelde waarden. 
En dat is dan weer in het voordeel van ons, de 
kiezers. 
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Koester de indirecte 
democratie
Een ongevraagd advies aan de PvdA

Op het drukbezochte PvdA-partijcongres van 7 maart werd — vlak 
voordat door corona het land stil kwam te liggen — met grote 
meerderheid een motie aangenomen om ‘het vertrouwen in de 
democratie te versterken’. De PvdA doet er verstandig aan zich 
daarbij vooral te richten op verbetering van de bestaande 
representatieve democratie, inclusief haar eigen rol daarin. 

ANNEMARIE KOK 

Zelfstandig onderzoeker en publicist 

De Partij van de Arbeid ontwikkelt momenteel 
voorstellen voor een ‘sterkere democratie’. 
Aanleiding is een onlangs ruimschoots aange-
nomen ledenmotie (medeondertekend door 
enkele partijprominenten) getiteld Wie de de-
mocratie wil verdedigen, moet nu in het offensief. 
In deze motie wordt gepleit voor ‘een demo-
cratie van allen, voor allen, door allen’, onder 
expliciete verwijzing naar het eindrapport 
van de staatscommissie Remkes, die zich in 
2017-2018 op initiatief van de Tweede en Eerste 
Kamer heeft gebogen over de toekomstbesten-
digheid van ons parlementaire stelsel. 

In de genoemde ledenmotie worden de 
bevindingen van de staatscommissie ‘zeer 
waardevol’, ‘belangwekkend’ en ‘inspirerend’ 
genoemd. Want: ‘Remkes beschrijft hoe de 
democratie in het hart getroffen wordt wan-
neer groepen mensen zich onvoldoende gere-
presenteerd weten. Ook schetst de commissie 
langs een aantal lijnen hoe dit democratisch 
deficit aangepakt kan worden: vergroot de 

directe invloed van mensen op politieke 
besluiten (mogelijkheden voor directe demo-
cratie); geef mensen een grotere stem in de sa-
menstelling van de volksvertegenwoordiging 
(twee soorten stemmen); geef mensen een 
grotere stem gedurende de Kabinetsformatie 
(keuze formateur)’. 

Verderop in de motie roepen de indieners 
hun partijgenoten op om de politiek leider en 
Tweede Kamerfractie alle gelegenheid te geven 
voor het smeden van democratische vernieu-
wingsplannen in het verlengde van het rapport-
Remkes. Partijbestuur en fractie reageerden 
hierop in maart van dit jaar als volgt: ‘De fractie 
zal zich inze�en om langs de lijnen die de motie 
schetst en in de energieke geest van de motie, 
voorstellen uit te werken die de democratie ver-
sterken en eer aan doen in onze actuele politiek 
en in het verkiezingsprogramma.’ 

Mij lijkt het raadzaam om eerst nog eens 
kritisch te kijken naar het democratie-verhaal 
van de staatscommissie. Dat bevat namelijk 
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verschillende elementen die behoorlijk pro-
blematisch zijn. Kortgeleden heb ik daarover 
een uitvoerig artikel geschreven — dit stuk is 
te lezen op de website van het Montesquieu In-
stituut.1 Hierna vat ik deze analyse samen. Om 
aansluitend te betogen dat de PvdA er goed 
aan zou doen zich te concentreren op verbe-
teringen binnen de bestaande representatieve 
democratie.

Nieuwe democratische norm

Het hoofdprobleem dat ik met het eindrap-
port van de staatscommissie heb, is dat daarin 
een aan populisme grenzende kijk op de 
bedoeling van parlementaire vertegenwoordi-
ging naar voren komt. Volgens de commissie-
Remkes moeten volksvertegenwoordigers 
‘de belangen, idealen, ideeën, aspiraties en 
ambities’ van burgers herkenbaar weerspiege-
len en als het even kan ‘verwezenlijken’.2 Ook 
noemt ze het een inherente tekortkoming van 
de indirecte democratie dat politieke beslui-
ten niet altijd overeenstemmen met wat een 
(tussentijds gepeilde) meerderheid van de 
bevolking ‘zelf’ had gewild.3

Om precies te zijn betekent ‘representatie’ 
voor de staatscommissie in het ideale geval 
dat alle burgers (1) zich inhoudelijk gehoord 
weten, (2) zich met persoonlijke kenmerken van 
gekozenen kunnen identificeren en (3) zich in 
hun behoeften gezien voelen.4 De notie dat par-
lementsleden bestaan om — daartoe geman-
dateerd door de kiezer − de regering te contro-
leren, mee te denken over het te voeren beleid 

inzake tal van complexe kwesties, onderling 
te deba�eren, creatief naar compromissen te 
helpen zoeken en politieke knopen door te 
hakken, is in dit concept afwezig.

De commissie werpt aldus een alternatieve, 
volgens haar ‘eigentijdse’ democratische 
norm op − een norm die sterk afwijkt van wat 
de meeste volksvertegenwoordigers sinds jaar 
en dag feitelijk doen, en ook geácht worden 
te doen conform aloude interpretaties van 
de Grondwet waarin de parlementaire partij-
endemocratie naar voren komt als de beste 
methode om zorgvuldig om te gaan met de 
verschillende visies en de botsende belangen 
die zich in een pluriforme samenleving altijd 
zullen voordoen.5

Vervolgens meet de staatscommissie in 
haar eindrapport de houdbaarheid van de 
klassieke representatieve democratie af aan 
haar nieuwe, aanvechtbare invulling van verte-
genwoordiging. Met als conclusie dat de tevre-
denheid van veel Nederlanders over het parle-
ment verontrustend aan het afbrokkelen is. 

Veel kiezers zouden zich nu namelijk niet 
gerepresenteerd ‘voelen’, zo schrijft ze erg 
onhelder.6 Ook zou de politieke voorkeur 
van een grote groep kiezers nu in de Tweede 
Kamer niet terug te vinden zijn — namelijk 
voor een partij die sociaaleconomisch links is, 
maar behoudend ten aanzien van thema’s als 
immigratie, integratie en Europa. (Ziet zij par-
tijen als de PVV en de SP soms over het hoofd?) 
Daarnaast veronderstelt de commissie op 
tamelijk onvaste gronden dat ‘de Nederlandse 
burger’ méér in de Haagse melk te brokkelen 
wil hebben, en meent ze dat hieraan zonder 
meer gehoor moet worden gegeven.7 

Volksdemocratie

Op grond van deze drie redenen noemt de 
staatscommissie hervorming van het parle-
mentaire stelsel − dat volgens haar nu nog 
‘behoorlijk goed functioneert’ en door de be-
volking hoog wordt gewaardeerd − dringend 
gewenst. En wel door de politieke zeggen-
schap van burgers te versterken, met voor elk 

Annemarie Kok Koester de indirecte democratie

Het is raadzaam nog eens 
kritisch te kijken naar het 
democratie-verhaal van de 
staatscommissie Remkes 
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wat wils: een bindend correctief referendum 
waarmee vooral lager en middelbaar opgelei-
den in hun nopjes zouden zijn, burgerfora en 
digitale participatie voor wie ‘aan de voorkant’ 
van besluitvorming wil meepraten, en verder: 
meer kiezersinvloed op de personen die er 
namens een partij in het parlement komen, 
alsmede een gekozen formateur. 

Dat dit aanbevolen maatregelenpakket een 
devaluatie inhoudt van twee cruciale inter-
mediaire instituties binnen het Nederlandse 
staatsbestel − politieke partijen en het parle-
ment − lijkt de commissie niet te deren. Zoals 
ze er ook niet mee lijkt te zi�en dat haar aan-
vullende medicijn tegen ‘haperende represen-
tatie’ bijzonder zweverig klinkt, te weten ‘een 
nieuwe politiek-democratische cultuur, met 
een grotere nadruk op politieke nabijheid’.8

Opvallend is overigens dat de staatscom-
missie niet beredeneerd van de gangbare bete-
kenis van ‘representatie’ is afgestapt: waaróm 
gekozenen kennelijk vooral naar burgers 
moeten luisteren, wordt niet toegelicht. Ster-
ker nog: ze brengt haar interpretatie van ‘ver-
tegenwoordigen’ als iets dat eigenlijk altijd 
heeft gegolden of had moeten gelden. Alsof 
ze zich er niet echt van bewust is dat die invul-
ling indruist tegen de gewe�igde praktijk dat 
gekozenen in ons aller belang brede, eigen 
afwegingen maken. 

Merkwaardig is ook dat de staatscommissie 
zegt dat de representatieve democratie voor 
haar niet ter discussie staat, terwijl ze nergens 
een aansprekende verdediging levert van het 
indirecte, politiek-argumentatieve en coöpe-
ratieve karakter daarvan. Integendeel: ze gooit 
deze basisprincipes al met al zodanig om dat 
er een soort volksdemocratie tevoorschijn 
komt − een democratie waarin politici heten 
te bestaan om de wensen van kiezers (of die 
van tussentijdse toevallige meerderheden) uit 
te voeren, en waarbinnen individuele burgers 
formeel, actief en in brede zin bij beleidsont-
wikkeling en besluitvorming worden betrok-
ken, en/of daarover het laatste woord krijgen. 
Hetgeen in mijn ogen vooral gaat leiden tot 
democratische frustratie: bij kiezers, bij deel-

nemers aan burgerparticipatieprocessen en 
bij al degenen die dagelijks zijn belast met 
politiek-bestuurlijk werk. Bovendien zal een 
directere democratie vooral voordelig uitpak-
ken voor wie mondig en kapitaalkrachtig is. 

Herkenbare structuren

Terug naar de PvdA. Volgens mij zou het 
bovenstaande deze partij niet enthousiast 
moeten stemmen, maar serieus te denken 
moeten geven. In plaats van in navolging van 
de commissie-Remkes democratische ver-
nieuwingsvoorstellen te ontwikkelen, zou zij 
beter nog eens kunnen memoreren waarom 
we in dit land ook alweer een representatieve 
democratie kennen. Om zich vervolgens sterk 
te maken voor het type politiek-bestuurlijke 
vernieuwing dat wél noodzakelijk is.  

Om met het eerste te beginnen: wat zijn 
kort gezegd nog altijd de pluspunten van een 
politiek systeem dat een liberale representa-
tieve democratie, het principe van evenredige 
vertegenwoordiging (veel politieke partijen 
om uit te kiezen) en een rechtsstaat combi-
neert? 

Welnu: kenmerk hiervan is dat het herken-
bare structuren en herhaalbare procedures 
biedt teneinde maatschappelijke problemen 
te kunnen agenderen en uiteenlopende stand-
punten, belangen, feiten en factoren naar 
voren te kunnen brengen, om daarna verschil-
len van inzicht om te vormen tot besluiten 
die langere tijd mee kunnen en waarmee de 
meeste mensen kunnen leven.

Voor gekozenen en gezagsdragers brengt 
dit van alles met zich mee: veel lezen, veel luis-
teren, veel overleggen, zin van onzin scheiden, 
visie hebben, haalbaarheid inscha�en, positie 
kiezen, zoeken naar gemene delers, rekening 
houden met minderheden, keuzes en plein 
public van tekst en uitleg voorzien e.d. Het 
mooie is dat het parlementaire stelsel zelf 
deze even politiserende als pacificerende ge-
dragingen keer op keer afdwingt, dat het poli-
tieke werk plaatsvindt in een daartoe speciaal 
ontworpen juridische, ambtelijke en weten-

Annemarie Kok Koester de indirecte democratie
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schappelijke omgeving, en dat contacten met 
mensen en organisaties in de samenleving 
hierbij aan de orde van de dag zijn.

Dat in de actieve politiek telkens ook ande-
re, deels minder edele motieven, omgangsvor-
men en gewoonten een rol spelen, naast een 
duistere invloed van bedrijven en lobbyisten, 
laat onverlet dat ‘onze’ organisatie van de toe-
kenning, spreiding en beperking van ‘macht’ 
qua opzet helder en solide is en vooralsnog re-
sulteert in de onderliggende bedoeling: in alle 
verscheidenheid vreedzaam samenleven.

Scheefgegroeid

Tegelijk, en dat brengt me op het tweede punt 
dat de PvdA méér zou moeten interesseren, 
heeft zich de laatste decennia binnen onze 
politiek-bestuurlijke infrastructuur een aan-
tal verschuivingen voorgedaan die op nogal 
gespannen voet staan met de bedoelingen 
van democratie en rechtsstaat. Denk aan een 
marktgerichte overheid die sinds de jaren 
tachtig steeds magerder en voor burgers 
onbereikbaarder werd. Denk aan het feit dat 
wetgeving reeds lange tijd dikwijls wordt 
uitbesteed aan niet-politieke gremia of de 
pragmatische vorm van bestuurlijk ‘maat-
werk’ aanneemt. Aan de decentralisaties van 
vitale sociale en ruimtelijke overheidstaken in 
combinatie met omvangrijke bezuinigingen. 
Aan het eensgezinde Tweede Kamer-streven 
— sinds 2012 − naar een nieuwe lokale demo-
cratie waarin veel wordt verwacht van ‘burger-
macht’ en ‘burgerkracht’.

Een en ander komt erop neer dat belangrij-
ke publieke verantwoordelijkheden de laatste 
decennia in andere handen zijn gekomen, met 
flinke — vooraf te weinig overdachte − impli-
caties voor het aanzien van de vertegenwoor-
digende democratie, de kwaliteit van beleid 
(inhoudelijk en qua uitvoering), elementaire 
beginselen als rechtsgelijkheid en rechtsze-
kerheid, de actieve bescherming van sociale 
grondrechten en de formele verhoudingen 
tussen de diverse democratisch-rechtsstatelij-
ke kernonderdelen. 

Onder meer in S&D is door diverse auteurs 
herhaaldelijk gewezen op wat er politiek, 
bestuurlijk, democratisch en rechtsstatelijk 
in de afgelopen ruim dertig jaar zoal is scheef-
gegroeid. Hoe kan het dan dat de PvdA zo 
gretig de bevindingen en aanbevelingen van 
de staatscommissie omarmt, daar waar de 
indirecte democratie juist hooggehouden zou 
moeten worden en diep nagedacht dient te 
worden over de voorwaarden voor beter open-
baar bestuur?9

Mijn vermoeden is dat dit komt doordat 
de doeners en koersbepalers in de partij liever 
niet aankomen met een verhandeling over de 
schoonheid van onze politieke structuren in 
een tijd waarin veel draait om human interest, 
de stemming in het land en ‘directheid’. Toch 
zou de PvdA zich juist daarmee positief van 
andere partijen kunnen onderscheiden. 

Constitutionele flair

Wat de PvdA-leiding dan wel aan de dag moet 
gaan leggen, is constitutionele flair: het heel 
plezierig vinden om achterban en potentiële 
kiezers te vertellen hoe zij aankijkt tegen de 
functie, de taken, de bevoegdheden en de 
gewenste mentaliteit en deskundigheid van 
overheid, parlementsleden en andere volks-
vertegenwoordigers, in het licht van wat zij 
anno heden als de grote maatschappelijke pro-
blemen (en hun samenhang) beschouwt. Om 
na zo’n exposé te laten zien hoe zij Nederland 
langs de gebruikelijke maar wel versterkte par-
lementair-bestuurlijke weg sociaal, ruimtelijk, 
ecologisch, cultureel en economisch aantrek-
kelijker zou willen maken. En welk belang zij 
aan internationale samenwerking hecht. 

Annemarie Kok Koester de indirecte democratie

Een betere wereld begint bij 
betere politieke partijen 
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Want dáártoe zijn politieke partijen op 
aarde: om het inhoudelijke voortouw te ne-
men en ‘massa’ te creëren voor doordachte 
principes en perspectieven. Een betere 
wereld begint dan ook bij betere politieke 
partijen. 

Wat ik in élk geval hoop, is dat tot de Partij 
van de Arbeid (en andere partijen) tijdig door-
dringt dat het fijnzinnige geheel van grond-
we�elijke instellingen en andere centrale po-

litieke actoren ons enige collectieve houvast 
is. Samen staan deze organen borg voor recht 
en democratie, eenheid en verschil, kennis en 
kritiek, debat en samenwerking, vertrouwen 
en verantwoording, ontwikkeling en stabi-
liteit. Juist een progressieve politieke partij 
zou behoedzaam moeten omspringen met dit 
politiek-juridische erfgoed, en zich derhalve 
kritisch moeten verhouden tot de opva�ingen 
van de commissie-Remkes. 

Annemarie Kok Koester de indirecte democratie

Noten

1 De titel van deze beschouwing 
is ‘Naar een volksdemocratie? 
Het rammelende representa-
tie-concept van de commissie-
Remkes’. Voorzien van een 
samenva�ing (‘Staatscommis-
sie adviseert spreekbuis-de-
mocratie’) is dit artikel op 25 
mei 2020 verschenen in De 
Hofvijver op www.montesqui-
eu-instituut.nl.

2 Zie Staatscommissie parle-
mentair stelsel, Lage drempels, 
hoge dijken. Democratie en 
rechtsstaat in balans, Boom, 
2018. Op bijvoorbeeld p. 53 van 
dit eindrapport heeft de com-

missie het over ‘adequaat 
inhoudelijk vertegenwoordi-
gen’ hetgeen blijkens bijvoor-
beeld p. 106 neerkomt op ‘pu-
blieke besluitvorming [die] 
correspondeert met de opvat-
tingen van (…) kiezers’. 

3 Ibid. pp. 58-59.
4 Ibid. pp. 53-54.
5 Juriste en promovenda Eva 

van Vugt heeft ditzelfde opge-
merkt in haar artikel ‘Verster-
king van de democratie: parle-
mentaire vertegenwoordiging 
volgens de Staatscommissie’, 
Tijdschrift voor Constitutioneel 
Recht, april 2019. Op basis van 
een reconstructie van diverse 
uitspraken in het eindrapport 

van de staatscommissie en 
ook gezien de democratische 
vernieuwingsvoorstellen van 
‘Remkes’ constateert zij dat de 
commissie het ‘vertegenwoor-
digen’ van het Nederlandse 
volk lijkt te verstaan als het 
‘gehoorzamen’ van het Neder-
landse volk.

6 Eindrapport staatscommissie 
p. 79 en p. 103.

7 Zie Annemarie Kok, ‘Naar een 
volksdemocratie?’, pp. 11-13.

8 Eindrapport staatscommissie 
p. 101.

9 De staatscommissie heeft dit 
wezenlijke thema grotendeels 
laten liggen. 
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Column

Een weg vooruit met zekerheid voor 
jongeren

Door Arjan Miedema
PvdA-lid te Amsterdam

Na een crisis veert niet iedereen even snel 
weer op. Terwijl de aandelenmarkt na de 
shock in 2008 al snel de weg omhoog inze�e, 
waren veel jongeren in Europa nog jarenlang 
werkloos. Met tijdelijke en vaak seizoensge-
bonden banen, in sectoren waar ook nu weer 
klappen vallen, zijn ze opnieuw kwetsbaar. 

Deze onzekere positie vertaalde zich al voor 
deze crisis in actie. In talloze landen staakten 
scholieren en in Nederland verenigden jon-
geren zich in de beweging Young & United. Op-
gezadeld met een ecologische schuld die met 
rente zal moeten worden terugbetaald, een 
kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, geen 
zicht op een goed pensioen later en stijgende 
zorgkosten, voelt voor veel jongeren de toe-
komst mistig en onzeker. Ze studeren langer 
door, maar wachten ook langer op een baan 
met vastigheid, een eigen woning en met het 
stichten van een gezin.

Daar kwam de afgelopen maanden de intel-
ligente lockdown en nu het anderhalvemeter-
leven bovenop. Dat is niet slechts misgelopen 
tijdverdrijf, maar is in het bijzonder voor 
jongeren die buiten en samen hun identiteit 
vormgeven, relaties aangaan en zo tot was-
dom komen, een pijnlijke nieuwe werkelijk-
heid. Zij hielden zich aan de regels, solidair 
omdat ouders of grootouders erg ziek kunnen 
worden.

Deze context, van een onzekere generatie 
met een solidair hart, moet de basis vormen 
van het herstel na de crisis. Jongeren accep-
teren drastische maatregelen op de korte en 
middellange termijn, maar hebben behoefte 

aan een zekere en groene weg uit de crisis. Als 
we daarvoor zorgen voorkomen we dat we de 
gewonnen levensjaren voor ouderen nu, be-
talen met verminderde kansen en verlies aan 
welvaart voor jongeren later. 

Wat is daarvoor nodig? Allereerst een pro-
gressieve visie, als alternatief wereldbeeld 
naast het nihilistische en conservatieve geluid 
van nieuw — en onder jongeren populair — 
rechts. Betrek, verbind en versterk jongeren 
zoals de Europese Unie in haar Youth Strategy 
oproept. Niet slechts om hen te ondersteunen 
en te betrekken waar nodig, maar vooral ook 
om maatregelen en beleid echt te verrijken 
en te verbeteren door naar jongere stemmen 
te luisteren. De generatietoets, zoals de jonge-
rentak van de SER recent voorstelde — een idee 
dat het kabinet ruimhartig overnam — kan nu 
versneld in praktijk gebracht worden.

De komende maanden zal bij elke stap 
vooruit vooral het virus in de tang gehouden 
moeten worden. Maar naast controle is ook 
herstel van vertrouwen belangrijk. Juist bij de 
generatie die nog geen eigen huis, vaste baan 
of diploma bezit, heeft dit vertrouwen een 
grote deuk opgelopen. Bouw dus nu een pro-
gressief verhaal, dat ook hen aanspreekt.

Een solidaire weg uit de crisis komt uit op 
een andere economie en samenleving, één die 
groener is en meer zekerheid biedt ook als je 
nu studeert, een gezin sticht of aan het begin 
van een carrière staat. Een solidaire weg bete-
kent een hoger minimumloon, perspectief op 
een zekere baan, investeren in het geestelijk 
welzijn van jongeren, woningen voor starters 
en vooral: een duidelijk en integraal verhaal 
dat zich ook direct op jongeren richt. Samen 
houden we corona onder controle én samen 
bouwen we aan herstel. 
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Den Haag Zuidwest heeft een 
lange adem nodig
In Den Haag Zuidwest is weinig sociale cohesie en veel 
werkloosheid. Bewoners zijn er vooral bezig met overleven. 
Meike Bokhorst liep mee met werkbezoeken van de fractie van 
PvdA Den Haag, en tekende de verhalen op van sleutelfiguren uit 
het gebied. Hoe valt de sociale cohesie in Zuidwest te versterken? 
Incidenteel geld en tijdelijke aandacht zijn niet genoeg. Wijken 
zoals deze hebben een permanente wijkaanpak nodig.

MEIKE BOKHORST

Redacteur S&D, senior wetenschappelijk medewerker bij de WRR en associate researcher bij Institutions for Open 
Societies en USBO 

In Den Haag Zuidwest voelen bewoners zich 
vergeten. Velen verlaten dit deel van de stad 
zodra ze daar de middelen toe hebben.1 Zuid-
west is een van de armste en meest diverse 
gebieden van Den Haag. Het omvat de wijken 
Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrede-
rust en is onderdeel van het stadsdeel Escamp. 
Burgers, vrijwilligers en professionals maken 
zich zorgen over de verloedering en het af-
glijden van de wijken door het achterblijven 
van investeringen. Een actieve Moerwijker 
ziet de buurt verloederen: ‘Het voelt alsof we 
het afvoerputje van Den Haag zijn. Mensen 
met problemen worden hier snel gehuisvest, 
zonder dat er “echt sterke schouders” zijn om 
dat te dragen. Mensen hebben problemen, 
zijn bezig met overleven en niet betrokken bij 
de buurt.’2 

In 2018 waarschuwde toenmalig stadsdeel-
directeur Rene Baron dat als we niet uitkijken 
zich onder onze ogen een sociologische ramp 

voltrekt: ‘het uiteenvallen van onze samenle-
ving’. De buurtwerkers deden hun best om de 
boel bij elkaar te houden, maar volgens Baron 
was een deltaplan voor samenlevingsopbouw 
nodig.3 

De tweedeling in Den Haag is de afgelopen 
twintig jaar groter geworden, omdat gedif-
ferentieerd bouwen tegen de markt in gaat. 
In de herstructurering is de laatste tien jaar 
de klad gekomen door de economische crisis 
en het Vestia-debacle. Baron schreef een essay 
met de lessen uit de eerdere herstructurering. 
Zijn advies: ‘Maak het mogelijk dat mensen 
met wie het ietsje beter gaat een wooncarrière 
kunnen maken in hun eigen buurt. Dat be-
schermt de sociale verbanden die er nog zijn 
en voorkomt dat wijken een doorgangshuis 
worden.’4 

Een deltaplan voor samenlevingsopbouw 
kwam er niet, wel een regiodeal en een woon-
deal. De gemeente Den Haag heeft ambitieuze 
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doelen om de sociale woningvoorraad te ver-
duurzamen, mensen uit de bijstand te helpen 
en de sociale cohesie te laten stijgen. De Rijks-
overheid investeert samen met de gemeente 
elk € 7,5 mln in een regiodeal om de achter-
standen in Den Haag Zuidwest aan te pakken, 
want de opgave is ‘grootschalig, meervoudig, 
langdurig en zeer urgent’.5 

In het verleden waren er ook ambitieuze 
plannen voor beter wonen, werken en leven, 
maar de problematiek van armoede en ach-
terstand is hardnekkig. Gebiedsontwikkelaar 
John van Leeuwen was in 2016 betrokken bij 
de plannen voor Escamp 2040, Ruimte voor de 
Stad.6 ‘Zo’n zestig buurtbewoners dachten 
op een gegeven moment mee. Een prachtig 
initiatief, wie beter dan de bewoners zelf kun-
nen aangeven wat er ontbreekt. Maar van die 
ambitieuze plannen op het gebied van huis-
vesting, werkgelegenheid en vervoersmoge-
lijkheden is maar weinig terechtgekomen.’7 

Den Haag Zuidwest stond op de kracht-
wijkenlijst van PvdA-minister Vogelaar. Maar 
onder de kabine�en Ru�e is de wijkaanpak 
weggezakt. Ru�e I stopte met het wijkenbe-
leid en met de economische crisis ging ook de 
geldkraan voor herstructurering dicht. Waar 
het kabinet Balkenende IV nog € 128 mln voor 

de Haagse krachtwijken ui�rok8, stelt het ka-
binet Ru�e III alleen voor Den Haag Zuidwest € 
7,5 mln regiogeld ter beschikking. De urgentie 
is echter niet minder geworden. 

Door de gentrificatie van de centrumwij-
ken zijn mensen met minder middelen nog 
meer aangewezen op de portiekflats van Zuid-
west. En door het Vestia-debacle is er in veel 
huizenblokken lang niet geïnvesteerd.9 Waar 

de vooroorlogse centrumwijken Schilders-
wijk, Transvaal en Stationsbuurt nog tot de 
verbeelding spreken, blinken de naoorlogse 
wederopbouwijken in Zuidwest uit in onbe-
kendheid. Zelfs de naam klopt niet: Zuidwest 
ligt in het oosten van Den Haag. Op de ambte-
lijke tekentafel ligt de Haagse kaart doorgaans 
een kwartslag gedraaid, waardoor de kust aan 
de bovenkant ligt. Mensen zien hierdoor het 
‘echte’ westen vaak aan voor het noorden.

Zoals Den Haag Zuidwest zijn er vele wijken 
in Nederland: Amsterdam Slotervaart, Tilburg 
Noord, Utrecht Overvecht, Delft Buitenhof, 
Arnhem Presikhaaf. Net als in de wederop-
bouwwijken elders is de autochtone midden-
klasse in Den Haag Zuidwest weggetrokken 
en kwamen er mensen met veel verschillende 
migratie-achtergronden voor in de plaats. 
Bakker Cevdet, die acht jaar de Turkse Bakkerij 
Escamp runt, viel vooral de enorme wisseling 
van buurtbewoners op: ‘Ik zie telkens nieuwe 
gezichten in de zaak. Mensen blijven niet lang 
hangen.’10 

Een van die bewoners is Nikita van Doorn 
met haar twee dochters: ‘Ik ben hier komen 
wonen na mijn scheiding en zodra het kan ga 
ik hier weer weg. Ik denk niet dat mijn kinde-
ren hier dezelfde kansen krijgen als elders. 
Je merkt het aan het niveau van scholen, aan 
de vriendjes met wie ze omgaan. Uiteindelijk 
gun ik ze een betere plek om op te groeien dan 
Zuidwest.’11

De vraag is hoe de sociale binding valt te 
versterken. Wat hebben de bewoners en pro-
fessionals in de wijk van de overheid nodig 
om de negatieve spiraal te doorbreken? Deze 
reportage doet verslag van het gesprek dat Pv-
dA-gemeenteraadsleden daarover voeren met 
de bewoners en professionals tijdens werkbe-
zoeken in Moerwijk, Morgenstond, Vrederust 
en Bouwlust. De PvdA heeft hier bij de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen veel stemmen 
verloren en probeert het vertrouwen terug 
te winnen.12 Sinds december 2019 draagt de 
PvdA weer bestuurlijke verantwoordelijkheid. 
Martijn Balster is wethouder Wonen, Wijken, 
Welzijn en als stadsdeelwethouder verant-

Meike Bokhorst Den Haag Zuidwest heeft een lange adem nodig

Zelfs de naam klopt niet: 
Zuidwest ligt in het oosten 
van Den Haag
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woordelijk voor de gebiedsontwikkeling van 
Zuidwest.13 

Die verantwoordelijkheid weegt extra 
zwaar sinds de corona-crisis. Het rapport Be-
richten uit een stille stad over de maatschappe-
lijke impact van Covid-19 in Den Haag laat zien 
dat juist de zwakste groepen het hardste ge-
troffen worden door de corona-crisis: ‘Haagse 
respondenten met een tijdelijk contract, lager 
opgeleiden, laagbetaalden en mensen met 
een zwakke gezondheid geven veel vaker aan 
inkomensverlies te hebben geleden, medische 
zorg te mijden en minder zorg te ontvangen. 
Ook de stress is toegenomen, met name onder 
jongeren en de minima.’14 Hoewel Covid-19 de 
onderlinge solidariteit tussen bewoners heeft 
gestimuleerd, zijn er ook inwoners van Den 
Haag die aangeven (veel) minder hulp te ont-
vangen dan vóór Covid-19. Om te voorkomen 
dat zij door het ijs zakken is extra aandacht 
nodig voor groepen met gering sociaal kapi-
taal. In Den Haag Zuidwest zijn die groepen 
oververtegenwoordigd. Maar over wat voor 
wijk gaat het hier eigenlijk en wat was het be-
leid tot dusver? 

De demografie: lage cohesie, hoge werk-
loosheid

Zuidwest telt bijna 70.000 inwoners en vormt 
13 % van de Haagse bevolking.15 Den Haag Zuid-
west vormt samen met de vooroorlogse wijk 
Rustenburg-Oostbroek en de vinexwijk Wate-
ringse veld het stadsdeel Escamp. Bouwlust/

Vrederust is de grootste wijk met bijna 25.000 
inwoners, Moerwijk heeft ruim 19.000 inwo-
ners en Morgenstond heeft bijna 16.500 inwo-
ners. In Zuidwest wonen relatief veel ouderen: 
17 % van de bevolking is ouder dan 65 jaar 
tegenover 13 % elders in Den Haag. Ze wonen 
vooral in Morgenstond en Bouwlust/Vrede-
rust. In de wijken Moerwijk en Morgenstond 
zijn relatief veel eenpersoonshuishoudens 
(beiden 56 %). Moerwijk en Bouwlust/Vrederust 
hebben ook relatief meer eenoudergezinnen.16

In Zuidwest heeft 72 % van de bewoners een 
migratie-achtergrond. In heel Den Haag heeft 
55 % van de inwoners een migratie-achter-
grond en onder de jongeren tot en met 19 jaar 
is dit aandeel nog hoger (60 %). In Zuidwest 
wonen relatief veel mensen met een Turkse, 
Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en 
overig niet-westerse achtergrond. De gemid-
delde leeftijd van de inwoners met een Neder-
landse achtergrond is aanzienlijk hoger dan 
die van de inwoners met een niet-Nederlandse 
achtergrond. 

Een grote groep nieuwkomers die zorgt 
voor veel verloop zijn de 45.000 tijdelijke ar-
beidsmigranten. Den Haag is inmiddels woon-
stad nummer één van Poolse (arbeids)migran-
ten. De Poolse gemeenschap is gegroeid tot 
bijna 15.000 mensen. In heel Escamp wonen 
ongeveer 10.000 Oost-Europeanen. De Polen 
verdienen hier gemiddeld een derde minder 
dan Nederlanders, maar wel drie keer zoveel 
als thuis.17 Arbeidsmigranten zijn ongelijk 
verspreid over het stadsdeel en wonen vooral 

Demografische ontwikkelingen Den Haag Zuidwest 

 1950–1970: Zuidwest grootste naoorlogse nieuwbouwwijk 
 Vanaf 1960: veel jonge gezinnen, middenstand, bruisende wijken 
 Vanaf 1980:  uittocht naar Vinex-wijken, Zoetermeer; vestiging van  

sociaal zwakkere groepen (uit stadsvernieuwing, migranten)
Vanaf 1990: groot onderhoud en daarna begin herstructurering
Vanaf 2008: herstructurering valt stil (crisis en Vestia debacle)
Vanaf 2010: instroom arbeidsmigranten Midden-Oost Europa 

Recent:  vestiging statushouders, toename verwarde personen  
(Wmo, langer zelfstandig wonen)

Meike Bokhorst Den Haag Zuidwest heeft een lange adem nodig
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in wijken met veel particulier huizenbezit, 
zoals in Rustenburg-Oostbroek.

Den Haag Zuidwest heeft relatief veel lage 
inkomens, hoge werkloosheid en een laag 
opleidingsniveau. Het schoolverzuim en het 
aantal vroegtijdige schoolverlaters is relatief 
hoog. De achterstandsscore voor Zuidwest is 
hoog met 11,3. Moerwijk scoort na Transvaal 
het hoogst in Den Haag met een achterstands-
score van 14,9. Morgenstond en Bouwlust/Vre-
derust hebben beide een achterstandsscore 
van 9,8.18 Het jaarinkomen in Moerwijk was 
in 2018 gemiddeld € 16.500 per inwoner.19 De 
levensverwachting van mensen in Moerwijk 
is het kortst en zij leven het langst in slechte 
gezondheid. 

In stadsdeel Escamp is de sociale cohesie 
laag en minder dan de helft van de inwoners 
meent dat mensen in de buurt op een pre�ige 
manier met elkaar omgaan. Zo’n 40 % is tevre-
den over de bevolkingssamenstelling en voelt 
zich thuis bij mensen uit de buurt. Zo’n kwart 
van de mensen vindt de buurt gezellig. Ruim 
40 % meent dat mensen elkaar nauwelijks ken-
nen in de buurt. De gemeente Den Haag heeft 
grote ambities voor Escamp: de indicator voor 
sociale cohesie moet stijgen van 4,9 naar 5,5 
(Haags gemiddelde 5,6) en het aandeel men-
sen dat onveiligheidsgevoelens ervaart dient 
te dalen van 40 % naar 30 % (Haags gemiddelde: 
27,6 %).20 Met welk beleid gaat de gemeente dat 
realiseren?

Het beleid: investeren in een Regio Deal 
voor Den Haag Zuidwest

De samenwerking tussen het Rijk en de ge-
meente in de zogenoemde Regio Deal voor 
Den Haag Zuidwest beschrijft de grote sociaal-
economische multi-problematiek: armoede, 
schulden, werkloosheid, radicalisering, 
polarisatie en gezondheidsproblemen. Deze 
problemen leiden ook tot overlastgevend ge-
drag, criminaliteit en geringe sociale cohesie: 
‘Veel bewoners voelen zich regelmatig onvei-
lig in hun eigen buurt en ervaren grote soci-
ale overlast. Bijna de helft van de bewoners 

heeft moeite om rond te komen. De ambitie 
van deze Regio Deal is om deze neerwaartse 
spiraal aan te pakken en de sociaaleconomi-
sche positie en leefbaarheid van Den Haag 
Zuidwest op te stuwen in de richting van het 
gemiddelde van Den Haag.’21

In 2019 heeft de gemeente met het Rijk ook 
een woondeal gesloten om 10.000 extra huur- 
en koopwoningen te bouwen in Den Haag 
Zuidwest.22 Hoewel het percentage sociale wo-
ningbouw al op 69 % ligt, komen er ook nieuwe 
sociale woningen.23 Maar de meeste woning-
bouw moet van marktpartijen komen voor de 

middenklasse, zodat meer kapitaalkrachtige 
bewoners zich in de wijk zullen vestigen. Ook 
bedrijvigheid en basale voorzieningen zoals 
onder meer een havo-vwo-school moeten de 
wijk aantrekkelijker maken.24 

In de collegeperiode 2018 — 2022 wil de ge-
meente Den Haag vijfhonderd mensen extra 
uit de bijstand helpen met een persoonlijke 
aanpak, de sociale woningvoorraad versneld 
verduurzamen, het aandeel bewoners dat 
in armoede leeft (max. 105 % van het sociaal 
minimum) laten dalen van 26 % naar 20 % en 
het totaal aantal mensen met schulden laten 
afnemen. 

Het college dat in 2019 viel had de ambitie 
om 10.000 marktwoningen toe te voegen en 
de sociale woningvoorraad te vervangen. 
Het nieuwe college wil ook de sociale wo-
ningvoorraad vervangen. Maar bij de toe te 
voegen woningen zal 30 % sociale huur zijn en 
20 % uit middeldure huur bestaan. Het totale 
percentage sociale woningen in Den Haag 
neemt hierdoor af. In Escamp zorgt het col-
lege ervoor dat er niet alleen gebouwd wordt, 
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‘Ik gun mijn kinderen een 
betere plek om op te groeien 
dan Zuidwest’
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maar dat mensen het ook binnen de sociale 
voorraad beter krijgen. Het nieuwe college 
heeft daarom tientallen miljoenen extra uit-
getrokken voor de sociale woningbouw, het 
welzijnswerk en de wijkaanpak.25 

De vrijwilligers: de gemeente moet een 
betrouwbare samenwerkingspartner zijn

In Moerwijk hopen de vrijwilligers vooral dat 
de gemeente bij het ontwikkelen van nieuwe 
plannen begint met de wensen die leven in de 
buurt. De problemen in Moerwijk zijn groot. 
Veel mensen kunnen rekeningen niet betalen 
en bij de kerk komen veel verzoeken binnen 
voor noodhulp.

Het leven in Moerwijk vreet alle tijd van 
mensen. Het is voor velen erop of eronder. 
Mensen die boos zijn, zijn nog betrokken — 
maar steeds meer mensen haken af. Die men-
sen kan het niet meer schelen waar ze hun 
afval neergooien. De vraag in deze wijk is of en 
hoe je elkaar nog kunt bereiken.

Bewoners maken zich zorgen over een 
straat met vage barretjes, bakkerijen, super-
markten en administratiekantoren die nooit 
open zijn. Betrokken bewoners signaleren 
dat, maar ja wat doe je aan die ondermijning? 
Bewoners zijn ook bang dat er voor de oude 
huizen die in de wijk gesloopt worden alleen 
maar dure koophuizen terugkomen. Moerwij-
kers die er al jaren wonen kunnen hierdoor 
niet meer terug in de wijk komen. Voor hun 
kinderen is het al helemaal moeilijk een huis 
in de wijk te bemachtigen. De corporatie moet 
ook de bestaande woningen renoveren, want 
mensen worden ziek van de schimmel. Er zijn 
hele blokken met woningen die op zijn. Een 
arts ziet dat het afkalft en slechter wordt in 
de wijk: ‘We zi�en nu op een kantelpunt in 
de wijk. Iedereen kijkt naar de Schilderswijk, 
maar hier is het een kro�enparadijs.’

De droom voor Moerwijk is dat iemand 
als Harry Jekkers er net als vroeger weer gaat 
wonen.26 De wijk moet groener, maar het lukt 
niet om de aanleg van voedseltuinen bij de ge-
meente voor elkaar te krijgen. De fondsen zijn 

bereidwillig, maar willen alleen financieren 
als de gemeente Den Haag meedoet. Bewoners 
ervaren de gemeente niet als een betrouwbare 
partner, omdat die mondelinge toezeggingen 
niet altijd nakomt en steeds weer nieuwe ‘spel-
regels’ maakt. Er komen telkens nieuwe amb-
tenaren die zich eerst in moeten lezen. Aan de 
top en aan het loket is het gemeentepersoneel 
stabiel, maar in de tussenlagen is iedereen tel-
kens aan het verschuiven. Het verloop onder 
de ambtenaren is groot. 

Zo heeft de wijk in een paar jaar tijd een 
aantal programmamanagers zien komen 
en gaan en twee wijkmanagers versleten. De 
komst van al die nieuwe managers kost de 
wijk heel veel tijd. Een nieuwe manager heeft 
zeker een jaar nodig om de wijk goed te leren 
kennen. Het opbouwen van relaties vraagt een 
flinke tijdsinvestering. Je kunt niet meteen be-
ginnen met plannen uitrollen in de wijk, maar 
moet eerst luisteren wat er speelt. 

Mensen helpen elkaar in Moerwijk. Een 
verpleegster vertelt dat ze juist in Moerwijk 
woont vanwege het sociale contact dat men-
sen met elkaar hebben. Toen ze zelf ziek was 
kwam iedereen elke dag langs. Er zijn ook al-
lerlei sociale initiatieven in Moerwijk, zoals de 
Moerwijk Coöperatie en de Voedselbank. De 
Moerwijk Coöperatie is opgezet om mensen 
uit de buurt in te ze�en voor werk in de buurt. 
Nu gaan klussen nog vaak naar mensen en 
allerhande adviesbureaus van buiten de wijk 
of de stad. Met de pilot van de bewonerscoö-
peratie kunnen mensen met behoud van een 
uitkering weer actief worden en hun eigen 
leven weer op de rit krijgen. 

Een ander initiatief is de Kinderwinkel in 
Moerwijk van de Marcuskerk die in samen-
werking met de P. Oosterleeschool tot stand is 
gekomen.27 De Marcuskerk wilde meer inter-
actie met bewoners in de wijk, dit vanuit haar 
christelijke missie, met als doel een veilige 
plek voor de jeugd in de wijk te creëren. De 
Kinderwinkel is een plek waar moeders met 
peuters bij elkaar kunnen komen, de peuters 
om te spelen en de moeders vaak om de Ne-
derlandse taal te oefenen en buitenshuis een 
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sociaal leven op te bouwen. Tieners komen er 
voetballen en met elkaar koken voor buurtbe-
woners. De activiteiten zijn in principe gratis 
of er wordt een kleine bijdrage gevraagd, bij-
voorbeeld voor de muzieklessen.

Vrijwilliger Rik Pronk woont al zo’n zestig 
jaar in Moerwijk en is vanaf het begin betrok-
ken bij de Kinderwinkel.28 Hij wijst op de 
omgeving: ‘Kijk dan, een kindcentrum in een 
straatje met aan beide kanten geparkeerde 
grote auto’s en vier kroegjes, cafetaria en 
snackbars naast elkaar.’ Op de hoek staat een 
Heineken-vrachtwagen de vaten te lossen en 
te laden. ‘Hier ben je leuk bezig met de jonge-
ren, maar als ze naar buiten lopen, komen ze 
direct in aanraking met zaken die juist niet 
goed voor ze zijn.’ De dure auto’s suggereren 
een verkeer van mensen die op alternatieve 
manieren hun geld bij elkaar hosselen. ‘De 
buurt verloedert. Wij maken er het beste van 
voor de jeugd, maar soms is het moeilijk moed 
te houden. Het voelt alsof we het afvoerputje 
van Den Haag zijn. Mensen met problemen 
worden hier snel gehuisvest, zonder dat er 
genoeg “echt sterke schouders” zijn om dat de 
dragen. Mensen hebben problemen, zijn bezig 
met overleven en niet altijd zo betrokken bij 
de buurt.’ 

Hij beschouwt zichzelf als iemand met ster-
ke schouders die graag wat voor de wijk wil be-
tekenen. De laatste jaren heeft hij zo vaak zijn 
neus gestoten bij instanties en beleidsmakers 
dat het hem zwaar valt vertrouwen te hebben 
voor de toekomst. Vooral de communicatie 
stoort hem. Veel bewonersinitiatieven heeft 
hij niet van de grond zien komen door de bu-
reaucratie. Hij richt zich daarom nu volledig 
op de Kinderwinkel. Daar heeft hij plezier met 
de kinderen en het gevoel er echt toe te doen.

De gezondheidsprofessionals: meer doen 
aan preventie en sport

De huisarts maakt zich zorgen over de slechte 
leefsituatie en gezondheid van mensen: ‘De 
situatie is schrijnend, omdat er zoveel men-
sen met schulden zijn. Dat vertaalt zich in 

enorme gezondheidskosten. Mensen zouden 
veel meer moeten sporten. Ik zou ook zo graag 
meer aan preventie doen. Ik moet kinderen 
kunnen doorverwijzen naar sport. We hebben 
een faciliterende overheid nodig en geen re-
gisserende. Onze tijdlijn is anders dan die van 
de gemeente. Er zijn zoveel problemen en we 
laten zoveel verloederen. Preventie valt niet 
onder de ziektekostenverzekering. Je krijgt 
het niet voor elkaar om dat te organiseren. 
Ik moet een business plan inleveren. Ik krijg 
alleen geld als ik kan laten zien dat ik geld be-
spaar. We hebben het over een achterstands-
wijk met veel chronische zorg. Het is al heel 
wat als mensen komen opdagen. Het gaat hier 
stap voor stap.’

Een van de sterke kanten aan Zuidwest is de 
grote oppervlakte aan sportvoorzieningen. Bij 
de bouw van de nieuwe wijken was er de wens 
dat er sportvelden zouden komen ook voor de 
mensen uit de dichtbebouwde vooroorlogse 
wijken Transvaal en Schilderswijk. Met de vele 
sportverenigingen gaat het minder goed door 
een tekort aan vrijwilligers. De Sportcampus 
in het Zuiderpark is een grote aanwinst, want 
daardoor kunnen stagiaires van de HALO-op-
leiding deze clubs ondersteunen. Onderwijs 
en sport worden zo met elkaar verbonden. 

De gemeente heeft het Zuiderpark op-
geknapt en wil met de sportvoorzieningen 
de wijk aan het sporten krijgen.29 Er zijn 
buurtsportcoaches aangesteld die proberen 
mensen in beweging te krijgen. Deze sport-
coaches zorgen ervoor dat mensen weer 
zelfvertrouwen krijgen via sport. Ze laten 
mensen zichzelf een haalbaar doel stellen. 
Dit helpt sommige mensen uit een langdurig 
uitzichtloze situatie van isolement, schulden 
of eenzaamheid.30 

De opbouw- en welzijnswerkers: zorg voor 
langdurige sociale begeleiding 

Een andere plek waar mensen uit de wijk bij 
elkaar komen is het Wijkcentrum Moerwijk. 
Daar zit de welzijnsorganisatie Mooi Welzijn. 
Mensen kunnen naar het wijkcentrum en het 
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servicepunt gaan voor vragen over verande-
ringen in de zorg, de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (Wmo), administratieve en 
financiële hulp, solliciteren, ontspanning en 
sociale contacten. Ook voor buurtinitiatieven 
of vrijwilligerswerk kunnen bewoners in 
het Wijkcentrum terecht bij allerlei soorten 
professionals. 

De buurtmoeders: geen huurverhoging bij 
vocht- en schimmelproblemen
Op woensdagochtend is er een koffieuurtje 
voor bewoners aansluitend op het wegbren-
gen van de kinderen naar de naastgelegen 
christelijke P. Oosterleeschool en peuter-
school. Tien vrouwen en een man zi�en bij 
elkaar aan tafel. De meeste moeders hebben 
kinderen of een kleinkind op de school, maar 
er zi�en ook vrijwilligers aan tafel. Diane 
Messemaker van Mooi Welzijn begeleidt het 
koffie-uurtje. Ze stimuleert ouderbetrokken-
heid, werkt voor het opvoedsteunpunt bij de 
P. Oosterleeschool en begeleidt de kinderraad 
Moerwijk. De school heeft een peuterschool en 
sinds kort werkt de school volgens het door de 
ouders zeer gewenste continurooster, waarbij 
de kinderen tussen de middag niet naar huis 
gaan. Alle andere scholen in de buurt hebben 
ook zo’n continurooster. 

Hoewel de ouderbijdrage voor de school 
vrijwillig is, ervaren ouders wel druk om te 
betalen. Kinderen worden er in de klas op aan-
gesproken als de ouderbijdrage niet betaald 
is en dat leidt tot schaamte. Met de Haagse 
Ooievaarspas compenseert de gemeente veel 
kosten, maar niet iedereen komt voor die 
pas in aanmerking. De moeders ervaren al 
jaren dat hun inkomen gelijk blijft, maar dat 
de kosten steeds stijgen. Ze klagen ook over 
vocht- en schimmelproblemen. De corporatie 
zou eigenlijk geen huurverhoging mogen 
doorvoeren als de woning niet in orde is. Ook 
in de gerenoveerde nieuwbouw hebben men-
sen nog steeds last van vocht. 

Een moeder vertelt over lekkage, een gat 
in de keukendeur, deuren die onhandig te-
genover elkaar geplaatst zijn en slechte afwer-

king. Wel zijn de problemen met bronchitis 
en astma bij de kinderen verholpen na de 
verhuizing naar een nieuwe woning. De moe-
der heeft het huurteam een huurcheck laten 
doen en daaruit bleek dat het huis een huur 
van € 270 rechtvaardigde in plaats van de € 600 
die zij betaalde. Nu betaalt zij minder, maar 
niet alle huurders zijn mondig genoeg om een 
huurcheck te laten doen. De rest van de straat 
blijft € 600 betalen. De moeders hebben nog 
een hele lijst met vragen en problemen, vari-
erend van glasscherven op de grond tot een 
tekort aan hondenuitlaatstroken. 

De opbouwwerker: meer opbouwwerkers  
voor Moerwijk
Paul Hendriks is de enige vrijgestelde op-
bouwwerker in Moerwijk. In totaal is er maar 
2 fte beschikbaar voor samenlevingsopbouw 
in deze kwetsbare wijk met 21.000 bewoners. 
Bewoners zijn hier vroeg oud en ontwikkelen 
vijf tot tien jaar eerder gezondheidsklachten 
dan elders. 80 % van Moerwijk bestaat uit huur-
woningen. Mensen kampen in deze woningen 
met vocht en schimmel. De corporatie zegt dat 
dat komt omdat mensen te hoog stoken en te 
weinig ventileren, maar de corporatie deelt 
die informatie niet. De organisatie Duurzaam 
Den Haag komt praten bij het wijkcentrum. 
Maar bewoners hebben niks met het thema 
duurzaamheid. Ze hebben last van vocht en 
schimmel en zijn vooral bang dat de huur nog 
verder zal stijgen. 

Hendriks: ‘Er is wantrouwen in de wijk. 
Er is gekort op de welzijnsorganisaties en 
bewoners hebben slechte ervaringen met pro-
fessionals van buiten de wijk. Er wordt steeds 
weer wat anders bedacht, zoals de community 
centers voor laagdrempelige ontmoetingen. 
Maar wij hebben slechte ervaring met pro-
jecten zonder kop en staart. Die beschadigen 
het vertrouwen. Dan worden er partijen uit 
Amsterdam ingehuurd voor de herinrichting 
van een plein. In de beleving van bewoners 
zijn dat al snel “dure jongens”. Dat had ook 
bij Haagse partijen ondergebracht kunnen 
worden.’ 
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Hendriks moet dagelijks drie kansen laten 
liggen. Bewoners bellen voor een activiteit, 
zoals een kookworkshop. Maar Hendriks kan 
niet alles ondersteunen en moet mensen dan 
teleurstellen. Hoe kan hij nog wat betekenen 
voor de mensen in Moerwijk als hij zoveel niet 
kan doen? Er is ook maar beperkte capaciteit 
voor het jeugdwerk en ouderenwerk. Er is in 
de wijk veel potentie met burgerinitiatieven 
en er is ook veel jeugd. Je kunt bewoners bin-
den door vervuiling en verpaupering aan te 
pakken. Maar dat zijn taaie zaken die niet snel 
leiden tot resultaat. 

Zzp-projecten concurreren nu met het 
opbouwwerk. Zzp-ers kloppen bij de opbouw-
werker aan om zijn netwerk, maar waarom 
zou hij zijn netwerk delen? Nu is er weer veel 
speciale aandacht voor eenzaamheid. Als je 
een netwerk in de wijk hebt, signaleer je ook 
eenzaamheid. Je moet dit soort vragen niet 
single issue aanpakken. Je moet geen eilandjes 
van hulpverleners en projecten creëren in een 
wijk als Moerwijk aldus Hendriks.

De sociaal werker: taboethema’s bespreekbaar 
maken bij migrantengroepen
Aisah Manraj richt zich vanuit het Opvoed-
steunpunt op het bereiken, betrekken en 
informeren van migrantengroepen in heel 
Escamp. Zij verzorgt opvoedvoorlichtingen en 
opvoedcursussen bij onder meer zelforganisa-
ties, scholen, wijkcentra en centra voor jeugd 
en gezin. Ze houdt zich bezig met thema’s als 
opvoeden tussen twee culturen, hersenont-
wikkeling, huiselijk geweld en kindermis-
handeling, puberteit en huiswerkmotivatie. 
Ze heeft vijfentwintig jaar gewerkt als trainer 

en adviseur bij onder meer instellingen voor 
migranten. Ze heeft ook een verdienmodel 
ontwikkeld voor armoedebestrijding. Manraj: 
‘Laat mensen klusjes doen in ruil voor een 
uitkering, dan hebben ze minder last van 
schaamte.’ Verder helpt ze een jongeman die 
in de wijk een queer-platform (platform voor 
gender- en seksuele diversiteit) heeft opge-
richt: ‘Het is erg lastig om dat soort zaken be-
spreekbaar te maken. De tolerantie is er, maar 
de acceptatie niet.’

Bij de Erasmusschool is Manraj in gesprek 
met de directeur over het Nederlands spreken 
op school. Verder heeft ze een werkgroep op-
gezet voor de aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Het personeel van Mooi 
Welzijn is heel divers van samenstelling zodat 
er enigszins een afspiegeling van de wijk is. 
Er is ook een wijkscan gemaakt van de sociale 
cohesie. Manraj maakt zich vooral zorgen over 
de nieuwe ronde bezuinigingen voor de subsi-
dieverzoeken voor het nieuwe jaar. 

De sociaal werker: geld voor langdurige  
sociale begeleiding
Els Beekhuis is een sociaal werker en wel-
zijnscoach die mensen met elkaar probeert 
te verbinden. Dat kunnen jongeren, ouderen, 
vrijwilligers en statushouders zijn die elkaar 
ontmoeten bij activiteiten. Ze gaat veel op 
werkbezoek. Toen Beekhuis tien jaar geleden 
begon als sociaal werker was er 60 uur be-
schikbaar voor ouderen. Nu heeft ze nog 21 
uur voor ouderen. De helft van haar klanten 
moet ze langdurig volgen en motiveren om 
mee te doen met activiteiten. 

We zi�en in de drukke ontmoetingskamer 
waar op dat moment zo’n twintig mensen 
koffiedrinken, afwassen en overleggen. Een 
mevrouw wordt geholpen met de administra-
tie. Een man met een handdoek om zijn nek 
gaat sporten. Er komt net een groep bewoners 
terug van een gezamenlijk wandeling. Het is 
lastig om vrijwilligers uit de buurt te vinden 
en te behouden. De vrijwilligers kampen zelf 
ook met problemen zoals Parkinson, hersen-
bloeding en hartklachten. Er is een enthou-
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siaste vrijwilliger die jongeren leert schaken 
en dammen. Het is niet gelukt om mensen uit 
andere wijken of van sportclubs hier vrijwil-
ligerswerk te laten doen, dus zet Mooi Welzijn 
studenten in.  

De sociaal werker: ‘Als je eenzaamheid wil 
bestrijden, moet je met mensen in gesprek 
over hun interesses. Je verwijst mensen dan 
ergens heen, zoals naar de postzegelclub. Je 
vraagt ook wat de belemmeringen zijn om er-
gens heen te gaan. Soms helpt het om mensen 
met de wijkbus op te halen, kennissen mee te 
laten gaan of in uitzonderlijke gevallen zelf 
de eerste keer mee te gaan. Er zijn ook mensen 
met straatvrees, maar die gaan soms wel mee 
naar een activiteit omdat wij een vertrouwd 
gezicht voor ze zijn.’ 

Er is al jaren geen financiering voor lang-
durige begeleiding. Dat wringt in wijken waar 
een lange adem nodig is om resultaten te be-
halen. Bij ouderen en kwetsbare mensen heb 
je meer tijd nodig om vertrouwen te winnen 
en aan een traject te beginnen of door te ver-
wijzen. Ouderen die niets willen, maar waar 
zorg en hulpverleners het idee hebben dat er 
meer zorg nodig is, worden gemonitord. Dit 
gebeurt met een telefoontje of een huisbe-
zoek. Wanneer er dan een acute situatie ont-
staat kan een sociaal werker sneller schakelen 
en mensen beter begeleiden.

De jeugdwerker: voorkom dat jongeren onder 
hun schoolniveau zakken 
Jamal Aoulad m’hand issa is een van de twee 
jeugdwerkers in Moerwijk en woont zelf ook 
in Zuidwest. In de wijk Morgenstond is maar 
één jeugdwerker. Hij organiseert bijvoorbeeld 

een kookworkshop voor jongeren en laat ze 
dan koken voor ouderen uit de buurt. Hij 
helpt ze met solliciteren en neemt ook jonge-
ren van de jongerenraad mee naar de gemeen-
teraad. Aan één-op-één begeleiding komt hij 
niet toe, terwijl veel jongeren dat eigenlijk wel 
nodig hebben. Hij krijgt positieve energie van 
het helpen van jongeren. Vooral als hij ziet dat 
ze ten goede veranderen. 

Aoulad m’hand issa heeft psychologie 
gestudeerd en volgt nu de master gezond-
heidspsychologie. Hij maakt zich zorgen over 
jongeren die een schoolniveau zakken en dan 
gedemotiveerd raken: ‘Jongeren schuiven ook 
makkelijk hun verantwoordelijkheid af, maar 
balen wel als ze zakken van vwo naar vmbo-
kader. Het is lastig om daarna nog terug te 
komen op een hoger niveau. Ze worden kwets-
baar als ze geen vrienden hebben en thuis 
weinig begeleiding krijgen. Er komt ook een 
verstandelijk beperkte jongen op de activitei-
ten af. Die wordt gepest en is erg kwetsbaar. 
Zo’n jongen weet niet wie zijn vrienden zijn. In 
de groep van twintig jongeren zi�en ook twee 
tot zeven Eritreeërs. Je kunt Engels met ze pra-
ten en ze volgen Nederlandse les. Meestal is er 
een de woordvoerder van de groep die net wat 
beter Nederlands kan dan de anderen.’

De maatschappelijk werker: wees vooraf dui-
delijk waar mensen aanspraak op kunnen maken
Tanja Nathanya is sinds 2017 maatschappelijk 
werker. Ze ondersteunt cliënten bij hun maat-
schappelijke hulpvraag. Medewerkers van de 
sociale dienst of de IND verwijzen mensen 
naar Mooi Welzijn door. Ze maakt mensen 
wegwijs zodat ze zelf stappen kunnen ze�en. 
Ze heeft ook lang met daklozen gewerkt. 
Een deel van de ouderen is digibeet en komt 
hier om geholpen te worden met de Wmo-
aanvraag. 

Mensen hebben behoefte aan meer dui-
delijkheid vooraf over waar ze wel en geen 
aanspraak op kunnen maken. Een aanvraag 
voor een elektrische fiets is niet kansrijk. Men-
sen krijgen vaak maar een indicatie voor drie 
maanden en krijgen daarna een herindicatie. 
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Maar veel ouderen hebben tot het einde van 
hun leven hulp nodig. De problematiek is vaak 
complex met schulden en relatieproblemen. 
Een huishoudelijke hulp krijgen mensen 
meestal wel voor een half jaar. In het gebouw 
van het Serviceplein zit ook een helpdesk geld-
zaken en een Wmo-team. 

De schoolleider: meer sfeer en veiligheid 

De Petrus Dondersschool in Vrederust is een 
school met ongeveer 250 leerlingen en vormt 
samen met de peuterspeelzaal De Peutergaar-
de een voor- en vroegschool. De meeste leerlin-
gen komen uit de wijk, slechts enkelen uit het 
nabijgelegen Wateringse Veld. De Erasmusweg 
is een harde scheidslijn. De school kent net 
als de wijk een hoge doorstroom van leerlin-
gen. Zo heeft een kwart van de leerlingen een 
Poolse achtergrond. Veel ouders zijn van de 
tweede generatie met een Turkse of Marok-
kaanse achtergrond. Als het hen voor de wind 
gaat, verhuizen ze naar Wateringse Veld, Ypen-
burg, Zoetermeer of andere wijken. Slechts 
enkele leerlingen hebben een Nederlandse 
achtergrond. De leraren hebben wel vrijwel 
allemaal een Nederlandse achtergrond. Het 
lerarenbestand kende tot voor kort veel wis-
selingen. Toen de directeur Senne Donders in 
2015 kwam, volgde hij een interim-directeur 
op die anderhalf jaar op de school heeft ge-
werkt. Daarvoor was een directeur voor drie 
jaar werkzaam op de school.

De school is vernoemd naar Peerke Donders, 
een zalig verklaarde Nederlandse priester, die 
werkte in een leprakolonie op de Surinaamse 
plantage Batavia. De Ro�erdamse Senne 
Donders is verre familie van hem en vond het 
bijzonder om juist op deze school directeur te 
worden. Bij aanvang had hij hele hoge verwach-
tingen en wilde hij werken volgens de principes 
van ‘lean’ of ‘scrum’ management. Maar al snel 
klaagden collega’s over de sfeer in de school en 
waren er onveilige situaties in de klas.

De helft van het team ging weg uit onvrede 
opgedaan in voorgaande jaren en over de 
nieuwe koers die was ingeslagen. Nu is er 

meer sfeer en focus, ook in de relatie met de 
ouders. Er was een koffieochtend waarop een 
conflict ontstond met een dominante ouder. 
Die ouder trok zich terug. Ouderbetrokken-
heid blijft een punt van zorg. De medezeggen-
schapsraad is sinds dit schooljaar stabiel. De 
school werd een aantal jaar geleden als zwak 
beoordeeld, maar kreeg binnen een halÐaar 
na het aantreden van Donders een voldoende 
van de inspectie.

Het werven van leraren is lastig vanwege 
het lerarentekort. Bij de Buurtplaats, een an-
dere school uit de koepel in de Schilderswijk, 
zijn zoveel leraren weggegaan dat de school 
mogelijk moet sluiten. Met de gesubsidieerde 
STIP-banen vanuit de gemeente heeft Donders 
wisselende ervaring. Sommige deelnemers 
zijn supergoed, maar deelnemers die proble-
men creëren, kosten veel tijd, geld en energie. 

 De Petrus Dondersschool is een Brede 
Buurtschool en werkt volgens de sociaal-emo-
tionele methode De Vreedzame School. Per klas 
zijn leerlingen aangewezen met gele hesjes 
die kunnen bemiddelen bij conflicten tussen 
leerlingen. Ook werkt de school met het Leer-
kansenprofiel (LKP) waarin leerlingen zes uur 
per week extra vakken krijgen zoals muziek, 
dans, drama, koken, creatief en wetenschap & 
techniek. Het tuinieren is erbij ingeschoten, 
omdat er geen mensen zijn om de moestuin te 
onderhouden. Leerlingen zijn zelf de eigenaar 
van hun leerproces en geven in een persoon-
lijk ontwikkelingsplan aan wat ze willen leren. 
Sommige leerlingen gaan in het weekend 
naar de Escamp University. Uit de evaluatie 
van de Haagse Hogeschool blijkt dat dat leidt 
tot meer maatschappelijke betrokkenheid.31 
Een effect op de leerprestaties ziet de directeur 
echter nog niet. 

Taalachterstanden worden weggewerkt 
door middel van klankonderwijs. Ook is er 
een taalbeleidsplan. De regel dat iedereen op 
school Nederlands moet spreken, heeft de 
school losgelaten. Uit onderzoek blijkt dat 
het geen kwaad kan als leerlingen elkaar in 
elkaars taal wat uitleggen. Ook ouders die 
onderling met elkaar in de eigen taal spreken, 
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laat de directeur in hun waarde. Maar als een 
ouder luidkeels op het schoolplein staat te 
bellen in een vreemde taal zegt de directeur er 
wel wat van. 

De directeur heeft moeite met de ingewik-
kelde subsidieformulieren van de gemeente. 
Het kost veel tijd om die in te vullen, terwijl hij 
die tijd liever besteedt aan het begeleiden van 
de leraren. Het schoolgebouw is inmiddels 
zestig jaar oud en zou best vervangen of ver-
nieuwd mogen worden. Ook zou de gemeente 
wat mogen doen aan de onveilige sfeer in de 
wijk Vrederust. Gelukkig is de supermarkt 
vernieuwd en is de wijk groener geworden. 
Maar het verdwijnen van lunchtentjes en de 
komst van shisha-lounges met afgeplakte 
ramen komt de wijk niet ten goede. De school 
ziet dat de methodiek van de Vreedzame Wijk 
zorgt voor een veiligere omgeving in de wijk. 
Ouders, wijkbewoners, de winkels, sportver-
enigingen en de scholen spreken door de me-
thode ‘dezelfde taal’. Voor de kinderen zorgt 
dit voor meer voorspelbaarheid.

De ondernemers: kom uit het gemeente-
huis en kijk in de praktijk wat er nodig is

Traub Stuc is een praktijkopleidingscentrum 
in Moerwijk waar jonge mensen het vak van 
stukadoor leren. Traub Stuc heeft een vesti-
ging in Den Haag en Breda. In Den Haag zat 
het bedrijf in een voormalig tandtechnisch 
laboratorium en in een aantal gehuurde 
rijtjeshuizen.  Het bedrijf is inmiddels zo ge-
groeid dat ze zijn verhuisd naar een bedrijfs-
verzamelgebouw in Zichtenburg waar ze 1000 
m2 hebben in samenwerking met de Energie-
academie. Het oude gebouw wordt gesloopt, 
want heel Moerwijk gaat op de schop. 

Traub Stuc is in 1999 opgericht door de 
gebroeders Peet en Michel Traub. In 1994 werd 
Michel werkloos en is hij zich gaan omscholen 
bij een vakopleiding via de gemeente Delft. 
In 2011 zijn zij zelf een opleidingsbedrijf 
gestart. Peet: ‘Wij zijn nu het grootste oplei-
dingscentrum voor stukadoors in Europa. 
Het eerste jaar moesten we er veel geld bijleg-

gen. We begonnen met een theorielokaaltje, 
maar kwamen er al snel achter dat jongeren 
geen theorie willen leren. Nu zijn er praktijk-
ruimtes met boxen waarvan de wanden en 
plafonds gestuukt en weer afgebikt worden.’ 
Naast praktijkjongeren richt Traub Stuc zich 
ook op oudere zij-instromers, statushouders, 
werkzoekenden en vroegtijdig schoolverlaters 
zonder startkwalificatie. Ze nemen iedereen 
aan. Peet: ‘Als je van een drol een gebakje kunt 
maken, dan is dat leuk.’

Het bedrijf werkt samen met lokale over-
heden en regionale onderwijsinstellingen, 
zoals De Einder en ROC Mondriaan. Zo heb-
ben ze net met de gemeente een contract 
getekend om zestig mensen op te leiden. De 
jongeren uit de Schilderwijk, Transvaal en 
Zuidwest zijn vaak werkloos en kansarm en 
leren in een beschermde omgeving, waar 
ze opdrachten uitvoeren. Ook wordt er veel 
aandacht besteed aan omgangsvormen en 
werkmoraal. 

Sommige jongeren moeten ze heropvoe-
den. Daar nemen ze bij Traub Stuc ook de tijd 
voor. Zoals voor een jongen die zich op het 
werk ongecontroleerd gedroeg. Tijdens een 
gesprek bleek dat zijn vader was overleden. 
Veel jongens slepen onzichtbare tragiek met 
zich mee, zoals een zieke ouder of ouders die 
rond moeten komen met € 5 eetgeld per dag. 
Als stukadoors komen ze bij mensen thuis en 
zien ze de armoede in de krotwoningen. Maar 
een groot probleem vormt ook het vocht en de 
schimmel als gevolg van verkeerde isolatie in 
de nieuwbouwhuizen. 
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Voor Peet en Michel Traub was het werken 
met jongeren met zulke diverse achtergron-
den een hele cultuurschok. Peet: ‘Het maakt 
me niet uit of ze Jan of Ali heten, als ze maar 
aan het werk gaan. We hebben een Surinaam-
se opleider, die ook voor ons kookt. Ik ben dol 
op Surinaams. Van een Marokkaanse leerling 
kreeg ik bij het offerfeest een zak met schapen-
hersenen. Dat vond ik minder.’

De opleiding duurt zes tot negen maan-
den. Sommige deelnemers hebben wel negen 
tot elf maanden nodigen om het vak onder 
de knie te krijgen. De eerste twee maanden 
worden deelnemers werkfit gemaakt en dan 
is er twee keer een periode van drie maanden 
met opleiding die eindigt met een praktijk-
examen. Traub Stuc monitort een jaar lang 
waar mensen terechtkomen nadat ze zijn uit-
geplaatst en begeleidt de leerlingen naar hun 
nieuwe werkgever. In de bouw komt vrijwel ie-
dereen aan de slag. Toch is het niet makkelijk 
voor deelnemers om voldoende financiering 
te vinden voor de opleiding bij Traub Stuc. De 
gemeente wil in veel gevallen maar twee tot 
drie maanden van de opleiding financieren. 
De opleiding is ook relatief duur door de ge-
bouw- en materiaalkosten. 

De gebroeders Traub hebben wisselende 
ervaringen met de gemeente. Met de ene wet-
houder verloopt de samenwerking beter dan 
met de andere. Ambtenaren denken veelal 
vanuit een papieren werkelijkheid en komen 
naar hun beleving nauwelijks het gemeen-
tehuis uit om in de praktijk te kijken wat er 
nodig is. 

De wethouder: zi�ende bewoners betaal-
bare woningen bieden

De nieuwe PvdA-wethouder Martijn Balster 
komt veel in de wijk om te kijken wat er no-
dig is. Tijdens de collegeonderhandelingen 
heeft hij zich hard gemaakt voor extra geld 
voor betaalbare woningbouw en stedelijke 
vernieuwing in Den Haag Zuidwest: ‘Een wijk 
van vijftig jaar oud verdient groot onderhoud. 
Dat kan alleen samen met de bewoners door 

te werken aan sociale samenhang en met flink 
wat geld. Als je dat niet doet en de woning-
voorraad is goedkoop en beweegt naar de 
goedkoopste van de stad, dan krijg je een over-
concentratie van problemen en probleem-
groepen. Dat proces is versterkt nadat het Rijk 
geen geld meer ui�rok voor de wijkaanpak. De 
crisis bracht alle herstructureringsplannen 
tot stilstand en dit viel lokaal onvoldoende 
te compenseren. Daar komt nog een recente 
kaalslag in het welzijnswerk bij.’

Het vorig college verliet volgens Balster het 
pad van ‘samen de stad maken’ en ging op het 
spoor zi�en van bouwen voor kapitaalkrachti-
ge mensen van buiten de wijk: ‘Mengen moet 
zeker ook, maar je zult mensen in de wijk ook 
perspectief moeten bieden. Voorwaarden voor 
herstel zijn een stevig fysiek en sociaal inves-
teringsprogramma en intensieve betrokken-
heid van en participatie door wijkbewoners.’ 
Balster wil een hoopvol perspectief bieden 
voor nieuwe, maar zeker ook voor zi�ende be-
woners. Hij streeft ernaar om in Zuidwest tot 
een programma te komen met forse cofinan-
ciering vanuit de Rijksoverheid. 

Een punt van zorg is voor Balster de staat 
van de Haagse woningcorporaties: ‘Vestia zit 
stevig in Zuidwest en kan al jaren niet meer 
investeren. De crisis is een beetje gedempt 
doordat de gemeente met een wijkontwik-
kelingsmaatschappij een deel van de her-
structurering heeft gered nadat Vestia in de 
problemen kwam. Het onderhoud is zeer 
gebrekkig en de huren stijgen meer dan bij 
andere corporaties. Dat heeft grote gevolgen 
voor huurders in Zuidwest. In het algemeen 
is de investeringscapaciteit van corporaties in 
onze regio het laagst. Dat verklaart zeker ook 
het afglijden van Zuidwest.’ 

Tot slot

Hoe kan Den Haag Zuidwest de sociale binding 
versterken? Den Haag Zuidwest raakt veel so-
ciale cohesie kwijt, doordat mensen met wie 
het net wat beter gaat niet in de wijk kunnen 
blijven wonen. Bij sloop- en nieuwbouwprojec-
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ten in de wederopbouwwijken komen mensen 
niet terug, omdat het proces te lang duurt en 
mensen elders al gewend zijn geraakt.32 In 2019 
hebben de Rijksoverheid en de gemeente een 
Regio Deal en woondeal gesloten om de neer-
waartse spiraal in Den Haag Zuidwest te door-
breken. Het doel is, zoals eerder gezegd, om de 
sociale cohesie, de sociaaleconomische positie 
en leefbaarheid op te stuwen in de richting van 
het gemiddelde van Den Haag.33 

Op dergelijke ambitieuze doelen reageren 
actieve bewoners en professionals uit de wijk 
met terughoudendheid. Zo’n € 15 mln aan 
budget via de Regio Deal is een beperkte in-
vestering in vergelijking met Ro�erdam Zuid 
waar de Rijksoverheid en de gemeente samen 
€ 260 mln investeren en al jaren samenwer-
ken. Ook zijn mensen terughoudend op grond 
van de eerdere actieplannen en beloftes van 
de gemeente. 

Incidenteel extra geld kan structurele 
achterstanden niet wegnemen. Daarvoor zijn 
de problemen te hardnekkig. Net als bij het 
Nationaal Programma Ro�erdam Zuid is er 
in Den Haag Zuidwest behoefte aan een lange 
termijn investeringsprogramma. Het Rijk en 
de gemeente Den Haag hebben ook aangege-
ven te streven naar een bijzondere Rijksstatus 
voor Den Haag Zuidwest en te werken aan een 
meerjarig partnerschap voor de stedelijke 
vernieuwing en verdichting.34 Langdurige 
investeringsprogramma’s zijn ook elders in 
Nederland noodzakelijk om verschil te maken 
met een permanente wijkaanpak.

De schade die stilstand in dit soort kwets-
bare wijken aanricht, toont volgens sommi-
gen met terugwerkende kracht het gelijk van 
de Vogelaar-aanpak.35 En volgens anderen het 
ongelijk van de verhuurdersheffing.36 Het 
toont in ieder geval het belang van krachtige 
woningcorporaties en welzijnsorganisa-
ties. Nadat eerst de klad gekomen was in de 
herstructurering, is er nu weer geld voor 
investering en vernieuwing. De overheid pro-
beert met woondeals vooral mensen uit de 
middenklasse van buiten de wijk aan te trek-
ken. Maar het is ook van belang dat bewoners 

en hun kinderen een wooncarrière kunnen 
maken in hun eigen buurt. Dat beschermt de 
sociale verbanden die er nog zijn en voorkomt 
dat de wijk een doorgangshuis wordt.37 Het 
vervangen van oude woningen door nieuw-
bouw heeft vaak ingrijpende gevolgen voor de 
sociale cohesie in een buurt. Als bewoners niet 
terug kunnen keren, verdwijnen bestaande 
netwerken.38 Daarom zijn er meer betaalbare 
woningen nodig voor de bewoners in de wijk. 

Het is daarbij ook van belang om de lessen 
van voormalig wethouder Adri Duivesteijn ter 
harte te nemen en te zorgen voor voldoende 
eigenaarschap van mensen.39 Herstructure-
ring kan een gunstig effect hebben op de soci-
ale cohesie bij de verkoop van sociale huurwo-
ningen, wanneer de bestaande bewoners het 
eigendom van hun woning krijgen. Het idee 
hierachter is dat eigenaren meer investeren in 
hun woning en de woonomgeving. Bij zowel 
de herstructurering als de verkoop van sociale 
huurwoningen ziet het Sociaal en Cultureel 
Planbureau ook gunstige effecten in relatie tot 
de criminaliteit, onveiligheidsbeleving en de 
tevredenheid van bewoners met de woonom-
geving.40 

Het is voor bewoners en professionals van 
groot belang dat de overheid zich opstelt als 
een betrouwbare partner. Ambtenaren en 
bestuurders dienen langdurig betrokken te 
zijn bij de samenlevingsopbouw in de wijk en 
niet elke paar jaar te wisselen. Ze moeten niet 
alleen oog hebben voor vastgoed, maar ook 
voor het sociaal weefsel in de wijk. De vaste 
wijkprofessionals dienen niet afhankelijk te 
zijn van losse projectsubsidies en voldoende 
tijd te krijgen om te investeren in de relatie 
met kwetsbare mensen. 

Van burgers kan de gemeente niet verwach-
ten dat ze professionele businessplannen 
schrijven als ze sociale initiatieven willen ne-
men. Het beroep op de eigen verantwoordelijk-
heid moet gebaseerd zijn op realistische voor-
onderstellingen over gedrag van mensen in 
kwetsbare leefomstandigheden.41 Of om met 
de stukadoors te spreken: kom uit het gemeen-
tehuis en kijk in de praktijk wat er nodig is.
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A. L. Snijders

Sinds kort ken ik Yann Queyraud, tuinman. Hij helpt me in m’n verwilderde tuin. Hij is in 
Bretagne geboren en na zijn jeugd in de Pyreneeën gaan wonen, hoog in de bergen, met 
een groep mensen die aan de moderne wereld willen ontsnappen. Daar ontmoe�e hij 
bij een cursus geweldloze communicatie een Nederlandse vrouw met wie hij een gezin 
stich�e. Met haar en de kinderen is hij tien jaar geleden naar haar vaderland verhuisd en 
nu sta ik met hem in de tuin die mij in zijn greep heeft. Hij spreekt beter Nederlands dan 
ik Frans, maar samen kunnen we elkaar zonder moeite Europeanen noemen. Hij komt 
niet alleen in de tuin, hij bezoekt mij ook in mijn werkkamer die grote gelijkenis toont 
met de tuin. Hij werpt een blik op mijn grote tafel, vol papier, pennen, inkt, boeken, 
zakdoeken, mappen, plakband, scharen. Zijn blik valt meteen op een kleine, weggekro-
pen dichtbundel van René Char, Samen aanwezig, Meulenhoff, 1974. Hij houdt van deze 
dichter, hij heeft hem gelezen op school, in Frankrijk wordt poëzie ernstig genomen. Hij 
vraagt enthousiast of ik hem in het Frans lees. Ik zeg hem kleintjes dat m’n schoolfrans 
niet toereikend is, maar dat de vertaling van C.P. Heering-Moorman mij prachtig lijkt. 

Loop van het leem

Zie goed, gij felle deurwachter, van ochtendstond tot ochtend,
Hoe de bezeten braamstruiken hun lange loten kringelen,
Hoe de aarde ons in haar afwezig staren verder zweept
Hoe pijn tot ongenuanceerde krekelzang verstart,
En hoe een god zich slechts verheft
Om van wier woord zich tot het levend water richt
De dorst te laten zwellen.

Verheug u dan, mijn lief, op wat ons toevalt, straks,
Want deze dood sluit de gedachtenis der liefde
Niet toe.

Later op de dag, als hij de tuin als een kapper heeft getrimd en vergeten plekken weer 
toegankelijk heeft gemaakt, lees ik de laatste zin van de bundel, geschreven 4 juni 1972.

‘Zwaluw, wakker werkstertje dat de topjes van het gras afstoft, een roos gladstrijken, 
weet je, dat zou ijdelheid der ijdelheden zijn.’

Samen aanwezig
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Dromen

De coronatijd leidt bij velen tot wensdenken — het is niet per se een fijne constatering 
waar Paul de Beer ons de zomervakantie mee instuurt. Want het idee dat we het straks 
 allemaal beter gaan doen is juist wel een prettig houvast in onzekere tijden als deze. 

Ook dit nummer van S&D staat vol met auteurs die aangeven hoe het straks anders 
kan. Hendrik Noten wil een einde aan het streven naar economische groei: in plaats 
daarvan moet ons doel een groene economie en nieuwe zekerheden en werkgelegenheid 
voor mensen zijn. Kiza Magendane ziet in de coronacrisis die Afrika economisch hard 
raakt, een kans voor structurele verbeteringen op dat continent. Sara Murawski, Jurjen 
van den Bergh, Mirthe Biemans, Wimar Bolhuis, Erik Hormes, Gerard Rinse Oosterwijk 
en Sybren Kooistra doen — namens de burgerbeweging ‘Samen uit de Crisis’ — voorstel-
len voor een sterke publieke sector, een fatsoenlijk inkomen voor iedereen, eerlijke eisen 
aan grote bedrijven, groene investeringen en de bescherming van onze grondrechten en 
democratie. Jet Bussemaker pleit voor een positieve visie op de overheid, en laat aan de 
hand van het recente crisisbeleid zien hoe dat te realiseren is. 

Is het allemaal luchtfietserij? Nee, want deze auteurs zien heus wel dat verandering 
niet vanzelf komt. Ze proberen juist zo nauwkeurig mogelijk te formuleren wat daar-
voor nodig is. Wat is sociaal-democratische politiek anders dan streven naar een betere 
toekomst? Ook het pleidooi van Constant van der Putten voor regulering van de vrije 
huursector, het stappenplan van Wimar Bolhuis voor verhoging van het wettelijk mini-
mumloon en het ‘sociaal compromis om het klimaatprobleem op te lossen’ van Ben 
Dankbaar, Raphael Smals en Geert Vissers zijn niet meer dan dat: een streven naar een 
 betere toekomst. En dat licht moet ook de bijdrage van Jantine Kriens worden gelezen, 
haar waarschuwing dat gemeenten hun begrotingen niet rondkrijgen laat ze samen-
gaan met suggesties hoe dit op te lossen, zodat bibliotheken, muziekscholen en zwem-
baden de komende jaren niet wegbezuinigd hoeven te worden.

Een fijne zomer toegewenst!

Annemarieke Nierop, hoofdredacteur

Redactioneel
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Column

Geloofwaardige post-coronapolitiek?

Door Paul de Beer
Redacteur S&D, Hoogleraar aan de UvA,  
verbonden aan AIAS-HSI 

De verleiding is groot — bij de lezer waarschijn-
lijk niet veel minder dan bij mijzelf — om in 
de coronacrisis het begin van een nieuwe fase 
te zien. Een fase waarin we allerlei dingen 
anders gaan doen dan in de pre-coronafase. 
Meer waardering en een hogere beloning voor 
de werkenden in de ‘vitale’ beroepen. Minder 
en schoner vliegen. Meer in Nederland op va-
kantie. Minder woon-werkverkeer. Een meer 
gelijke rolverdeling tussen man en vrouw 
bij het huishoudelijk werk en de kinderver-
zorging. Een andere regulering van flexibel 
werk, vooral van zzp’ers, die zo kwetsbaar zijn 
gebleken. En bedrijven niet meer toestaan hun 
winst in het buitenland te laten neerslaan, om 
vervolgens hun hand op te houden bij de Ne-
derlandse staat als het even tegenzit.

Het is echter de vraag of veel mensen na 
de coronacrisis echt een andere samenleving 
wensen. Nu de ‘intelligente lockdown’ staps-
gewijs wordt opgeheven, lijken de meesten er-
naar te snakken dat de normale situatie weer 
terugkeert. En dan niet het ‘nieuwe normaal’ 
van de anderhalvemetersamenleving, maar 
het oude normaal. Waarin we weer voor een 
spotprijs naar onze vakantiebestemming vlie-
gen, binnen 24 uur ons pakketje thuis laten 
bezorgen en de belastingen niet omhooggaan 
om de vitale beroepen beter te belonen.

Goed, we zullen misschien iets vaker thuis 
werken en online vergaderen omdat dat effi-
ciënter is en reistijd scheelt. En waarschijnlijk 
gaan zzp’ers verplicht deelnemen aan een ar-
beidsongeschiktheidsverzekering en krijgen 
zij minder belastingvoordelen, maar die plan-
nen waren al vóór de crisis in de maak. 

Net als de vorige crisis — de financiële 
crisis van 2008 — lijkt de huidige crisis het 
gelijk van linkse partijen te bewijzen dat de 
vrije markt niet voldoende robuust en veer-
krachtig is om grote schokken op te vangen 
en dat een sterke staat onmisbaar is voor een 
gezonde economische en maatschappelijke 
ontwikkeling. Maar laten we niet vergeten 
dat die vorige crisis, die ontstond in de finan-
ciële sector, al snel uitmondde in een crisis 
van de publieke financiën. 

In plaats van winst bracht die crisis de 
linkse partijen juist grote electorale verlie-
zen. En de dominante beleidsreactie was er 
niet een van versterking van de overheid, 
maar van ‘austerity’, jarenlange bezuinigin-
gen. Evenzo is de kans groot dat ook deze 
crisis, als het coronavirus de kop is inge-
drukt, zich zal voortzetten in een crisis van 
de openbare financiën. In de meeste landen 
lopen de overheidstekorten en de staats-
schuld immers nog veel sterker op dan tien 
jaar geleden. 

Tien jaar geleden wisten de linkse partijen 
geen overtuigend alternatief te presenteren 
voor het neoliberale bezuinigingsbeleid. Zijn 
zij daar nu wel toe in staat? Dat is verre van 
vanzelfsprekend. Dit keer klinkt de roep om 
niet mee te doen aan nieuwe grote bezuini-
gingsronden — zelfs Klaas Knot vindt dat im-
mers niet wenselijk — en om een nieuwe rol 
voor de overheid en de (semi-)publieke sector 
op te eisen. Maar hoe geloofwaardig is het als 
je om de tien jaar je koers 180 graden draait? 
De PvdA staat niet alleen voor de zware klus 
om met een aansprekend sociaal-democra-
tisch programma voor de post-corona-periode 
te komen. Zij zal ook de kiezers ervan moeten 
overtuigen dat dit een geloofwaardig en re-
alistisch alternatief vormt voor het huidige 
kabinetsbeleid. Ga er maar aan staan!
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Maak van het klimaat-
probleem geen ‘maanlanding’
De aanpak van de klimaatcrisis is niet alleen een ongekende 
technische uitdaging, maar bovenal een maatschappelijk 
probleem. Nieuwe technologie is niet genoeg om het 
klimaatvraagstuk op te lossen. Daarvoor is een nieuw sociaal 
compromis nodig, waarin draagvlak, publieke diensten en 
sociale rechtvaardigheid centraal staan.

BEN DANKBAAR, RAPHAEL SMALS & GEERT VISSERS

Ben Dankbaar is emeritus-hoogleraar innovatiemanagement (RUN); Raphael Smals werkt als freelancer in het 
wetenschappelijk onderwijs; Geert Vissers is socioloog en methodoloog

Op een donorconferentie die door de Euro-
pese Commissie bijeen was geroepen, werd 
onlangs € 7,4 mrd toegezegd voor de ontwik-
keling van een vaccin tegen het coronavirus.1 
De middelen zullen natuurlijk niet alleen naar 
onderzoekers in laboratoria gaan, maar die 
indruk werd door sommige krantenkoppen 
wel gewekt.2 

Het gaat hier om de oervorm van inno-
vatiebeleid: geef wetenschappers een zak 
met geld en een probleem en dan komt het 
allemaal goed. Het eerste grote voorbeeld in 
deze traditie was het Manhattanproject dat 
in de Tweede Wereldoorlog resulteerde in de 
kernbom, waarmee — althans in de ogen van 
veel Amerikanen — de oorlog werd gewonnen. 
Minstens zozeer tot de verbeelding sprekend 
was het Apolloproject, dat resulteerde in de 
maanlanding. 

De Britse innovatie-econoom Mariana Maz-
zucato noemt dit ‘missie-gestuurd onderzoek’ 
en pleit voor meer van dit type onderzoek.3 Ze 
ziet daarbij een centrale rol weggelegd voor 

de overheid. Alleen de overheid kan het soort 
grote doelstellingen formuleren waar private 
bedrijven (nog) geen brood in zien. En juist 
omdat overheden dit doen, geven ze een be-
langrijke impuls aan innovatie en technologi-
sche ontwikkeling bij private bedrijven. 

De Europese Commissie probeert al enige 
tijd haar innovatieprogramma’s volgens 
deze denkwijze te ordenen. In plaats van 
programma’s voor informatietechnologie of 
biotechnologie, kwamen er programma’s ge-
richt op de grote maatschappelijke uitdagingen, 
zoals klimaatverandering, de vergrijzing of de 
achteruitgang van de biodiversiteit. Dat zijn 
enorm grote uitdagingen en om ze geschikt te 
maken voor een missie-gerichte aanpak, moe-
ten er behapbare missies uit worden afgeleid 
waarmee onderzoekers en uitvinders aan de 
slag kunnen.4

Al in 1977 keek een andere innovatie-eco-
noom, Richard Nelson, terug op de maanlan-
ding.5 Waarom, zo vroeg hij zich af, lukt het 
ons wel om een mens op de maan te zetten, 
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maar lukt het ons niet om de armoede en uit-
zichtloosheid in onze getto’s op te lossen? Je 
zou deze vraag ook eigentijds kunnen formu-
leren: waarom lukt het de Europese Commis-
sie wel om in korte tijd miljarden bij elkaar te 
krijgen voor een vaccin, maar niet om enkele 
duizenden minderjarige vluchtelingen uit 
Griekenland te halen en over Europa te verde-
len? 

Het gemakkelijkste antwoord is natuur-
lijk, dat de politieke wil ontbreekt om het 
probleem aan te pakken. Er valt voor politici 
geen eer aan te behalen; het levert alleen maar 
een hoop gedoe op. Nelson zoekt in zijn boek 
naar een verklaring in termen van kennis. We 
hebben volgens hem gewoon de juiste kennis 
niet om zo’n complex sociaal probleem op 
te lossen. Een maanlanding realiseren is een 
kwestie van techniek en rekenen; het getto-
probleem is een maatschappelijk probleem 
dat we nog onvoldoende begrijpen om er be-
rekeningen en techniek op los te laten. 

Nelson is optimistisch: als de kennis er 
was, zouden de politici die ook gebruiken. 
Het is echter de vraag of die kennis er ooit zal 
komen. De problemen van de Amerikaanse 
binnensteden zijn veelvormig, ze verschillen 
tussen steden en ze veranderen in de tijd. Er is 
nooit genoeg kennis om zulke problemen met 
één mooi programma op te lossen. Sociale 
problemen oplossen zal altijd een kwestie blij-
ven van experimenteren, onderhandelen en 
afscheid nemen van de illusie van een perfecte 
uitkomst, zoals een maanlanding.

Hoe zit het dan met het klimaatprobleem? 
Lijkt dat op een maanlanding? Of lijkt het toch 
meer op dat weerbarstige ‘getto-probleem’? 
In de praktijk zien we dat er veel pogingen 
gedaan worden om er een maanlanding van 
te maken. Dat wil zeggen dat er technische 
oplossingen worden aangedragen op basis 
van een simpele diagnose. We produceren te 
veel CO2 en dus moeten we technieken verzin-
nen die de uitstoot van CO2 verminderen en 
liefst beëindigen. Vervolgens gaat de discussie 
vooral over onderzoek en investeringen in 
nieuwe technologie. 

Maar we kunnen er niet omheen dat het 
klimaatprobleem ook een getto-probleem is. 
Dat wordt duidelijk, wanneer we ons realise-
ren dat het klimaatprobleem onlosmakelijk 
verbonden is met de grootschalige industriële 
ontwikkeling van de vorige eeuw. Vooral na 
de Tweede Wereldoorlog was sprake van een 
haast onvoorstelbare groei van productie en 
consumptie. Dat was niet enkel een simpel en 
onvermijdelijk gevolg van technologische ont-
wikkeling, maar ook en misschien wel vooral 
een maatschappelijke omwenteling.

Een groot maatschappelijk compromis

Gedurende de hele negentiende eeuw waren 
de lonen in de geïndustrialiseerde landen 
nauwelijks gestegen, maar in de twintigste 
eeuw kwam daar verandering in. Dat ging 
niet vanzelf. De Eerste Wereldoorlog eindigde 
in opstanden en revoluties. En na de Grote 
Depressie en de Tweede Wereldoorlog werd 
gevreesd (of gehoopt) dat dat opnieuw zou 
kunnen gebeuren. Velen vroegen zich af of het 
geen tijd was het kapitalisme op de mestvaalt 
van de geschiedenis te gooien. 

Dat gebeurde niet, omdat er een groot 
maatschappelijk compromis tot stand kwam 
— niet alleen als resultaat van directe onder-
handelingen tussen vertegenwoordigers van 
kapitaal en arbeid, maar ook als resultante 
van een hele reeks van experimenten, nieuwe 
theorieën, nieuwe wetgeving en nieuwe 
instituties, een deel ervan al begonnen in de 
jaren dertig.6 Het kapitalisme bleef bestaan, 
maar nu in een vorm waarin bedrijven belang 
hadden bij stijgende lonen, zodat er klanten 
zouden zijn voor alle producten die in steeds 
grotere aantallen werden gemaakt. Koopkracht 
was de nieuwe motor van de economie. Ook 
wetgeving voor sociale zekerheid hielp om de 
koopkracht in stand te houden.7

Massaproductie en massaconsumptie heb-
ben elkaar decennialang wederzijds versterkt. 
De mensheid verbruikt daardoor enorme 
hoeveelheden grondstoffen en energie. Tegen-
woordig kijken we er nauwelijks meer van op 
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als er in één jaar (2019) 92 miljoen motorvoer-
tuigen worden geproduceerd en anderhalf 
miljard smartphones.8 Het is onvermijdelijk 
dat een productie van die omvang vroeg of 
laat gevolgen heeft voor het ecosysteem op 
aarde.9 

Het klimaatprobleem is dus een gevolg van 
de manier waarop het negentiende-eeuwse 
probleem van de strijd tussen kapitaal en 
arbeid in de twintigste eeuw is opgelost (of 
misschien beter: gepacificeerd). Die oplossing 
staat nu onder druk vanwege de gevolgen van 
grootschalige productie en grootschalig ener-
giegebruik. Dit is niet alleen een ecologisch 
probleem. 

Als we bij de aanpak van het klimaatpro-
bleem alleen oog hebben voor technische 
vraagstukken, zoals de uitstoot van CO2, dan 
is de kans groot dat het toch al wankele even-
wicht tussen kapitaal en arbeid volledig wordt 
verstoord. Wanneer er alleen maar wordt 
gesproken over investeren in (en verdienen 
aan) nieuwe technologieën en over de nood-
zaak om minder te consumeren, dan weten 
de mensen met lage inkomens wel waar de 
rekening komt te liggen. Daarom moet bij de 
aanpak van het klimaatprobleem niet alleen 
gekeken worden naar technische vraagstuk-
ken, maar ook naar maatschappelijke tegen-
stellingen die weer de kop opsteken. 

Het oplossen van ‘getto-problemen’ vereist 
niet alleen technologische inspanningen 
maar ook, en vooral, een breed maatschappe-
lijk draagvlak. Je kunt efficiënte windmolens 

ontwerpen, maar ze moeten ook geplaatst 
kunnen worden. Je kunt klimaatneutrale hui-
zen bouwen, maar ze moeten ook betaalbaar 
zijn. En je kunt internationale afspraken ma-
ken, maar die moeten ook worden nageleefd. 
Naast technologische innovatie is ook sociale 
en politieke innovatie nodig. Het is belangrijk 
daarbij te bedenken dat ‘getto-problemen’ 
met de betrokkenen samen moeten worden 
aangepakt. Oplossingen vragen namelijk 
altijd ook om gedragsverandering. Wonen in 
een nul-op-de-meter-woning vraagt om een 
ander woongedrag. Klimaatvriendelijker le-
ven vraagt om een ander eetgedrag en andere 
kleding. Groene energie kopen is één ding, 
maar energie besparen is minstens zo belang-
rijk — en ook dat vereist ander gedrag. 

Het nieuwe maatschappelijke compromis

Het klimaatbeleid zal zo vorm moeten krijgen 
dat het door de grote meerderheid van de be-
volking als begrijpelijk en rechtvaardig wordt 
ervaren. Daarbij gaat het ook om de beteke-
nis van het woord rechtvaardigheid zelf. We 
zijn eraan gewend geraakt om uitsluitend te 
denken in termen van verdelende rechtvaar-
digheid: als jij wat meer, dan ik ook wat meer. 
Niemand zal ontkennen dat koopkracht zeker 
voor lagere inkomens belangrijk is en op peil 
moet blijven, maar we weten nu waar het toe 
leidt als alle aandacht uitgaat naar individuele 
‘koopkrachtplaatjes’: een planeet waarvan de 
ecologische draagkracht wordt overschreden. 

Het nieuwe maatschappelijke compromis 
kan daarom niet gevonden worden in nog 
meer spullen, nog meer vliegreizen en nog 
meer vlees. Het kan ook niet gevonden wor-
den in regelingen die kapitaalkrachtigen een 
financieel rendement bieden op de zonnepa-
nelen op hun dak; regelingen die mede be-
taald worden door de hogere energierekening 
van degenen die helemaal geen eigen dak of 
kapitaal hebben. 

In plaats daarvan kan een nieuw compromis 
gezocht worden in meer aandacht voor de 
kwaliteit van leven en in de collectieve con-

Waarom lukt het ons wel  
om een mens op de maan  
te zetten, maar niet om de 
armoede in Amerikaanse 
getto’s op te lossen?
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sumptie van ‘publieke goederen’ als schone 
lucht, een gezonde leefomgeving en veiligheid 
in een delta op zeeniveau.10 Daar horen ook 
meer tastbare (semipublieke) goederen bij: 
gezondheidszorg, volkshuisvesting, onderwijs, 
openbaar vervoer, culturele voorzieningen, 
sportfaciliteiten, die kwalitatief goed, toegan-
kelijk en betaalbaar zijn.11 Wie zegt dat het te 
duur is of te lang duurt om rechtvaardigheid 
en klimaatbeleid zo nadrukkelijk te koppelen, 
zegt in feite dat hij bereid is te accepteren dat 
maatschappelijke ongelijkheid bij de aanpak 
van het klimaatprobleem eerder groter dan 
kleiner zal worden. Daardoor zal de klimaat-
aanpak op termijn ondermijnd worden.

Het belang van publieke en semipublieke 
goederen wordt tegenwoordig weer door 
zeer velen onderkend. In de coronacrisis heb-
ben we de ‘helden’ in de gezondheidszorg, 
de bejaardenzorg en het onderwijs opnieuw 
ontdekt. Bij het zoeken naar een nieuw maat-
schappelijk compromis gericht op de verbete-
ring van (semi)publieke diensten is het dan 
van belang om geen onnodige blokkades op 
te werpen. 

Sociaal-democraten neigen ertoe om met-
een te denken in termen van meer overheid 
en hogere belastingen (voor de rijken).12 Se-
mipublieke goederen hoeven echter niet per 
se door overheidsorganisaties te worden aan-
geboden. Er is ook geen enkele reden om aan 
te nemen dat overheidsorganisaties automa-
tisch altijd het goede doen, zoals recentelijk 
weer te zien was bij de belastingdienst.13 

Gereguleerde marktwerking is in veel ge-
vallen zo gek nog niet. Tekortkomingen in de 
gezondheidszorg worden nu toegeschreven 
aan bezuinigingen en marktwerking, maar 
we kunnen rustig stellen dat er zonder be-
zuinigingen en marktwerking vast niet meer 
IC-bedden zouden zijn geweest. Verbeteringen 
hoeven ook niet altijd meer geld te kosten. 
Met slimme financiering en moderne techno-
logie gaan de woonlasten van een klimaatneu-
trale woning bijvoorbeeld eerder omlaag dan 
omhoog. Vereenvoudigingen in het complexe 
systeem van belastingen en toeslagen kunnen 
verbeteringen in sociale zekerheid opleveren 
zonder hogere belastingen.14 

De zoektocht naar een nieuw maatschappe-
lijk compromis is in volle gang en de coronacri-
sis heeft het gevoel versterkt dat veel dingen 
anders moeten en anders kunnen. Er zijn veel 
uitdagingen, ze hangen samen, en het gaat 
niet aan om er één uit te lichten en de andere 
stiefmoederlijk te behandelen. De typisch Ne-
derlandse polderbenadering die resulteerde 
in het Klimaatakkoord, bood sommige groe-
peringen en belanghebbenden (bijvoorbeeld 
grote bedrijven) de mogelijkheid tot meeden-
ken, maar maakte het tegelijkertijd mogelijk 
dat gekozen volksvertegenwoordigers zich 
achter de daar gevonden compromissen kon-
den verschuilen. Daarmee is de democratie 
niet gediend. Juist de gekozen volksvertegen-
woordiging dient alle belangen mee te wegen, 
ook van diegenen die niet wilden of konden 
deelnemen aan de diverse klimaattafels. 

Momenteel schrijven politieke partijen aan 
hun verkiezingsprogramma’s. De meeste par-
tijen nemen het klimaatprobleem serieus en 
veel kiezers hebben daar veel aandacht voor. 
Er is een gevaar dat partijen gaan concurreren 
op doelstellingen: wie het snelst klimaatneu-
traal wil worden, lijkt het probleem het meest 
serieus te nemen. Dat leidt al gauw tot vele 
paragrafen over CO2-reductie, zonnepanelen 
en windturbines, het sluiten van kolen- en gas-
centrales, biomassa en opslag van CO2. In feite 
gaat het dan alleen om de technische aspecten 
van het probleem. 
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Het klimaatprobleem is een 
uitkomst van de manier 
waarop de strijd tussen 
kapitaal en arbeid in de 
twintigste eeuw is opgelost 
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Het klimaatprobleem zou ook als getto-
probleem serieus moeten worden genomen.15 
Wanneer de discussie blijft hangen in de tech-
nische aspecten, voelen te veel mensen zich 
ondanks alle klimaattafels en dito akkoorden 
te weinig betrokken en te weinig gehoord. Dat 

leidt tot aversie en contramine, in plaats van 
meedenken — en tot onvoorspelbare verkiezin-
gen. Het klimaatprobleem is geen maanlan-
ding, maar een sociaal probleem dat minstens 
zo’n grote uitdaging vormt als het probleem 
van de getto’s in de Amerikaanse steden.  
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Gemeenten krijgen hun 
begrotingen niet meer rond
De stijgende kosten voor jeugdzorg zijn voor veel gemeenten de 
spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen. In juni 
trokken lokale politici aan de bel bij de rijksoverheid omdat ze de 
begroting niet meer rond krijgen. Maar er speelt veel meer dan 
alleen de oplopende kosten voor de jeugdzorg.

JANTINE KRIENS

Oud-wethouder en -locoburgemeester (PvdA) van Rotterdam en oud-algemeen directeur van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten
 

Op Twitter zie ik filmpjes langskomen van 
wethouders die ‘het water aan de lippen staat’, 
burgemeesters die waarschuwen dat het zo 
niet langer kan en directeuren van zwemba-
den, bibliotheken en schouwburgen die de 
toekomst vrezen. Dat er iets aan de hand is 
kan niemand zijn ontgaan. Gemeenten heb-
ben grote moeite hun begrotingen sluitend te 
krijgen en dat is nog verergerd door de lagere 
inkomsten en hogere uitgaven die het gevolg 
zijn van de coronacrisis. 

Deze zomer wordt in alle gemeentehuizen 
gewerkt aan de voorbereiding van de begroting 
2021. Net als de rijksoverheid moeten gemeen-
ten rekening houden met minder inkomsten. 
Maar er is veel onzekerheid: hoeveel minder 
inkomsten, wat zal de bijdrage van de rijksover-
heid zijn en hoe zal de economie zich ontwikke-
len? In tegenstelling tot de rijksoverheid moe-
ten gemeenten altijd een sluitende begroting 
maken en dat is op dit moment niet te doen. 

Een sluitende begroting betekent in 
vrijwel alle gemeenten dat dit jaar opnieuw 
bezuinigd moet worden. Ik kan me goed voor-

stellen dat heel veel gemeentebesturen dat 
onverantwoord vinden. Op de organisaties 
is de afgelopen jaren al zoveel bezuinigd dat 
de grens is bereikt. Verder kun je vrijwel al-
leen bezuinigen op voorzieningen die júist 
in deze crisisperiode zo belangrijk voor je 
inwoners zijn: het zwembad, de schouwburg, 
de bibliotheek. Ook bij het onderhoud aan de 
buitenruimte is er weinig of geen ruimte voor 
bezuinigen meer. Veel gemeenten hebben de 
afgelopen jaren al ‘getemporiseerd’ in het on-
derhoud en uiteraard willen ze niet dat dit ten 
koste van de veiligheid gaat. 

Gemeenten hebben alles op alles gezet om 
steunpakketten voor hun ondernemers te re-
gelen, te voorkomen dat hun zzp’ers onderuit-
gaan en ze hebben de (jeugdzorg)instellingen 
doorbetaald. Burgemeesters, wethouders en 
ambtenaren hebben zich ook ingezet om hun 
inwoners te troosten, mensen een hart onder 
de riem te steken en de doden te begraven. 
Voor gemeentebestuurders hebben de doden 
immers een naam. En juist nu alles weer tot 
rust komt, moeten zij deze zomer bedenken 
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welke voorzieningen met minder of met niets 
toe moeten volgend jaar. 

Er is niet één antwoord op de vraag hoe het 
zover is gekomen. Het gaat om incidentele 
zowel als structurele problemen. Misschien 
is het belangrijkste antwoord wel dat het be-
kostigingssysteem van gemeenten zich niet 
meer verhoudt tot de opgaven van deze tijd. 
Het piept en kraakt en dat doet het al jaren. Ik 
ga nader in op acht achtergronden van de hui-
dige financiële problematiek van gemeenten.

Gemeenten bezuinigen al sinds  
de financiële crisis 

De financiële crisis die volgde op de banken-
crisis van 2007 heeft ook voor gemeenten 
grote gevolgen gehad. In 2013 hadden gemeen-
ten gemiddeld 20 % bezuinigd ten opzichte 
van de periode voor de crisis. Als toenmalig 
wethouder Financiën van de gemeente Rotter-
dam kan ik uit eigen ervaring melden dat dat 
een immense opgave was. In die jaren hebben 
we nare keuzes moeten maken om Rotterdam 
sterker uit de crisis te laten komen: 20 % van de 
gemeentelijke ambtenaren werd ontslagen 
en we bezuinigden op talloze voor Rotterdam-
mers belangrijke voorzieningen zoals biblio-
theken, de opvang voor dak- en thuislozen en 
zelfs op armoedebeleid. Dat was pijnlijk en is 
niet alleen in Rotterdam nog voelbaar maar in 
alle gemeenten in Nederland. 

Geen opschaling, wel een opschalings
korting van een miljard euro

Het vorige kabinet (mét de PvdA) wilde dat 
gemeenten werden opgeschaald naar 100.000 
inwoners. De veronderstelling was dat dat 
goedkoper zou zijn. Dat voorstel was slecht 
onderbouwd, er was geen draagvlak voor en in 
de eerste weken van het nieuwe kabinet ging 
het van tafel. Maar de opschalingskorting — 
meerjarig ingeboekt — bleef gehandhaafd. 

In deze kabinetsperiode loopt de opscha-
lingskorting op tot bijna een miljard euro. Dat 
wil dus zeggen dat het vorige kabinet alleen al 

daardoor meerjarig een miljard heeft bezui-
nigd op het gemeentefonds. Uiteraard heb-
ben gemeenten daar luid en duidelijk tegen 
geprotesteerd. Zelfs het Centraal Planbureau 
liet weten dat voor deze bezuinigingen geen 
grondslag is. Het mocht allemaal niet baten. 
Het gaat om echt geld, maar nog meer gaat het 
om vertrouwen. Deze maatregel schaadt het 
vertrouwen van gemeenten in de rijksover-
heid tot op de dag van vandaag. 

Decentraliseren met een bezuiniging  
van € 2,1 mrd 

2015 was het jaar van de decentralisaties. In 
het jaar hiervoor werd aan de te decentralise-
ren beleidsterreinen op het gebied van zorg € 
11,3 miljard uitgegeven door de rijksoverheid 
(onder andere via de AWBZ). De overdracht 
ging gepaard met een bezuiniging van € 1,2 
mrd, oplopend tot € 2,1 mrd in 2020. 

Gemeenten hebben zich uiteindelijk, na 
lange onderhandelingen, bij deze bezuiniging 
neergelegd om drie redenen. Ten eerste na-
men zij mede-verantwoordelijkheid voor het 
op orde brengen van de overheidsfinanciën. In 
de aanloop naar de decentralisatie in 2013 en 
2014 waren de gevolgen van de crisis immers 
nog volop voelbaar in de overheidsfinanciën. 
Sinds 2015 is het economisch heel veel beter 
gegaan in Nederland. Gemeenten hebben 
daar echter nauwelijks van geprofiteerd.

Ten tweede wisten gemeenten dat zij een 
aantal grote maatschappelijke vraagstukken 
beter en goedkoper konden oplossen voor 
hun inwoners, denk aan de hulp aan multi-
probleemgezinnen en dak- en thuisloosheid. 
De uitvoering van de AWBZ had tot een on-
overzichtelijke warboel van voorzieningen 
geleid — twaalf hulpverleners in één gezin en 
het kind gaat nóg zonder ontbijt naar school, 
was een gevleugelde uitdrukking van Karin 
Adelmund, PvdA-staatssecretaris onderwijs 
rond de eeuwwisseling. 

Jaar na jaar werd geconstateerd dat de 
jeugdzorg versnipperd, onoverzichtelijk, inef-
fectief en onbetaalbaar was geworden. Het 
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was om financiële én inhoudelijke redenen 
nodig de ondersteuning van ouderen en men-
sen met een beperking en de zorg voor kin-
deren en jongeren veel beter te stroomlijnen. 
Voorwaarde hierbij was wel dat gemeenten 
ook voldoende beleidsruimte zouden krijgen 
om maatwerk te kunnen leveren. 

Ten derde was de afspraak dat de rijksover-
heid wel degelijk medeverantwoordelijkheid 
zou blijven dragen (stelselverantwoordelijk-
heid) als er (financiële) problemen zouden 
ontstaan bij de gemeenten. De overheid 
bleek stelselverantwoordelijkheid in de jaren 
daarna helaas alleen te definiëren als een in-
strument om gemeenten te kunnen sturen en 
daarmee de lokale beleidsruimte in te perken 
en maatwerk moeilijker te maken.

Groeiend beroep op de jeugdzorg 

Bij de overdracht van jeugdzorg naar de 
gemeenten is geen rekening gehouden met 
groei. Onder de AWBZ was die groei jaar op jaar 
ingecalculeerd. Na de decentralisatie werd de 
groei op nul gezet. Gemeenten waarschuwden 
vanaf het begin voor de ‘boeggolf’, die ook in 
Denemarken zichtbaar werd na de decentra-
lisatie. Dat wil zeggen dat vlak na decentrali-
satie meer kinderen bereikt worden door de 
jeugdzorg dan daarvoor en dat het tijd kost om 
preventief te investeren in onder meer opvoe-
dingsondersteuning, waardoor op termijn het 
beroep op de jeugdzorg minder wordt. 

Die groei deed zich inderdaad voor. In 2018 
bleek dat het aantal kinderen dat een beroep 
op de jeugdzorg deed met 12 % was gegroeid. 
In dat jaar bleek dat zonder deze groei de 
gemeenten de besproken bezuinigingen had-
den kunnen realiseren, maar het toenemend 
beroep op de jeugdzorg maakte dat onmo-
gelijk. Uiteindelijk werd een miljard euro 
vrijgemaakt voor een periode van drie jaar. Uit 
onderzoek zou moeten blijken of dit miljard 
ook structureel nodig is. Gemeenten mochten 
dit bedrag overigens wel structureel inboeken 
om daarmee te voorkomen dat opnieuw op 
lokale voorzieningen bezuinigd moest wor-

den. Ik zie nog de opgetrokken wenkbrauwen 
van de betrokken ambtenaar van Financiën 
tijdens dit bestuurlijk overleg.

Meer regels minder maatwerk 

Lang voor de decentralisaties werd het debat 
gevoerd over de vraag of de wens iedereen 
gelijk te behandelen niet heeft geleid tot te 
veel en te complex beleid waardoor maatwerk 
en aansluiting bij de leefwereld van mensen 
onmogelijk was. De decentralisatie van een 
aantal beleidsterreinen moest naast de verze-
kerde zorg voor iedereen, de lokale democra-
tie in positie te brengen om lokaal passende 
keuzes te maken. 

De afgelopen vijf jaar was de druk vanuit 
het parlement juist groot om verschillen tus-
sen gemeenten te elimineren en het recht 
van burgers op voorzieningen te borgen. 
Daarmee werden de beleidsconcepten van 
verzekerde zorg voor iedereen en maatwerk-
ondersteuning met elkaar vervlochten en 
werden gemeenten steeds verder beperkt in 
het zoeken naar maatwerkoplossingen. Dat 
is inhoudelijk een probleem, maar financieel 
is het probleem minstens zo groot. Het wordt 
immers steeds moeilijker de kosten te beïn-
vloeden. Denk aan het abonnementstarief 
voor de Wmo die gemeenten dwingt om de 
huishoudelijke hulp te financieren van men-
sen die vaak al jaren zelf een werkster betaal-
den. Gemeenten zijn in toenemende mate een 
uitvoeringsorgaan van het Rijk geworden en 
gemeenteraden moeten de rekening betalen. 

Jantine Kriens Gemeenten krijgen hun begrotingen niet meer rond
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Trap op trap af

In 1999 werd door het toenmalig kabinet, 
de Vereniging Nederlandse Gemeenten en 
het Interprovinciaal overleg een bestuursak-
koord nieuwe stijl opgesteld, waarin voor 
het eerst sprake was van het ‘trap op trap 
af’-mechanisme. Dat wil zeggen dat de decen-
trale overheden mede-verantwoordelijkheid 
nemen in slechte tijden en mede profiteren 
van goede tijden. De omvang van de algemene 
uitkering uit het gemeentefonds loopt gelijk 
op met de uitgavenontwikkeling van de ver-
schillende ministeries. Als de uitgaven van de 
ministeries stijgen, groeit het gemeentefonds 
verhoudingsgewijs mee. Als de uitgaven van 
de ministeries dalen door bijvoorbeeld bezui-
nigingen, dan krimpt het gemeentefonds. 

In 2017 slaagde de VNG erin de grondslag 
voor de ‘trap op trap af’ te verbreden naar de 
zorg en de sociale verzekeringen. Dat zou bete-
kenen dat voor de kabinetsperiode van Rutte 
III naast de loon- en prijsontwikkeling circa € 
2,5 mrd extra beschikbaar gesteld zou worden 
aan de gemeenten. Helaas bleek het kabinet 
jaar op jaar minder uit te geven dan begroot. 
De verrekening in het jaar daarop leverde 
minder extra middelen dan verwacht met als 
gevolg dat gemeenten hun begrotingen weer 
bij moesten stellen en geconfronteerd werden 
met enorme verschillen tussen de verwachte 
en de feitelijke inkomsten. Helaas tellen de 
corona-uitgaven van dit jaar niet mee voor de 
trap-op omdat die buiten de begroting wor-
den gedaan. De afspraak is inmiddels gemaakt 
dat het accres (de stijging of daling van de 
gemeentefonds) wordt ‘bevroren’. 

Het is dus zaak stabiele afspraken over de 
financiële verhoudingen te maken over de 
hele regeringsperiode. Het uitgangspunt dat 
de financiën van de gemeenten mee-ademen 
met de economische ontwikkelingen lijkt nog 
steeds verstandig. Maar niemand had er bij de 
invoering van de trap-op trap-af-systematiek 
rekening mee gehouden dat deze er ook toe 
leidt dat gemeenten in economisch goede 
tijden ‘de trap af gaan’ als het kabinet niet 

uitgeeft wat ze begroot. Een oplossing zou dus 
kunnen zijn afspraken te baseren op de begro-
ting en deze niet meer achteraf bij te stellen 
op grond van de feitelijke uitgaven. Dan blij-
ven de schommelingen waar gemeenten nu 
mee geconfronteerd worden uit.

Lokaal wordt steeds belangrijker 

Het zijn niet alleen de decentralisaties die de 
financiële problemen van gemeenten hebben 
veroorzaakt. Informatietechnologie heeft 
onze wereld in korte tijd op z’n kop gezet. Dat 
geldt niet alleen voor individuele burgers 
maar ook voor de overheid. De snelheid van 
informatiedeling heeft hiërarchische verhou-
dingen onder druk gezet en dikwijls doen 
kantelen. Maatschappelijke vraagstukken 
zijn daardoor zelden langs simpele lijnen op 
te lossen. Terwijl de rijksoverheid nog sterk 
verkokerd is, zijn gemeenten beter in staat 
maatschappelijke opgaven in samenhang aan 
te pakken in samenwerking met inwoners. 

Dat heeft niet alleen tot de decentralisatie in 
het sociaal domein geleid. De omgevingswet, 
de energietransitie en tal van andere opgaven 
zijn een veel sterker beslag gaan leggen op de 
lokale overheid. Dit heeft grote consequenties 
voor de lokale politiek en de ambtelijke organi-
saties. En uiteraard heeft het ook gevolgen voor 
de inzet van middelen. Om nationale beleids-
doelstellingen te realiseren kan de rijksover-
heid eigenlijk niet meer zonder gemeenten. 

De klassieke benadering van de taken en bij-
behorende financiering van gemeenten geeft 
onvoldoende houvast, evenmin als het klas-
sieke onderscheid tussen autonome beleids-
ruimte en medebewind. Zo vallen de taken in 
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het sociaal domein onder medebewind. Het 
Rijk bepaalt dus de wetgevingskaders en de ge-
meente voert uit. De beloofde beleidsvrijheid 
en bestedingsvrijheid worden daarmee een 
wassen neus. Datzelfde geldt bij de klimaatop-
gave. Zonder de bijdragen van gemeenten zal 
Nederland er niet in slagen de doelstellingen 
van het Parijs-akkoord te realiseren. Maar 
welke keuzes maken gemeenten autonoom en 
waar voeren ze in feite uit wat rijksbeleid is? En 
welke financiering hoort daarbij? 

De afgelopen decennia zijn pleisters 
geplakt maar het is tijd om tot een meer 
fundamentele doordenking te komen met 
betrekking tot de bestuurlijke en financiële 
verhoudingen. De studiegroep ‘interbestuur-
lijke en financiële verhoudingen’ (overheid-
vannu.nl) heeft daarover aan de hand van drie 
concrete casussen veel denkwerk verricht. Een 
discussienotitie is inmiddels verschenen. 

Ook deze studiegroep constateert dat opga-
ven als wonen, ambulantisering van de ggz en 
regionale energietransities niet meer met de 
huidige financiële instrumenten zijn te reali-
seren. Vooralsnog beperkt de studiegroep zich 
tot enkele oplossingsrichtingen. Ik hoop dat 
het definitieve rapport een concrete agenda 
zal bieden voor het volgend kabinet; dat is 
hard nodig. Er liggen grote opgaven voor de 
komende kabinetten. De tweedeling in de 
samenleving, het klimaat, de zorg en het on-
derwijs. Minder marktwerking en meer maat-
schappelijke verankering is bij al die opgaven 
een deel van de oplossing. Wat ligt dan meer 
voor de hand dan de lokale democratie beter 
in positie te brengen en daarmee de kracht 
van de samenleving beter te benutten?

De coronacrisis 

Ten slotte kost de coronacrisis gemeenten 
niet alleen veel geld maar wordt hierdoor ook 
blootgelegd dat gemeenten een levensgroot 
financieel probleem hebben. Zoals altijd was 
de reflex van gemeenten om meteen in de ac-
tiestand te schieten en daar mogen we blij om 
zijn. Niet alleen de uitvoering van rijksregelin-

gen maar ook de lokale initiatieven om de in-
woners te steunen, zijn de afgelopen periode 
voor sommigen van levensbelang geweest. 

Een eerste compensatiepakket is voor de 
zomer overeengekomen van ruim een half 
miljard euro voor de gemeenten. Gemeenten 
kunnen die kosten niet declareren en er wordt 
nu tot in detail uitgezocht wat de kosten zijn 
geweest om gemeenten daarmee heel precies 
te compenseren. Een tweede pakket komt naar 
verwachting in het najaar. Gemeenten kunnen 
daar niet op wachten; deze zomer moeten de 
begrotingen worden voorbereid. 

En nu? 

Gemeenten hebben 2 juli jongstleden de 
noodklok geluid in Den Haag. Zij hebben hun 
zorgen via filmpjes overgebracht en stuurden 
brieven. Minister Ollongren meldde dat er 
eerst meer onderzoek gedaan moet worden en 
dat er natuurlijk ook gemeenten zijn die beter 
moeten sturen op hun kosten. Dat is waar. 
Maar ook is waar dat gemeenten steeds beter 
zijn geworden in het beheersbaar maken van 
de uitgaven. 

Algemeen onderzoek maakt ons bovendien 
niet veel wijzer omdat gemeenten in 1001 
aspecten verschillend zijn en macro-gegevens 
dan niet zoveel zeggen. We zien dat gemeen-
ten nog een redelijke vermogenspositie heb-
ben maar we zien niet welke bezuinigingen 
daarvoor nodig waren. Gemeenten investeren 
minder, maar we zien niet wat daardoor blijft 
liggen, laat staan dat we de consequenties 
overzien. Als er niet wordt geïnvesteerd in de 
buitenruimte, wordt dan bezuinigd op brug-
gen? Wanneer gaat dat gevolgen hebben voor 
de veiligheid en wie is dan verantwoordelijk? 

Meer onderzoek gaat op de korte termijn 
niet tot meer inzicht leiden vrees ik. Voor 
de korte termijn zal de rijksoverheid het lef 
moeten hebben gemeenten niet alleen te com-
penseren voor de corona-uitgaven maar zal zij 
ook structureel middelen moeten toevoegen 
aan het gemeentefonds. Op twee punten is 
die structurele toevoeging heel goed te bear-
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gumenteren. In de eerste plaats de opscha-
lingskorting. Erken dat de opschalingskorting 
onterecht is geweest en voeg de miljard euro 
die onttrokken werd, weer toe aan het ge-
meentefonds. 

In de tweede plaats de groei van de jeugd-
zorg. Over een periode van drie jaar is voor-
alsnog € 1 mrd toegevoegd aan het gemeen-
tefonds om daarmee voor de groei van het 
aantal jongeren in de jeugdzorg te compen-
seren. Dit bedrag is niet structureel. Het Rijk 
gebruikt nu de onzekerheid over het geld om 
gemeenten te dwingen scherper te zijn op de 
kosten, maar jeugdzorg is al decennialang een 
zorgenkindje. Met de AWBZ heeft het rijk er 
geen grip op kunnen krijgen en vijf jaar is niet 
lang genoeg gebleken voor gemeenten om die 
grip wel te krijgen. 

Door een financiële bodem te leggen ont-
staat ruimte om weer inhoudelijk naar het 
vraagstuk van de jeugdzorg te kijken. Hopelijk 
ontstaat er dan ook ruimte om de blik te ver-
breden en te kijken naar preventie en onder-
wijs en zorg. Onder het motto ‘it takes a village 
to raise a child’ werd jaren geleden bepleit 
gemeenten in staat te stellen tot een samen-
hangend jeugdbeleid; van consultatiebureau 
via onderwijs en vrijetijdsvoorzieningen naar 
hulpverlening. Nu we alleen over jeugdzorg 
en geld spreken, dreigen we de bedoeling van 
jeugdbeleid uit het oog te verliezen. 

Een structurele toevoeging aan het gemeen-
tefonds van € 2 miljard zou een reële basis 
bieden om de fundamentele zoektocht aan 
te gaan naar nieuwe sturingsinstrumenten 
in een veranderende wereld. Daarbij moet 
in ieder geval worden nagedacht over de ver-
schuiving van een deel van de belastingen naar 
gemeenten. De financiële afhankelijkheid van 
het rijk verhoudt zich niet tot een steeds gro-
tere verantwoordelijkheid in het maken van 
lokale keuzes. 

Maar ook de bestuurlijke inrichting moet 
onder de loep worden genomen. Hoe ver 
gaan we in het voorschrijven van regionale 
samenwerking en hoe ver kun je de verant-
woordelijkheid van regiogemeenten oprek-

ken? De afgelopen maanden zagen we dat 
veiligheidsregio’s een prominente rol kregen, 
en terecht. De rol van de gemeenteraden was 
echter afwezig en het heeft me verbaasd dat 
de GGD’s (de gemeentelijke geneeskundige 
dienst) geen bestuurlijk vertegenwoordiger 
in de media hadden. De burgemeesters van 
de veiligheidsregio’s hadden geen wethouder 
die namens de GGD’s kon spreken. Zo bleef de 
aandacht voor de GGD’s lange tijd onderge-
schikt. Betrokkenheid van de wethouders had 
wellicht ook opgeleverd dat de problematiek 
van de verpleeghuizen tijdens de coronacrisis 
eerder op tafel was gekomen.

Het is steeds vaker nodig te schakelen 
tussen de verschillende ‘schalen’ in het 
openbaar bestuur. Om het nog ingewikkel-
der te maken: het is ook steeds vaker nodig 
te schakelen tussen verschillende opgaven. 
Zolang we Nederland verdelen in arbeids-
marktregio’s, woonregio’s, veiligheidsregio’s, 
jeugdzorgregio’s, energieregio’s et cetera 
slagen we er niet in de kracht van een regio 
te benutten door samenhang te brengen in 
het aanpakken van werkloosheid, de energie-
transitie, participatie van mensen met een 
beperking en het onderwijs. 

Regiogemeenten zijn vaak degenen die al 
die lijntjes met elkaar proberen te verbinden 
maar hebben lang niet altijd voldoende draag-
vlak in de regio om tot meer dan vrijblijvende 
afspraken te komen. En als die afspraken wel 
worden gemaakt, zijn de gemeenteraden in de 
regio lang niet altijd voldoende in staat hun 
volksvertegenwoordigende rol te spelen. 

Jantine Kriens Gemeenten krijgen hun begrotingen niet meer rond
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Is taakdifferentiatie de weg die we in 
Nederland moeten gaan? Moeten we A en B 
gemeenten creëren waarbij de ene gemeenten 
een aantal regioverantwoordelijkheden op 
zich neemt die door de andere gemeenten 
kan worden afgenomen? Of moeten we toch 
verder opschalen — zonder de democratische 
verankering in dorpen en kleine gemeenten te 
verliezen? Veelbelovend vind ik het kernenbe-
leid van sommige gemeenten na herindeling, 
waarin dorpsraden over een aantal onderwer-
pen eigen bevoegdheden krijgen.

Stel dat de PvdA na de volgende verkie-
zingen weer in de positie is om een leidende 
rol te spelen in de vorming van een nieuw 

kabinet, dan is het belangrijk voorbereid te 
zijn op deze en andere vragen. Het wethou-
derssocialisme van vandaag is een echo uit het 
verleden. Er zijn niet meer zo heel veel PvdA-
wethouders en de stem van de wethouders die 
er zijn, klinkt niet heel hard in de PvdA. Het is 
noodzakelijk een visie te ontwikkelen op de 
rol van gemeenten en op de bestuurlijke in-
richting van Nederland. Kreten als ‘Niemand 
slaapt onder de brug’, ‘Iedereen telt mee’ en 
‘Samen sterk’ zijn niet vrijblijvend; daar heb 
je gemeenten voor nodig die in staat zijn in-
woners samen te brengen en de juiste voorzie-
ningen te realiseren. 

Jantine Kriens Gemeenten krijgen hun begrotingen niet meer rond
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Het adagium van meer 
economische groei voldoet 
niet meer
De gedachte dat alles goed komt na de coronacrisis als de 
economie maar weer groeit, moeten we loslaten. Verdere groei 
kan nooit het einddoel zijn van onze politieke ambities. Het doel 
moet zijn dat de samenleving erop vooruitgaat, en dat gebeurt 
als de collectieve sector goed functioneert, en als verduurzaming 
en nieuwe zekerheden voor werkenden hand in hand gaan.

HENDRIK NOTEN

Beleidsadviseur en onderzoeker, auteur van ‘Fantoomgroei. Waarom we steeds harder werken voor steeds minder’ 
(samen met Sander Heijne, Business Contact, juni 2020)

In de zomer van 2019 verraste premier Rutte 
vriend en vijand door op het VVD-festival 
zijn publiek toe te spreken over de situatie in 
het Nederlandse bedrijfsleven: ‘Er is iets aan 
de hand wat mij absoluut niet bevalt […] De 
winsten in de grote ondernemingen klotsen 
tegen de plinten op. Maar het enige wat echt 
stijgt binnen die ondernemingen zijn de sa-
larissen van de topmannen. Niet de cao’s, die 
gaan onvoldoende omhoog. Ik vind dat niet 
acceptabel.’1 

Het was een opmerkelijke oproep van een 
liberale premier. Het weifelende applaus 
vanuit de zaal was veelzeggend. Het ging 
toch juist heel goed met Nederland? Het VVD-
campagneteam zette in aanloop naar de ver-
kiezingen van 2017 in de lijst met ‘139 redenen 
waarom Mark Rutte minister-president moet 
blijven’ nota bene zijn bezuinigingsbeleid 
tijdens de kredietcrisis bovenaan: ‘In tijden 

van crisis nam hij de verantwoordelijkheid 
om moeilijke beslissingen te nemen. Mede 
daardoor is Nederland nu een van de snelste 
groeiers van Europa. Ook in banen.’2

Lang was de gedachte dat wanneer de 
economie groeit, mensen en de samenleving 
er per definitie op vooruitgaan. Het vehikel 
daartoe was met name de winstgevendheid 
van het bedrijfsleven. De overheid moest er 
alles aan doen dat te faciliteren. De BV Neder-
land, ons verdienvermogen, de Nederlandse 
concurrentiepositie: het zijn termen waarmee 
generaties politici de kiezer murw beukten. 
De VVD van Rutte het meest van iedereen. 

Maar terwijl de premier op die zomerdag 
met opgestroopte mouwen de zaal inkijkt con-
stateert hij: het werkt niet meer. De Nederland-
se economie groeit, bedrijven maken winst, 
maar de lonen stijgen onvoldoende mee. 

En hij heeft gelijk. 
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We zijn rijker dan ooit, toch?

Nederland was — op zijn minst tot de corona-
crisis — rijker dan ooit. Op papier beschikten 
we nog nooit over zoveel welvaart als aan het 
begin van 2020. Maar onder de motorkap van 
dat succesverhaal begint het vervaarlijk te 
rammelen. Zo blijven de besteedbare inko-
mens van Nederlandse huishoudens al jaren 
ver achter bij de groei van de economie. Veel 
meer dan bijvoorbeeld in landen als Frankrijk, 
Denemarken en Finland.3 

Een belangrijke reden daarvoor is het feit 
dat werkenden de afgelopen decennia een 
steeds kleiner deel van de koek wisten op te 
eisen.4 De loonontwikkeling was met andere 
woorden vrij karig terwijl de bedrijfswinsten 
gestaag stegen. Dit gold extra voor werkne-
mers met een flexibel contract. Een tweede 
belangrijke reden is ons verouderde belas-
tingstelsel. Ondanks dat de loonontwikkeling 
tegenviel weerhield dat er opeenvolgende ka-
binetten niet van de belastingen op inkomen 
te verhogen. Voor kapitaalbezitters gold het 
tegenovergestelde: terwijl de winsten stegen 
daalde bijvoorbeeld de winstbelasting.5 Het 
resultaat is een land waarin de inkomenson-
gelijkheid weliswaar meevalt, maar de vermo-
gensongelijkheid des te groter is.6 In juli van 
dit jaar becijferde economen dat de rijkste één 
procent over een derde van al het vermogen 
beschikt. De onderste vijftig procent heeft 
daarentegen niets.7 

Die cijfers worden ook gevoeld. Met een 
beetje goede wil kunnen we 2019 omdopen tot 
het Jaar van de Grote Protesten. Het Malieveld 
stond regelmatig vol met een beroepsgroep 

die meer waardering eiste. Basisschooldocen-
ten verzetten zich tegen de beloningskloof 
met het voortgezet onderwijs. In zieken-
huizen werd gestaakt. Nederland is een rijk 
en welvarend land, maar wat is daarvan de 
betekenis voor mensen en de samenleving? 
Het lijkt erop dat een deel van de economische 
groei weinig betekenis heeft gehad voor wer-
kende mensen. Het was een soort fantoom-
groei: cijfers in de krant, woorden van politici, 
maar niet zichtbaar in het eigen leven. 

Het belang van politieke keuzes

Dat Nederland in deze situatie is beland heeft 
weinig te maken met natuurwetten of de gril-
len van een opperwezen. Uiteindelijk liggen er 
harde politieke keuzes aan ten grondslag. De 
gedachte dat een winstgevend bedrijfsleven 
leidt tot economische groei waar eenieder van 
profiteert, leidt tot de logische conclusie dat 
werkenden vooral achteraf om hun deel kun-
nen vragen: ‘eerst verdienen, dan verdelen’. 
Daarmee ontstaat een problematisch frame: 
welvaart is als een cadeau dat vanuit grote 
hoofdkantoren op de Nederlandse samenle-
ving neerdaalt. Zolang we die hoofdkantoren 
plezier doen is dat goed voor iedereen.

Vanuit die opvatting heeft Nederland de af-
gelopen decennia een aantal keuzes gemaakt 
die er stuk voor stuk toe leidden dat de positie 
van werkenden langzaam verzwakte. Neem 
het jarenlange geloof in loonmatiging. Ge-
durende de jaren tachtig en negentig grepen 
politiek en sociale partners zodra het even 
tegenzat terug op dit beproefde recept. Eco-
nomische neergang? Bevries de lonen. Pas in 
2004 nam PvdA-leider Wouter Bos afstand van 
het idee van loonmatiging. Dat die gedachte 
van een linkse partijleider de krant haalde 
zegt veel.8 

Om dezelfde reden is de verregaande flexi-
bilisering van de arbeidsmarkt doorgezet. Die 
zou wederom goed zijn voor het Nederlandse 
bedrijfsleven. Ondernemingen zijn op die 
manier wendbaarder, zo luidt het argument. 
Tegelijkertijd gaat het ook ten koste van de 
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zekerheden en onderhandelingspositie van 
werkenden. Het is vakbonden tot op heden 
niet gelukt deze groep echt te organiseren. 
Ook belangrijk is de fiscale voorkeursbehan-
deling van vermogen waardoor een steeds 
groter deel van de belastingen op inkomen en 
consumptie wordt geheven; belastingen die 
werkende mensen het meest raken.  

Kritiek op deze aanpak komt onder andere 
van de posterwoman van internationale pro-
gressieve activisten: econoom Mariana Maz-
zucato. In haar ogen zijn linkse politici de af-
gelopen decennia veel te druk geweest met het 
herverdelen van welvaart, terwijl dat het ver-
keerde probleem is om je pijlen op te richten. 
Strijden om herverdeling pakt het probleem 
namelijk niet bij de bron aan. In plaats daarvan 
zou er volgens haar een nieuwe discussie moe-
ten komen over de daadwerkelijke oorsprong 
van de waarde die we als samenleving creëren.9 

In haar werk toont ze overtuigend aan dat 
niet het bedrijfsleven waarde creëert, maar de 
samenleving als geheel. Dat zou voor sociaal-
democraten niet als een verrassing moeten 
komen. Stel dat we een onderneming willen 
beginnen. Dat vraagt een hoop talent; om te 
beginnen een goed idee, doorzettingsvermo-
gen en creativiteit. Maar dat is bij lange na niet 
voldoende. 

We hebben bijvoorbeeld goed opgeleide 
werknemers nodig, spoor en wegen om onze 
producten te vervoeren en bescherming als 
iemand ons probeert te bestelen. Misschien 
willen we gebruik maken van patenten of 
juist van vrijgegeven kennis. Stuk voor stuk 
zaken die de overheid faciliteert. Het wordt al 
snel duidelijk dat de publieke sector allerlei 

waarde creëert die noodzakelijk is om een flo-
rerend bedrijf te hebben. Dat de publieke sec-
tor geen geld verdient betekent dus niet dat ze 
geen waarde toevoegt.10 Wanneer overheden 
dit vergeten worden ze te nederig, onderschat-
ten ze hun eigen belang (én eigenbelang) en 
ondergraven op die manier hun eigen succes. 

Tijdens de coronacrisis werd Mazzucato 
haar punt nog eens pijnlijk duidelijk. De lijst 
van cruciale beroepen die in de eerste weken 
circuleerde had één gemene deler: geen van 
de beroepen komt voor op de lijst met best-
betaalde functies in Nederland. Wanneer het 
er echt op aankomt schuilt de kracht van ons 
land blijkbaar niet in haar materiële rijkdom, 
maar in het maatschappelijk fundament. 
De kwaliteit van de infrastructuur, de zorg, 
het onderwijs, het vertrouwen van burgers 
in instituties; het zijn cruciale voorwaarden 
om een succesvolle economie op te kunnen 
bouwen.

Wanneer we loslaten dat degene die het 
meeste geld verdient ook het ‘belangrijkste’ is, 
komen we ook bij een nieuwe manier om naar 
de economie te kijken. Hoogleraar politieke 
filosofie en levensbeschouwing Govert Buijs 
drukt het mooi uit wanneer hij zegt: de econo-
mie is niets anders dan een groot samenwer-
kingsverband.11 

Wat is een economie?

Die benadering verandert veel. Want een sa-
menwerkingsverband waarvóór precies? We 
kunnen samenwerken om oorlog te voeren, 
maar net zo goed om het klimaatprobleem 
te bestrijden. We kunnen samenwerken van-
uit een gedachte van gelijkheid, of vanuit 
onderdrukking. Bovendien zijn wij allemaal 
onderdeel van dat samenwerkingsverband. 
De economie is daarom niet iets dat buiten 
onszelf bestaat. Het is geen fysiek voorwerp 
dat onderhevig is aan dezelfde natuurwetten 
als wij. Het is geen machine die ergens in een 
weiland staat te pruttelen. Je kan hem niet 
aanraken en er niet mee op de foto. Het is op 
zijn hoogst een verhaal dat we elkaar vertellen 
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over de manier waarop we als samenleving 
met elkaar problemen oplossen.  

De manier waarop we erover praten ver-
onderstelt vervolgens iets over wie welke rol 
heeft in dat spel en wie, waarom, waar precies 
recht op heeft. Het drukt de status van de één 
boven de ander uit. Van de advocaat boven de 
schoonmaker, van de programmeur boven de 
zorgverlener, van de beurshandelaar boven de 
vakkenvuller. Niet omdat het te herleiden is tot 
een allesverheven logica, maar simpelweg om-
dat we het zo besloten hebben. De economie 
is daarmee per definitie politiek. Filosoof Jesse 
Norman vat het in zijn biografie over Adam 
Smith samen wanneer hij zegt: in Noord-Korea 
heb je ook vraag en aanbod. Wat maakt het uit? 
Eerst is er de politiek, dan pas economie.12

Nieuwe politiek

Welke gevolgen heeft het voor politici wan-
neer we de economie beschouwen als een po-
litiek geladen verhaal? En welke kansen biedt 
het voor een nieuw verkiezingsprogramma? 
Ten eerste wordt het onmogelijk om in neutra-
le termen te spreken over de economie. Welke 
politieke idealen iemand ook omarmt, van 
links tot rechts: er is sprake van keuzes. Wie de 
status quo wil veranderen zal het zelfvertrou-
wen moeten hebben een nieuw verhaal over 
de economie te vertellen. 

Dat gaat veel verder dan het opeisen van 
een sturende rol van de overheid ten opzichte 
van de markt. Het gaat er vooral om wélke 
richting de samenleving op moet. We bevin-
den ons in een situatie waar we enerzijds rij-
ker zijn dan ooit, maar waar anderzijds bijna 
vier op de tien werkenden kan fluiten naar 
een vast contract, de vermogensongelijkheid 
nog groter blijkt dan gedacht, inkomens de 
economie niet bijhouden en klimaatvernieti-
ging dreigt. Het oude adagium van economi-
sche groei voldoet niet meer. 

Verdere groei kan nooit het einddoel zijn 
van politieke ambities. Ten eerste omdat het 
niets zegt over de kwaliteit van het leven, 
over de kracht van de samenleving of al het 

andere dat het leven de moeite waard maakt. 
Maar ook omdat het niet helpt de grote vragen 
van deze tijd op te lossen. Als politici spreken 
over groei moeten ze tegelijkertijd de vragen 
beantwoorden: groei van wat, voor wie en 
waarom? 

Daarnaast moet de politiek veel zelfbewus-
ter aan het roer van de economie gaan staan. 
Niet alleen om welvaart te herverdelen, maar 
vanuit de erkenning dat het collectief waarde 
creëert. Dat betekent een herwaardering van 
de publieke sector en publieke waarde. Zeker 
nu het herstel van de coronacrisis de verkie-
zingen gaat domineren is het van groot be-
lang met ambitieuze voorstellen te komen. 

Dat plan zal twee componenten moeten 
combineren: de transitie naar een groene eco-
nomie en de transitie naar nieuwe zekerheden 
en werkgelegenheid voor mensen. De Euro-
pese Green Deal ademt weliswaar de juiste 
ambitie maar kan in de uitvoering erg tegen-
vallen. Nederland kan een voortrekkersrol 
spelen om dat te voorkomen door de vele mil-
jarden die de overheid nu uitgeeft te koppelen 
aan klimaatdoelstellingen. Investeringen in 
infrastructuur, aardgasvrije wijken en herstel 
van biodiversiteit kunnen prioriteit krijgen.13 
Ook kan de overheid schadelijke dingen beter 
beprijzen. Denk aan het eindelijk invoeren van 
btw op vliegtickets. 

Tot nog toe lijkt het daar niet op, gezien 
het voorgenomen uitstel van de CO2-heffing.14 
De sociaal-democratie zou haar kans missen 
wanneer ze niet in staat is de groene en rode 
agenda te verenigen. Of zoals de Amerikaanse 
vakbond United Steel Workers in een rapport 
ooit schreef: ‘In the long run, the choice is not 
between jobs or the environment. It’s both or 
neither.’15

Deze dingen zullen niet lukken zonder het 
doorbreken van bestaande machtsverhou-
dingen. Als het collectief waarde creëert is 
het onacceptabel dat juist het bedrijfsleven 
de laatste decennia als kampioen van de eco-
nomie is behandeld.16 We moeten de regels 
niet afstemmen op winstgevendheid van 
bedrijven maar op hun vermogen om waarde 
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te creëren voor de lange termijn voor hun 
werknemers en de samenleving. Dat betekent 
het herzien van de (vele) belastingvoordelen 
die Nederland met zoveel plezier aan multi-
nationals biedt, het nadenken over nieuwe 
eigendomsstructuren waarbij het zwaarte-
punt minder bij de aandeelhouder ligt en het 
rigoureus versterken van de arbeidsmarkt. 
Dat laatste kan niet zonder het terugdringen 
van de huidige wildgroei aan contractvor-
men, afbouwen van de fiscale voordeelpositie 
van zzp’ers en het duurder maken van flex-
contracten. 

Linkse partijen spreken vaak over het be-
lang van vakbonden en hoe vervelend dalende 
ledenaantallen zijn. De beste manier om dat 

tegen te gaan is een speelveld te creëren waar-
in vakbonden ook daadwerkelijk van beteke-
nis kunnen zijn. Bovenstaande maatregelen 
dragen daar hopelijk aan bij. 

Nieuwe richtingen

Van rechts tot links zijn partijen bezig met de 
economie. De een verzet zich tegen ‘roofdier 
kapitalisme’ (Gert-Jan Segers), de ander vindt 
het tijd voor een ‘eerlijke economie’ (Mona 
Keijzer). De tijd van linkse politiek lijkt in 
woorden weliswaar aangebroken, maar als de 
PvdA niet oppast mist ze de boot en blijven de 
daden uit. 

Een sociaal-democratisch programma voor 
deze tijd zou op een ambitieuze manier alle 
eerdergenoemde elementen moeten verbin-
den: een duidelijke visie over het soort samen-
leving en economie dat we willen, het vereni-
gen van groene en rode ambities en de juiste 
ideeën over het doorbreken van doorgeslagen 
machtsverhoudingen. Boven alles moet het 
laten zien dat het mogelijk is een andere rich-
ting in te slaan. De samenleving geeft uiteinde-
lijk vorm aan de economie, niet andersom. 
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Coronacrisis op het Afrikaanse 
continent
De gevolgen van de coronacrisis op het Afrikaanse continent zijn 
dramatisch. Economieën gaan onderuit, overheden staan onder 
druk en grote voedseltekorten dreigen. Afrika heeft een serieus 
steunpakket nodig. Om interventies effectief te laten zijn is het 
noodzakelijk rekening te houden met de specifieke maatschap-
pelijke, sociale en economische realiteit ter plekke.

KIZA MAGENDANE

Politicoloog, schrijver, kennismakelaar bij The Broker

Terwijl de wereld zich nog midden in de 
coronacrisis bevindt, neemt het aantal 
wetenschappelijke en populaire COVID-
19-publicaties sterk toe.1 Deze publicaties gaan 
niet alleen over de epidemiologische aard 
van het nieuwe virus, ze reflecteren ook op de 
maatschappelijke gevolgen ervan. In dit intel-
lectuele en interdisciplinaire debat wordt de 
coronacrisis aangegrepen als een katalysator 
om dominante processen en waarden zoals 
globalisering en neoliberalisme ter discussie 
te stellen.2 De veronderstelling is dat de coron-
acrisis een historisch kantelmoment is en dat 
de post-corona wereldorde radicaal verschilt 
met die van december 2019, toen COVID-19 
voor het eerst in de Chinese provincie Wuhan 
werd geïdentificeerd.3  

Dit intellectueel optimisme is niet alleen 
een Europees fenomeen. De Senegalese eco-
noom Felwine Sarr betoogt in zijn Afrotopia 
dat Afrika, in al haar diversiteit, een nieuwe 
voorstelling van haar toekomst kan maken. 
Niet door de modellen die in de westerse 
landen zijn ontwikkeld — zoals democra-

tisering, economische groei en governance 
— klakkeloos over te nemen, maar door de 
hedendaagse economische, culturele en 
metafysische realiteit van het Afrikaanse 
continent als uitgangspunt te nemen.4 Het 
is een boodschap die grotendeels wordt 
overgenomen door andere Afrikaanse intel-
lectuelen die reflecteren op de gevolgen van 
de coronacrisis. Hun centrale stelling is dat 
Afrika de coronacrisis als een kans moet in-
zetten om over zijn eigen positie in de wereld 
te reflecteren.5

Natuurlijk is de realiteit weerbarstig en 
ligt wensdenken op de loer. Maar er is een 
groeiende consensus binnen de internatio-
nale gemeenschap dat het Afrikaanse con-
tinent financiële en materiële steun nodig 
heeft om de gevolgen van de coronacrisis 
het hoofd te bieden. En als die internationale 
solidariteit er inderdaad komt, biedt de co-
ronacrisis wel degelijk een unieke kans om te 
experimenteren met vernieuwing en nieuwe 
vormen van samenwerking op het Afrikaanse 
continent. 
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Terwijl de gezondheidsschade relatief mee-
viel op het Afrikaanse continent, hebben de 
maatregelen om het coronavirus te bestrijden 
een destructief effect gehad op het welzijn van 
Afrikanen. De Afrikaanse economieën kregen 
een dreun, er dreigt op grote schaal voedsel-
tekort en de Afrikaanse politieke systemen 
en overheden staan onder grote druk. Dat de 
gevolgen zo groot zijn, is grotendeels te ver-
klaren door het gebrek aan goede instituties 
en formele sociale vangnetten in Afrikaanse 
landen. Dat zijn geen onbekende fenomenen.

In dit artikel formuleer ik drie belangrijke 
randvoorwaarden waar steun aan moet vol-
doen om effectief te zijn en om recht te doen 
aan de interne dynamieken op het Afrikaanse 
continent. Ik betoog dat naast de nodige mate-
riële steun en financiële middelen, het benut-
ten van bestaande informele netwerken op 
het Afrikaanse continent noodzakelijk is om 
ervoor te zorgen dat internationale interven-
ties aansluiten bij de lokale context. Ook is het 
cruciaal om onderzoek en kennisproductie op 
het Afrikaanse continent te stimuleren. Voor-
dat ik op deze randvoorwaarde in zal gaan, 
geef ik eerst een korte beschouwing over de 
gevolgen van de coronacrisis op het Afrikaan-
se continent.

Gevolgen van de coronacrisis op  
het Afrikaanse continent 

Afrikaanse landen worden net als de rest van 
de wereld op verschillende niveaus geraakt 
door de coronacrisis. Het is lastig om een 
volledig beeld te geven van de impact van 
COVID-19, simpelweg omdat de wereld en dus 
ook Afrika zich nog middenin de pandemie 
bevinden. 

De gezondheidsgevolgen van de corona-
crisis op het Afrikaanse continent lijken een 
interessante paradox en puzzel te vertonen. 
Ondanks de zwakke gezondheidssystemen 
van deze landen, blijven de besmettingsgraad 
en het aantal doden opvallend laag. Voor 
de komst van de pandemie was de gezond-
heidsinfrastructuur in de meeste Afrikaanse 

landen al relatief slecht. Voor iedere 100.000 
inwoners heeft het Afrikaanse continent 17 
zorgmedewerkers, vergeleken met 117 per 
100.000 inwoners in de Verenigde Staten. Voor 
iedere 100.000 inwoners zijn twee dokters 
beschikbaar (ter vergelijking: in Italië zijn dat 
er 41).6 Gemiddeld tellen Afrikaanse landen 1,8 
ziekenhuisbedden per 1000 inwoners (ter ver-
gelijking: in Frankrijk zijn dat 5,98 bedden).7 

Naast onderbezetting kampen de gezond-
heidsstelsels in de meeste Afrikaanse landen 
ook met onderfinanciering. De totale begro-
ting voor de gezondheidszorg voor het gehele 
Afrikaanse continent bedroeg $ 138 mrd; naar 
schatting heeft het continent het driedubbele 
daarvan nodig.8 Daar waar overheden bin-
nen de EU gemiddeld $ 3000 per inwoner aan 
gezondheidszorg uitgeven, besteden landen 
in Sub-Sahara-Afrika slechts $ 70 per capita; 
daarbovenop kom nog $ 10 uit ontwikkelings-
hulp.9 Voor medische en farmaceutische pro-
ducten is het Afrikaanse continent vooral van 
de import afhankelijk. 

Gezien hun zwakke gezondheidsstelsel 
zouden de gevolgen van het coronavirus in 
Afrikaanse landen desastreus kunnen zijn. 
Begin mei waarschuwde de Wereldgezond-
heidsorganisatie dat op het continent alleen 
dit jaar al 83.000 tot 190.000 mensen kunnen 
komen te overlijden als gevolg van het virus.10 
Ook een rapport van de Verenigde Naties een 
maand eerder was alarmeren: tussen 300.000 
en 3,3 miljoen Afrikanen zullen volgens dit 
rapport komen te overlijden als een direct 
gevolg van COVID-19, afhankelijk van de geno-
men interventiemaatregelen om de versprei-
ding te stoppen.11 

Hoewel deze voorspellingen alsnog kunnen 
uitkomen, lijken de cijfers tot nu toe een ander 
beeld te laten zien. Tot ieders verrassing is het 
Afrikaanse continent vooralsnog het minst 
getroffen continent ter wereld, niet alleen qua 
aantal besmettingen, maar ook qua dodenaan-
tallen. Er worden verschillende verklaringen 
geopperd voor het feit dat het Afrikaanse 
continent tot nu toe relatief weinig corona-
slachtoffers kent. De beperkte testcapaciteit, 
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de relatieve jonge bevolking en het warme 
klimaat worden onder andere als verklaringen 
gegeven. Maar net zo belangrijk lijken de maat-
regelen die de Afrikaanse overheden vrij snel 
hebben genomen om de verder verspreiding 
van het virus te voorkomen — van lockdowns 
en avondklokken, tot verplichte quarantaines, 
het uitroepen van de noodtoestand, reisverbo-
den en het sluiten van de grenzen. 

Deze maatregelen hebben wel een grote 
negatieve impact op de sociaaleconomische 
en politieke condities van Afrikaanse landen 
(gehad). Afrikaanse economieën kregen en 
krijgen grote klappen, zowel op macro- als 
op microniveau. In de eerste plaats komt dit 
door de krimpende wereldeconomie. Je kunt 
immers de economische ontwikkelingen 
van het Afrikaanse continent onmogelijk los 
zien van de mondiale handel. De Wereldhan-
delsorganisatie verwacht dat de mondiale 
economie dit jaar een krimp van 13 tot 33 % te 
verwerken krijgt.12 

De combinatie van mondiale economische 
krimp en de genomen maatregelen om het 
virus in te dammen vormen een perfecte 
storm voor een economische depressie op 
het Afrikaanse continent. In eerste instantie 
worden sectoren die afhankelijk zijn van de 
internationale handel en financiële markt 
keihard geraakt. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
de toerisme-sector en de olie-export. McKinsey 
verwacht dat het bruto binnenlands product 
op het Afrikaanse continent met $ 90 tot $ 
200 mrd zal dalen.13 Daarbij komt dat door de 

coronacrisis ook de remittances opdrogen — 
geld dat migranten buiten het continent naar 
huis sturen. In 2018 kreeg Afrika $ 46 mrd aan 
remittances binnen.14  

De Afrikaanse Unie verwacht dat door co-
rona twintig miljoen banen verloren zullen 
gaan.15 De grootste klappen zullen worden 
gevoeld in de informele sector, waar driekwart 
van de Afrikanen werkzaam is. Deze mensen, 
vaak dagloners, hebben als gevolg van de 
genomen maatregelen om het virus in te 
dammen in één klap hun bron van inkomsten 
verloren. 

Het is vanuit deze context dat de Wereld-
voedselorganisatie (FAO) eind april waar-
schuwde voor een dreigend voedseltekort 
onder 79 miljoen Afrikanen. De coronacrisis is 
de druppel die de emmer doet overlopen; het 
continent werd voor de coronacrisis al geteis-
terd door extreme en veranderende weerspa-
tronen, een sprinkhanenplaag, conflicten en 
zwakke instituties zonder een stevig sociaal 
vangnet. Familie- en sociale verbanden vor-
men nog steeds het belangrijkste sociale vang-
net in de meeste Afrikaanse landen, maar met 
het coronavirus en de daaraan gekoppelde 
maatregelen vielen ook deze vaak weg.  

De coronacrisis heeft de al bestaande 
bestuurlijke uitdagingen in het Afrikaanse 
politieke landschap verscherpt. Zo hebben 
verschillende landen ervoor gekozen de nood-
toestand uit te roepen. Daarnaast sneuvelden 
een aantal verkiezingen. In verschillende lan-
den worden journalisten en burgers de mond 
gesnoerd als ze de genomen maatregelen en 
de toenemende macht van de staat kritisch 
bevragen.16 

Niet alleen slagen de meeste Afrikaanse re-
geringen er niet in om een fatsoenlijk sociaal 
vangnet te bieden voor gedupeerde burgers, 
het handhaven van de genomen maatregelen 
is eveneens een grote uitdaging. In sommigen 
gevallen wordt excessief geweld gebruikt om 
maatregelen te handhaven, soms met doden 
tot gevolg.17 Daarnaast vormt fake nieuws een 
serieus probleem voor de geloofwaardigheid 
van Afrikaanse overheden en hun pogingen 
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om de pandemie te bestrijden.18 De Afrikaanse 
overheden missen het vertrouwen van hun 
burgers dat zij in staat zijn om de noodzake-
lijke publieke diensten te leveren om de gevol-
gen van de coronacrisis te verzachten. 

Generieke voorschriften pasten niet  

Het feit dat het coronavirus zulke grote sociale 
en economische gevolgen heeft voor Afrika 
illustreert hoezeer dit continent verbonden is 
met de rest van de wereld. Tegelijkertijd rijst 
de vraag hoe de exogene processen zich het 
best kunnen verhouden tot de realiteit op het 
Afrikaanse continent. Zo namen Afrikaanse 
landen vrij snel maatregen die in veel opzich-
ten leken op die uit China en Europa. Dat komt 
doordat de Wereldgezondheidsorganisatie 
generieke voorschriften presenteerde om het 
virus te bestrijden: handen wassen, afstand 
houden, sociaal isolement, lockdowns, om er 
maar een paar te noemen. 

Wie de specifieke sociaaleconomische en 
demografische context van Afrika bekijkt, 
heeft valide redenen om vraagtekens te zetten 
bij het opleggen van dit soort generieke maat-
regelen. In de eerste plaats omdat het Afri-
kaanse continent relatief arm is. Meer dan 511 
miljoen mensen, oftewel 38 % van de Afrikaan-
se bevolking, leeft onder de armoedegrens van 
$ 1,90 per dag.19 In 2018 had meer dan de helft 
van de bevolking in Afrika beneden de Sahara 
geen toegang tot elektriciteit.20 Zo’n 20 % van 
de bevolking in Afrika heeft geen toegang tot 
schoon drinkwater en zeep.21 Meer dan de 
helft van de bevolking moet het eigen huis 
verlaten om schoon drinkwater te vinden.22 

Deze feiten laten zien dat het overgrote 
deel van de bevolking geen middelen heeft om 
te hamsteren, of het zich niet kan permitteren 
zich ‘thuis’ op te sluiten. Het African Centres 
for Disease Controle and Prevention (Africa 
CDC) peilde dat twee derde van de Afrikanen 
water- en voedseltekorten zullen ervaren als 
ze veertien dagen thuis moeten blijven.23 Afri-
ka is nog steeds het continent dat, door gebrek 
aan industrialisatie, voor vitale goederen zo-

als medicijnen en zelfs voedsel, afhankelijk is 
van de import. Het continent importeert naar 
schatting voor $ 35 mrd aan voedsel, terwijl het 
over 60 % van de wereldwijde vruchtbare land-
bouwgronden beschikt.24 

Naast de zwakke economische positie is 
demografie de tweede endogene factor die 
Afrikaanse landen onderscheidt van Europa 
en andere rijke landen waar coronamaatrege-
len voor het eerst werden geïmplementeerd. 
Het Afrikaanse continent heeft een relatieve 
jonge bevolking. Neem Oeganda, waar slechts 
5 % van de bevolking boven de 55 jaar is, de 
leeftijd waarop het sterftepercentage aan CO-
VID-19 serieus toeneemt. In Nederland is 33 % 
van de bevolking boven de 55 jaar.25 Maar liefst 
48 % van de bevolking in Oeganda bestaat uit 
kinderen onder de 14 jaar; in Nederland is dat 
slechts 16 %. Als Oeganda een land zou zijn met 
100 mensen, dan waren er slechts 2 mensen 
ouder dan 66 jaar. Twee derde van de bevol-
king is jonger dan 25 jaar.26 

De meeste Afrikaanse landen hebben de 
generieke voorschriften en maatregelen van 
de Wereldgezondheidsorganisatie overgeno-
men en deze als een sjabloon toegepast op 
hun eigen land. Maar met een relatief arme 
bevolking die vaak geen toegang tot water 
en elektriciteit heeft, kun je als gemeenschap 
moeilijk aan sociale onthouding doen. Denk 
aan de Keniaanse hoofdstad, waar 60 % van 
de bevolking in krottenwijken woont en gro-
tendeels afhankelijk is van de informele eco-
nomie. Met een relatief jonge bevolking die 
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weinig risico loopt om aan het coronavirus te 
sterven, moet je je bovendien afvragen of het 
de moeite waard is de economie stil te leggen, 
met als gevolg dat veel jongeren en kinderen 
aan honger en andere ziektes overlijden. 

Internationale solidariteit met Afrika

De roep om internationale solidariteit groeit 
om de gevolgen van de coronacrisis op het 
Afrikaanse continent te verzachten. Het domi-
nante discours stelt dat door Afrika te helpen 
deze crisis het hoofd te bieden, de internati-
onale gemeenschap zichzelf uiteindelijk een 
dienst bewijst. Want in een hyperverbonden 
wereld kan het virus zich onmogelijk tot één 
bepaald land of continent beperken. ‘It is not 
an African or European problem, it is an issue 
that affects everyone and we must all work to-
gether as one in order to find solutions to this 
multidimensional crisis’, Aldus Kwesi Quartey, 
vice-voorzitter van de commissie van de Afri-
kaanse Unie.27 

Dit geloof in het belang van solidariteit 
wordt inmiddels door bijna alle relevante 
actoren onderkend, ook in Nederland. Zo 
riepen vijftig Nederlandse ontwikkelings-, 
mensenrechten- en noodhulporganisaties de 
Nederlandse overheid op ook arme landen en 
maatschappelijke organisaties in die landen 
te ondersteunen.28 Een groep Nederlandse 
ontwikkelingseconomen heeft in een open 
brief een vergelijkbare oproep aan minister 
voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-
samenwerking Sigrid Kaag gedaan.29 Ook 
de Adviesraad Internationale Vraagstukken 
adviseerde het kabinet om een miljard euro 
extra uit te geven om Afrika te helpen in het 
bestrijden van de coronacrisis en de gevolgen 
van de crisis te verzachten.30 

In hetzelfde rijtje hoort een opiniestuk in 
de Financial Times van diverse Europese rege-
ringsleiders, waaronder Mark Rutte, waarin 
ze benadrukken dat het in het belang van 
de wereldgemeenschap is om de Afrikaanse 
landen te ondersteunen in het bestrijden van 
het coronavirus. De Europese regeringsleiders 

schrijven: ‘We must deploy a huge economic 
stimulus package of at least $100bn, as has 
been assessed by Africa’s finance ministers 
and the UN. The aim is to give African coun-
tries the fiscal space they need to devote more 
public health resources to fighting the virus, 
while mitigating its economic and social 
consequences.’31 

Er is kortom voldoende draagvlak, zowel in 
Nederland als daarbuiten, om het Afrikaanse 
continent te helpen met de bestrijding van 
COVID-19 en de maatschappelijke uitdagingen 
die daaruit voortvloeien. Daarbij rijst wel de 
vraag aan welke voorwaarden internationale 
solidariteit moet voldoen om effectief te zijn 
en recht te doen aan de endogene dynamie-
ken op het Afrikaanse continent. 

Want ook voor de coronacrisis onderhiel-
den Afrikaanse landen relaties met multila-
terale organisaties, niet-gouvernementele 
organisaties en individuele landen die er op 
allerlei manieren ontwikkelingsprojecten uit-
voeren en noodhulp verlenen. Deze internati-
onale interventies en projecten hebben vaak 
een ad hoc-karakter en slagen er zelden tot 
nooit in problemen structureel op te lossen, 
opdat Afrikanen zelfredzaam worden.32 

Bovendien wordt internationale solidari-
teit vaak gekenmerkt door een voorwaardelijk 
karakter. Dit betekent dat arme Afrikaanse lan-
den zich moeten houden aan de voorwaarden 
die rijke donorlanden stellen. Dat is de afge-
lopen vijf jaar geïllustreerd door de Europese 
obsessie om migratie tegen te gaan: in ruil 
voor ontwikkelingshulp moesten landen in 
Afrika zich inspannen migratie naar Europa te 
stoppen. Dit domineert niet alleen de ontwik-
kelingsagenda van Europese landen, het staat 
ook de zeggenschap van Afrikaanse landen 
in de weg. Daarnaast wordt internationale 
hulp in Afrika vaak uitgevoerd door multila-
terale organisaties en niet-Afrikaanse niet-
gouvernementele organisaties. Het Afrikaanse 
maatschappelijk middenveld en Afrikaanse 
overheden staan hierdoor buiten spel en deze 
instituties en organisaties blijven daardoor 
zwak. 
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Drie randvoorwaarden voor  
succesvolle steun

Er zijn drie belangrijke randvoorwaarden 
waar internationale solidariteit aan moet vol-
doen om effectief te zijn en recht te doen aan 
de interne dynamieken op het Afrikaanse con-
tinent. In de eerste plaats hebben Afrikaanse 
landen behoefte aan middelen en informatie 
om op de korte termijn de gevolgen van de 
coronacrisis te verzachten. In de tweede plaats 
kunnen Nederland en de EU strategische ac-
toren en informele netwerken benutten om 
ervoor te zorgen dat hun interventies doelge-
richt zijn. Als laatste is het belangrijk te inves-
teren in lokale kennisontwikkeling, zodat do-
minante modellen en aanbevelingen kunnen 
worden getoetst op de interne realiteit van het 
Afrikaanse continent.

Investeer in middelen en informatie 
om Afrika weerbaar te maken 

In verschillende rapporten en denktanks, 
zowel in Nederland als internationaal, zijn 
inmiddels allerlei voorstellen gedaan over 
wat Afrikaanse landen en hun internationale 
partners kunnen doen om de gevolgen van de 
coronacrisis op korte termijn te verzachten. 
Daaruit komt naar voren dat op medisch ge-
bied Afrikaanse landen de testcapaciteit en de 
voorraad medische benodigdheden moeten 
vergroten. Investeringen in innovatie en in 
een duurzame gezondheidszorg worden ook 
als een noodzakelijke voorwaarde gezien om 
Afrika sterker uit de pandemie te laten komen. 
Als Afrikaanse landen toegang hebben tot 
informatie uit onderzoeken die door rijke lan-
den worden verricht, hoeven ze zelf hiervoor 
geen dure investeringen te doen. 

Ook de financiering van verschillende soci-
ale- en voedselzekerheidsprogramma’s is een 
cruciale opgave. Het IMF en de Wereldbank 
hebben hiervoor al een paar fondsen beschik-
baar gesteld, maar de beloofde Europese 
miljarden via ontwikkelingshulp kunnen het 
verschil maken. In dat kader is het belangrijk 
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dat Nederland en de andere OESO-landen zich 
committeren minstens 0,7 % van hun bruto 
nationaal product aan ontwikkelingssamen-
werking uit te geven. Verschillende rapporten 
en denktanks adviseren ook om een deel van 
de schulden van Afrikaanse overheden kwijt 
te schelden en Afrikaanse landen meer fiscale 
ruimte te geven zodat ze daadkrachtig kunnen 
optreden om de economische klappen voor de 
meest kwetsbaren in hun land te verzachten. 

Een deel van de bovengenoemde aanbe-
velingen en maatregelen worden gelukkig 
al geïmplementeerd. Het is afwachten of Ne-
derland en de EU zich zullen committeren en 
inderdaad solidaire partners blijken te zijn. 

Steun strategische actoren en  
informele netwerken 

De coronacrisis heeft laten zien dat de meeste 
Afrikaanse landen niet beschikken over sterke 
overheidsinstituties. Het is daarom begrijpe-
lijk dat internationale actoren investeren in 
de opbouw en versterking van deze instituties, 
zodat de gezondheidszorg toegankelijk wordt 
en zwakke groepen op het continent een soci-
aal vangnet krijgen. 

Hoewel de staat een belangrijke actor is in 
het realiseren van inclusieve ontwikkeling, 
hangt de mate van succes voor iedere ontwik-
kelingsinterventie af van contextuele facto-
ren. Hierbij is de rol van de zogenoemde ‘agen-
ten’ of ‘strategische actoren’ erg belangrijk.33 
Dit zijn individuen of groepen die buiten de 
staat om een directe of indirecte rol spelen 
in de totstandkoming en implementatie van 
het beleid. Ze zijn strategisch omdat ze in de 
lokale of nationale context, op veel draagvlak 
kunnen rekenen. Denk aan lokale maatschap-
pelijke organisaties, religieuze organisaties, 
traditionele leiders, de private sector en de 
diaspora. Zij kunnen, met hun netwerken en 
kennis en ervaring met de lokale situatie een 
ontwikkelingsinterventie zowel succesvol be-
geleiden als dwarsomen.

De diaspora bestaat uit mensen die zowel 
de Nederlandse en Europese context als de 



S &   D Jaargang 77 Nummer 4 Augustus 2020

2929

Afrikaanse context goed kennen. Het zijn 
mensen met relevante netwerken op beide 
continenten. Daardoor zijn het interessante 
partijen voor Europese donoren om mee sa-
men te werken.34 De private sector is ook een 
belangrijke actor. Hoewel het bedrijfsleven 
de rol van de staat niet kan overnemen, het is 
soms effectiever om samenwerkingsverban-
den met de lokale private sector aan te gaan. 
Dat zorgt er niet alleen voor dat een bepaalde 
dienst geleverd wordt, maar ook dat er lokaal 
werkgelegenheid wordt gecreëerd en de lo-
kale economie wordt gestimuleerd. Religieuze 
leiders genieten, net als traditionele leiders, 
gezag in lokale gemeenschappen en kunnen 
doelgroepen bereiken waarmee de staat en 
internationale organisaties anders moeilijk in 
contact kunnen komen. 

Internationale interventies worden vaak 
via formele instituties ingestoken. Waar de 
overheid niet in staat blijkt in publieke dien-
sten voor haar bevolking te voorzien, spelen 
internationale niet-gouvernementele orga-
nisaties een belangrijke rol. Bijvoorbeeld in 
landen als Congo, Niet geheel verrassend dus 
dat het eerdergenoemde advies van de Advies-
raad Internationale Vraagstukken over extra 
financiering voor Afrika de nadruk legt op 
multilaterale organisaties. 

Toch is het van cruciaal belang dat dono-
ren voorbij deze formele en internationale 
organisaties kijken en aansluiting zoeken 
met strategische actoren in de lokale context. 
In de literatuur wordt in dit verband ook wel 
gesproken over ‘localisation’ en ‘local owner-

ship’: het idee dat internationale hulp het best 
uitgevoerd kan worden door mensen die de 
lokale context snappen. 

Het is van cruciaal belang om de bestaande 
informele netwerken in Afrikaanse landen 
te benutten om er zo voor te zorgen dat de 
Nederlandse en Europese interventies doel-
matiger worden. Niet alleen is de Afrikaanse 
economie voor het overgrote deel gestoeld op 
de informele sector, hetzelfde geldt voor het 
sociale vangnet. In plaats van de hoop op de 
formele kanalen te richten, is het zinniger dat 
donoren zich aansluiten bij bestaande infor-
mele netwerken en kanalen. Daardoor hoeven 
donoren in tijden van crisis, maar ook daarna, 
het wiel niet zelf uit te vinden. 

In sommigen gevallen biedt de afwezig-
heid van formele instituties geen bedreiging 
voor internationale solidariteit, maar juist 
een kans om nieuwe relaties aan te gaan en tot 
innovatieve oplossingen te komen. Zo biedt 
de coronacrisis in Afrika een unieke kans voor 
‘cash transfers’, de gedachte dat donoren in 
plaats van fysieke goederen, direct geld kun-
nen overmaken naar een doelgroep.35 Denk 
aan kwetsbare alleenstaande moeders in 
urbane en rurale gebieden die op periodieke 
basis via hun telefoon een vast bedrag gestort 
krijgen. Verschillende studies laten zien dat 
deze cash transfers effectief zijn in de aanpak 
van ondervoeding.36

Daarnaast lijken cash transfers een goed 
middel om het welzijn van een bepaalde doel-
groep ook op de lange termijn te vergroten.37 
Dat komt omdat het mensen in staat stelt om 
heel gericht in onderwijs, gezondheidszorg 
en eventueel in een kleine onderneming te 
investeren en daardoor — in tegenstelling 
tot wanneer je alleen voedsel verschaft — de 
zelfredzaamheid en waardigheid van mensen 
vergroot.  

Omdat het overgrote deel van de bevolking 
in Afrikaanse landen geen toegang heeft tot de 
traditionele bankensector, heeft er een revolu-
tie van mobiel betaalverkeer plaatsgevonden. 
Hetzelfde geldt voor initiatieven die het moge-
lijk maken om verzekeringen via de telefoon 
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regelen. Bij gebrek aan formele instituties blij-
ken Afrikanen prima in staat om innovatieve 
diensten en voorzieningen te ontwikkelen die 
de belangen en behoeftes van de bevolking 
dienen. 

Investeer in lokale kennisontwikkeling

Er is veel meer inzicht nodig in de manier 
waarop de bestaande informele netwerken in 
Afrika benut kunnen worden voor effectieve 
interventies. Tussen 1995 en 2015 vond 80 % 
van alle wereldwijd (wetenschappelijke) ken-
nisproductie plaats via Noord-Amerikaanse en 
Europese instellingen.38 In het nadenken over 

de post-corona wereld, en hoe het Afrikaanse 
continent daar krachtig uit kan komen, is het 
ook belangrijk te reflecteren op een inclusieve 
kennisagenda, die de lokale kennisproductie 
bevordert. 

Zo’n inclusieve kennisagenda kan interes-
sante inzichten opleveren over de manier 
waarop Afrikaanse landen hun bevolkingen 
kunnen ondersteunen op basis van modellen 
die recht doen aan de reële situatie op het con-
tinent. Om effectief te zijn dient internationa-
le solidariteit verder te gaan dan een lineaire 
en technocratisch aanpak. Zij dient zich ook 
aan te passen aan de complexe structuren op 
het Afrikaanse continent. 
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Politieke correctheid als dogma

Door Erik Jurgens
Emeritus hoogleraar staatsrecht VU, 
voormalig lid Tweede en Eerste Kamer PvdA

Naast marxisme, racisme, populisme, sek-
sisme, en zo, hebben we inmiddels een nieuw 
-isme: ‘politiekcorrectisme’. De correcten 
(PC’ers) sloegen begin juni weer toe. Met nu 
als slachtoffer James Bennet, chef opinie-
redactie van de New York Times. Hij had een 
niet-correct artikel geplaatst, dat aanspoorde 
troepen te sturen naar waar protesten tegen 
politiegeweld uit de hand liepen. Als zo vaak 
met goede acties, waren die verpest door 
extreme groepen Dit na de dood van George 
Floyd door grof politieoptreden.

De auteur van het artikel was een Republi-
keinse senator. Daarop ontstond rumoer bin-
nen de redactie en bij lezers. Uitgever Sulzber-
ger zag zich gedwongen Bennet te ontslaan. 
Mooi argument voor de trumpianen — dat de 
pers in de VS wordt beheerst door linkse, onva-
derlandslievende krachten. 

Waarom een journalist ontslaan die zijn 
werk doet — in dit geval wezenlijke opinies 
weergeven? Handiger van Bennet was het 
geweest om tegelijk een tegenovergesteld 
standpunt te plaatsen. Dan had hij zich duide-
lijker kunnen beroepen op het belang van het 
vrije debat. Maar ook zonder dat: zo’n (althans 
voor de New York Times) dwarse publicatie — 
mits inhoudelijk van enige kwaliteit en niet 
kwetsend geformuleerd — roept op tot debat, 
prima dus.

Het lot van Ian Buruma was vergelijkbaar. 
Hij plaatste als (Nederlandse) hoofdredacteur 
van de New York Review of Books in 2018 een ar-
tikel over de #MeToo-beweging. Daarin kwam 
de andere kant van het verhaal aan bod. Dat 
kostte hem zijn baan. Bedenkelijke zelfcen-

suur op grond van ‘politiekcorrectisme’ dat 
in deze gevallen blijkbaar overheerste, en dat 
een redelijk debat blokkeerde. 

Dit zijn bedreigingen van de pers- en de de-
batvrijheid. Binnen de beide bladen steunden 
een belangrijk deel van de redacteuren hun 
eigen collega niet. En bij de uitgever was er 
angst voor abonnementenverlies. 

In de Volkskrant van 11 juni verklaarde cor-
respondent Michael Persson de reactie bin-
nen de redactie van de New York Times als ‘een 
jongere generatie journalisten die zich verzet 
tegen het oude dogma dat de waarheid altijd 
ergens in het midden ligt’. Dat dogma bestaat 
bij oudere journalisten absoluut niet, het idee 
al! Daarover gaat een open debat, kern van de 
democratie, ook helemaal niet.

Er is geen politieke waarheid — dus ook 
niet in het midden — maar met kracht van 
argumenten kunnen we proberen die te be-
naderen, ook om de ander te overtuigen. Als 
ik weiger met niet-PC’ers te debatteren omdat 
zij zich — in deze twee gevallen — racistisch of 
seksistisch uiten, dan kom ik er nooit achter 
wat hen eigenlijk beweegt om deze kwalijke 
opvattingen te hebben. 

In het debat kan bijvoorbeeld blijken dat 
sommigen niet discrimineren omdat zij over-
tuigde racisten zijn (dus de etnische afkomst 
van de ander minderwaardig vinden), maar 
omdat zij (al dan niet bewust) bang zijn voor 
vreemdelingen, een oeroud instinct. 

Dat is op geen enkele manier goed te 
praten, integendeel. Maar wil je dit gedrag 
doeltreffend bestrijden dan moet je het eerst 
begrijpen. Het alleen afdoen als een fout soort 
-isme is te kort door de bocht. Daarmee verval 
je zelf in een dogmatisch -isme.

Als zelfs kwaliteitsbladen in New York het 
debat blokkeren omdat een boodschap niet 
bevalt, kan dit dan hier ook gebeuren?
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Luisteren

Door Amma Asante
Voorzitter Landelijke Cliëntenraad,  
voormalig lid Tweede Kamer PvdA

Toen ik de vraag kreeg om een column te 
schrijven over racisme heb ik me serieus af-
gevraagd wat ik hierover nog te melden had. 
Over dit thema is al zoveel gezegd en geschre-
ven in de afgelopen weken. Al schrijvende 
kwam ik echter tot de ontdekking dat mij toch 
nog twee dingen van het hart moeten. Ten eer-
ste, voel je als witte autochtone Hollander niet 
gelijk persoonlijk aangevallen wanneer een 
zwart persoon zijn of haar racisme-ervaringen 
met jou deelt. Diegene is niet bezig met de 
schuldvraag maar wil eigenlijk alleen maar 
gezien en gehoord worden. 

In de tweede plaats is racisme meer dan 
een rotgevoel. Racisme is uitsluiting. Dat 
maakt het ook een strijd waarin sociaal-de-
mocraten voorop dienen te lopen. Racisme is 
het ontnemen van kansen op basis van huids-
kleur. Een kans op een opleiding, een baan, 
op promotie, een woning, een kans om er te 
mogen zijn als mens en vrij te kunnen leven. 
Een wereld vrij van racisme is een wereld van 
gelijkwaardigheid. Het is een wereld waarin 
mensen met een donkere huidskleur kunnen 
leven met de vanzelfsprekendheid van het be-
staan zonder de ballast dat je niet genoeg bent 
en dat je er niet mag zijn vanwege een paar 
milligram pigmentverschil.  

Terwijl sommige mensen nu al de hand-
doek in de ring willen gooien, overtuigd dat al 
het gepraat nergens toe leidt, ben ik optimis-
tisch gestemd. Ik zie namelijk dat we nu al, in 
de korte tijd dat we openlijk durven te praten 
over racisme, iets hebben overwonnen: name-
lijk de ontkenning van racisme en de angst 
om erover te praten. Mijn optimisme wordt 

wel enigszins uitgedaagd door de tweede hob-
bel die ik nu al zie opkomen. Dat is namelijk 
de angst van witte autochtone Hollanders  om 
voor racist te worden uitgemaakt. Angst die 
ervoor zorgt dat ik bij ieder gesprek de nei-
ging heb om mij te verontschuldigen en eerst 
een disclaimer neer te leggen dat ik ook van 
witte mensen houd en veel witte vrienden heb. 

Twee maanden geleden werd ik midden in 
de nacht wakker. Toen de angst voor corona 
er nog stevig inzat en slapen een uitdaging 
was. Om mijn tijd goed te benutten sloeg ik 
het nieuwste rapport open van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau over discriminatie in 
Nederland in de hoop dat het mij wel weer 
in slaap zou sussen. En terwijl ik het rapport 
doornam, wachtende op de slaap, las ik dat 
driekwart van de Nederlanders geen racisme-
probleem ziet en alleen is geïnteresseerd in de 
bewijsvoering van aanklagers. 

De eerste hobbel hebben we overwonnen, 
nu is het tijd voor de volgende. Ik heb daarbij 
een vraag en een tip. Waarom moet praten 
over racisme ‘leuk en gezellig’ blijven? Racis-
me is niet leuk noch gezellig, dus mijn tip: heb 
je een gesprek met een zwart persoon over 
racisme? Luister en voel je niet aangevallen. 
Die persoon probeert iets duidelijk te maken. 
Het enige wat jij hoeft te doen is hem of haar 
die ruimte geven. 

Het zou toch wat zijn om in een volgend 
SCP-rapport te lezen dat we het schuldgevoel 
hebben overwonnen.
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Het wettelijk minimumloon 
moet omhoog, maar hoe?
Zo’n 1,4 miljoen Nederlanders verdienen met hun baan tussen de 
100 % en 115 % van het wettelijk minimumloon. Om armoede onder 
deze groep tegen te gaan zou het goed zijn als een volgend 
kabinet het wettelijk minimumloon verhoogt. De eis van de FNV 
— een verhoging naar € 14 per uur in één keer — heeft erg grote 
gevolgen voor werknemers, werkgevers en de schatkist. Een 
stapsgewijze verhoging is daarom logischer.

WIMAR BOLHUIS

Econoom, bestuurskundige en sociaal psycholoog — redacteur van S&D en universitair docent aan de Universiteit 
Leiden

De grootste vakbond FNV voert campagne om 
het minimumloon in 2022 te verhogen naar 
bruto € 14 per uur — een extra beleidsmatige 
verhoging naast de reguliere halfjaarlijkse 
indexatie met de contractloonontwikkeling. 
Zowel de inkomens van werknemers als de 
arbeidskosten voor bedrijven zullen hierdoor 
flink stijgen. Het bruto uurloon van het wet-
telijk minimumloon ligt nu tussen de € 9,54 
en € 10,60 — afhankelijk van de lengte van de 
werkweek.1 In feite is het voorstel van de FNV 
een verhoging van het wettelijk minimum-
loon met 40 %. 

Maatschappelijk, politiek en economisch 
zijn er steeds meer krachten die een ver-
hoging van het wettelijk minimumloon 
ondersteunen. Deze beweging wordt gehol-
pen door nieuwe, positievere economische 
inzichten bij het Centraal Planbureau over 
een stijging van het wettelijk minimumloon. 
Maar een directe verhoging van 40 % heeft 

grote gevolgen voor vele werknemers én 
werkgevers. Het is sowieso een beleidskeuze 
met grote macro-economische gevolgen en 
arbeidsmarkteffecten. Dat verplicht ons om 
over een ‘slimme’ invoering na te denken. In 
dit artikel zet ik de voordelen van verhoging 
(in één keer) af tegen de nadelen die het CPB 
voorziet. De kernvraag van dit artikel is dus 
niet of het wettelijk minimumloon omhoog 
moet, maar hoe.

Hieronder zal ik zes belangrijke overwe-
gingen rondom verhoging van het wettelijk 
minimumloon uitwerken. Deze uitwerkingen 
zijn grotendeels gebaseerd op de arbeids-
marktpositie van werknemers die het wettelijk 
minimumloon (100 % tot 115 % daarvan) verdie-
nen. Tabel 1 geeft een overzicht van de CBS-sta-
tistieken hierover. Uit de tabel blijkt dat van de 
werknemers die het wettelijk minimumloon 
verdienen of die een inkomen net daarboven 
hebben, circa driekwart in deeltijd werkt — 
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vooral in kleinere banen tot 25 uur per week. 
Een vergelijkbaar hoog aandeel werknemers 
verricht arbeid op basis van een flexcontract 
(voor bepaalde tijd) — waarvan een significan-
te hoeveelheid mensen werkt als onregelma-
tige uitzendkracht of als oproepkracht. 

Verbetering van de economische 
 zelfstandigheid van deeltijdwerkers

Circa driekwart van de werknemers die het 
wettelijk minimumloon verdient, of daar net 
boven (tot 115 %), heeft een deeltijd-dienstver-
band. Dit betekent dat zij niet het volledige 
minimumloon verdienen en dus ook niet zelf-
standig kunnen rondkomen van hun bruto 
inkomen uit werk. (Overigens kan iemand die 
fulltime werkt op wettelijk minimumloon-
niveau vaak evenmin zelfstandig rondkomen; 
hij of zij is meestal afhankelijk van toeslagen.) 
Vanuit het oogpunt van economische zelfstan-
digheid en armoedebestrijding is het logisch 
het uurloon van deze deeltijdwerkers extra te 

verhogen. In 2018 was bijna 40 % van de vrou-
wen en bijna 20 % van de mannen economisch 
onzelfstandig, een groot probleem.2

Compensatie voor het hogere 
 inkomensrisico van flexbanen

Grofweg driekwart van de werknemers die 
rond het wettelijk minimumloon verdient, 
heeft een contract voor bepaalde tijd. Dat zijn 
voor het merendeel flexwerkers, met enige 
onzekerheid over hun toekomstige baan en 
daarmee hun inkomen. 
Werknemers die op of rond het minimum-
loon verdienen, lopen over het algemeen een 
hoger risico op werkloosheid en inkomensver-
lies, zoals we nu ook zien bij de effecten van de 
coronacrisis. 

Vanuit economisch oogpunt is het logisch 
om actoren die meer risico lopen te compen-
seren met een hogere vergoeding. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld bij flexibele diensten die worden 
afgenomen van bedrijven — van vliegtickets 
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Tabel 1 Kenmerken van werkenden met beloning op of net boven Wml-niveau

<= 100 % 
Wml

<= 105 % 
Wml

<=110 % 
Wml

<= 115 % 
Wml

Dienstverband: deeltijd 73 % 76 % 77 % 76 %

Arbeidsduur: 1 tot 12 uur per week 31 % 31 % 32 % 32 %

Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 15 % 16 % 16 % 16 %

Arbeidsduur: 20 tot 25 uur per week 10 % 11 % 11 % 11 %

Arbeidsduur: 25 tot 30 uur per week 6 % 7 % 7 % 7 %

Arbeidsduur: 30 tot 35 uur per week 10 % 10 % 10 % 10 %

Arbeidsduur: meer dan 35 uur per week 27 % 25 % 24 % 25 %

Soort Baan: op uitzendbasis 21 % 19 % 18 % 17 %

Soort Baan: op oproepbasis 10 % 12 % 15 % 16 %

Soort Baan: stageplek 20 % 13 % 9 % 8 %

Soort Baan: regulier 46 % 51 % 53 % 55 %

Contractsoort: bepaalde tijd 74 % 70 % 68 % 67 %

Bedrijfsgrootte 100 of meer werknemers 63 % 61 % 58 % 57 %

Bron: cbs.nl
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tot de arbeid van uitzendbureaus — waarvoor 
de vragers een risicopremie betalen.3 In onze 
economie worden bedrijfsrisico’s (geen or-
ders, leegstand, onderbezetting) nu op grote 
schaal doorgeschoven naar flexwerkers, die 
hiervoor echter geen extra compensatie krij-
gen via een hoger loon. Naast een algemene 
verhoging van het minimumloon, zou het een 
prima idee zijn om wettelijk vast te leggen dat 
het gebruikelijke loon van een flexwerker 5 tot 
10 % hoger moet zijn dan het gebruikelijk loon 
van een vaste kracht voor vergelijkbare werk-
zaamheden.

Verhoging van het consumptieaandeel 
in de economie

Over de periode 1995–2018 is het consumptie-
aandeel van huishoudens in de Nederlandse 
economie met circa 5 procentpunt van het 
bbp gedaald en het loonaandeel van werk-
nemers met ongeveer 4,5 procentpunt.4 Dit 
betekent dat de uitgaven van huishoudens 
aan goederen en diensten en de uitgaven 
van werkgevers aan salarissen minder hard 
zijn gegroeid dan de totale economie. Voor 
een deel is dit vervangen door overheidscon-
sumptie (vooral extra zorguitgaven) en de 
heffing van sociale premies (vooral voor zorg 
en pensioen). 

Per saldo maakt deze structuurverandering 
de economie echter kwetsbaarder voor schok-
ken in de wereldhandel, die onze exportstro-
men negatief raken. Want de Nederlandse 
buffer van binnenlandse bestedingen is 
gekrompen. Een forse verhoging van het wet-
telijk minimumloon zou het huishoudelijke 
consumptieaandeel wat kunnen verhogen, 
zeker gelet op de hogere ‘marginal propensity 
to consume’ van de laagste inkomenscatego-
rieën. Oftewel: mensen met een lager inko-
men geven van elke extra verdiende euro een 
groter deel uit aan goederen en diensten dan 
hogere inkomens. 

Tegelijkertijd is het consumptieaandeel in 
de economie afhankelijk van de verhouding 
tussen de inkomensgroei en een werkgele-

genheidsverlies door een hoger wettelijk 
minimumloon. Als het laatste groter is dan 
het eerste zal het loonaandeel in het bruto 
binnenlands product juist dalen.

Een hoger wettelijk minimumloon raakt 
vooral de grote bedrijven

De operationele winsten van het Nederlandse 
bedrijfsleven, dus de winst uit de activiteiten 
van een onderneming voor aftrek van belas-
tingen, rentebetalingen en afschrijvingen, 
stonden de laatste jaren op recordhoogtes.5 
Tussen 1995 en 2018 steeg het bruto exploita-
tieoverschot (winst) van bedrijven aanzienlijk 
— mede door de sterk groeiende wereldhan-
del, de gegroeide EU-afzetmarkt en de euro, 
de cultuur van loonmatiging en grotere inzet 
van flexwerkers — waardoor hun structurele 
positie verbeterde. Hierdoor floreren grote 
bedrijven steeds meer. 

En het zijn die bedrijven met honderd 
werknemers of meer waar de meeste banen 
op het niveau van het wettelijk minimumloon 
zich bevinden (zie tabel 1). De angst dat de 
verhoging van het wettelijk minimumloon 
vooral ten koste gaat van traditionele fami-
liebedrijven of het midden- en kleinbedrijf in 
het algemeen is dus onterecht. 

Een stijgende arbeidsproductiviteit 

Een verhoging van het wettelijk minimum-
loon kan ervoor zorgen dat de arbeidsproduc-
tiviteit van de betreffende werknemers stijgt. 
Dit komt niet (enkel) door meer werkplezier, 
maar ook doordat bedrijven een financiële 
prikkel ervaren deze werknemers uit te dagen 
om meer werk per uur te verzetten, al dan niet 
gecombineerd met de inzet van meer kapitaal-
middelen en technologie.

Onderzoek toont aan dat een lagere loon-
ontwikkeling en een kleiner loonaandeel van 
werknemers in de economie gepaard gaan 
met een lagere productiviteitsontwikkeling, 
en vice versa.6 Tegelijkertijd is er in econo-
menland discussie over de richting van dit 
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verband. Daarnaast blijkt de ontwikkeling van 
het wettelijk minimumloon in Nederland al 
decennia achter te lopen op de ontwikkeling 
van de arbeidsproductiviteit en het gemid-
delde uurloon. 

Kortom werknemers, in het bijzonder zij 
die werken op het niveau van het wettelijk 
minimumloon, hebben de afgelopen jaren 
onvoldoende meegeprofiteerd van de geste-
gen productiviteit — de opbrengst hiervan is 
vooral gaan zitten in kapitaalwinsten. Het is 
tijd voor een inhaalslag: productiviteitswinst 
en loongroei moet gedeeld worden met 
werknemers die het minimumloon of net 
iets meer verdienen. Als dat gebeurt zal de 
armoede en inkomensongelijkheid in Neder-
land dalen.

Met een hoger wettelijk minimumloon 
kan het toeslagenstelsel verdwijnen

Van enkel het netto minimumloon kan men in 
Nederland niet rondkomen, hoewel dit wel de 
doelstelling was bij de invoering van het wet-
telijk minimumloon in 1969.7 Mede hierom 
is in 2005 het toeslagenstelsel (zorgtoeslag, 
huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindge-
bonden budget) opgezet. De laagste inkomens 
ontvangen, afhankelijk van hun huishoudsitu-
atie, 13 tot 20 % van hun besteedbaar inkomen 
via deze toeslagen.8

De kans op terugvordering van toeslagen 
door de Belastingdienst blijkt groot voor men-
sen die vanuit de bijstand aan het werk gaan 

op wettelijk minimumloonniveau. Dat leidt 
voor de betrokkenen vaak tot grote financiële 
problemen, en hindert het opnieuw betreden 
van de arbeidsmarkt.

Het toeslagenstelsel kan (deels) afgeschaft 
worden door een verhoging van het wettelijk 
minimumloon naar € 14 per uur. De vraag is 
alleen in welke mate, aangezien toeslagen ge-
relateerd zijn aan het huishoudensinkomen 
en niet aan het individuele inkomen. 

Twee overwegingen tegen een hoger 
 minimumloon

Ondanks deze overwegingen die een prima 
casus maken om het wettelijk minimumloon 
extra te verhogen, heeft de politiek hier tot 
op heden niet voor gekozen. Dat komt mede 
doordat een verhoging van het wettelijk mi-
nimumloon ook nadelen kent, waarvan de 
meest in het oog springende de bijkomende 
kosten voor de overheidsfinanciën en het ver-
lies aan werkgelegenheid zijn. 

Belangrijk voor het effect op de overheids-
financiën is het feit dat in Nederland het 
niveau van veel sociale zekerheidsuitkeringen 
gerelateerd is aan de hoogte van het wettelijk 
minimumloon, de zogenoemde ‘koppeling’. 
Het betreft de uitkeringen van de Participa-
tiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere 
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoor-
ziening oudere en gedeeltelijk arbeidson-
geschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de 
Algemene Ouderdomswet (AOW), de Alge-
mene Nabestaandenwet (Anw), de Wet werk 
en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten 
(Wajong), de Werkloosheidswet (WW), de Wet 
Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 
(WIA), de Wet op de arbeidsongeschiktheids-
verzekering (WAO), de Ziektewet (ZW) en de 
Toeslagenwet (TW).9 

Wordt het wettelijk minimumloon geïn-
dexeerd, dan worden deze uitkeringen in de 
regel met hetzelfde percentage geïndexeerd. 
Dit is in 1992 wettelijk vastgelegd in de Wet 
Koppeling met afwijkingsmogelijkheid (WKA). De 
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Tijd voor een inhaalslag: de 
productiviteitswinst moet 
gedeeld worden met 
werknemers met een laag 
inkomen
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naam geeft al aan dat de regering ook kan be-
sluiten om de koppeling niet of slechts deels 
toe te passen — een zogenoemde ‘ontkoppe-
ling’. Dit beperkt vanzelfsprekend het effect 
op de overheidsfinanciën. 

Verder heeft een hoger wettelijk mini-
mumloon een direct negatief effect op de 
werkgelegenheid, doordat een verhoging van 
de loonkosten een directe aanleiding is voor 
werkgevers om minder werk aan te bieden (en 
om waar mogelijk arbeid te vervangen door 
kapitaal). Daarnaast heeft een hoger wettelijk 
minimumloon een indirect negatief effect op 
de werkgelegenheid, aangezien het zoeken 
en aanvaarden van werk financieel minder 
aantrekkelijk wordt nadat uitkeringshoogtes 
stijgen via de koppeling. 

Een (gedeeltelijke) ontkoppeling bij een 
hoger minimumloon leidt daarmee niet 
alleen tot minder kosten voor de overheids-
financiën, maar ook tot een beperkter werk-
gelegenheidsverlies. Dit omdat zo het zoeken 
en aanvaarden van werk financieel aantrekke-
lijker wordt voor een individu, aangezien het 
netto inkomensverschil tussen een bijstands-
uitkering en het minimumloon groter wordt. 
Hierdoor stijgt het arbeidsaanbod, wat een 
drukkend effect heeft op lonen, en zo stijgt 
structureel de werkgelegenheid.

Nieuwe inzichten van het CPB

Deze twee nadelen zijn beter te begrijpen aan 
de hand van de nieuwe inzichten die het Cen-
traal Planbureau in april openbaarde in de pu-
blicatie Kansrijk Arbeidsmarktbeleid — update 
minimumloonbeleid.10 Dit is een belangrijk 
document, omdat het weergeeft hoe het plan-
bureau wijzigingsvoorstellen van het wettelijk 
minimumloon voor de Tweede Kamerver-
kiezingen van 2021 zal beoordelen. Het is een 
update, want in 2016 openbaarde het CPB voor 
het laatst zijn inschatting van de economische 
effecten, in het stuk Kansrijk Arbeidsmarktbe-
leid deel 2.11 Tabel 2 laat zien wat de rekenmees-
ters van de politiek nu denken.

Als het wettelijk minimumloon 5 % stijgt 
met behoud van de koppeling aan de sociale 
zekerheid, zorgt dit in eerste aanleg voor € 
3,2 miljard aan extra overheidsuitgaven, een 
beperkt werkgelegenheidsverlies van 0,2 % 
(18.000 banen) en de vervanging van werk-
nemers door zzp’ers door kostenverschillen. 
Aan de andere kant leidt een stijging van het 
wettelijk minimumloon tot een toename van 
de arbeidsproductiviteit en een afname van de 
inkomensongelijkheid (en van armoede). 

Politici hebben zo een keuze tussen rivalise-
rende politieke doelen: de overheidsfinanciën, 
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Tabel 2  Effecten van een verhoging van het minimumloon met behoud van de koppeling  
aan de sociale zekerheid volgens het CPB in 2020

Minimumloonvarianten met behoud koppeling aan sociale zekerheid

Maatregel
Minimumloon

Ex-ante budgettair  
in mld euro

Werkgelegenheid  
in  %

Ex-ante inkomens- 
ongelijkheid

5 % omlaag + 2,8 + 0,3 Toename

5 % omhoog - 3,2 - 0,2 Afname

10 % omhoog - 6,3 - 0,5 Afname

20 % omhoog - 12,4 - 1,1 Afname

30 % omhoog - 18,6 - 2,4 Afname

40 % omhoog - 24,7 - 3,5 Afname

Bron: CPB
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de werkgelegenheid, de sociale bescherming 
van werkenden, de arbeidsproductiviteit en 
de inkomensverdeling. De conclusie is: een 
hoger wettelijk minimumloon heeft grote 
voordelen, maar kost ook belastinggeld en 
werkgelegenheid. 

Uit de tabellen 2 en 3 blijkt wel dat politici 
manoeuvreerruimte hebben. Zo kunnen zij 
kiezen voor een gematigdere, stapsgewijze 
verhoging (van bijvoorbeeld 5 %), of voor het 
gedeeltelijk laten vervallen van de koppeling 
met de sociale zekerheidsregelingen (via de 
afwijkingsmogelijkheid in de WKA). De nieuw-
ste inzichten van het CPB hierover worden 
weergegeven in tabel 3.

Een stapsgewijze verhoging richt zich voor-
al op een gematigdere ontwikkeling van de 
loonkosten, die voor een werkgever de directe 
aanleiding kan zijn om minder werk aan te 

bieden. Volgens het CPB nemen de totale loon-
kosten in Nederland bij een stijging van 5 % 
van het wettelijk minimumloon met slechts 
€ 200 mln toe. Maar bij een stijging van 40 % 
van het wettelijk minimumloon groeien de 
loonkosten met € 5,8 mrd. Deze meer dan pro-
portionele toename wordt verklaard doordat 
een grotere verhoging voor meer werknemers 
bindend wordt. 

De ‘ontkoppeling’ zorgt er vooral voor dat 
het zoeken en aanvaarden van werk financi-
eel aantrekkelijker wordt voor een individu, 
omdat het netto inkomensverschil tussen het 
ontvangen van een bijstandsuitkering en het 
minimumloon toeneemt. Hierdoor zal het 
arbeidsaanbod stijgen, wat de lonen drukt, 
en hierdoor ontstaat indirect structureel meer 
werkgelegenheid. Bij 5 % stijging van het wet-
telijk minimumloon zonder koppeling aan 
de sociale zekerheid zijn de kosten voor de 
overheidsfinanciën fors lager (een verschil 
van € 3 mrd) en is het werkgelegenheidsverlies 
kleiner dan met behoud van de koppeling 
(een verschil van 18.000 banen). 

Het CPB rapporteert in deze Kansrijk-
publicatie expliciet over de gevolgen van een 
directe verhoging van het wettelijk minimum-
loon met 40 % — oftewel de Voor14-wens van de 
FNV. Met behoud van de koppeling zouden de 
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Van enkel het netto 
minimumloon kan men in 
Nederland niet rondkomen

Minimumloonvarianten zonder koppeling aan sociale zekerheid

Maatregel
Minimumloon

Ex-ante budgettair  
in mld euro

Werkgelegenheid  
in  %

Ex-ante inkomens- 
ongelijkheid

5 % omlaag + 0,1 + 0,0 Toename

5 % omhoog - 0,2 - 0,0 Afname

10 % omhoog - 0,4 - 0,1 Afname

20 % omhoog - 0,7 - 0,4 Afname

30 % omhoog - 1,1 - 1,3 Afname

40 % omhoog - 1,6 - 2,0 Afname

Bron: CPB

Tabel 3  Effecten van een verhoging van het minimumloon zonder koppeling aan  
sociale zekerheid volgens het CPB in 2020
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kosten voor de schatkist in eerste aanleg € 24,7 
mrd zijn en het werkgelegenheidsverlies 3,5 % 
(315.000 banen). Veel kiezers zouden deze ge-
volgen als negatief beschouwen, hoewel daar 
tegenover dan wel een hogere arbeidspro-
ductiviteit per werkende, een hoger arbeids-
inkomen voor veel werkenden, en daardoor 
een afname van de inkomensongelijkheid 
en een daling van de armoede zouden staan. 
Zonder koppeling zou het ‘slechts’ gaan om 
extra kosten van € 1,6 mrd en een structureel 
werkgelegenheidsverlies van 2 %. Ook dan 
neem de inkomensongelijkheid af en daalt de 
armoede, alleen niet bij groepen die een uitke-
ring ontvangen.

Het politieke krachtenveld ‘schuift’ 
de goede richting op

De linkse partijen, maar ook partijen die tradi-
tioneel meer sociaaleconomisch rechts opere-
ren, lijken het idee van een hoger wettelijk mi-
nimumloon te steunen. Dat middenpartijen 
nu meebewegen komt door de overwegingen 
over het toeslagenstelsel (zie bijvoorbeeld 
het belastingplan van D66)12 en doordat in de 
coronacrisis veel aandacht was voor ‘cruciale 
beroepen’. Dat zeven op de tien Nederlanders 
van links tot rechts voor een verhoging van 
het wettelijk minimumloon naar € 14 per uur 
is, draagt ook bij aan een positievere politieke 
grondhouding.13 

In januari — voor de coronacrisis uitbrak 
in Nederland — liet de regering met een Ka-
merbrief, ondertekend door de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nog weten 
op dit moment geen aanleiding te zien om het 
wettelijk minimumloon te verhogen, naast 
de reguliere halfjaarlijkse indexatie met de 
gewogen contractloonontwikkeling (de ge-
middelde loonstijging van de marktsector en 
overheidssector in Nederland).14 

Dit besluit was gebaseerd op een afgeronde 
ambtelijke evaluatie van het wettelijk mini-
mumloon, die gewoonlijk eens per vier jaar 
wordt uitgevoerd en die periodiek bekijkt in 
hoeverre er bijzondere omstandigheden heb-

ben plaatsgevonden die een bijzondere aan-
passing van het wettelijk minimumloon en 
de daaraan gekoppelde uitkeringen wenselijk 
maken.15 De Kamerbrief bood wel allerlei ope-
ningen voor verhogingen op een later moment: 
‘Hierbij is van belang te benadrukken dat 
dit geen beleidsmatige evaluatie betreft van 
het wettelijk minimumloon als zodanig (…) 
Eventuele meer fundamentele beleidsmatige 
vragen, zoals momenteel in het maatschap-
pelijk debat naar voren komen, lenen zich uit 
de aard der zaak niet voor adressering in deze 
periodieke gestandaardiseerde evaluatie’, 
schreef de minister. Het politieke krachten-
veld werd zo klaargestoomd voor een dieper 
onderzoek naar en bredere overdenking van 
het wettelijk minimumloon. 

Het kabinet heeft het CPB alvast gevraagd 
nader onderzoek te doen naar de bredere eco-
nomische doorwerking van een aanpassing 
van het wettelijk minimumloon. Steeds meer 
internationaal empirisch onderzoek wijst im-
mers uit dat — in tegenstelling tot de lessen uit 
klassieke economische leerboekjes — een ver-
hoging het wettelijk minimumloon geen ne-
gatieve werkgelegenheidseffecten heeft, soms 
zelfs positieve! 16 In Portugal bijvoorbeeld, 
halveerde de werkloosheid ondanks een 
stijging van het wettelijk minimumloon met 
20 %, en in de Amerikaanse stad Seattle had een 
verdubbeling van het minimumloon geen ne-
gatieve gevolgen voor de werkgelegenheid.17 

Invloed van CPBpublicaties op  
politieke keuzes

Deze nieuwe inzichten zijn politiek van groot 
belang. Uit onderzoek blijkt dat de ‘menukaar-
ten’ van het CPB behoorlijk wat invloed heb-
ben op de keuzes die politieke partijen maken 
in de doorrekening van hun verkiezingspro-
gramma’s en daarmee uiteindelijk ook in het 
regeerakkoord.18 Zoals Gerrit Zalm ooit zei: 
‘Het CPB bepaalt het speelveld.’ 

Het voorstel zal zeker in (de CPB-doorreke-
ningen van) de verkiezingsprogramma’s van 
partijen voor de Kamerverkiezingen van 2021 
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komen te staan. De vraag is alleen in welke 
vorm. Voor de SP, GroenLinks en de PvdA is een 
verhoging van het wettelijk minimumloon 
vanzelfsprekend omdat deze partijen inko-
mensongelijkheid en armoede willen terug-
dringen. Maar alleen als ook middenpartijen 
voor een hoger wettelijk minimumloon plei-
ten, wordt een meerderheid in het parlement 
en in de kabinetsformatie waarschijnlijk. 

De positievere CPB-beoordeling van de 
structurele werkgelegenheidseffecten van 
een gematigdere of stapsgewijze verhoging 
maakt het voor de Christen Unie, D66 en CDA 
nu aantrekkelijker om op dit punt verkie-
zingsbeloften te doen.19 Zo kan wellicht een 
samenwerking ontstaan van partijen die het 
minimumloon stapsgewijs willen verhogen, 
bijvoorbeeld vijf jaar achtereen tot het einde 
van de nieuwe kabinetsperiode in 2026. Waar-
bij de positieve en negatieve gevolgen van elke 
stap gemonitord kunnen worden.

Tot besluit: stellingname van de PvdA

Ja, het minimumloon moet omhoog, wegens 
allerlei overtuigende maatschappelijke, 
politieke en economische overwegingen: de 
economische zelfstandigheid van deeltijdwer-
kers, goede compensatie voor het flex-risico, 
verhoging van het macro-economische con-
sumptieaandeel, arbeidsproductiviteitswinst, 
een gelijkmatigere inkomensverdeling, 
minder armoede en afschaffing van het toesla-
genstelsel. Uit idealistische overwegingen is 
het aantrekkelijk om simpelweg te roepen dat 
het wettelijk minimumloon de komende kabi-
netsperiode direct naar € 14 per uur verhoogd 

moet worden, zoals de FNV-campagne Voor14 
doet. Maar vanuit politieke en economische 
overwegingen lijkt dat zo’n grote stap niet 
kansrijk is. Een verhoging van 40 % heeft grote 
gevolgen voor de werkgeverslasten en indirect 
voor het arbeidsaanbod, wat waarschijnlijk 
tot forse negatieve werkgelegenheidseffecten 
leidt. En mensen hebben weinig aan een ho-
ger wettelijk minimumloon als ze geen werk 
hebben. 

Wel kansrijk is om binnen bepaalde be-
grenzingen en door het CPB in kaart gebrach-
te opties — op basis van wetenschappelijke 
literatuur en gesprekken met het veld — een 
gematigdere, stapsgewijze koers te kiezen. 
Een koers die recht doet aan het probleem 
dat het wettelijk minimumloon nu te laag is, 
een koers ook die op draagvlak van meerdere 
(midden)partijen kan rekenen, en die op ter-
mijn op € 14 per uur uitkomt. 

Een stapsgewijze verhoging van 5 % van het 
wettelijk minimumloon met behoud van de 
koppeling ligt in de zone ‘laaghangend fruit’. 
Een directe verhoging van 10 % ligt ook nog 
binnen de grenzen van het haalbare. In de 
overheidsfinanciën is dit op te vangen (€ 6,3 
mrd) en de negatieve effecten voor de structu-
rele werkgelegenheid zijn te overzien (45.000 
banen). 

Een stijging van meer dan 10 % brengt erg 
veel negatieve effecten met zich mee, zeker als 
men niet wil praten over ontkoppeling met 
de sociale zekerheidsuitkeringen. Ook Coen 
Teulings en Paul de Beer maken dit punt in de 
bundel Denkend aan 14 euro.20 Een alternatief 
voor de PvdA zou zijn om de verhoging van 
het wettelijk minimumloon te laten samen-
gaan met een forse verlaging van de inkom-
stenbelasting voor de desbetreffende werkne-
mers en met lagere werkgeverslasten voor de 
werkgevers. Hierdoor wordt het aanvaarden 
van werk vanuit een uitkering netto aantrek-
kelijker (het indirecte werkgelegenheidsef-
fect) en stijgen de werkgeverslasten niet zo 
fors (het directe werkgelegenheidseffect). Een 
dergelijke verlaging van de lasten op arbeid 
zou gefinancierd kunnen worden met de 
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Bij een minimumloon van 
€ 14 per uur groeien de 
loonkosten met € 5,8 mrd
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opbrengsten van een aanzienlijke verhoging 
van de belastingen op vermogen, milieuver-
vuiling of consumptie. De verhoging van het 
wettelijk minimumloon wordt dan gekop-
peld aan de gewenste hervormingen van het 
belastingstelsel. 

Een ander alternatief is om een grotere 
stijging van het minimumloon, zoals hierbo-
ven omschreven, alleen vast te leggen voor 
werknemers die op basis van een flexibel 
contract (uitzendwerk, nul-uren, bepaalde 
tijd) dat loon verdienen. Hierdoor krijgt deze 
groep extra compensatie voor hun flex-inko-

mensrisico, wat logisch en wenselijk zou zijn. 
Tegelijkertijd beperkt het de totale negatieve 
gevolgen voor de werkgelegenheid en de 
overheidsfinanciën en prikkelt het ontstane 
kostenverschil werkgevers om eerder een vast 
contract aan te bieden. 

Een groot aandachtspunt voor de PvdA ech-
ter blijft de concurrentie tussen werknemers 
en zzp’ers rondom het minimumloonniveau. 
Uit het Interdepartementaal Beleidsonder-
zoek Zelfstandigen zonder personeel uit 2015 
bleek al dat de institutionele verschillen (fis-
caal regime, arbeidsrechtelijke regels en soci-
alezekerheidswetgeving) tussen beide rechts-
vormen een prikkel voor werkgevers zijn om 
zich steeds vaker als opdrachtgever op te stel-
len.21 Het is simpelweg goedkoper, zowel in di-
recte financiële kosten (belastingen, premies, 
cao) als in indirecte arbeidsrechtelijke kosten 

(ontslagrecht, transitievergoeding, doorbeta-
ling bij ziekte), om met zzp’ers te werken. Het 
eindrapport van de commissie-Borstlap heeft 
dit opnieuw geagendeerd.22 Een verhoging 
van het wettelijk minimumloon voor werkne-
mers naar € 14 per uur, zonder dit tegelijker-
tijd door te voeren voor zzp’ers, versterkt deze 
prikkel alleen maar. 

De PvdA zal daarom moeten pleiten voor 
minstens eenzelfde relatieve verhoging van 
het voorgestelde minimumtarief voor zzp’ers. 
Anders schiet de campagne voor verhoging 
van het wettelijk minimumloon deels zijn 
doel voorbij. Verontrustend is dat de regering 
nu laat weten af te zien van de invoering van 
minimumtarieven voor zzp’ers — een afspraak 
uit het regeerakkoord — wegens administra-
tieve lasten.23 

Mijn hoop en overtuiging is dat het wet-
telijk minimumloon na de Tweede Kamerver-
kiezingen van 2021 extra verhoogd wordt. De 
ondersteunende argumenten winnen aan 
kracht, het politieke krachtenveld is de goede 
kant op aan het ‘schuiven’ en de nieuwe in-
zichten van het CPB helpen hierbij. 

Essentieel is dat overwegingen van sociale 
rechtvaardigheid steeds zwaarder lijken te 
wegen voor de inwoners van Nederland. Voor 
de coronacrisis was het sociaaleconomisch 
debat al naar links aan het schuiven, en deze 
verschuiving heeft zich tijdens de corona-
crisis verder doorgezet. Bij de post-corona-
economie hoort een stapsgewijze verhoging 
van de minimumbeloning voor werknemers, 
flexwerkers en zzp’ers — lijken nu ook mid-
denpartijen te denken. Inmiddels is het een 
in de politiek breed gedeelde opvatting dat 
de beloning voor de factor arbeid omhoog 
moet, zeker voor ‘cruciale beroepen’, en dat 
de coronacrisis niet mag leiden tot groeiende 
inkomensongelijkheid. Dat zijn goede uit-
gangspunten om samen uit de crisis te komen 
en de Nederlandse samenleving en economie 
na corona vorm te geven. 

Een directe verhoging van  
het minimumloon naar € 14 
per uur kost de schatkist  
tot € 24,7 mrd
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Bescherm de huurders  
in de vrije sector
De woningnood in Nederland wordt met het jaar nijpender. Zelfs 
in coronatijd stijgen de huizenprijzen en huren gewoon door. 
Een oplossing is niet gauw gevonden. Natuurlijk: er moet meer 
gebouwd worden. En natuurlijk: die vermaledijde 
verhuurdersheffing moet van tafel. Maar wat ook hoognodig 
moet gebeuren is regulering van de vrije huursector.

CONSTANT VAN DER PUTTEN 

Oud-stagiair bij de WBS, volgt de Research Master History aan de Universiteit Utrecht 

Intimiderende huisbazen, torenhoge huurprij-
zen voor schuren en bezemkasten, slecht on-
derhouden woningen en uitdijende wachtlijs-
ten in de sociale sector: zomaar een greep uit 
het nieuws over de Nederlandse huurmarkt.1 
Terwijl de Nederlandse economie de afgelopen 
jaren in de lift zat en het kabinet, tot de coron-
acrisis uitbrak, kampte met een begrotings-
overschot, daalde de woontevredenheid. 

Op basis van de ‘Brede Welvaartsindicator’, 
een methode die is ontwikkeld door de Uni-
versiteit Utrecht en de Rabobank om de vele 
aspecten van welvaart in kaart te brengen, 
kunnen twee conclusies worden getrokken 
ten aanzien van de Nederlandse woonsector. 
Ten eerste toont de indicator van woontevre-
denheid landelijk gezien een grote daling van-
af 2013. Ten tweede wordt deze daling vooral 
regionaal gestuwd: in de steden Amsterdam, 
Den Haag en Rotterdam en hun ommeland is 
de woontevredenheid ‘bijzonder laag’.2

De lage en tanende woontevredenheid 
wordt in grote mate veroorzaakt door (te) 
hoge woonlasten. Toeval of niet, in dezelfde 

periode waarin de woontevredenheid zo aan-
zienlijk is afgenomen, is de vrije huursector 
relatief hard gegroeid, met bijna 25 % tussen 
2013 en 2018. Sterker nog, precies in de ge-
noemde stedelijke regio’s is de stijging van de 
vrije huursector het sterkst.3

De veronderstelling lijkt geoorloofd dat 
de verminderde woontevredenheid in ieder 
geval ten dele wordt veroorzaakt door een dis-
functionele vrije huursector. De liberalisering 
van de huursector in combinatie met (sterk 
regionale) discrepantie tussen veel vraag en 
weinig aanbod hebben enerzijds de betaal-
baarheid en de redelijkheid van huurprijzen 
ontwricht, en anderzijds gezorgd voor een on-
gezonde asymmetrische machtsverhouding 
tussen huurders en verhuurders. Door in te 
zetten op nieuwbouw kan wellicht de balans 
tussen vraag en aanbod in enigermate her-
steld worden, maar dit zal niet alle structurele 
problemen in de huursector oplossen. Om een 
rechtvaardige en goed functionerende huur-
sector te verwezenlijken, is het ook nodig de 
vrije huursector (opnieuw) te reguleren. 
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Voordat ik inga op regulering van de 
huursector, zal ik kort de geschiedenis in de 
huursector schetsen, zodat duidelijk wordt 
waar de huidige knelpunten in de huursector 
vandaan komen. Vervolgens zal ik, aan de 
hand van kwalitatief onderzoek kort ingaan 
op inzichten en sentimenten van huurders 
zelf. Deze inzichten en sentimenten zijn af-
komstig uit actieonderzoek uitgevoerd door 
de Wiardi Beckman Stichting.4 Op basis van 
interviews die hiervoor met huurders zijn 
afgenomen, valt te concluderen dat de vrije 
huursector voor velen onvoldoende betaal-
baar is en dat daarnaast in veel gevallen een 
ongezonde en asymmetrische machtsrelatie 
tussen huurder en verhuurder bestaat. Geïn-
terviewde huurders geven bovendien aan dat 
het huidige puntensysteem ondoorzichtig en 
achterhaald is. 

Geschiedenis en ontwikkelingen

Wie de geschiedenis van de Nederlandse 
huursector behandelt, ontkomt er niet aan 
de woningcorporaties te bespreken. Al ruim 
een halve eeuw vóór de Woningwet van 1901 
verzorgden deze verenigingen huisvesting, 
zij het op bescheiden schaal. Gedurende de 
eerste helft van de twintigste eeuw nam het 
aantal woningcorporaties geleidelijk toe en 
werd hun rol langzaam groter, maar pas sinds 
de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog 
— waarin het tekort aan woningen door oor-
logsschade in combinatie met demografische 
groei zeer acuut was — groeiden de corpora-
ties uit tot de hoofdrolspelers in de Neder-
landse woningmarkt. Tussen 1945 en 1990 
steeg het aandeel corporatieve woningen van 
10 % naar 40 % van de totale woningvoorraad, 
en meer dan 90 % van het huursegment.5 

Gestoeld op advies van de Raad van de 
Volkshuisvesting uit 1970, kwam in 1979 bo-
vendien het Besluit Huurprijzen Woonruimte 
(BHW) tot stand.6 Daarin werd met behulp van 
het woningwaarderingsstelsel (WWS, ook wel 
puntenstelsel genoemd) de maximale huur-
prijs vastgesteld, gebaseerd op een systeem 

dat punten toewijst aan een aantal woningele-
menten zoals de oppervlakte en de eventuele 
aanwezigheid van centrale verwarming. 

Vanaf het einde van de jaren tachtig — toen 
de overheidsambitie verschoof van het regu-
leren van fatsoenlijke huurwoningen naar het 
stimuleren van eigenwoningbezit — veran-
derde ook het woningwaarderingsstelsel en 
waren niet langer alle huurwoningen aan het 
systeem gebonden. Voor huurwoningen met 
een huurprijs boven een bepaald bedrag, de 
liberalisatiegrens, gold niet langer een aan de 
hand van het woningwaarderingsstelsel vast-
gestelde maximale huurprijs.7 Verhuurders 
mochten zelf bepalen welke huur zij voor deze 
woningen aan hun huurder vroegen.

Nadat de kruitdampen van de financiële 
crisis van 2007–2008 waren opgetrokken, 
begon de vrije huursector vanaf 2013 flink te 
groeien. Hoewel koopwoningen en sociale 
huur samen nog bijna 90 % van de woning-
voorraad vormen, is de particuliere vrije huur-
sector desalniettemin het snelst groeiende 
segment.8 Tussen 2012 en 2017 nam het aantal 
particuliere huurwoningen toe met ruim 
170.000, een groei van bijna 25 %.9 Bovendien 
worden koopwoningen in toenemende mate 
particulier verhuurd.10 

Deze groei van de vrije huursector is ten 
dele te verklaren door een aantal structurele 
economische veranderingen. Huurwoningen 
leveren een relatief hoog en stabiel rende-
ment op, in tegenstelling tot de zeer lage 
spaarrentes en veel andere beleggingsmoge-
lijkheden. Daarbij zorgen veranderingen in 
zowel de sociale huursector als de koopsector 
voor een toenemende vraag. Voor veel mensen 
zijn sociale huurwoningen door striktere 
inkomenseisen en lange wachtlijsten geen re-
alistische optie, terwijl het kopen van een huis 
door de hoge prijzen in combinatie met meer 
rigide leenvoorwaarden eveneens niet lukt.11 
Deze groep is zodoende veelal ‘veroordeeld’ 
tot de vrije huursector.

Een toename van vrije en particuliere huur-
woningen hoeft op zichzelf natuurlijk geen 
probleem te zijn. De huurprijzen zijn echter 

Constant van der Putten Bescherm de huurders in de vrije sector
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excessief, waardoor de betaalbaarheid van 
hun woning voor veel huurders onder druk 
staat. Al in 2015 was de gemiddelde maande-
lijkse huursom in de vrije sector bijna twee 
keer zo hoog als de huursom in de sociale 
sector: € 846 tegen € 441. Dat verschil van 92 % 
is een stuk groter dan het gemiddelde verschil 
in inkomen tussen huurders in de vrije en in 
de sociale sector: 47 %.12 

Met andere woorden: de gemiddelde huur-
der in de vrije huursector is een veel groter 
deel van zijn of haar inkomen kwijt aan wo-
nen dan de gemiddelde huurder in de sociale 
sector. Sinds 2015 is dat verschil alleen maar 
toegenomen, want ook de afgelopen jaren zijn 
woonlasten in de vrije huursector sterker ge-
stegen dan in de sociale huursector en onder 
huizenbezitters.13

De vraag die rijst is of de woonlasten van 
huurders in de vrije sector te zwaar zijn. Niet 
iedereen zal het eens zijn over een acceptabel 
maximaal prijsniveau. In veel wetenschappe-
lijke literatuur wordt een huurprijs van méér 
dan 30 % van het totale inkomen al beschouwd 
als een financiële last.14 In een internationale 
vergelijkende studie naar de woningmarkten 
van Duitsland, Frankrijk en Nederland uit 2016 
werd in een grote enquête huurders uit de 
drie landen gevraagd welk aandeel van hun 
netto-inkomen aan woonlasten zij acceptabel 
vonden. Nederlandse huurders gaven aan 
maximaal 37 % aan woonlasten aanvaardbaar 
te vinden. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ech-
ter dat diezelfde huurders gemiddeld 42 % van 

hun netto-inkomen aan woonlasten betalen, 
en zodoende dus hun eigen maximum al zijn 
gepasseerd.15

Ondanks dat Nederland langzaam ver-
grijst, zijn overwegend jonge huishoudens 
(jonger dan 35 jaar) het afgelopen decennium 
in de vrije huursector terechtgekomen. Zij 
worden het meest geraakt door de tweeledige 
ontwikkeling van een strikte sociale huursec-
tor met lange wachtlijsten enerzijds en een 
oververhitte koopmarkt met flinke leenvoor-
waarden anderzijds.16 

Aan de aanbodzijde is de populatie ver-
huurders veranderd en gegroeid. Tussen 2009 
en 2018 is het aantal particuliere verhuurders 
met ongeveer 50 % gestegen, en wordt circa 5 % 
van de koopwoningen gekocht met als doel 
deze te verhuren. Regionaal is deze tendens 
nog veel duidelijker: in verschillende steden 
wordt 10 % van de woningen gekocht om te 
verhuren, en op wijkniveau toegespitst hier en 
daar zelfs meer dan 20 %.17 

Dit fenomeen, buy-to-let, bemoeilijkt het ko-
pen van een woning voor starters en midden-
inkomens, met name in de stedelijke regio’s 
waar de vraag het aanbod (ruimschoots) over-
stijgt.18 Daarnaast drijft de toenemende par-
ticuliere verhuur de gemiddelde woonlasten 
van huurders nog verder omhoog, aangezien 
deze groep verhuurders het overgrote deel van 
hun woningen in de vrije sector verhuurt.19

Ervaringen van huurders

Het Sociaal en Cultureel Planbureau merkt op 
dat deze jonge huurders, ondanks het feit dat 
ze de hoofdprijs betalen voor huurwoningen 
die qua kwaliteit bij de laagste 20 % behoren, 
meestal tevreden zijn over hun woonsituatie. 
Die tevredenheid komt echter voort uit het 
feit dat ze door hun relatief slechte uitgangs-
positie (geen toegang tot sociale huur en niet 
genoeg geld om te kopen) simpelweg lagere 
verwachtingen hebben en zodoende lagere 
eisen aan hun woning stellen.20 

Uit de gesprekken die de Wiardi Beckman 
Stichting voerde met diverse huurders en 
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instanties kwam een veel minder optimis-
tisch beeld naar voren.21 Huurders zijn zich 
erg bewust van de grote schaarste in de vrije 
huursector en stellen in lijn met het onder-
zoek van het SCP daardoor inderdaad hun 
woonverwachtingen in negatieve zin bij. ‘Het 
voelde alsof ik me tevreden moest stellen met 
alles wat maar een dak had’, verklaart een man 
van 25 jaar uit Groningen. De onderkenning 
van de krapte vertaalt zich bovendien in ac-
ceptatie van (te) hoge huurprijzen. Een vrouw 
uit Utrecht stelt: ‘Je weet dat je te veel betaalt 
maar omdat het hier zo lastig is iets te vinden 
ga je er maar in mee.’ 

Deze volgzame houding van huurders 
wordt verder versterkt door de prevalentie 
van tijdelijke contracten. Veel geïnterviewden 
geven aan conflicten met hun verhuurders 
te vermijden door de tweeledige houdgreep 
van schaarste op de huurmarkt en de tijde-
lijkheid van hun contract. De machtspositie 
van verhuurders vertaalt zich duidelijk ook 
in scheve en ongezonde relaties. ‘Ik heb voor 
deze woning echt gezocht naar een huisbaas 
die me minimaal uitbuitte’, aldus een vrouw 
uit Leiden. Een andere vrouw uit Zwolle zegt 
over haar verhuurder: ‘Hij was al onaardig en 
onvriendelijk en behandelde me als een dom 
wicht, als ik dan naar die commissie (red. de 
Huurcommissie) was gegaan dan moest ik er 
misschien uit of dan ging hij op een andere 
manier voor extra kosten zorgen.’ 

Huurders voelen zich dus vaak machteloos 
en komen veelal niet voor hun rechten op. 
Een uitbreiding van het woningwaarderings-
stelsel voor alle huurwoningen is een idee 
waar huurders zich goed in kunnen vinden, 
mits de handhaving verbeterd wordt. Veel 
van de geïnterviewden geven aan de huidige 
situatie, waarin huurprijzen ongereguleerd 
zijn en huurders als individu zelf onwettelijke 
praktijken moeten aankaarten, onlogisch en 
oneerlijk te vinden. 

Ook over de inrichting van het woning-
waarderingsstelsel zijn huurders kritisch. 
Zo laten de meesten zich negatief uit over 
het grote aandeel van de Woz-waarde in de 

puntenberekening en wordt het gebrek aan 
stimulering via het systeem om huurwonin-
gen duurzamer te maken benoemd. Sommige 
elementen worden zelfs bespot. Huurders 
lachen, al dan niet cynisch, wanneer ter sprake 
komt dat er punten worden uitgedeeld voor 
de aanwezigheid van een toilet.

De spagaat waarin veel huurders in de vrije 
sector zich bevinden is, kortom, problema-
tisch. Ze accepteren te hoge huurprijzen en 
gebreken in hun woning, omdat ze geen alter-
natieven zien. 

Drie voorstellen om de vrije huursector  
te reguleren

Woningen in de vrije huursector zijn voor 
veel huurders dus eigenlijk onbetaalbaar, 
de machtsverhouding tussen huurders en 
verhuurders is scheef en de inrichting en 
opbouw van het woningwaarderingsstelsel is 
volgens veel huurders onduidelijk en achter-
haald. Om de vrije huursector te verbeteren 
worden hierna drie koerswijzigingen voorge-
steld, die weliswaar ook apart ingevoerd zou-
den kunnen worden, maar in hun onderlinge 
samenhang veel meer effect zullen sorteren.

Voorstel 1: Laat het woningwaarderingsstelsel 
gelden voor alle huurwoningen

Nu wordt het woningwaarderingsstelsel 
alleen toegepast op de sociale huursector. Het 
voorstel is om het stelsel op alle huurwonin-
gen toe te passen, zonder daarbij het onder-
scheid tussen de sociale en vrije huursector op 
te heffen. Door het woningwaarderingsstel-
sel te laten gelden voor alle huurwoningen, 
worden prijzen in de vrije sector gereguleerd 
tot een maximumhuur, zonder dat alle ‘vrije’ 
huurders plotsklaps aanspraak kunnen ma-
ken op alle rechten (zoals toeslagen) en te 
maken krijgen met de plichten (zoals inko-
menseisen) die gelden in de sociale sector. Op 
deze manier wordt voorkomen dat de kosten 
van het huurtoeslagstelsel de pan uit rijzen, 
maar gaan vrije huurders wél een redelijke 
prijs voor hun woning betalen. 

Constant van der Putten Bescherm de huurders in de vrije sector
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Voorstel 2: Zorg voor adequate handhaving 
om de positie van huurders te versterken

Om huurders in de vrije sector adequate 
bescherming te bieden, moet de naleving 
van het woningwaarderingsstelsel anders 
gehandhaafd worden. Nu moet het initiatief 
voor handhaving van de huurder komen. Uit 
de interviews van het actieonderzoek van de 
Wiardi Beckman Stichting kwam sterk naar 
voren dat huurders met name door de grote 
vraag naar en het relatief geringe aanbod van 
huurwoningen niet durven op te komen voor 
hun rechten. Ook vermijden ze conflicten met 
hun verhuurders om stress en juridische pro-
cedures te voorkomen.

Er zijn meerdere manieren van handha-
ving mogelijk. De meest proactieve, maar ook 
vergaande optie is om verhuurdersvergun-
ningen in te voeren en deze pas te verstrekken 
na toetsing van het huurcontract op basis van 
het woningwaarderingsstelsel. Dit kan bij-
voorbeeld op gemeentelijk niveau, ofwel via 
de Huurcommissie, die al toegerust is op het 
werken met het woningwaarderingsstelsel. 

Een andere mogelijkheid is huurders net als 
nu zelf de verantwoordelijkheid te geven hun 
huurprijs aan de hand van het woningwaar-
deringsstelsel te toetsen en aan de bel te trek-
ken bij de Huurcommissie wanneer die prijs 
te hoog is. De consequenties en sancties voor 
verhuurders die zich niet aan de regels houden 
moeten dan wel genoeg potentie hebben om 
afschrikkend te werken — zeker in het geval 
van herhaaldelijke overtreding. Dat kan door 
fikse boetes of zelfs, wanneer verhuurders veel-
vuldig in de fout gaan, door (tijdelijke) intrek-
king van een verhuurdersvergunning. 

Een voorwaarde om de machtspositie van 
huurders meer gelijkwaardig te maken aan 
die van verhuurders is het zoveel mogelijk 
uitbannen van tijdelijke contracten. Dan hoe-
ven huurders in elk geval niet te vrezen dat 
verhuurders hun contract niet verlengen wan-
neer ze opkomen voor hun rechten. 

Voorstel 3: Vernieuw het puntenstelsel
Het is daarnaast hoog tijd dat de manier 

waarop punten worden toegekend volgens 
het woningwaarderingsstelsel wordt aange-
past aan de eisen van de tijd. Alle huurders die 
werden geïnterviewd in het WBS-actieonder-
zoek gaven aan de inrichting van het woning-
waarderingsstelsel onduidelijk of onlogisch 
te vinden. 

Het heetste hangijzer binnen het stelsel 
is de rol van de Woz-waarde, die sinds 2015 
enorm gegroeid is. Waar het mee laten wegen 
van de Woz-waarde in het woningwaarde-
ringsstelsel oorspronkelijk bedoeld was om 
de populariteit van de locatie van bepaalde 
huurwoningen in enigermate tot uitdrukking 
te laten komen, is de hedendaagse invloed 
regionaal buitenproportioneel. De huurprijs 
van woningen in met name de binnensteden 
is hierdoor enorm gestegen: heel wat sociale 
huurwoningen zijn op deze manier vrijesec-
torwoningen geworden.

Vroeger diende het woningwaarderings-
stelsel als bescherming tegen excessen in 
huurprijzen, met name in de gespannen wo-
ningmarkt. Nu is het de omgekeerde wereld: 
juist voor woningen in regio’s met de meest 
gespannen woningmarkt werkt het woning-
waarderingsstelsel niet, door de Woz-waarde. 
Om een redelijke huurprijs via het woning-
waarderingsstelsel te verwezenlijken, zal de 
rol van de Woz-waarde hierin veel kleiner 
moeten worden.

Ook op andere gebieden is het woning-
waarderingsstelsel toe aan vernieuwing. 
Op dit moment worden punten toegekend 
voor allerlei zaken die toch al in elke woning 
aanwezig horen te zijn, zoals een toilet, een 
douche en een wastafel. Bovendien is het stel-
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sel ook qua duurzaamheid achterhaald. Zelfs 
klimaatonvriendelijke energielabels leveren 
punten op. Kortom, het woningwaarderings-
stelsel zou een stuk eenvoudiger ingericht 

Constant van der Putten Bescherm de huurders in de vrije sector

kunnen worden door uit te gaan van een 
hoger standaard kwaliteitsniveau, en slechts 
aspecten die dat niveau overstijgen te met 
punten te belonen. 
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Samen uit de crisis!
Half juni was daar opeens ‘Samen uit de crisis’, een initiatief van 
veelal jongere, politiek actieve ‘burgers’ die over de grenzen van 
politieke partijen heen hun krachten bundelen. Met laagdrem-
pelige acties, campagnes, webinars en petities oefenen ze druk 
uit om zo op concrete onderwerpen de politieke agenda’s bij te 
sturen.

SARA MURAWSKI, JURJEN VAN DEN BERGH, MIRTHE BIEMANS, 
WIMAR BOLHUIS, ERIK HORMES, GERARD RINSE OOSTERWIJK  
& SYBREN KOOISTRA

Namens de burgerbeweging Samen uit de Crisis (www.samenuitdecrisis.nl) 

Een opvallend hoofdredactioneel commen-
taar van Het Financieele Dagblad (23 juni jl.): 
‘Het zijn juist maatschappelijke doelen die 
verder reiken dan […] economische die […] 
overheidsingrijpen rechtvaardigen en er 
draagvlak voor creëren in de samenleving. 
Dat geldt voor klimaateisen evenzogoed als 
voor voorwaarden ten aanzien van belasting-
gedrag van bedrijven die de hand ophouden 
bij de overheid.’ Inderdaad: de krant van het 
bedrijfsleven en de financiële markten pleit 
voor een omslag bij bedrijven op het gebied 
van duurzaamheid en belastingmoraal in ruil 
voor staatssteun. Dat instituten die toch niet 
bepaald links van signatuur zijn pleiten voor 
systeemverandering — De Nederlandse Bank, 
het Centraal Planbureau en ABN-AMRO kwa-
men met soortgelijke aanbevelingen — laat 
zien dat breed is doorgedrongen dat het zo 
niet langer kan. 

We kunnen tot vervelends toe Bob Dylan 
aanhalen (‘The times they are a-changin’), 
maar er ligt een echte kans om een andere weg 
in te slaan. Terwijl de lockdown-maatregelen 
in rap tempo versoepeld worden, wordt in de 

wandelgangen alvast voorzichtig gefluisterd 
over hoe ‘de koek’ straks, tijdens Prinsjesdag, 
verdeeld gaat worden. Daar waar de eerste 
steunmaatregelen van het kabinet deels lo-
venswaardig waren, blijft het nu echter akelig 
stil over de langetermijnuitdagingen die ons 
te wachten staan. 

De fundamentele vragen moeten op tafel. 
Welke zaken zijn te belangrijk om over te la-
ten aan de markt? Hoe zorgen we ervoor dat 
iedereen in Nederland voorzien is in basisbe-
hoeftes, zoals goed werk, menswaardige zorg, 
een duurzame woning, fatsoenlijk onderwijs? 
Welk beleid is vereist om de strijd aan te bin-
den met ongelijkheid en klimaatverandering 
— twee andere pandemieën die al een poos 
verontrustend aan onze deuren rammelen?

De burgerbeweging Samen uit de Crisis 
wil samen met zoveel mogelijk Nederlanders 
een antwoord formuleren op deze vragen. 
Het samenwerkingsverband is ontstaan in 
reactie op alle gebeurtenissen die volgden op 
de corona-uitbraak, variërend van de vrijwel 
onmiddellijke toezegging van het kabinet om 
KLM koste wat het kost te redden tot de al even 

http://www.samenuitdecrisis.nl/
https://fd.nl/opinie/1348831/fiscale-voorwaarden-voor-staatssteun-terecht
https://fd.nl/opinie/1348831/fiscale-voorwaarden-voor-staatssteun-terecht
https://www.youtube.com/watch?v=90WD_ats6eE
http://www.samenuitdecrisis.nl
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vlotte steun vanuit de bevolking aan zorgver-
leners en andere cruciale beroepen. Samen 
uit de Crisis verenigt activisten, wetenschap-
pers en betrokkenen uit het maatschappelijk 
middenveld en biedt een platform aan alle 
burgers die zich willen mengen in het debat 
over crisismaatregelen, die campagnes willen 
starten en hun stem willen laten horen in het 
Torentje, straks bij Prinsjesdag en erna. 

De komende maanden zijn cruciaal als 
het gaat om de toekomst van Nederland: elke 
beslissing die de overheid nu neemt heeft ge-
volgen voor onze samenleving en economie, 
nu én straks. Er is een langetermijnvisie nodig 
die ons niet alleen eerlijk en groen uit de crisis 
doet komen, maar ook de fundamenten legt 
voor een toekomstbestendige samenleving.

De coronacrisis legt de weeffouten van ons 
systeem bloot. De mensen die het al moeilijk 
hadden worden het zwaarst getroffen. Zonder 
goede woning, zeker inkomen en een gezond 
gestel is deze tijd een hard gelag. Niet voor 
niets pleitten de drie planbureaus op het 
hoogtepunt van de crisis ervoor om extra oog 
te hebben voor de mensen die ook vóór de cri-
sis nauwelijks het hoofd boven water konden 
houden. En na de lockdown wordt het niet 
zomaar beter. De voorspellingen over de eco-
nomische recessie die op de coronacrisis zal 
volgen, worden steeds zwartgalliger. Zo ook in 
Nederland, waar het Centraal Planbureau een 
krimp van ruim 6 % voorspelt, en een verdub-
beling van de werkloosheid in 2021. 

Het CPB voorspelt ook dat in het geval van 
matig herstel (de zogenoemde basisraming) 
de werkloosheid verder oploopt, tot 7 % in 2021. 
We komen dan op 645.000 werklozen, onge-
veer hetzelfde aantal als op het hoogtepunt 
van de vorige recessie in 2014. Maar toen ging 
de oploop geleidelijk. Nu gaan we een verdub-
beling van de werkloosheid in twee jaar tege-
moet, aangezien de werkloosheid in 2019 nog 
3,4 % (314.000 werklozen) was. Deze klap is veel 
sneller en groter, en kan daarmee zomaar het 
grootste probleem van de komende kabinets-
periode worden. In het geval van een tweede 
corona-golf in het najaar, zou de werkloosheid 

zelfs tot boven de 10 % kunnen oplopen — een 
ongekend percentage voor Nederlandse be-
grippen. 

Dit betekent dat een flink actiever werkge-
legenheidsbeleid vanuit de overheid nodig is, 
en dat een ruime invoering van de basisbaan 
snel en prominent op de politieke agenda 
moet komen te staan. Niets doen betekent op 
middellange termijn een flinke daling van de 
binnenlandse consumptie en op langere ter-
mijn het optreden van hysterese (het vermin-
deren van de vaardigheden en daarmee pro-
ductiviteit van de werkloze arbeidskrachten). 

Directeur van het Nibud Arjan Vliegenthart 
pleitte recent met een knipoog naar het ‘hou 
vol’ van RIVM-viroloog Jaap van Dissel voor een 
langdurig stutten van de huishoudportemon-
nee door de overheid en een oplossing voor de 
schuldenproblematiek in Nederland. Veel wo-
ningbouwcorporaties en banken hebben wel-
iswaar betaalpauzes ingelast voor hun klanten, 
maar dat geld moet op den duur wel betaald 
worden. Hoe doe je dat als je geen werk hebt? 
Als dat niet lukt betalen niet alleen de men-
sen die het betreft daarvoor een hoge prijs, 
maar wij allemaal. Als de bankensector moet 
gaan afschrijven op uitstaande leningen bij 
duizenden burgers en bedrijven en als gevolg 
daarvan de kredietverlening terugschroeft, 
kan via de problematiek in de financiële sector 
de reële economie nog harder geraakt worden 
dan het basispad, zo waarschuwt het CPB.

Onderzoek toont daarnaast keer op keer 
aan dat mensen die schuldenproblemen 
hebben minder productief zijn op hun werk, 
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De komende jaren zijn 
cruciaal als het gaat om de 
bestrijding van ongelijkheid 
en klimaatverandering 

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/Briefadvies-Covid-19-Overleg-Planbureaus-Aandachtspunten-voor-een-herstelbeleid.pdf
https://www.mugmagazine.nl/nibud-directeur-arjan-vliegenthart-de-corona-solidariteit-moet-langer-voortduren/
https://www.mugmagazine.nl/nibud-directeur-arjan-vliegenthart-de-corona-solidariteit-moet-langer-voortduren/
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Notitie-Risicorapportage-financiele-markten-2020.pdf
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meer gebruikmaken van de gezondheidszorg 
et cetera. Er ligt een principiële keuze voor of 
mensen koste wat het kost hun schulden moe-
ten terugbetalen, en of de kosten die hiermee 
gepaard gaan dat waard zijn, aldus Vliegent-
hart. Schuldsanering en het voorkomen van 
(oplopende) schulden zouden daarom priori-
teit moeten krijgen — zeker in crisistijd.

Wat is er nodig om eerlijk en groen uit de 
crisis te komen, en tegelijkertijd te bouwen 
aan een toekomst waarin de samenleving 
veerkrachtiger is en mensen meer bestaans-
zekerheid hebben? Samen uit de Crisis doet 
voorstellen op vijf terreinen: een sterke pu-
blieke sector, een fatsoenlijk inkomen voor 
iedereen, eerlijke eisen aan grote bedrijven, 
groene investeringen en de bescherming van 
onze grondrechten en democratie. 

Een sterke publieke sector

De roep om een sterke publieke sector en een 
betrouwbare overheid heeft zelden zo hard 
geklonken als nu. Het feit dat heel veel men-
sen een beroep konden doen op steun via de 
Tozo-regeling zonder dat ze daarvoor schoe-
nendozen vol bewijs moeten aanleveren, staat 
in schril contrast met de debacles rondom 
de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. De 
situatie dat de overheid uitgaat van de goede 
wil van mensen moet het nieuwe normaal wor-
den. Daarnaast maakt de coronacrisis pijnlijk 
duidelijk dat er terreinen zijn die we niet over 
zouden moeten laten aan de markt, en dat de 
overheid moet zorgen voor voldoende buffers 
van vitale goederen, zoals medische producten 
en apparatuur en voedingsmiddelen. 

Degenen die onze samenleving draaiende 
houden, zoals zorgverleners, leraren en po-
litieagenten, zijn jarenlang geconfronteerd 
met bezuinigingen, reorganisaties en stelsel-
wijzigingen. In hun werk kregen ze te maken 
met steeds meer verplichte formulieren en 
steeds minder zeggenschap. Hoeveel tijd blijft 
er over voor hun raison d’être: zorgdragen 
voor hun medemens? In plaats van de eenzij-
dige focus op efficiëntie en rendement zou 

de overheid mensen in staat moeten stellen 
hun beroep fatsoenlijk en met trots te kunnen 
uitoefenen.

Tijdens deze crisis wreekt zich een andere 
crisis: het schrijnende tekort aan betaalbare 
woningen. Thuisblijven was geen pretje voor 
te krap wonende gezinnen en ook niet voor de 
vele mensen die inwonen bij vrienden of fa-
milie. Om nog maar te zwijgen over de schrij-
nende positie van degenen die überhaupt 
geen dak boven hun hoofd hadden. Het recht 
op goed wonen is jarenlang door de overheid 
verwaarloosd vanuit de gedachte dat de markt 
het wel zou oplossen. Daardoor zijn woningen 
zo schaars geworden dat reeds onbetaalbare 
woningen zelfs in deze crisis nog in prijs ble-
ven stijgen. 

Door nu te investeren in de bouw van 
betaalbare woningen krijgen de werkgelegen-
heid en economie een grote en noodzakelijke 
impuls. Tegelijk wordt dan ingelopen op de 
woningtekorten en wordt perspectief geboden 
aan ruim een half miljoen woningzoekenden. 

Nieuwe inkomenspolitiek

Het is pijnlijk dat de beroepen die tijdens de 
lockdown als onmisbaar werden bestempeld, 
vaak slecht betaalde banen zijn. Toch lukt het 
zelfs in een pandemie niet om de zorgmede-
werkers van een hoger loon te voorzien. Er 
is een duidelijke parallel met de discussie de 
afgelopen jaren over de lerarensalarissen. Zij 
die het meest van waarde zijn in onze maat-
schappij, krijgen daar het minst voor terug. 
Er is dringend behoefte aan een andere inko-
menspolitiek. 

In tegenstelling tot wat de neoklassieke eco-
nomen ons lange tijd deden geloven, schaadt 
een te grote ongelijkheid de economische en 
maatschappelijke ontwikkeling. Keer op keer 
blijkt uit onderzoek dat armoede niet moti-
veert, maar veeleer afremt. Nederland is van 
oorsprong een egalitair land, maar ook hier 
verdienen topmanagers ruim honderd keer 
het salaris van een gemiddelde werknemer. 
En bezit de rijkste één procent inmiddels een 
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derde (!) van het totale private vermogen. On-
dertussen stijgt het aantal werkende armen. 

Dit is een ontwikkeling die van bovenaf 
gestopt moet worden door topinkomens 
en hoge vermogens meer te belasten. En die 
aan de bodem gestut moet worden door het 
minimumloon te verhogen, zoals ook de FNV 
bepleit met de voor14-campagne. Een eerlij-
kere welvaartsdeling begint met de sterkste 
schouders de zwaarste lasten te laten dragen 
door een tijdelijke crisisbelasting op de hoog-
ste vermogens en topinkomens in te stellen. 

De logica van de ondergrens van een uur-
loon van € 14 euro per uur moet ook gelden 
voor het minimumtarief voor alle (schijn-)
zelfstandigen. Zij moeten minimaal 14 euro 
per uur overhouden na pensioenafdrachten 
en een collectieve verzekering voor ziekte en 
arbeidsongeschiktheid. De flexibilisering van 
de arbeidsmarkt is een uit de hand gelopen 
probleem — ook dat toont de coronacrisis 
aan. Flexibele arbeid wordt in Nederland door 
bedrijven vaak misbruikt als een middel van 
sociale dumping. Een (vast) dienstverband is 
op veel plekken vervangen door een nuluren-
contract bij een uitzendbureau, of erger, door 
zzp-schijnzelfstandigheid — denk aan de pak-
ketbezorgers. Het gevolg is toegenomen on-
zekerheid voor de werkenden tegen hetzelfde 
of minder inkomen. Daar moet een einde aan 
komen. Laat de nooduitkering die nu is gecre-
eerd voor zelfstandigen een blauwdruk zijn 
voor een nieuwe collectieve verzekering.

Daarnaast moeten opdrachtgevers, niet 
zelden grote bedrijven, een hoger tarief gaan 
betalen voor deze de-facto medewerkers. 
Uiteindelijk zou flexwerk niet goedkoper, 
maar juist duurder moeten zijn dan vast werk. 
Tegenover minder zekerheid hoort in ieder 
geval meer inkomen te staan. Met het verster-
ken van de lagere inkomens en het bestrijden 
van doorgeslagen flexibilisering werken we 
aan een sterkere en weerbare economie. Een 
economie die niet drijft op de kurk van de 
export en het bijbehorende handelsoverschot, 
maar die sterker verankerd is in binnenlandse 
bestedingen. 

Eerlijke eisen aan grote bedrijven

Ondanks dat de afschaffing van de dividend-
belasting van de baan is, geldt Nederland tot 
op de dag van vandaag als een belastingpara-
dijs. Jaarlijks lopen andere overheden in de 
Europese Unie tot € 190 mrd mis als gevolg 
van internationale belastingontwijking. 
Voor ontwikkelingslanden is dat € 200 mrd. 
Nederland vormt een spil in het doorsluizen 
van onbelaste winsten van multinationals en 
kapitaalbezitters naar belastingparadijzen. Als 
het goed gaat delen we niet in de winst, maar 
als het slecht gaat draaien we wel op voor de 
verliezen. Banken en bedrijven worden in tij-
den van crises gered met publiek geld, terwijl 
hun winsten slechts toekomen aan enkelen. 
Dat moet anders. 

Aftrekposten en andere belastingvoordelen 
voor multinationals moeten worden terug-
gedrongen. Een Europees minimumtarief en 
een gezamenlijke grondslag voor het heffen 
van winstbelasting is hard nodig, zodat ver-
schuivingen van winsten naar het land met 
het laagste tarief tot het verleden behoren. 
Bedrijven moeten verplicht worden om jaar-
lijks volledig, transparant en publiek te rap-
porteren over gemaakte winsten per land. Ook 
is het belangrijk dat de tot nu toe geheime 
belastingrulings tussen de Belastingdienst en 
bedrijven openbaar worden gemaakt.

Aan steun voor bedrijven in coronatijd en 
tijdens andere crises moeten strenge voor-
waarden worden verbonden, zoals eerlijk 
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belasting betalen, naar Deens en Pools voor-
beeld. In beide landen kwamen bedrijven die 
hun winsten doorsluisden naar belastingpa-
radijzen niet in aanmerking voor steun. Dene-
marken heeft daarnaast bepaald dat bedrijven 
die steun ontvangen twee jaar lang geen 
dividend mogen uitkeren of eigen aandelen 
inkopen. Mocht de overheid de komende 
tijd nog fors moeten bijspringen om noodlij-
dende bedrijven te redden, dan moeten strikte 
voorwaarden, (gedeeltelijke) nationalisatie, 
winstdeelneming en coöperatieven als opties 
op tafel liggen. Steun terugbetalen in tijden 
van voorspoed moet de norm worden. 

De crisis biedt ook een kans om maat-
schappelijk ondernemen de norm te maken. 
Grote bedrijven kunnen op dit moment de 
prijs van de crisis afwentelen op de aller-
armsten. C&A, het bedrijf van de steenrijke 
familie Brenninkmeijer, annuleerde voor 
€ 166 mln aan bestellingen in Bangladesh, 
met grote gevolgen voor lokale dagloners. 
Dat laat zien dat een afdwingbare zorgplicht 
nodig is. Het is de hoogste tijd om Europese 
bedrijven aansprakelijk te maken voor mens 
en milieu in hun gehele handelsketen. Daar-
mee keren we een economie die eenzijdig is 
gebaseerd op uitbuiting en milieuvervuiling 
elders in de wereld.

Groen uit de crisis

Het is een gemiste kans dat er geen strengere 
duurzaamheidseisen gesteld zijn aan het 
steunpakket aan KLM — juist vervuilende 
industrieën moeten in versneld tempo grote 
stappen zetten om te vergroenen. De omvang-
rijke economische steunpakketten en de ba-
zooka’s van de Europese Centrale Bank bieden 
ongekende mogelijkheden om de klimaat-
crisis te keren, te investeren in klimaatrecht-
vaardigheid, groene banen en een betaalbare 
energierekening voor iedereen. 

De overheid moet zich daarbij heroriën-
teren op haar rol als aanjager van specifieke 
economische ontwikkeling. De productie van 
basisbehoeften zoals voedsel, wonen en trans-

port kan door gerichte stimuleringsmaat-
regelen van de overheid vergroend worden. 
Bijvoorbeeld door de kringlooplandbouw 
te stimuleren en door te investeren in hoog-
waardig openbaar vervoer en energiezuinige 
woningen. 

Voor verduurzaming is het niet alleen 
noodzakelijke groene investeringen te doen. 
Een voorwaarde is ook dat de fossiele bedrij-
ven niet meer kunnen rekenen op subsidies 
voor hun vervuilende activiteiten en dat zij, 
als grootste vervuilers, een proportionele CO2-
belasting betalen. De opbrengsten daarvan 
kunnen uitgekeerd worden in een CO2-divi-
dend aan huishoudens. 

En de miljarden van de Europese Centrale 
Bank kunnen veel directer gericht worden 
op duurzame en sociale doelen, in plaats van 
het verkapt subsidiëren van speculanten 
en fossiele bedrijven. Vrij naar de econoom 
Mariana Mazzucato: het is tijd voor een onder-
nemende, groene staat die voldoende macht 
en middelen heeft om de markt aan te sturen 
richting de energietransitie en een nieuwe, 
duurzame economie, en zich daarbij ook 
oriënteert op de plannen die uit de EU-koker 
komen, zoals de European Green Deal.

Bescherm onze grondrechten  
en democratie

Het coronavirus treft ons allemaal. Toch 
worden juist in deze tijd — toevallig of niet 
— ongelijkheden in de samenleving blootge-
legd. Er is institutionele discriminatie, ook 
in Nederland. Op de arbeidsmarkt, op de wo-
ningmarkt, in het onderwijs en bij overheids-
instanties. Etnisch profileren is een rechts-
staat onwaardig. Een overheid die selecteert of 
monitort op afkomst, etniciteit, kleur of sekse 
ondermijnt haar kerntaak: een gelijkwaar-
dige behandeling van al haar burgers. Het 
stelselmatig achterstellen van grote groepen 
in de samenleving is niet alleen ten diepste 
onrechtvaardig, het is maatschappelijk — en 
voor de cynici ook economisch — slecht voor 
ons allemaal.
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De Nederlandse democratie is kwetsbaar, 
zeker nu de publieke opinie is gefragmen-
teerd in persoonlijke bubbels en gepersonali-
seerde advertenties. De tech-giganten hebben 
er geen belang bij dat hun verdienmodel van 
polarisatie wordt doorbroken. De machtscon-
centratie van deze bedrijven is in tijden van 
corona, waar veel meer onderdelen van het 
dagelijks leven zich naar het internet verplaat-
sen, alleen maar prangender geworden als 
politieke uitdaging. 

Het is van belang dat we de spelregels van 
digitale publieke ruimte waarin we samen-
leven niet laten bepalen door Amerikaanse 
multinationals uit Silicon Valley, maar zelf 
het heft in handen nemen. Daarbij is het aan 
ons om nieuwe standaarden te zetten, die 
de verspreiding en commerciële exploitatie, 
van haatzaaierij, discriminatie en schadelijke 
content voor jeugdige kijkers verbieden. Stan-
daarden die ongebreidelde dataverzameling 
aan banden leggen en mensen zeggenschap 
geven over hun data.

De vraag die al snel gesteld wordt wanneer 
er plannen geopperd worden om te investe-
ren in de economie en samenleving is: wie 
gaat dat betalen? Het is een misvatting om 
te denken dat de investeringen die de over-
heid nu doet om mensen en de economie 
te stutten en groene investeringen aan te 
jagen straks gevolgd moeten worden door 
bezuinigingen. Rapport na rapport, van ge-
renommeerde instituten en publieke instel-
lingen, maar ook van banken als ING, toonde 
na afloop van de vorige crisis aan dat er veel 
te hard bezuinigd was, waardoor het econo-

misch herstel juist vertraging opliep. In een 
periode van herstel zijn investeringen nodig. 
Doctrines dat de staatsschuld niet al teveel 
mag oplopen zijn achterhaald. 

Daarbij komt dat de rente op staatsobli-
gaties nu historisch laag is en Nederland dus 
bijna gratis geld kan lenen om te investeren. 
Vanwege de vergrijzing en stijgende spaar-
overschotten is de verwachting dat de Neder-
landse staat nog een hele poos het begrotings-
tekort en de staatsschuld kan laten oplopen 
zonder in de problemen te komen. 

‘Samen uit de crisis’ betekent een weg uit 
de crisis die goed is voor ons allemaal in plaats 
van vooral voor de gevestigde belangen die 
hun weg naar het Torentje wel weten te vin-
den. De komende jaren zijn cruciaal als het 
gaat om de bestrijding van ongelijkheid en 
klimaatverandering. Een eerlijke welvaartsde-
ling, een betrouwbare overheid en de noodza-
kelijke stappen richting een permanent leef-
bare planeet zouden daarbij de norm moeten 
zijn voor al het Nederlandse beleid.
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mensen moet het nieuwe 
normaal worden
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Van technocratie naar beleid 
met een hart
‘Zie, lichaam en ziel — dit land’

Er is grote behoefte aan een positieve visie op de overheid. De 
publieke sector is daarbij cruciaal. Zij kan en moet het kloppend 
hart van de verzorgingsstaat zijn. Een meer adaptieve vorm van 
bestuur waarin erkenning van complexiteit, omarming van 
onzekerheid, ruimte voor professionals en creatieve ideeën van 
burgers centraal staan, kan daarbij helpen.

JET BUSSEMAKER

Hoogleraar wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, Universiteit Leiden/LUMC, oud-minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap.

‘When lilacs last in the dooryard bloom‘d.’ Met 
dit citaat van de Amerikaanse dichter Walt 
Whitman1 begint filosoof Martha Nussbaum 
haar boek Politieke emoties, waarin ze pleit 
voor meer liefde in de politiek. Ze ziet — te-
recht — de critici al voor zich die zullen zeggen 
dat een natie behoefte heeft aan technische 
calculatie, economisch en militair denken, 
computerwetenschap en technologie. Maar, 
zo riposteert Nussbaum: ‘Dat is allemaal best, 
maar heeft een natie dan geen behoefte aan 
een hart? Bestaat er behoefte aan expertise, 
maar niet aan alledaagse emoties als medege-
voel, aan lachen en huilen (…)? Als een natie 
inderdaad zo is, kun je maar beter ergens an-
ders gaan wonen.’2

Nu, na het langzaam versoepelen van de 
lockdown, betreden we als samenleving een 
onontgonnen terrein. Daarmee is de vraag van 
Nussbaum opnieuw actueel en urgent. Hoe 

geven we vorm aan het begrip ‘samenleven’ 
in de wetenschap dat het coronavirus nog wel 
even onder ons blijft? Hoe houden we daarbij 
niet alleen rekening met technische expertise, 
maar ook met emoties die kunnen verbinden? 
Hoe beïnvloeden de besluiten die we nu ne-
men de samenleving van morgen en overmor-
gen in termen van controle en mededogen?

De vragen die nu spelen, raken aan de 
klassieke bestuurlijke tegenstelling tussen 
wetenschap (waarheidsvinding, feiten) en 
politiek (waarden). Of anders gezegd, tussen 
technocratie en politieke besluitvorming, 
meer algemeen tussen ratio en emotie, of zo je 
wilt tussen ambtelijke en politieke rationali-
teit.3 Ik bespreek deze discussie, die dankzij de 
coronacrisis weer actueel is, aan de hand van 
drie belangrijke thema’s in de recente crisis. 
Allereerst het gebruik van wetenschappelijke 
kennis als leidraad bij de corona-aanpak. Hoe 
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verhouden feiten en waarden zich hier tot 
elkaar? Vervolgens ga ik in op het bestuurs-
model dat is gebruikt, en hoe de relatie tussen 
technocratie en waardenafweging binnen dat 
model vorm kreeg. Ik constateer daarbij dat 
controle (technocratie) boven mededogen 
(emotie) is gesteld. Als alternatief pleit ik voor 
een meer adaptieve vorm van bestuur. Die be-
weegt meer mee met de waarden en emoties 
van betrokkenen en laat verschillen in aanpak 
op lokaal niveau toe. Tot slot beantwoord ik 
de vraag wat de lessen in termen van ratio 
en emotie zijn voor de politieke inzet van de 
sociaal-democratie. 

Expertise en emotie: experts als beleids
fluisteraars

Aan het begin van de coronacrisis in maart 
gaf premier Rutte in zijn tv-toespraak aan 
dat specialisten leidend zijn bij de politieke 
besluitvorming. ‘Het is belangrijk dat we op 
dat kompas van wetenschappelijke kennis en 
betrouwbare feiten blijven varen’, zei hij.4 Die 
kennis kwam voornamelijk uit het Outbreak 
Management Team (OMT), een onderdeel 
van het Centrum voor Infectieziekten van 
het RIVM. De gekozen koers was zeer welkom 
tegen de achtergrond van recentelijk betwiste 
kennis van datzelfde RIVM. Nog maar enkele 
maanden voor Ruttes historische tv-toespraak 
stonden activistische boeren te demonstreren 
bij het Rijksinstituut voor de deur in verband 
met de stikstofcrisis. Het expliciet uitgespro-
ken vertrouwen in wetenschappelijke exper-
tise was ook nuttig als tegenwicht tegen niet 
onderbouwde opinies en hoaxes op sociale 
media. En het gaf het kabinet zelf een belang-
rijk houvast in onzekere tijden. Houvast om 
op grond van heel gerichte expertise vergaan-
de besluiten te nemen. 

Maar de rolverdeling tussen politiek, beleid 
en wetenschap vertroebelde al snel. Deskundi-
gen leken het beleid te gaan bepalen, zij wer-
den beleidsfluisteraars. Dat gebeurde voor-
namelijk op basis van medisch-technische 
expertise. Virologen en intensivisten waren de 

meest dominante adviseurs van de regering. 
Ethici, verpleegkundigen, psychologen of 
sociologen, die meer oog voor (inter)mense-
lijke factoren en waardenafwegingen hebben, 
waren in het begin niet of nauwelijks in het 
OMT vertegenwoordigd. Ter vergelijking: in 
Duitsland had men al in een vroeg stadium 
een interdisciplinaire groep wetenschappers, 
samengesteld uit de Deutsche Akademie der 
Wissenschaften, gevraagd om mee te denken. 
Zo’n brede betrokkenheid kan ‘groupthink’ 
voorkomen. Dat geldt des te meer als er ingrij-
pende politieke besluiten genomen moeten 
worden, waar geen vaststaand wetenschappe-
lijk bewijs voor bestaat. 

Bij de corona-uitbraak ontbraken vast-
staande bewijzen. Er moest noodzakelijkerwijs 
worden uitgegaan van best educated guesses. 
Juist dan is het nodig naast technische experts 
ook generalisten, ervaringsdeskundigen en 
burgers te betrekken. De totstandkoming van 
de Nationale Wetenschapsagenda 2016, waar-
bij burgers en maatschappelijke organisaties 
door het inzenden van vragen een bijdrage 
konden leveren, biedt hiervoor inspiratie.5 
Zo’n aanpak biedt antwoord op verschillende 
vragen. Welke zorgen leven bij de bevolking 
over corona? Hoe kunnen we daaruit enkele 
kernachtige kennisvragen formuleren en 
beantwoorden? En hoe kunnen we burgers be-
trekken bij het testen en traceren van corona? 
Hoe raken techniek en emoties elkaar?

Bij de politieke afweging van beleidskeuzes 
tijdens de coronacrisis domineerden rationa-
lisaties. Er was weinig oog voor andere poli-
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In de zorg moet de vraag zijn: 
hoeveel dagen willen we aan 
het leven toevoegen én 
hoeveel leven aan de dagen? 
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tieke emoties, zoals verwondering, teleurstel-
ling en frustratie. Het ‘hart’ uit de analyse van 
Nussbaum ontbrak. Neem de discussie over 
mondkapjes medio april. Het OMT had geen 
hard bewijs dat mondkapjes afdoende zouden 
beschermen waar geen anderhalve meter te 
handhaven was. Buurlanden en ook de We-
reldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseer-
den wél een breed gebruik van mondkapjes. 
Ondertussen was bekend dat er ook gewoon 
te weinig mondkapjes in Nederland aanwezig 
waren. Ging het nu over onwenselijkheid of 
over onmogelijkheid? 

Minister Hugo de Jonge van Volksgezond-
heid zei in een Kamerdebat dat mondkapjes 
gereserveerd moesten blijven voor zorgme-
dewerkers en dat een breed gebruik daarbui-
ten niet wenselijk was.6 Hij verschuilde zich 
achter het onduidelijke advies van het OMT. 
Daarmee ging de politiek niet alleen voorbij 
aan haar eigen verantwoordelijkheid om tot 
afwegingen te komen, ze ontkende ook de 
emotionele aspecten van het besluit. Mid-
den april was de angst onder de Nederlandse 
bevolking groot, ook onder professionals die 
zich onvoldoende beschermd voelden. Als 
mondkapjes medewerkers minder bang ma-
ken om cliënten te besmetten, zou dat alleen 
al een reden kunnen zijn het gebruik ervan te 
adviseren.

Een ander voorbeeld van een te technocra-
tische invulling van het crisisbeleid was de 
keuze voor de definitie van ‘kwetsbaarheid’. 
Die werd technisch-medisch ingevuld als 
‘kwetsbaar voor besmetting door het virus’. 
Andere meer intermenselijke en emotionele 
aspecten van kwetsbaarheid werden zo niet of 
amper meegenomen in de beleidsafwegingen. 
Bijvoorbeeld de kwetsbaarheid die ontstond 
als gevolg van de crisisaanpak voor mensen 
die in totale isolatie kwamen, onder meer in 
verpleeghuizen. 

Was het strikt noodzakelijk om van mensen 
te vragen afstand te bewaren tot dierbaren 
die nog maar kort te leven hebben en door 
de verplichte afstand misschien niet op een 
waardige wijze konden sterven? De gemid-

delde verblijftijd van mensen die naar een 
verpleeghuis gaan is zo’n negen maanden. De 
centrale vraag die gesteld had moeten worden 
— zoals men gewend is in de palliatieve zorg 
— is hoeveel dagen willen we aan het leven 
toevoegen én hoeveel leven aan de dagen? Dat 
is een vraag naar ‘het hart’. Die vraag en het 
dilemma dat aan de relatie tussen dagen en 
leven ten grondslag ligt, is grotendeels uit de 
weg gegaan door te kiezen voor de meest rati-
onele optie; dagen boven leven.

Er was en is behoefte aan een meer ethisch, 
en ook politiek debat. Experts en wetenschap-
pers kunnen zaken inzichtelijk maken, vragen 
stellen en denkkracht bieden. Maar de poli-
tiek zal altijd moeten aangeven wat het doel 
is. Is dat het voorkomen van zoveel mogelijk 
doden, ongeacht leeftijd en gezondheidssitu-
atie? Is dat het afvlakken van de curve, om het 
zorgproces, in het bijzonder de IC-capaciteit 
beheersbaar te maken? Is dat het bevorderen 
van collectieve gezondheid in algemene zin? 
Of het beperken van maatschappelijke en eco-
nomische schade?7 En welke keuzes maak je 
als niet alles tegelijk kan? Dat is bij uitstek een 
politieke vraag. 

Beleid vraagt om politieke en normatieve 
afwegingen tussen verschillende waarden, 
de voor- en nadelen van interventies en het 
accepteren van risico’s. Het debat zal, nu het 
virus redelijk onder controle lijkt én verkie-
zingen dichterbij komen, steeds politieker 
worden. Dat is maar goed ook. Niet om de 
schuldvraag of de techniek van de uitvoering 
centraal te stellen, maar wel om de politieke 
prioriteiten en achterliggende waarden van 
het beleid te bevragen.

Bestuursmodellen tussen technocratie 
en emotie

We kregen de eerste maanden van de coron-
acrisis dagelijks bericht van het RIVM over 
aantallen besmettingen, ziekenhuisopnames, 
bezette IC-bedden en sterfgevallen. Feiten en 
cijfers die de indruk wekken dat we precies 
weten wat er gebeurt. Maar er is heel veel dat 
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zich aan ons zicht onttrekt en niet in naakte 
cijfers is uit te drukken. Wat weten we bijvoor-
beeld over de stress die mensen met kanker 
hebben omdat hun behandeling is uitgesteld? 
Wat weten we over wat zich achter voordeuren 
afspeelt ten aanzien van huiselijk geweld, of 
over kinderen die geen plek en computer heb-
ben om onderwijs te volgen? Wat weten we 
van de effecten op langere termijn, als mensen 
hun baan en inkomen verliezen, en het risico 
op dakloosheid toeneemt? Of over de mentale 
schade die de crisis aanricht? 

Het beleid is gebaseerd op technische 
calculatie en is gericht op controle en bestuur-
baarheid. De lockdown en het voorschrift om 
afstand te houden via de anderhalvemeter-
maatregel waren de eerste weken onvermijde-
lijk en verdedigbaar. Je zou kunnen zeggen dat 
in die acute crisissituatie noodzakelijkerwijs 
werd gestuurd op technische calculatie. Dat 
gebeurde met bijna militaire precisie en bij-
passende metaforen. We hoorden termen als 
frontberichten, we applaudisseerden voor 
de helden in de zorg en er werden offers ge-
bracht. Er was sprake van een ‘vechtretoriek’.8

Dergelijke termen zijn echter niet onschul-
dig, zeker niet als ze langdurig gebruikt wor-
den als onderdeel van een beleid waarin geen 
of weinig ruimte is voor morele afwegingen en 
kritische reflectie. Lastige afwegingen over wat 
kwaliteit van leven betekent, of hoe we vorm-
geven aan mededogen, worden dan terzijde ge-
schoven. Er moet immers gehandeld worden. 

Nu het virus redelijk onder controle lijkt, 
versoepelt de regering verschillende regelin-

gen en ontstaat meer ruimte voor maatwerk. 
Tegelijkertijd blijft er sprake van technische 
calculatie en top-down bestuur. Dat is terug 
te zien in de formuleringen over een ‘ander-
halvemeter-samenleving’ en ‘het nieuwe nor-
maal’. Zo wekt de anderhalve meter de indruk 
de nieuwe standaard te zijn waar iedereen 
zich overal en altijd aan zal moeten houden. 
Dat is onwenselijk vanuit sociaal perspectief, 
zo oordeelde onlangs de Raad voor Volksge-
zondheid & Samenleving en zo waarschuwden 
ook de gezamenlijke planbureaus.9 De ander-
halvemeter-regel ontkent de betekenis van 
fysiek menselijk contact. Het maakt burgers, 
professionals en organisaties bovendien pas-
sieve uitvoerders van een centrale opdracht. 
In deze fase is, om met Nussbaum te spreken, 
een hart nodig. We hebben niet alleen behoef-
te aan beleid gebaseerd op technische calcula-
ties, maar ook aan beleid dat rekening houdt 
met emoties als mededogen en verwondering. 
Ik vertaal dat als manieren van besturen 
waarin we veel meer ruimte geven aan profes-
sionals en burgers om zelf vorm te geven aan 
de ingewikkelde balans tussen controle en 
compassie. Zo vergroten we maatschappelijke 
veerkracht.

Dat het ook anders had gekund laat de 
medisch antropoloog Nicholas Long zien. 
Tegenover de epidemiologische principes van 
afstand om het virus te bestrijden stelt hij een 
andere weg voor, gebaseerd op inclusie en 
menselijk contact: zeker mensen die lijden on-
der eenzaamheid, moeten we de ruimte geven 
om zelf te bepalen met wie ze willen zijn. Dat 
kan ook buiten de klassieke definitie van een 
‘huishouden’. 

Long werkt etnografisch uit hoe zo’n aan-
pak er maatschappelijk uit zou kunnen zien.10 
Naast epidemiologen pleit hij bijvoorbeeld 
voor betrokkenheid van sociale wetenschap-
pers en kunstenaars. Zij kunnen de beperken-
de beleidsvisies (over wat burgers níet mogen) 
uitdagen door het ontwikkelen van sociale 
verbeelding waarin we onze relaties niet zien 
als een gevaar voor de gezondheid, maar als 
bronnen van sociale insluiting.

Jet Bussemaker Van technocratie naar beleid met een hart
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de politiek zal altijd moeten 
aangeven wat het doel is



S &   D Jaargang 77 Nummer 4 Augustus 2020

6060

Adaptief bestuur: erken de complexiteit 

Ik bepleit een andere vorm van besturen, met 
meer oog voor lastige waardenafwegingen 
waarbij de uitkomst niet voor iedereen het-
zelfde hoeft te zijn en waarin minder vanuit 
regels en beheersing wordt gedacht, en meer 
vanuit waarden en reflectie. Dat is adaptief be-
stuur. De kern daarvan bestaat uit erkenning 
van complexiteit, omarming van onzekerheid 
en onvoorspelbaarheid en het betrekken van 
creatieve ideeën van burgers en maatschappe-
lijke organisaties. 

Dat kan onder andere door de inzet van 
burgers met vormen van ‘citizen science’. 
Daar zijn vele varianten van, maar de kern is 
dat burgers zelf bijdragen aan het onderzoek, 
bijvoorbeeld door het verzamelen van onder-
zoeksmateriaal. Logisch is dat de resultaten 
ook weer met burgers gedeeld worden. De 
app-hackathon van het ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport is daarvan een 
slecht voorbeeld. Waarden, waaronder priva-
cy, waren onvoldoende afgewogen en burgers 
zelf waren niet betrokken. Een goed voorbeeld 
is de Corona Check-app die het Amsterdamse 
OLVG-ziekenhuis in samenwerking met zorg-
app ontwikkelaar Luscci ontwikkelde. Burgers 
die zich zorgen maken kunnen dagelijks 
gegevens over hun gezondheid doorgeven 
via de app. Een medisch team, ondersteund 
door techniek, beoordeelt de klachten. Indien 
nodig neemt een zorgverlener binnen 24 uur 
contact op met de gebruiker van de app. Zo le-
vert de burger niet alleen cijfers aan voor con-
trole door de overheid, maar krijg hij of zij ook 
iets terug, doordat angsten over mogelijke be-
smetting en ziekte serieus worden genomen.

Adaptief besturen past sowieso beter bij 
hoe we moeten leren omgaan met complexe 
problemen. Het creëert meer ruimte, ook voor 
professionals en burgers om zelf afwegingen 
te maken. Het regeringsbeleid deed de afge-
lopen maanden het tegenovergestelde. Men 
zegt maatwerk te willen, maar vraagt vervol-
gens strakke protocollen, die steeds verfijnder 
worden gericht op controle en beheersing. 

Dat beperkt vervolgens de ruimte om onder-
scheid te maken op basis van sociale contex-
ten en morele afwegingen. Regie krijgt een 
beperkte invulling als alle touwtjes vanuit het 
departement worden vastgehouden. Het zou 
pas echt maatwerk zijn als anderen in staat 
worden gesteld op lokaal of afdelingsniveau 
zelf tot constructieve oplossingen te komen. 

Neem studenten. Zij vormen in een studen-
tenhuis een gezamenlijke huishouding, zoals 
een familie. Maar zodra ze met dezelfde groep 
buitenshuis gaat zitten overschrijden ze de an-
derhalvemeter-norm. Als ze daarvoor beboet 
worden, krijgen ze een strafblad dat ze mo-
gelijk jaren met zich meedragen.11 Dat biedt 
niet het goede toekomstperspectief. Sta stu-
denten en ook oudere alleenstaanden toe, om 
zich ook buitenshuis met enkele anderen te 
gedragen alsof ze een familie zijn. Dat vraagt 
vertrouwen en mededogen. Misschien zal niet 
iedereen het precies opvolgen, maar de koppe-
ling van vrijheid aan verantwoordelijkheid is 
uiteindelijk duurzamer dan beboeten.

Een ander voorbeeld: contact in gehandi-
capteninstellingen en verpleeghuizen. Als geen 
ander zijn bestuurders en medewerkers hier 
gewend om dagelijks met dilemma’s van kwa-
liteit en veiligheid om te gaan. Maar dat werd 
hen afgenomen. In plaats daarvan gold opeens 
voor iedereen hetzelfde regime: bezoek mocht 
niet meer. Waarom is juist in deze sector niet 
uitgegaan van vertrouwen in maatwerk? Sinds 
1 juli zijn de regels versoepeld, maar de vraag is 
of het niet veel eerder had gekund.

Er zijn enkele voorbeelden van verpleeg-
huizen en gehandicapteninstellingen die 
al in het voorjaar aparte afdelingen hadden 
ingericht waar contact wel mocht, of waar 
medewerkers introkken bij de bewoners. 
Simpelweg omdat de prijs van afstand soms 
veel hoger was dan het risico van besmetting. 
Bijvoorbeeld als iemand terminaal is, of als — 
zoals voor sommige gehandicapten — fysieke 
aanraking een onmisbare vorm van menselijk 
contact is. Zo’n aanpak vraagt meer overleg en 
kent risico’s. Maar het leidt ook tot meer veer-
krachtige en duurzame oplossingen. 
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Voor organisaties die een dergelijke aanpak 
niet aan willen of aandurven, kan de overheid 
de mogelijkheid bieden terug te vallen op 
een generiek format van strakke regels. Zo’n 
aanpak zou een radicale omkering betekenen 
van het recente beleid. Dan domineert niet 
de angst en de controle, maar het vertrouwen 
dat we samen vorm kunnen geven aan een 
veerkrachtige samenleving. Dat is een mooi 
uitgangspunt voor de toekomst mocht het 
virus weer opvlammen.

Een adaptieve vorm van besturen heeft 
ook gevolgen voor professioneel medisch 
handelen. De crisis en ‘vechtstand’ roepen 
een behandelreflex op bij zorgmedewerkers 
die bijna als vanzelf leidt tot medische inter-
venties. Tijd voor reflectie is er niet. Huisarts 
Pieter Barnhoorn verwoordt dat mooi: ‘De 
strijdmetaforen doen ons makkelijk ver-
geten wat geneeskunde was in het precovi-
dium: soms genezen, vaak verlichten, altijd 
troosten.’12 Daarvoor is tijd nodig. Barnhoorn 
pleit ervoor juist nu die tijd wel te nemen. 
Tijd om vragen te stellen en het gesprek met 
patiënten aan te gaan over verwachtingen 
van het leven en van de zorg: ‘Wilt u een ziek-
tegerichte behandeling ten koste van alles, of 
wilt u een symptoomgerichte behandeling 
met kans op behoud van wat u lief is?’13 Dat 
is wat de geneeskunst, met de nadruk op de 
laatste lettergreep, moet doen; nadenken 
welke (genees)kunsten betekenisvol zijn voor 
individu en samenleving. Dat kan alleen als 
ratio en emotie bij elkaar komen. Beleid moet 
ruimte scheppen om professionals, burgers 
en bestuurders op alle niveaus die afwegingen 
te kunnen laten maken. 

Uitdagingen voor de sociaaldemocratie

Wat zou een andere vorm van besturen, waarbij 
technocratie en waarden alsook ratio en emo-
tie meer in evenwicht zijn, kunnen betekenen 
voor de sociaal-democratie? En wat zou dit in 
het bijzonder voor de publieke sector kunnen 
betekenen, die door de coronacrisis opeens vol 
in het licht is komen te staan als ‘vitaal’? 

Dat begint bij de omschrijving van de 
kerntaak van de overheid. We moeten op zoek 
naar het hart van de verzorgingsstaat. Dat 
was in 1984 al de titel van een essay van Kees 
Schuyt en Bram Peper ter gelegenheid van de 
65e verjaardag van Joop den Uyl. Later, in 1991, 
gebruikte Schuyt het ook als titel voor zijn 
boek.14 Het hart is, zo stelt hij, niet alleen een 
warm kloppend teken van leven, maar ook een 
aanduiding van eenheid. Zonder hart gaat het, 
ook in een groep of organisatie, meestal veel 
slechter. 

Dat hart is de afgelopen decennia verdwe-
nen. In de taal van Nussbaum is het econo-
misch en technisch denken dominant gewor-
den. Met privatisering, decentralisatie en eigen 
verantwoordelijkheid is vooral de nadruk ge-
legd op wat de overheid niet meer doet. Er is be-
hoefte aan een positieve visie op de overheid.15 
Noem het een nieuw sociaal contract zoals SCP-
directeur Kim Putters in zijn nieuwste boek16, 
of een sociale investeringsstaat.17 De morele 
kern is ook nu — net als in 1991 toen Schuyt zijn 
boek schreef — op beschaafde wijze het subtiele 
evenwicht te bewaken tussen staat en individu, 
tussen algemene en persoonlijke belangen en 
tussen vrijheid en publieke ordening.18 

Ik zou het iets meer toegespitst op de 
huidige situatie willen omschrijven als het 
voorkomen van kwetsbaarheid, het stimu-
leren van volledige sociale participatie, het 
tegengaan van ongelijkheid gedurende de 
gehele levensloop en het garanderen van de 
sociale rechtsstaat. Beleid leidt nu vaak tot het 
tegenovergestelde: we zien dat mensen die al 
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kwetsbaar zijn vaak extra kwetsbaar worden 
door complexe of onrechtmatige regelgeving 
— denk aan de schande met de kinderopvang-
toeslag of de wirwar in de schuldhulpverle-
ning. Mensen met problemen worden door 
strenge financiële en technocratische controle 
eerder de samenleving uitgedrukt dan erin 
opgenomen. Om dat te bestrijden hebben 
we een overheid nodig die met compassie de 
veerkracht en weerbaarheid van burgers on-
dersteunt door op cruciale terreinen te inves-
teren in plaats van weg te kijken. 

De publieke sector is daarbij cruciaal. Zij 
kan en moet het kloppend hart van de verzor-
gingsstaat zijn. Afgelopen maanden bleek die 
publieke sector vrijwel samen te vallen met 
‘vitale sectoren’. Zorg, onderwijs, wetenschap, 
openbaar vervoer, publieke media, ze bleken 
allemaal onmisbaar. Het wordt tijd daaraan 
consequenties te verbinden. Het is mooi dat 
we massaal applaudisseerden voor medewer-
kers in de zorg, maar als het daarbij blijft is 
het ook redelijk gratuit. Helaas lijkt dat, met 
het afwijzen door de regeringsfracties van een 
motie om salarissen te verhogen, het geval. Het 
zal het vertrouwen van zorgmedewerkers in de 
politiek niet doen toenemen. En dan hebben 
we het nog niet over de financiële consequen-
ties van de crisis. Kunnen we, als we publieke 
sectoren terecht zo belangrijk vinden, dan nu 
afspreken dat we er niet op gaan bezuinigen, 
en dat we op onderdelen zelfs fors gaan inves-
teren? Dat we ze, om met Ramsey Nasr in Bui-
tenhof te spreken, inderdaad als fundament en 
niet als ornament van de samenleving zien?19 

Dat vraagt om verandering van het tra-
ditionele financiële beleid. Investeren in 
de publieke sector verdient een op zichzelf 
staande betekenis, ook zonder dat het in de 
CPB-berekeningen economische groei ople-
vert. Waarom is de uitgave aan wetenschap in 
de CPB-modellen bijvoorbeeld nog altijd een 
‘consumptieve uitgave’ en dus een kostenpost, 
in plaats van een investering in de toekomst? 
Terwijl diezelfde wetenschap de afgelopen 
maanden de strohalm was waar het kabinet 
zich aan vast klampte. 

Als we de publieke sector écht zo belangrijk 
vinden, zullen er ook andere begrotingsregels 
moeten gelden. Nu kan alleen bij een regeer-
akkoord geschoven worden tussen departe-
menten, daarna moet ieder ministerie ‘zijn 
eigen broek ophouden’. Neem het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als er 
meer studenten en scholieren zijn dan voor-
speld — en dat gebeurde de laatste jaren — dan 
moet de minister van OCW dat in principe 
zelf financieel oplossen. De keus bestaat dan 
uit bezuinigen op onderwijs, wetenschap, 
cultuur of media. Allemaal vitale publieke sec-
toren. Als we de bescherming van die sectoren 
serieus nemen, zullen klappen bij tegenval-
lers en schokken eerlijker verdeeld moeten 
worden tussen publieke en private middelen. 
Publieke sectoren moeten daarbij geen sluit-
post zijn bij lastige financiële afwegingen. 
Waar financieel gezien al snel de retoriek zal 
domineren dat we ‘het samen moeten doen’ 
en ‘ieder zijn of haar steentje bij moet dragen’ 
wordt het tijd de publieke sector uit te sluiten 
van mogelijke bezuinigingen. Ze is dusdanig 
vitaal voor alle burgers en bedrijven dat ze hoe 
dan ook beschermd moet worden. Van private 
ondernemingen en kapitaalkrachtige burgers 
mag gevraagd worden bij te dragen aan de 
financiering.

Daar komt nog iets bij. Van de private sec-
tor mogen we vragen iets terug te doen voor 
het beroep op publieke middelen tijdens de 
coronacrisis. Het is ontoelaatbaar dat private 
bedrijven hun hand ophouden voor steun, 
maar er tegelijkertijd alles aan doen om zo 
min mogelijk aan diezelfde overheid af te dra-
gen. Steun zou veel meer conditioneel moeten 
zijn, gekoppeld aan behalen van maatschap-
pelijke doelen zoals duurzaamheid, solidari-
teit en maatschappelijke veerkracht. 

Geef professionals de ruimte

De publieke sector wordt gevormd door pro-
fessionals. Zij zijn, meer dan al het andere, de 
vertolkers van een overheid die compassie en 
emotie toont. De waardering daarvoor blijft 
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echter achter. Waardering kan op verschil-
lende manieren vorm krijgen. Salaris is er 
daar een van, en een niet onbelangrijke. In het 
technisch-financiële beleid is het inkomen 
van werknemers in de publieke sector echter 
eerder sluitpost dan voorwaarde. Daar speelt 
mee dat ministers die verantwoordelijk zijn 
voor een publieke sector, vaak ook werkgever 
zijn. Bij bezuinigingen is er voor hen één voor 
de hand liggende maatregel: de nullijn. Die is 
makkelijk door te voeren en levert snel resul-
taat op. Niet voor niets is die nullijn de afgelo-
pen jaren in crisistijd regelmatig ingezet. Wat 
was ik opgelucht toen het kabinet, waar ik als 
minister van OCW deel van uitmaakte, in 2015 
die nullijn kon loslaten. Sindsdien zijn salaris-
sen gestegen, maar nog lang niet genoeg. 

Het risico bestaat dat bij een recessie 
opnieuw naar de nullijn gekeken wordt. Als 
we de vitaliteit van publieke sectoren willen 
blijven garanderen dan moeten we nu af-
spreken dat we de salarissen minimaal laten 
meestijgen met de markt. Sommige groepen, 
zoals leraren in het basisonderwijs, verpleeg-
kundigen en verzorgenden zouden daar nu al 
een fikse salarisverhoging bovenop moeten 
krijgen. Zij die extra zware taken vervullen, zo-
als leraren op scholen met veel achterstanden 
en leden van wijkteams in buurten waar de 
problemen zich opstapelen, moeten ook extra 
gecompenseerd worden.

Naast geld is het bieden van ruimte voor 
professioneel handelen cruciaal. Alleen dan 
zijn professionals in staat om hun hart te laten 
kloppen door liefdevolle zorg, respectvolle on-

dersteuning en betrokken onderwijs te geven. 
Een recente enquête onder zorgprofessionals 
geeft aan dat wat hen het meest bezighoudt 
passie en liefde voor het werk is.20 Het hart 
van hun werk dus. Dat wordt helaas ernstig 
belemmerd door hoge administratieve lasten. 
In sommige zorgberoepen spendeert men 
veertig procent van de tijd aan administratie 
en verantwoorden.21 

De afgelopen maanden hebben laten zien 
dat het anders kan. Indicaties die altijd fysiek 
moesten plaatsvinden, konden opeens digi-
taal; regels voor het registreren van zorg op 
afstand zijn verruimd; de verplaatsing van 
patiënten van ziekenhuis naar verpleeghuis 
is makkelijker geworden De Inspectie gaf 
zorgaanbieders de ruimte om zorg op afwij-
kende manieren te organiseren, zolang het 
bieden van veilige en verantwoorde zorg maar 
centraal stond. Het komt er nu op aan niet 
terug te vallen in oude patronen, maar om de 
coronacrisis te gebruiken om tot doorbraken 
te komen. 

Het hele proces van verantwoorden moet 
op zijn kop. We moeten stoppen met statische 
protocollen en afvinklijstjes die externe par-
tijen vragen, maar verantwoorden veel meer 
zien als onderdeel van leren en verbeteren. 
Het initiatief voor verantwoording komt daar-
mee bij professionals te liggen, en er kan meer 
recht worden gedaan aan maatschappelijke 
waarden en de lokale context, zoals de Raad 
voor Volksgezondheid & Samenleving vorig 
jaar adviseerde.22 

Als we niets doen zijn we, vrees ik, snel 
terug bij af. Dan denkt elke instelling vanuit 
zijn eigen belangen en gaat men elkaar weer 
‘afrekenen’. Goede intenties zijn niet genoeg, 
We zijn bijvoorbeeld al tien (!) jaar bezig om 
de vijf-minuten registratie in de thuiszorg af 
te schaffen, en dat is nog steeds niet helemaal 
gelukt.23 Ik weet niet hoeveel actieplannen 
om regels te schrappen ik in mijn politieke 
carrière ben tegengekomen, maar ik weet 
wel dat een plan alleen niet genoeg is om 
werkelijk iets te veranderen. Ook de ‘regel-
schrapsessies’ van minister Hugo de Jonge 
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zijn niet voldoende. We zullen een laag dieper 
moeten graven. 

Dat begint bij de vraag wat de kerntaak van 
— in dit geval — de zorg is. Niet het zorgvuldig 
uitvoeren van de regels, maar de vraag of we 
de individuele burger goede ondersteuning 
en zorg bieden, zou leidend moeten zijn. 

Dat is het hart van de publieke sector. Laten 
we daarom andersom beginnen, niet bij de 
externe verantwoording aan uitvoeringsorga-
nisaties, maar bij de wensen en behoeften van 
professionals. Kunnen we, zoals de huisartsen 
van de actiegroep Het Roer Moet Om bepleiten, 
bijvoorbeeld een wettelijk norm vaststellen 
dat zorgprofessionals in de directe patiënten-
zorg niet meer dan twintig procent van hun 
tijd besteden aan administratieve taken? Ik 
hecht niet zozeer aan het precieze getal van 
twintig procent, maar wel aan een breekijzer 
om tot verandering te komen.

Tot slot

Een herwaardering van het morele hart van 
de verzorgingsstaat vraagt tenslotte ook een 
andere organisatie van de rijksoverheid. Be-
leid zou minder dan nu via departementen 
moeten lopen en meer vanuit maatschappe-
lijke uitdagingen moeten vertrekken. Op de 
thema’s die we belangrijk vinden, zoals gelijke 
kansen of duurzaamheid, zou eerst een missie 

geformuleerd moeten worden, om vervolgens 
te kijken welk beleid daarvoor nodig is en 
wie vervolgens welk onderdeel van dat beleid 
uitvoert. De departementale structuur belem-
mert dat. Ze is immers sterk gericht op het 
afhouden van verantwoordelijkheden die niet 
tot de kerntaak van het departement behoren, 
en is bovendien — helaas steeds meer — ge-
richt op het afschermen van de minister: hij of 
zij mag vooral niet in de problemen komen.

Bij een andere organisatiestructuur hoort 
ook een eerlijker verhouding tussen financiën 
en vakdepartementen. De macht van de minis-
ter van Financiën, en vooral van de Inspectie 
der Rijksfinanciën, de IRF, is veel te groot. Mijn 
vrees is dat ook de zogenaamde heroverwe-
gingen, die de minister van Financiën onlangs 
naar de Kamer stuurde, die op zich vaak goede 
analyses bevatten, gebruikt zal gaan worden 
als technisch-financiële staalkaart, waarin al-
leen de cijfers nog belangrijk zijn.24 In plaats 
daarvan moeten we naar een waardengedre-
ven, normatief primaat van de politiek. Het 
project Van waarde van de WBS heeft daartoe 
overigens goede aanzetten gegeven, maar 
helaas is de brug naar de beleidspraktijk nooit 
gemaakt.

Als we het maatschappelijke experiment 
waar we noodgedwongen allemaal deel van 
uitmaken, gebruiken om tot een fundamen-
tele verandering van denken en praktijk te 
komen, dan hebben we de crisis in ieder geval 
niet verspild. En brengen we, in de geest van 
Whitman, lichaam en ziel van de natie bij 
elkaar.

Onderdelen van dit artikel komen voort en zijn 
een uitwerking van het advies ‘(samen)leven is 
meer dan overleven. Breder kijken en kiezen in 
tijden van corona’ dat is opgesteld door de Raad 
voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS). Als 
voorzitter van de raad was Jet Bussemaker hier 
nauw bij betrokken.
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A. L. Snijders

De kikker en de pad aan de rand van het bestaan. De pad is een boeddhist, de kikker een 
kwajongen die me ten val brengt als ik in het bos fiets. Als ik thuis kom met modder op 
mijn kleren, is er bezoek van Alex Kempinski, mijn moeders nieuwe vriend. Hij is in de 
plaats gekomen van mijn vader die na dertig jaar genoeg had van het huwelijk. De nieu-
we vriend komt uit een gespleten familie, fout in de oorlog en actief in het verzet.

Alex vertelt over z’n foute tante uit Amsterdam. Zij hield van sport, vooral van hockey, 
maar ging in Duitsland op het land werken ‘om een knecht vrij te maken voor het Oost-
front’. In de oorlog woonde ze in een huis van weggevoerde Joden, na de oorlog bleef 
ze er wonen. In die tijd was Alex tien jaar, zijn tante had haar eerste kind gekregen. Toen 
hij haar bezocht zat ze op de bank in de woonkamer, ze zoogde haar baby. Hij stond er 
bevreemd naar te kijken, hij had nog nooit vrouwenborsten gezien, zijn moeder was 
preuts, zijn vader zwijgzaam. Zijn tante had nog een ander nummer op het programma. 
Ze legde het kindje neer en spoot een scherpe straal melk uit haar linkerborst in de rich-
ting van Alex, tien jaar. Hij rende in paniek weg, zij volgde hem gillend van de lach. Een 
foute lach, een nazi-lach, een lach ter vernedering. De jongen rende de tuin in, de lach 
volgde en verloor geen terrein, sport, vooral hockey. Hij rende door de keukendeur weer 
naar binnen, door de gang naar de woonkamer en weer naar de tuin. Hoeveel ronden ze 
maakten, is niet bekend.

Het andere deel van de familie. De vader was de baas van de Zuidelijke Gasfabriek, zijn 
twee zonen zaten in het gewapende verzet. Overleefden. Als Alex na de oorlog bij ze op 
bezoek komt ziet hij een revolver aan een lange metalen draad in de hoge kamer hangen. 
De jongste held wordt niet oud, hij fietst achter een bestelauto met ijzeren stangen. De 
auto moet plotseling remmen, hij wordt gespietst. Zijn broer werd testpiloot bij Fokker, 
hij trouwde met een meisje dat in de oorlog op de fiets berichten rondbracht tussen de 
verschillende cellen. De vrouw die het huis van de teruggekomen Joden niet wilde verla-
ten werd ertoe gedwongen. Haar antisemitisme kwam na de oorlog tot een hoogtepunt. 
Wat ik al zei, ik ben door een kikker van mijn fiets gevallen. Daarom voel ik meer voor de 
pad, die als boeddhist weliswaar het wiel wil stilzetten, maar zonder geweld.  

Kikker & Pad
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Gelijkwaardigheid en recht op werk

In september verscheen The Tyranny of Merit van Michael Sandel. Hij hekelt hierin de ar-
rogantie van de hoogopgeleiden, die vaak als vanzelfsprekend neerkijken op mensen 
met praktische beroepen. Sandel laat zien hoe degenen die het gemaakt hebben in het 
leven ervoor zorgen dat ook hun kinderen tot de elite zullen behoren. Wat hij zegt is 
niet nieuw — onder andere Evelien Tonkens wees tien jaar geleden al op het schrijnende 
gebrek aan (zelf)respect onder de ‘verliezers van de meritocratie’, en Sandel publiceerde 
zelf eerder ook al werk met deze strekking. Maar de kracht van de boodschap zit in de 
herhaling. Nieuw is bovendien dat hij er de populariteit van Donald Trump mee ver-
klaart.

Gelijkwaardigheid van alle mensen is een belangrijk beginsel voor sociaal-
democraten. Het is in alle beginselprogramma’s van de PvdA terug te vinden, behalve 
vreemd genoeg in de laatste uit 2005. Niemand zou zich slechter moeten voelen, of als 
‘minder’ gezien mogen worden vanwege zijn opleidingsniveau of vanwege het werk 
dat hij doet. In dat licht past het niet ooit nog te spreken van het ‘afvoerputje’ van de 
arbeidsmarkt. 

Helemaal onderaan de respect-ladder staan natuurlijk de werklozen. Zij dragen 
het hardnekkige stigma van mislukking met zich mee, ook al verloren ze hun baan 
door zoiets oncontroleerbaars als het coronavirus. Als we echt iedereen gelijkwaardig 
vinden, zouden we niet alleen moeten zorgen dat praktische beroepen meer aanzien 
(en beloning!) krijgen, maar ook echt aan iedereen de kans moeten bieden mee te doen 
op de arbeidsmarkt. Recht op werk is nog zo’n ideaal dat bij de sociaal-democratie hoort 
maar dat in 2005 uit het beginselprogramma van de PvdA is gevallen.

Kees Mosselman en Joan Muysken laten zien dat een baangarantie voor iedereen 
niet alleen wenselijk, maar ook haalbaar en betaalbaar is. Ze stellen voor de basisbaan 
op te nemen in de Participatiewet. Ook Paul de Beer vindt het tijd te erkennen dat niet 
iedereen vanzelf aan het werk kan komen. ‘We moeten terug naar een overheid die zelf 
veel meer werk creëert en subsidieert.’

Verder dit nummer: Ties Huis in ’t Veld schrijft over zijn ervaringen in kamp Moria 
afgelopen zomer (over de gelijkwaardigheid van mensen gesproken), en het nieuwe 
migratiepact van de Europese Commissie. Iris Andriessen schrijft over institutioneel 
racisme in Nederland (nog zo’n onderwerp). Lorenzo Cicchi, Philipp Genschel, Anton 
 Hemerijck en Mohamed Nasr deden onderzoek naar de bereidheid tot solidariteit van 
Europeanen onderling (die blijkt er te zijn!), Pieter Paul Slikker en Niesco Dubbelboer 
leggen uit waarom referenda de parlementaire democratie kunnen versterken en 
 Naomi Woltring schreef een boekessay over neoliberalisme binnen de PvdA.

Annemarieke Nierop, hoofdredacteur

Redactioneel
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Column

Rechtsstaat of rechtersstaat?
Door Ruud Koole
Redacteur S&D, Eerste-Kamerlid en emeritus hoogleraar 
politicologie

Ruth Bader Ginsburg is overleden. De rechter 
van het Amerikaanse Hooggerechtshof die 
zoveel heeft betekend voor gelijke rechten van 
mannen en vrouwen. Eigen ervaringen moti-
veerden haar. Toen zij, jong nog, sollic iteerde 
op een baantje als assistent bij het Hoogge-
rechtshof, kreeg zij van een rechter te horen 
dat hij geen vrouwen aannam, hoe goed zij als 
juriste ook was. Als hoogleraar kreeg zij een 
lager salaris dan haar mannelijke collega’s. 
Maar zij gaf niet op.

In 1993 werd zij benoemd tot rechter in het-
zelfde Hoog gerechtshof, dat haar decennia 
daarvoor nog als assistent had geweigerd. Er 
volgden his torische uitspraken (bijvoorbeeld 
over de gelijke toegankelijkheid tot een militair 
op leidingsinstituut), maar naar mate de tijd 
vorderde en er door Republikeinse presi denten 
meer conservatieve rechters werden benoemd, 
werd haar stem minder doorslag gevend. Al-
thans binnen het Hooggerechtshof. Daarbuiten 
rees de ster van RBG door haar vlammende min-
derheidsstandpunten bij uitspraken van het 
Hof. Zij werd een icoon van progressief Ameri-
ka. Haar laatste wens was dat gewacht zou wor-
den met de voordracht van een nieuwe rechter 
totdat de presidents verkiezingen achter de rug 
zouden zijn.

President Donald Trump heeft die wens 
niet gehonoreerd. Onfatsoenlijk snel heeft hij 
de conservatieve Amy Coney Barrett als opvol-
ger voorgedragen. De Senaat moet daarover 
beslissen. Hij speculeerde al dat de verande-
rende politieke balans in het Hooggerechts-
hof wel eens zou kunnen uitdraaien op het 
terugnemen van de bekende Roe v. Wade-uit-
spraak uit 1973, die abortus legaliseerde. Dat 
zou zeer te betreuren zijn, maar legt wel een 

twijfelachtig kenmerk van het Amerikaanse 
politieke systeem bloot.

In dat systeem hangt het dus kennelijk 
af van de politieke kleur van de (meerder-
heid van) rechters af of de mogelijkheid van 
abortus bestaat of niet. Deze uiterst politiek 
beladen kwestie wordt dus beslist door een 
niet-gekozen college van negen rechters, die 
op grond van politieke overwegingen voor 
het leven worden benoemd en die in poli-
tieke kwesties hun privé-voorkeuren laten 
doorklinken. Waren onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid niet basisvereisten voor de 
rechterlijke macht in een rechtsstaat? Tot 
het midden van de twintigste eeuw gold in 
de Verenigde Staten nog de zogeheten politi-
cal questions doctrine: rechters dienden zeer 
terughoudend te zijn bij het beoordelen van 
politiek zwaar beladen zaken. Daar stapte 
men in de jaren vijftig van af. Spraakmakende 
uitspraken over rassensegregatie (1954) en 
abortus (1973) maakten het Hooggerechtshof 
populair bij progressief Amerika. Ruth Bader 
Ginsburg, hoezeer ook voorvechtster van het 
recht op abortus, had daar overigens bedenkin-
gen bij. Het Hof liep volgens haar te ver voor de 
troepen uit, waardoor de abortus kwestie een 
politieke splijtzwam zou blijven.

Vanuit democratisch oogpunt is het be-
zwaarlijk dat niet-gekozen rechters knopen 
doorhakken die een zware politieke lading 
hebben. Wie in 1973 een dergelijke politieke 
rol van het Hooggerechtshof toejuichte, heeft 
nu weinig in te brengen tegen de poging van 
conservatieve krachten om hetzelfde te probe-
ren de andere kant op. Rechtersrecht (dikas-
tocratie) toen, lokt rechtersrecht nu uit. Veel 
beter is het de political questions doctrine weer 
in ere te herstellen. Politieke kwesties moeten 
niet in de rechtszaal door rechters zonder 
electoraal mandaat worden beslist, maar in 
de politieke arena. Een rechtsstaat is immers 
geen rechtersstaat.
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Toen kwam de brand
Het inferno van Moria is een direct uitvloeisel van het falende 
Europese asielbeleid. Eind september presenteerde de Europese 
Commissie een nieuw migratiepact. Maar ook dat is te vrijblijvend. 

TIES HUIS IN ’T VELD

Beleidsmedewerker buitenlandse zaken voor het internationaal secretariaat en de Tweede-Kamerfractie van de PvdA 

In de nacht van 8 op 9 september veranderde 
een vuurzee het vluchtelingenkamp Moria op 
het Griekse eiland Lesbos in een apocalyptisch 
maanlandschap. De vlammen maakten een 
definitief einde aan het meest beruchte vluch-
telingenkamp in de Europese Unie. Hiermee 
is het menselijk drama nog niet ten einde. Al-
lesbehalve. De bouw van een nieuw ‘tijdelijke’ 
tentenkamp — Moria 2.0 — laat zien dat de 
Europese Unie en Griekenland nog altijd geen 
verantwoordelijkheid nemen voor de vele mi-
granten die hun leven waagden om Europa te 
bereiken en die nu geen kant meer op kunnen. 
Zo lang niemand zijn vingers wil branden 
aan een echte oplossing, zal elke halfslachtige 
poging tot het hervormen van het Europese 
migratie- en asielbeleid stranden op Lesbos.

In augustus werkte ik vier weken als vrijwil-
liger voor ‘Movement on the Ground’ op Les-
bos. Voor mijn eerste werkdag in kamp Moria 
had ik de naïeve hoop dat het mee zou vallen. 
Dat de kranten uit sensatiezucht de situatie 
hadden aangedikt en dat binnen de Europese 
Unie een dergelijk drama simpelweg niet mo-
gelijk was. De geur van verrot voedsel en urine 
verraadde bij aankomst dat ik het mis had. De 
verbazing en het ongeloof hebben mij daarna 
niet meer losgelaten. 

De vluchtelingen verbleven voor de brand 
al ruim zes maanden in lockdown. Met het 
virus als een zwaard van Damocles boven hun 

hoofd en zonder de mogelijkheid het kamp te 
verlaten vielen ze terug op de harde realiteit 
van Moria: ‘huisjes’ van beschimmeld tent-
doek, overal ongedierte — vooral muizen en 
luizen — en een tekort aan toiletten, douches 
en stromend water.

In Nederland hebben we het vaak over 
het lot van de alleenstaande kinderen op de 
Griekse eilanden, en niet ten onrechte. Elke 
dag liep ik langs een hoog hek met opgerold 
prikkeldraad waarachter zeventig van de 
meest jonge en kwetsbare jongens en meisjes 
leefden. De kleurrijke muurschilderingen 
op de containers waarin de kinderen sliepen 
konden het gevoel van gevangenschap niet 
verhullen. Een vrijwilliger van Stichting Boot-
vluchteling vertelde dat sommige kinderen 
aan de ellende proberen te ontsnappen door 
zichzelf te verminken. Zodat ze, gewond, even 
de realiteit van de dag kunnen vergeten in het 
veilige kantoor van de dokter.

Geen crisis is blijkbaar heftig 
genoeg om de lidstaten echt 
in actie te laten komen
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Brand verwoestte in de nacht van 8 op 9 september vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos.
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Tegelijkertijd vergeten we door de aan-
dacht voor deze kinderen de verschrikkelijke 
situatie waar ook vrouwen, bejaarden, gehele 
gezinnen en — onderaan de empathie-pira-
mide — jongemannen zich in bevinden. Hoe is 
het toch mogelijk dat we als Europeanen deze 
mensen aan hun lot overlaten? 

Turkije-deal

Het uitblijven van een oplossing voor de 
migranten op de Griekse eilanden is onlosma-
kelijk verbonden met de EU-Turkije-deal die 
in maart 2016 werd gesloten. In de maanden 
daarvoor kwamen duizenden migranten 
per dag aan op de Griekse eilanden — op een 
gegeven moment zelfs zevenduizend per dag 
op Lesbos.1 Tegen de achtergrond van het 
groeiende rechtspopulisme waren regerings-
leiders vastbesloten een einde te maken aan 
de ongelimiteerde komst van vluchtelingen 
naar Europa. Turkije zou zijn grens beter gaan 
bewaken en zo mensensmokkel tegengaan — 
in ruil voor € 6 mrd van de EU voor de opvang 
van Syrische vluchtelingen in Turkije. Kwamen 
er toch migranten aan op de Griekse eilanden 
dan zouden die na een snelle asielprocedure 
worden teruggestuurd naar Turkije. Voor elke 
Syrische vluchteling die werd teruggestuurd 
naar Turkije zou de EU een Syriërs rechtstreeks 
uit Turkije opnemen.2

Vier jaar na het sluiten van de deal conclu-
deert Gerald Knaus, architect van het akkoord, 
dat de afspraken zijn mislukt.3 Daarbij wijst 
hij op het feit dat van uitzetting van afgewezen 
asielzoekers en hervestiging van vluchtelingen 
uit Turkije nauwelijks iets terecht is gekomen. 
Tot nu toe heeft de EU slechts 25.000 Syriërs uit 
Turkije toegelaten, oftewel een half procent 
van het totale aantal Syriërs in Turkije.4

Toch is de conclusie van Knaus te kort door 
de bocht. Want voor wie de afspraken met Tur-
kije primair draaiden om het verminderen van 
de aankomsten in Europa is de deal geslaagd. 
Volgens de Europese Commissie daalden de 
aankomsten van migranten in de eerste drie 
jaar na de Turkije-deal zelfs met 97 %.5 

Voor veel lidstaten viel hiermee plotsklaps 
de druk weg om de afspraken na te komen. 
Lidstaten als Hongarije, Polen en Tsjechië wei-
gerden ronduit om mensen op de vlucht op 
te nemen. Door zich te verschuilen achter de 
‘schaamteloze’ houding van deze landen kon-
den ook andere EU-landen, inclusief Neder-
land, hun verantwoordelijkheid ontlopen.6 
Want waarom zou je als land een stapje extra 
zetten als anderen niet meedoen?7 Er ont-
stond een situatie waarin lidstaten jarenlang 
hun verantwoordelijkheid konden afschuiven 
en het probleem van de vluchtelingen groten-
deels in Griekenland konden houden.

Deze dynamiek vindt niet alleen in Europa 
plaats, maar ook in Griekenland zelf. Zowel de 
voormalig linkse premier Alexis Tsipras, als de 
huidige rechtse premier Kyriakos Mitsotakis, 
houdt de migranten liever op de afgelegen 
eilanden. Steden als Athene en Thessaloniki 
hebben immers ook geen trek om het pro-
bleem van de migranten over te nemen. Het is 
de eilandbewoners duidelijk dat ze er alleen 
voor staan. 

In een treffend verslag in de Volkskrant om-
schreef journalist Jarl van der Ploeg het ver-
haal van de visser Stratos Valamios. In oktober 
2015 voer hij menig ochtend uit om eigenhan-
dig mensen uit het water te redden. ‘Hij redde 
altijd eerst de kinderen — honderden in totaal 
— en kwam daarna terug voor hun ouders, 
als ze niet al verdronken waren.’8 Hij stond 
niet alleen. Honderden inwoners van Lesbos 
stonden in 2015 klaar met dekens en broodjes 
om verkleumde mensen op te vangen. Aange-F
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Lidstaten konden jarenlang 
hun verantwoordelijkheid 
afschuiven en vluchtelin gen 
in Griekenland houden
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zien veel van hun voorouders in vergelijkbare 
bootjes waren gestapt nadat ze in 1922 door 
het Turkse leger uit Izmir werden verjaagd, 
voelt de plaatselijke bevolking zich van nature 
solidair met vluchtelingen.9 In de haven van 
Mytilini, de hoofdstad van het eiland, staat 
zelfs een standbeeld ter ere van een moeder 
die met haar drie kinderen naar Lesbos kwam 
voor een nieuwe start.  

Van dat sentiment is weinig over. Door de 
aanhoudende beelden van overvolle bootjes 
en vluchtelingenkampen is het toerisme met 
ruim de helft gekrompen. Inmiddels hebben 
21 van de 30 chartermaatschappijen hun 
rechtstreekse vluchten geschrapt. Vooral in 
het noordelijk gelegen dorpje Molivos is de 
klap hard aangekomen. Maria, de zorgzame 
eigenaresse van het appartementencomplex 
waar ik deze zomer als enige gast verbleef, 
is de situatie na vijf jaar dan ook ‘spuugzat’. 
Om rond te kunnen komen werkt haar 
72-jarige man weer zes maanden per jaar 
op zee als visser. Aangewakkerd door lokale 
media richt de woede van eilandbewoners als 
Maria en Stratos zich voornamelijk op niet 
gouvernementele organisaties die hulp voor 
vluchtelingen organiseren, en op de Griekse 
overheid. 

De onvrede van de eilandbewoners over 
het optreden van de overheid is te begrijpen. 
In maart verbleven er nog ruim 20.000 mi-
granten op een eiland met 85.000 inwoners. 
Doordat de Turkije-deal is vastgelopen, zitten 
duizenden mensen jarenlang vast op het ei-
land. Dit wordt versterkt door de trage Griekse 
asielprocedures, die ondanks steun van het 
Europese asielagentschap EASO nauwelijks 
zijn versneld.10 In Moria ontmoette ik families 
die pas in september 2021 een eerste afspraak 
hebben om asiel aan te vragen — in plaats van 
na de beoogde 25 dagen na aankomst. Doordat 
er altijd weer nieuwe migranten aankomen op 
het eiland, barstte Moria uit zijn voegen. 

De hoop op een oplossing die ontstond 
na de brand bleek voorbarig. Een dag na de 
brand werden weliswaar ruim vierhonderd 
alleenstaande kinderen naar het vaste land 

overgevlogen, maar de overige vluchtelingen 
— waarvan velen in de chaos ook hun laatste 
bezittingen waren kwijtgeraakt — werden aan 
hun lot overgelaten. Ruim een week verbleven 
duizenden mensen zonder beschutting, voed-
sel of medische hulp langs de rand van een 
snelweg. De intenties van een regering die be-
reid is mensen te laten creperen zijn helder. 

Dit werd des te meer duidelijk toen daags 
na het uitbreken van de brand berichten 
binnenkwamen over de bouw van een nieuw 
tijdelijk tentenkamp. Het kamp, waar plek 
is voor achtduizend mensen, is gelegen op 
een militaire basis en is reeds omringd door 
hekken. Met de bouw van dit kamp lijkt de 
regering niet alleen bestaand beleid in stand 
te houden, maar zelfs verder aan te scherpen. 
Niet eerder lukte het premier Mitsotakis zich 
te houden aan zijn belofte aan zijn kiezers om 
van de kampen gesloten centra te maken. 

In eerste instantie weigerden vluchtelin-
gen te verkassen naar het nieuwe kamp. ‘Ik 
ga nog liever dood dan dat ik daarheen ga’, 
zei een jonge moeder met haar baby in haar 
armen. De meesten besloten echter al snel de 
strijd tegen de honger en de dorst te staken. 
Bovendien had de Griekse minister van mi-
gratie Giorgos Koumoutsakos gewaarschuwd 
dat alleen personen in het nieuwe kamp kans 
maken op asiel. 

Vanuit de Europese hoofdsteden volgde 
niet de steun waar de migranten op hadden 
gehoopt. Buiten de eerste gebruikelijke reac-
ties van verontwaardiging over de ‘verschrik-
kelijke beelden’, mondde het debat al snel uit 
‘in een gesoebat over minimale aantallen’.11 Zo 
besloot Nederland slechts honderd kwetsbare 
vluchtelingen te verwelkomen. Dit gaat dan 
wel ten koste van andere kwetsbare vluchte-
lingen die wereldwijd door de Verenigde Na-
ties worden geselecteerd.

Plannen Europese Commissie

Reikhalzend werd voor een oplossing uitgeke-
ken naar het nieuwe migratiepact van de Euro-
pese Commissie, dat op 23 september werd ge-
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presenteerd. Met een speciale Taskforce Moria 
wil de Europese Unie de omstandigheden op 
de Griekse eilanden ‘aanzienlijk verbeteren’ 
en een einde maken aan de overvolle kampen.12 
Onderdeel hiervan is het herplaatsen van de 
meest kwetsbare groepen.

Voorlopig zet dit pact echter nog geen 
zoden aan de dijk. Volgens Nederlandse vrij-
willigers worden in het nieuwe kamp drie 
verschillende families gedwongen één tent 
te delen, en slapen alleenstaande mannen in 
groepen van honderdvijftig bij elkaar. Boven-
dien houdt het corona-virus ondertussen flink 
huis in het kamp, en ontbreekt het nog altijd 
aan toiletten en douches. Regen heeft het hele 
terrein in een grote modderpoel veranderd. 

Het is maar de vraag of de broodnodige 
stappen voorwaarts er zullen komen. Het 
nieuwe migratiepact berust grotendeels op 
plannen voor een efficiëntere asielprocedures. 
Onder het pact blijft de verantwoordelijkheid 
voor de behandeling van de asielverzoeken 
bij het eerste Europese land liggen waar een 
migrant aankomt. Het is dus aan landen als 
Griekenland en Italië om binnen vijf dagen de 
beoogde veiligheids- en gezondheidschecks 
uit te voeren en te beslissen over de vervolg-
procedure. In deze procedure wordt een schif-
ting gemaakt tussen kansrijke en kansarme 
asielzoekers, waarbij kansarme asielzoekers 
die geen recht op asiel hebben binnen twaalf 
weken moeten worden uitgezet. Het hele 
proces moet volgens de Commissie ‘naadloos 
op elkaar aansluiten’ om overvolle kampen te 
voorkomen.13 

Behalve dat vraagtekens gezet kunnen 
worden bij de zorgvuldigheid van deze snelle 
procedures, gaat het pact ook nauwelijks in 
op de haalbaarheid van deze ambities. Dit is 
onbegrijpelijk, want waarom zou Griekenland 
deze keer wel in staat zijn om een efficiënt 
asielstelsel op te tuigen? 

Een ander open einde is de herverdeling 
van vluchtelingen binnen Europa. Om de 
angel uit het verhitte migratiedebat te halen 
besloot Eurocommissaris Ylva Johansson af te 
zien van verplichte quota voor lidstaten om 
vluchtelingen op te nemen. In plaats daarvan 
kunnen landen kiezen tussen de opvang van 
vluchtelingen, of het aanbieden van hulpmid-
delen (tenten, dekens of geld) of hulp bij te-
rugkeer van afgewezen asielzoekers. 

Het voordeel van deze aanpak is dat het 
plan niet bij voorbaat is afgeschoten, zelfs 
niet door de Hongaarse premier Viktor Or-
bán. Het nadeel van dit cafetaria-model is dat 
de Commissie bij elke crisis smekend met de 
pet moet rondgaan langs Europese hoofdste-
den. Door deze vrijblijvendheid zal telkens 
op nieuw een gepolitiseerde discussie over 
de opvang van vluchtelingen ontstaan. En als 
we één ding van de brand in kamp Moria heb-
ben geleerd, is het wel dat geen crisis heftig 
genoeg is om lidstaten echt in actie te laten 
komen. 

De komende tijd zijn de lidstaten met het 
Europees Parlement aan zet om deze plooien 
glad te strijken. Daarbij zullen de ogen met 
name gericht zijn op het Duitse voorzitter-
schap van de EU. Het verbaast niemand dat 
juist Duitsland besloot om na de brand de 
meeste vluchtelingen een veilig thuis te bie-
den. Door haar ervaring lijkt bondskanselier 
Angela Merkel als enige te beseffen dat her-
plaatsing van vluchtelingen niet alleen de 
situatie op de Griekse eilanden kan verlichten, 
maar ook een nieuw Europese asielbeleid 
dichterbij brengt. 

Want alleen door zelf een stap extra te doen 
kan Merkel met gezag een beroep doen op alle 
betrokken partijen. Zodat zowel Griekenland 
als de rest van Europa niet langer wegkijken 

Ties Huis in ’t Veld Toen kwam de brand

In het nieuwe kamp slapen 
alleenstaande mannen in 
groepen van honderdvijftig 
bij elkaar
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maar gezamenlijk verantwoordelijkheid ne-
men voor een Europees probleem. Met ‘nooit 
meer Moria’ als ultiem uitgangspunt. Laten 

we als Europeanen het Duitse voorbeeld vol-
gen en eindelijk de handen ineen slaan om tot 
menswaardige oplossingen te komen.

Ties Huis in ’t Veld Toen kwam de brand
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Institutioneel racisme in 
Nederland
In de Nederlandse samenleving is religie (islam) een belangrijke 
scheidslijn. Dat betekent niet dat we ongelijkheid op basis van 
afkomst en huidskleur kunnen negeren. Racisme en discrimi-
natie komen voor op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en in het 
onderwijs. De overheid moet een maatschappij-brede visie ont-
wikkelen op de aanpak van racisme en discriminatie. Anders zit 
racisme straks niet alleen in mensen en instituties, maar ook in 
onze digitale systemen.

IRIS ANDRIESSEN

Onderzoeker op het terrein van diversiteit, discriminatie en inburgering bij het Verwey-Jonker Instituut

Sinds de dood van de zwarte Amerikaan 
George Floyd, die door politiegeweld om 
het leven kwam, worden overal in de wereld 
antiracisme-demonstraties georganiseerd. 
Een van de veelgehoorde doelen van deze 
betogingen is het stoppen van institutioneel 
racisme. De term wordt inmiddels veelvuldig 
gebruikt in de media en het publieke debat. 
Niet altijd is duidelijk wat onder institutio-
neel racisme wordt verstaan en de definities 
van verschillende partijen lopen soms ver 
uiteen. 

In dit artikel ga ik in op de manier waarop 
de centrale concepten discriminatie, racisme 
en institutioneel racisme gehanteerd worden 
door organisaties die zich bezighouden met 
discriminatie en racisme. Ik bespreek vervol-
gens in welke mate er sprake is van discrimi-
natie op de cruciale levensdomeinen leren, 
werken en wonen en welke groepen er het 
meest door getroffen worden.

Discriminatie

Over het begrip discriminatie bestaat een gro-
te mate van overeenstemming als we kijken 
naar de gehanteerde definities en omschrij-
vingen van de onderzochte organisaties en 
instituties.1 Discriminatie betreft het anders, 
ongelijk of nadelig behandelen van perso-
nen op basis van beschermde kenmerken of 
specifieke kenmerken die er voor de situatie 
niet toe doen.2 Het verbod op discriminatie is 
in de wet geregeld. Daarnaast is het ook een 
maatschappelijke norm: mensen beschouwen 
discriminatie als een morele overtreding.3 

Echter, mensen verschillen van mening 
over wanneer er sprake is van discriminatie 
en wanneer van een gerechtvaardigd onder-
scheid. Zo wordt het recht discriminatoir 
te beledigen door sommige mensen verde-
digd onder verwijzing naar de vrijheid van 
meningsuiting.4 Of men vindt een andere 
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of strengere toekenning van bijvoorbeeld 
uitkeringen aan mensen met een migratie-
achtergrond gerechtvaardigd vanuit het idee 
dat zij dit minder ‘verdienen’.5

Het is moeilijk om discriminatie te herken-
nen. Vaak ontbreekt goede vergelijkingsinfor-
matie om zeker te weten of er sprake is van 
een andere, ongerechtvaardigde behandeling 
die toegeschreven kan worden aan specifieke 
kenmerken zoals etnische achtergrond, 
huidskleur of religie.6 Mensen twijfelen dan 
ook vaak over of ze te maken hadden met 
discriminatie. Hoe kan iemand bijvoorbeeld 
zeker weten te zijn afgewezen voor een sol-
licitatiegesprek vanwege een achtergrond of 
achternaam? Is de afwijzingsreden echt dat ie-
mand niet goed in het team past of dat andere 
kandidaten beter aan ‘het profiel’ voldeden, of 
spelen er andere zaken?

Mensen die zelf weinig tot geen discrimi-
natie ervaren kunnen het gevoel krijgen dat 
‘sommige mensen overal discriminatie zien’. 
Dit is te verklaren doordat personen die vaker 
te maken krijgen met discriminatie onbe-
doeld beter getraind raken in het herkennen 
van signalen die mogelijk duiden op discrimi-
natie. Personen uit geprivilegieerde groepen 
krijgen deze ‘training’ niet of veel minder, 
waardoor zij doorgaans minder sensitief zijn 
in het herkennen van discriminatie.7

Racisme

Als we kijken naar hoe racisme wordt gede-
finieerd door de onderzochte instanties dan 
zien we dat definities daar uiteen beginnen te 
lopen. Een aantal organisaties beschouwt ra-
cisme als discriminatie op grond van etnische 

afkomst, huidskleur of religie. Dit vinden we 
bijvoorbeeld terug in een brief van de ministers 
van Sociale zaken en Werkgelegenheid en van 
Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer over 
rassendiscriminatie, in publicaties van de WRR 
en op de website van Amnesty International.8

Een andere invalshoek is om racisme te 
zien als een overtuiging of denkkader waarin 
‘rassen’ bestaan die onderling van elkaar 
zouden verschillen, en waarbij sprake is van 
rangschikking. Aan de verschillende ‘rassen’ 
worden dan eigenschappen toegekend, die 
tot ongelijke uitkomsten in de praktijk leiden. 
Het gaat er in dit concept van racisme dus om 
dat ‘ras’ als betekenisvol wordt gezien en als 
belangrijk ordeningsprincipe in de samenle-
ving wordt gebruikt. Dit ordeningsprincipe 
kan vervolgens gedrag en handelen beïnvloe-
den, bijvoorbeeld via impliciete en expliciete 
vooroordelen en stereotypen. 

In de samenleving kan bijvoorbeeld het im-
pliciete idee leven dat zwarte mensen minder 
goed leiding kunnen geven. Zo’n idee wordt 
gelegitimeerd en gereproduceerd doordat 
er weinig zwarte mensen in leidinggevende 
posities zichtbaar zijn. Dat idee kan ertoe 
leiden dat bij een vacature voor een leiding-
gevende functie eerder een wit persoon wordt 
aangenomen. In deze visie zijn racisme en 
discriminatie geen synoniemen, maar kan ra-
cisme leiden tot (en dus zichtbaar worden als) 
discriminatie.

Stereotypen en vooroordelen

De inhoud van stereotypen kan verschillen 
naar (etnische) groepen en dat maakt het 
soms lastig zulke stereotypen te herkennen. 
Aziatische bevolkingsgroepen worden stereo-
typisch wel geportretteerd als ‘slim’, met de 
connotatie van ‘sluw’. Groepen met Afrikaanse 
roots worden daarentegen minder snel stereo-
typisch geassocieerd met cognitieve prestaties, 
maar juist wel met atletische vaardigheden.9

Wat het ook lastig maakt om stereotypen 
te herkennen is dat ze soms vermomd zijn als 
‘vriendelijke’ stereotypen. Het idee dat zwarte 

In Europa worden vooral 
moslims gezien als de ander
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mensen zo atletisch zouden zijn, lijkt op het 
eerste gezicht misschien positief.10 Maar het is 
niet toevallig een competentie die maatschap-
pelijk minder hoog staat aangeschreven dan 
cognitieve vaardigheden.

De specifieke invulling van stereotypen 
kunnen we terugvoeren op de dimensies 
warmte en competentie.11 Warmte verwijst er-
naar of een groep als bedreiging wordt gezien 
voor individuele- en groepsbelangen. Oftewel 
ben je vriend of vijand? Competentie verwijst 
naar de mate waarin een groep de mogelijk-
heid wordt toegeschreven die bedreiging ook 
daadwerkelijk te realiseren. Een ‘outgroup’ 
waarvan wordt gedacht dat deze geen bedrei-
ging vormt — ook niet als ze dat zouden willen 
— roept eerder medelijden op en wordt pater-
nalistisch bejegend. Bijvoorbeeld ouderen en 
mensen met een fysieke beperking die vaak als 
‘warm en minder competent’ worden gezien.

Groepen waarvan gedacht wordt dat zij 
een bedreiging willen en kunnen vormen boe-
zemen angst in en roepen negatieve reacties 
op zoals afkeer en minachting. Mensen met 
een migratie-achtergrond hebben hiermee te 
maken, maar ook mensen met een psychische 
beperking.12 

Huidskleur en religie

‘Ras’ wordt doorgaans geassocieerd met 
huidskleur. Maar racisme en discriminatie op 
grond van ‘ras’ worden ook wel breder opge-
vat en verwijzen naast huidskleur ook naar 
etnische afkomst en religie — specifiek naar 
het islamitisch geloof. In de Verenigde Staten 
is huidskleur de meest dominante scheidslijn 
in de samenleving. Deze scheidslijn is mede 
gevormd door het slavernijverleden en de ra-
cistische Jim Crow-wetten.13 

In de Europese context worden scheidslij-
nen ook geconstrueerd langs de lijn van reli-
gie.14 Moslims worden in Europa bij uitstek 
gezien als de ‘ander’. Daarbij wordt vaak na-
druk gelegd op andere en vaak negatief geper-
cipieerde culturele gebruiken (halal slachten, 
dragen van een hoofddoek) en waardeoriën-

taties (bijvoorbeeld man-vrouwverhoudingen 
en opvattingen over seksualiteit). 

De discriminatiegronden etnische achter-
grond, religie en huidskleur zijn veelal met 
elkaar verweven in de dagelijkse ervaringen 
van mensen.15 Wanneer iemand op basis van 
zijn ‘Marokkaanse uiterlijk’ wordt uitgeschol-
den voor ‘vieze moslim’, lopen de gronden 
etnische achtergrond en religie bijvoorbeeld 
in elkaar over.

Institutioneel racisme

Hoewel de term institutioneel racisme de 
laatste tijd veel gebezigd wordt, zijn bij de 
meeste organisaties die we bekeken geen 
definities van de term te vinden. Wel wordt er 
verwezen naar onderzoeken die iets zeggen 
over de mate van discriminatie op grond van 
herkomst, huidskleur of religie in of door 
formele instituties zoals het onderwijs, de 
arbeidsmarkt, de woningmarkt, de politie, of 
overheidsdiensten. 

In het publieke debat wordt de term insti-
tutioneel racisme gebruikt om aan te duiden 
dat er sprake is van iets systemisch. Racisme 
als denkkader kan nog worden opgevat als 
persoonlijke overtuigingen van individuen. 
De toevoeging institutioneel verwijst naar het 
ingebed zijn van zo’n racistisch denkkader 
in instituties, waardoor ongelijke kansen en 
uitkomsten voor bepaalde groepen ontstaan 
of blijven bestaan. 

Wat wordt verstaan onder die instituties 
loopt echter sterk uiteen. Soms worden alleen 
formele instituties meegenomen, zoals de 
rechtspraak, de arbeidsmarkt en het onderwijs. 
In andere definities van institutioneel racisme 
worden ook informele instituties geïncludeerd 
en gaat het ook om sociale normen en waar-
den. Een tweede verschil betreft of het alleen 
gaat om geformaliseerde (geschreven) regels, 
procedures en beleid, of dat ook informele 
(ongeschreven) regels bedoeld worden. Onder 
die informele regels vallen dan ook houdingen 
en overtuigingen van medewerkers binnen een 
institutie, of mensen in de samenleving. 

Iris Andriessen Institutioneel racisme in Nederland
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Er zijn in de verschillende invullingen van 
het begrip institutioneel racisme ook overeen-
komsten aan te wijzen. Elke uitleg van het con-
cept gaat uit van een denkkader (racisme) dat 
ingebed is in instituties en dat van daaruit het 
handelen en het gedrag van mensen binnen 
instituties beïnvloedt, met ongelijke kansen 
en uitkomsten tussen groepen als gevolg. In-
stitutioneel racisme wordt dus zichtbaar in de 
uitkomsten, een beetje zoals zichtbaar wordt 
dat er een mol onder het grasveld zit doordat 
er aan de oppervlakte molshopen ontstaan.  

Om vast te stellen in welke mate er sprake 
is van institutioneel racisme moeten we vast-
stellen of er sprake is van een ongelijkheid 
tussen groepen die terug te voeren is op een 
racistische overtuiging die vervat zit in syste-
men, beleid en procedures, sociale normen of 
conventies. Dat is geen makkelijke opgave. Een 
meer indirecte manier is te kijken waar insti-
tutioneel racisme zichtbaar wordt. Dit doen 
we door te kijken naar de optelsom van on-
gelijke kansen en uitkomsten voor bepaalde 
groepen op verschillende domeinen van de 
samenleving. 

Om bij de eerdere metafoor te blijven: de 
aanwezigheid van verschillende molshopen 
duidt op de aanwezigheid van een mol. Wan-
neer discriminatie en negatieve beeldvorming 
van dezelfde groepen op verschillende terrei-
nen worden vastgesteld, dan wordt duidelijk 
dat het hier geen incidenten meer betreft. Er is 
dan sprake van een systematische achterstel-
ling van bepaalde groepen in de samenleving. 

Denken in hiërarchieën

Om iets te kunnen zeggen over de denkbeel-
den van mensen ten aanzien van groepen wor-
den vaak metingen van de gepercipieerde et-
nische hiërarchie in de samenleving gebruikt. 
Kortom: welke etnische groepen worden door 
mensen hoog en welke groepen worden lager 
op een hiërarchische ladder gezet? Doorgaans 
wordt een thermometerscore gebruikt om die 
hiërarchieën in beeld te brengen. 

Respondenten wordt gevraagd op die 
thermometer — die loopt van nul tot honderd 
— aan te geven hoe koud of warm hun gevoe-
lens zijn ten opzichte van specifieke groepen. 
Nul staat daarbij voor heel koude en honderd 
voor heel warme gevoelens. Door scores die 
aan specifieke groepen worden gegeven te 
middelen, wordt een rangorde van groepen 
verkregen. 

In de samenleving wordt over sommige 
groepen met meer warmte gedacht dan over 
andere groepen. Groepen onderin de hiërar-
chie (koude gevoelens) worden door respon-
denten gestereotypeerd als meer sociaal en 
cultureel afwijkend en lijken meer te maken te 
hebben met discriminatie in de samenleving.16 

Groepen plaatsen zichzelf altijd bovenaan 
in de hiërarchie. Dit fenomeen staat bekend 
als ‘ingroup love’. Andere groepen worden 
daaronder geplaatst in een specifieke volg-
orde en over die volgorde is binnen een sa-
menleving grote mate van overeenstemming. 
Bepaalde groepen worden dus vrijwel altijd 
hoog in de hiërarchie gezet en bepaalde groe-
pen juist laag. Die overeenstemming duidt op 
een gedeeld systeem of denkkader. 

De meest recente hiërarchie-meting onder 
de Nederlandse bevolking van het SCP stamt 
uit 2015.17 In een matrix kan worden weergege-
ven hoe groepen over elkaar denken (zie tabel 
1). Links verticaal staan de groepen die hun 
mening geven over de groepen die we rechts 
horizontaal hebben weergegeven. We geven 
steeds de gemiddelde score van een bepaalde 
groep weer. Daarbij gebruiken we een hoge 
temperatuur om aan te geven wanneer het om 

Iris Andriessen Institutioneel racisme in Nederland
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met name mannelijke 
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gemiddeld warme gevoelens gaat (>50) ten op-
zichte van een groep en een lage temperatuur 
(<50) wanneer het om koude gevoelens gaat. 

In één oogopslag wordt op die manier dui-
delijk dat er in de Nederlandse samenleving 
sprake is van een etnische hiërarchie waarbij 
Nederlanders zonder migratie-achtergrond 
bovenaan in de hiërarchie staan. Over de 
andere etnische groepen wordt minder po-
sitief gedacht, met name over Marokkaanse 
Nederlanders. Uit de volgorde van de groepen 
wordt ook duidelijk dat huidskleur niet het 
dominante of enige principe is waarlangs ste-
reotypering en uitsluiting plaatsvindt. Over 
Surinaamse Nederlanders wordt doorgaans 
positief gedacht, terwijl de gevoelens over 
Antilliaanse Nederlanders gemiddeld minder 
warm zijn. 

Hoewel de gevoelens ten opzichte van 
Surinaamse Nederlanders doorgaans positief 
zijn, vertaalt zich dat niet in een gelijke be-
handeling op cruciale levensterreinen, zoals 
verwacht zou worden vanuit de theorie van de 
etnische hiërarchie. Wellicht dat hier ’welwil-
lend’ racisme een rol speelt. In een onderzoek 
op de arbeidsmarkt werden stereotypen van 
werkgevers en intermediairs onderzocht.18 Zij 
typeerden Surinaamse Nederlanders bijvoor-
beeld als ‘gezellige mensen, maar niet zulke 
goede leidinggevenden’. 

Warme gevoelens, die ondertussen dus wel 
promotie en vooruitgang op de maatschap-
pelijke ladder in de kiem smoren. Surinaamse 
Nederlanders zelf zijn met name tussen 2006 
en 2011 minder positief geworden over de 
mate waarin zij ingesloten zijn door Neder-
land. De mate van ervaren discriminatie is 
flink toegenomen en het gevoel van thuis zijn 
in Nederland is gedaald. Steeds minder erva-
ren zij Nederland als een open en gelijkwaar-
dige samenleving.19 

Onderwijs

Een veelbesproken thema binnen het onder-
wijs is de onderadvisering van leerlingen met 
een migratie-achtergrond. Er is echter weinig 
empirische bewijs dat dit systematisch gebeurt 
voor leerlingen met een migratie-achtergrond. 
Een onderzoek van Driesen laat bijvoorbeeld 
zien dat geen sprake is van onderadvisering op 
basis van migratie-achtergrond,20 maar wel van 
overadvisering van leerlingen met hoogopge-
leide ouders.21 Het CPB constateert in de policy-
brief uit 2019 dat leerlingen met laagopgeleide 
ouders of van ouders met een laag inkomen te 
maken hebben met onderadvisering. Onder 
deze leerlingen zijn ook veel leerlingen met een 
migratie-achtergrond, maar die achtergrond 
werd niet als zelfstandig effect gevonden.22 
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Tabel 1 Etnische hiërarchie in de Nederlandse samenleving op basis van 
temperatuurscores van 0 (koud) tot 100 (warm)

Migratie-
achtergrond

Over Nederlanders 
zonder migratie-

achtergrond

Over Suri-
naamse Ne-
derlanders

Over 
Turkse Neder-

landers

Over Antilli-
aanse Neder-

landers

Over Marok-
kaanse Neder-

landers

Zonder 72 63 57 53 45

Turks 65 51 70 43 49

Marokkaans 68 66 56 68 71

Surinaams 68 70 59 55 50

Antilliaans 68 66 56 68 49

Bron: Huijnk en Andriessen  (2016). ‘Integratie in zicht?’ Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.



S &   D Jaargang 77 Nummer 5 Oktober 2020

1717

Wanneer de eindtoets een hoger niveau 
uitwijst dan het advies van de leraar kunnen 
leerlingen in aanmerking komen voor een 
heroverweging, waarin het advies bijge-
steld kan worden. Het CPB concludeert dat 
kinderen met een migratie-achtergrond en 
kinderen van ouders met een hoger inkomen 
een grotere kans hebben op een bijstelling 
van het advies. Kinderen van ouders met een 
laag opleidingsniveau hebben daarentegen 
een lagere kans op een bijstelling. Opleiding-
sniveau van de ouders is dus de belangrijkste 
voorspeller voor onder- of overadvisering in 
het onderwijs.

Een ander thema binnen het onderwijs be-
treft stagediscriminatie. Diverse ervaringson-
derzoeken wijzen uit dat leerlingen met een 
migratie-achtergrond discriminatie ervaren 
bij het zoeken naar een stage en meer moeite 
moeten doen om een stageplek te bemachti-
gen.23 Er zijn daarmee diverse aanwijzingen 
dat discriminatie een rol speelt in de kansen 
van studenten om aan hun opleidingsvereis-
ten te voldoen en om hun eerste stappen op de 
arbeidsmarkt te zetten. 

Een studie uit 2005 bevestigt dat er ook 
feitelijk sprake is van discriminatie in de 
selectie van studenten voor een stage.24 Dit 
onderzoek geeft geen antwoord op de vraag of 
zich hier verschillen voordoen naar de mate 
van feitelijke discriminatie tussen verschil-
lende groepen en op verschillende gronden. 
Ervaringsonderzoek laat zien dat studenten 
met een Turkse (29%), Marokkaanse (24%), en 
Surinaamse (22%) achtergrond de moeite die 

zij hadden om een stageplek te vinden vaak 
toeschrijven aan discriminatie.25 Studenten 
met een Antilliaanse achtergrond denken 
iets minder vaak dat zij moeilijk een stage 
konden vinden door discriminatie (14%). In de 
gedachten van Nederlandse studenten zonder 
migratie-achtergrond speelt discriminatie 
nauwelijks een rol als factor in het vinden van 
een stageplek (2%).

Arbeidsmarkt

Op de arbeidsmarkt is keer op keer overtui-
gend aangetoond dat er sprake is van discri-
minatie op basis van etnische achtergrond.26 
Door gebruik te maken van zogenoemde prak-
tijktests wordt geobserveerd of het voor de 
kansen van een sollicitant uitmaakt wat diens 
etnische achtergrond is. Dat gebeurt door 
twee (of meer) fictieve sollicitanten te laten 
solliciteren op een bestaande vacature. De sol-
licitanten verschillen in etnische achtergrond 
maar zijn wat betreft productieve kenmerken 
zoals opleiding, werkervaring en compe-
tenties gelijkwaardig. Door alle andere ken-
merken van de fictieve sollicitanten gelijk te 
houden wordt gekeken of de etnische achter-
grond — meestal gesignaleerd door de naam 
van de fictieve sollicitant — een rol speelt in 
de kansen op de arbeidsmarkt. Dat blijkt zo te 
zijn want onderzoek vindt consequent dat een 
migratie-achtergrond de kansen van sollici-
tanten verlaagt. 

Niet alleen geven werkgevers gemiddeld 
de voorkeur aan Mark boven Mohammed: ze 
geven deze voorkeur ook regelmatig expliciet 
mee aan uitzendbureaus wanneer zij hen om 
uitzendkrachten vragen.27 Uitzendbureaus 
die met dergelijk discriminerende verzoeken 
geconfronteerd worden, geven vaak aan be-
reid te zijn in de selectie rekening te houden 
met deze voorkeuren.28

Wat de precieze grond is van de gecon-
stateerde discriminatie (religie, etnische 
achtergrond of huidskleur) is op basis van de 
genoemde praktijktests niet goed te zeggen. 
Deze wordt vaak indirect gemeten. Zo wordt 
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Onderzoek bevestigt 
consequent dat een migratie-
achtergrond de kansen van 
sollicitanten verlaagt
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discriminatie van bijvoorbeeld moslims ge-
meten via groepen waarvan een groot deel van 
de leden zich als moslim identificeren, zoals 
Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroepen.29 

De resultaten zijn echter niet eenduidig. 
Recent onderzoek laat zien dat Marokkaanse, 
Turkse en Antilliaanse Nederlanders te maken 
hebben met aanzienlijke discriminatie op de 
arbeidsmarkt en dat de mate van discrimi-
natie wat minder groot is voor Surinaamse 
Nederlanders.30 Dit komt overeen met het 
beeld dat oprijst uit de meting van de etnische 
hiërarchie. Ander onderzoek vindt geen ver-
schil in de mate van discriminatie van deze 
groepen.31

Woningmarkt

Ook op de woningmarkt is discriminatie 
aangetoond. Uit onderzoek van de Groene 
Amsterdammer uit 2018 blijkt dat discriminatie 
in de particuliere huursector in Nederland 
regelmatig voorkomt.32 Onderzoeken in 
Utrecht en Amsterdam toonden vervolgens 
aan dat verhuurmakelaars bereid zijn om te 
voldoen aan discriminerende verzoeken van 
huiseigenaren om woningzoekenden met 
een migratie-achtergrond uit te sluiten.33 Ook 
krijgen woningzoekenden met een migratie-
achtergrond minder vaak een positieve 
reactie — ‘de woning is nog beschikbaar en u 
komt in aanmerking om deze te huren’ — dan 
vergelijkbare kandidaten zonder migratie-
achtergrond.34

Uit een metastudie van 25 studies in 15 
landen blijkt dat met name mannelijke wo-
ningzoekenden met een Arabisch klinkende 
naam gediscrimineerd worden.35 In het 
eerdergenoemde onderzoek in Amsterdam 
worden in de praktijktests namen gebruikt 
die bepaalde etnische groepen moeten signa-
leren. De Ghanese naam wordt in dit onder-
zoek het meest gediscrimineerd; de naam die 
een Turkse vrouw signaleert heeft niet minder 
kans op een woning dan de naam van de Ne-
derlandse woningzoekende zonder migratie-
achtergrond. 

Kandidaten met Hindostaanse en Ara-
bische namen hebben wel minder kans op 
succes dan de autochtone kandidaten. Het 
is lastig hier duidelijke conclusies aan te ver-
binden omdat niet duidelijk is in hoeverre 
verhuurders namen correct met herkomst-
groepen associëren. Zo bleek in een studie op 
de arbeidsmarkt dat werkgevers bijvoorbeeld 
veel moeite hadden de Hindoestaanse namen 
te plaatsen.36

Maatschappij-brede visie nodig

Het zijn steeds dezelfde groepen die te maken 
hebben met structurele ongelijkheid in kan-
sen en uitkomsten op verschillende domeinen 
van de Nederlandse samenleving. Dat wijst 
er dus op dat er in Nederland sprake is van 
institutioneel racisme. Institutioneel racisme 
wordt immers zichtbaar in de systematische 
uitsluiting, achterstelling en ongelijke behan-
deling van mensen met een migratie-achter-
grond op diverse levensterreinen. In dit arti-
kel zijn slechts enkele terreinen beschreven. 
Hierbij is breed gekeken naar discriminatie op 
grond van huidskleur, etnische achtergrond 
en religie omdat in de uitsluiting zelf niet al-
tijd direct duidelijk is op welk van de gronden 
onderscheid wordt gemaakt. 

In Nederland blijkt religie (islam) een be-
langrijke scheidslijn in de samenleving te zijn. 
Maar ook discriminatie op basis van huids-
kleur en etnische achtergrond komt systema-
tisch voor. (Vermeende) culturele verschillen 
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Doordat discriminatie-
bestrijding verkokerd is 
per beleidsterrein blijft het 
systemische karakter van 
racisme buiten beeld
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worden uitvergroot en gebruikt om sociale 
afstand en uitsluiting te legitimeren. We zien 
het resultaat hiervan in discriminatie van 
onder meer Turkse en Marokkaanse Nederlan-
ders in het onderwijs (stagediscriminatie), en 
op de arbeidsmarkt en de woningmarkt. 

De overheid is in de eerste plaats verant-
woordelijk voor vrijwaring van discriminatie 
en racisme in Nederland. Zij moet daarin een 
veel grotere rol spelen dan nu gebeurt. De 
laatste kamerbrief over de kabinetsaanpak 
van discriminatie in Nederland (15 juni 2020) 
is vooral een erkenning van het bestaan ervan. 
Er staan geen nieuwe concrete overheidsmaat-
regelen in om discriminatie aan te pakken.37 
Een maatschappij-brede visie op de onderlig-
gende werking van discriminatie en racisme 
lijkt vooralsnog te ontbreken. 

Door de programma’s van discriminatiebe-
strijding ‘verkokerd’ naar beleidsterrein of sa-
menlevingsdomein te organiseren — denk aan 
bestrijding van discriminatie op de arbeids-
markt of op de woningmarkt — dreigt het sys-
temische karakter van racisme buiten beeld te 
blijven. Er wordt dan ingezet op beleidsmaat-
regelen die verhinderen dat vooroordelen 
of negatieve stereotypen een rol spelen in de 
kansen van groepen op de arbeidsmarkt of in 

het onderwijs. De onderliggende denkpatro-
nen worden daarmee nog niet aangepakt. 

Voor een aanpak van racisme is juist die 
erkenning nodig dat dit denkkader diepge-
worteld zit in allerlei facetten en structuren 
van de samenleving. Het bevorderen van 
maatschappijkritisch denken via educatie en 
voorlichting kan hierbij helpen.38 Uiteindelijk 
gaat het erom dat mensen gaan inzien hoe het 
denken in rassen en verschillen werkt: dat het 
gebeurt, dat zij dat ongemerkt ook doen ook 
al willen ze het niet, en wat je kunt doen als je 
je daarvan bewust wordt.

De noodzaak om anno 2020 racisme en 
discriminatie bij de wortel aan te pakken is 
groter dan ooit. Door de toename van het 
gebruik van algoritmes en kunstmatige intel-
ligentie in de samenleving bestaat namelijk 
het risico dat oude denkpatronen versterkt 
worden in digitaliseringspraktijken. Als we 
niet oppassen is racisme straks niet alleen ge-
institutionaliseerd, maar ook gedigitaliseerd. 
Racisme dat dan bovendien steeds moeilijker 
waarneembaar en oplosbaar wordt.

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van 
Justin Hoegen Dijkhof (College voor de Rechten 
van de Mens).
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NAOMI WOLTRING

Promovenda aan de Universiteit Utrecht

In zijn novelle Ze hebben mijn vader vermoord 
beschrijft Édouard Louis zijn vader als repre-
sentant van een linkse arbeidersklasse die 
na een bedrijfsongeval door chronische pijn 
eigenlijk niet meer kan werken maar des-
ondanks de arbeidsmarkt opgejaagd wordt 
voor een steeds kariger loon. Hij schetst welke 
ministers en welke wetten verantwoordelijk 
waren voor de lichamelijke aftakeling, de ver-
arming en de vernedering van zijn vader en 

vraagt zich af: ‘Waarom worden deze namen 
nooit genoemd?’1

Laat dat nou precies zijn wat historicus 
Duco Hellema en journaliste Margriet van Lith 
doen in hun boek Dat hadden we nooit moeten 
doen. De PvdA en de neoliberale revolutie van de 
jaren negentig. Ze noemen namen en rugnum-
mers van bewindspersonen en politici, van 
rapporten, wetten en hervormingen die bij-
droegen aan de neoliberale revolutie binnen 

BOEKESSAY
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de PvdA en de neoliberale revolutie die de PvdA 
mede bewerkstelligde in de verzorgingsstaat, 
de publieke sector en de economie. En hoewel 
de sociaal-democratie in hun boek niet ver-
moord wordt, denk ik dat Van Lith en Hellema 
de neoliberale revolutie van de jaren negentig 
wel degelijk als een aanslag hierop zien.

Inhoudelijk valt er weinig op het boek af 
te dingen. Voor sociaal-democraten is het 
vooral pijnlijk herkenbaar. Maar er bekruipt 
je bij het lezen ook een ander ongemakkelijk 
gevoel. Van Lith en Hellema interviewden een 
indrukwekkende hoeveel bewindspersonen 
en politici en de meerderheid daarvan — van 
Margreet de Boer tot Rick van der Ploeg, en 
van Hans Anker tot Felix Rottenberg — zegt nu 
over de Paarse marktgerichte hervormingen: 
dat hadden we nooit moeten doen. Maar hoe 
kan het dat neoliberale hervormingen toen 
zo massaal omarmd werden en nu bijna net 
zo massaal weer worden afgeschreven, terwijl 
de PvdA in het vorige kabinet-Rutte vrolijk op 
neoliberale voet verderging? 

Voor ik op die vragen inga, is het goed kort 
stil te staan bij het begrip neoliberalisme. Hel-
lema en Van Lith hanteren neoliberalisme als 
analytisch begrip voor de ideologie die uitgaat 
van de ‘veronderstelling dat “marktwerking”, 
de vrije dynamiek van zo veel mogelijk gede-
reguleerde markten, niet alleen leidt tot meer 
economische groei maar ook beter in staat is 
sociaaleconomische verdelingsconflicten en 
-tegenstellingen op te lossen dan overheids-
regulering’.2 Beleidsmatig ziet dat er uit als 
‘reductie van de staatsuitgaven, beperking en 
privatisering van overheidstaken, lastenver-
lichting, deregulering, terugdringen van de 
rol van geïnstitutionaliseerde belangen en 
liberalisering van de arbeidsmarkt’.3 Dat is 
grosso modo hoe de term tegenwoordig ana-
lytisch binnen de geschiedwetenschap en de 
sociale wetenschappen gebruikt wordt. Ik zou 
zelf daarnaast benadrukken dat neoliberalen 
nadrukkelijk de overheid inzetten om meer 
marktwerking te bereiken. Neoliberalisme 
sluit de staat niet uit, maar heeft hem nodig.

Van Lith en Hellema verklaren de Paarse 
hervormingen vooral uit een gebrek aan alter-
natieven: omdat de sociaal-democraten ook 
waren gaan geloven in de mondiale markteco-
nomie, ‘partijprominenten zichzelf en elkaar 
aanpraatten dat het allemaal “niet anders 
kon”’4, omdat de interne partijdemocratie 
werd afgebroken en omdat het marktgeoriën-
teerde partijkader hierdoor steeds onaantast-
baarder werd, zouden de PvdA’ers neoliberaal 
beleid als een soort vanzelfsprekendheid zijn 
gaan zien. En daarmee zouden ze, vrij naar 
Keynes, slaafs het gedachtegoed van ‘defunct 
economist[s]’ zijn gaan volgen. Die houding 
werd door spindoctors en campagnemana-
gers aan de achterban verkocht.

Van Lith en Hellema wijzen de WAO-crisis 
aan als sleutelmoment voor de veranderingen 
binnen de partij. In de aanloop naar de verkie-
zingen van 1989 had de PvdA meerdere malen 
gesteld dat er niet bezuinigd zou worden op 
de Wet Arbeidsongeschiktheid (WAO). In 1991 
echter werd besloten om de duur van WAO-uit-
keringen sterk in te perken en te koppelen aan 
het laatst verdiende loon. Na felle protesten 
werden ook bestaande gevallen onder de vijftig 
jaar ontzien, ‘maar in ruil voor de gedane toe-
zeggingen [werd] de koppeling tussen lonen, 
ambtenarensalarissen en uitkeringen weer 
ingetrokken’5 wat grote gevolgen had voor de 
inkomensontwikkeling op de lange termijn. 

Uit protest gaven de laatste twee ‘working-
classparlementariërs’ hun zetel op, en zegden 
tussen 1989 en 1994 zo’n 30 % van de leden, 
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vooral ‘kritisch georiënteerde vakbondsle-
den’, hun lidmaatschap op.6 Dat maakte dat 
vanuit de leden steeds minder tegenwicht 
werd geboden aan de neoliberale hervormin-
gen en dat de traditionele achterban en het 
kader van de PvdA, bestaand uit overwegend 
mensen uit de hogere middenklasse, verder 
van elkaar verwijderd raakten. 

Neoliberalisme in de polder

Het was niet alleen de PvdA die ten prooi viel 
aan een neoliberale tunnelvisie. Dat gold ook 
voor de Nederlandse polder. In hun boek Fan-
toomgroei laten Sander Heijne en Hendrik No-
ten zien hoe Nederlandse captains of industry 
en topambtenaren al in de jaren zeventig voor 
een neoliberaal beleid gingen pleiten en hoe 
de vakbeweging in de jaren tachtig de door 
ambtenaren en grootindustriëlen uitgewerk-
te beleidsopties slikte om erger te voorkomen.

Zo stemde de vakbeweging in 1982 in met 
het Akkoord van Wassenaar. FNV-voorzitter 
Wim Kok sloot dit akkoord voor loonmatiging 
met werkgeversvoorzitter Chris van Veen. Het 
was mede ingegeven door de dreiging van 
minister-president Lubbers om anders zelf 
met loonmaatregelen te komen. 

‘Wassenaar’ is lang geprezen als toonbeeld 
van het Nederlandse poldermodel — de vak-
beweging zou hebben ingezien, hebben ‘ge-
leerd’, dat loonmatiging noodzakelijk was. In 
hun boek laten Heijne en Noten zien waarom 
Wassenaar eigenlijk beter als het Waterloo 
van de vakbeweging zou kunnen gelden: het 
maakte de vakbeweging mede verantwoor-
delijk voor het in gang zetten van een periode 
van veertig jaar waarin het reële inkomen van 
werkenden niet steeg, terwijl de economie 
tientallen procenten groeide en bij bedrijven 
‘de winst tegen de plinten klotste’.

De auteurs citeren FNV’er en oud-PvdA-
senator Han Noten, vader van auteur Hendrik 
Noten, die in de jaren tachtig een jonge vak-
bondsbestuurder van de FNV was. Als Hendrik 
zijn vader vraagt naar de reden waarom de 
vakbond eigenlijk instemde met het akkoord 

van Wassenaar, is het onthutsende antwoord: 
‘We hebben nooit nagedacht over de effecten 
van tweede en derde orde. Ik denk dat nie-
mand het kon overzien.’7

Dat is zowel wonderlijk als verklaarbaar. 
Het is verklaarbaar omdat in Nederland de 
strijd over het economische beleid vooral bui-
ten de politiek gevoerd werd. Begin jaren tach-
tig werd het debat over een neokeynesiaanse 
en neoliberale respons op de economische 
crisis van de jaren zeventig namelijk vooral in 
adviesraden, commissies en op denktanks van 
ministeries gevoerd.8 Juist in dat soort organi-
saties kregen neoliberale economische ideeën 
voet aan de grond — ook onder zelfverklaarde 
neokeynesianen.9 Loonmatiging om de Ne-
derlandse exportpositie te bevorderen (lage 
lonen zorgen voor goedkopere exportproduc-
ten en zouden zo bijdragen aan economische 
groei) paste in een Nederlandse traditie (ook 
het Nederlandse economisch beleid uit de ja-
ren vijftig was erop gestoeld), maar sloot ook 
aan bij de Nederlandse neoliberale economi-
sche traditie van een aanbodeconomie.10 

Het is wonderlijk omdat je juist van vak-
bondsbestuurders zou verwachten dat ze door-
zien wat er in dat soort commissies, adviesraden 
en denktanks gebeurt. Misschien was het ach-
teraf ook gewoon te pijnlijk om toe te geven dat 
de vakbeweging de slag had verloren. Lubbers 
had in 1983 de ambtenarensalarissen verlaagd 
en Thatcher had in 1985 in Groot-Brittannië de 
mijnwerkers verslagen. De top van de vakbewe-
ging voelde zich uitgespeeld — ondanks tot in 
de jaren negentig groeiende ledenaantallen. 
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Het resulteerde erin dat veertig jaar lang 
het besteedbaar inkomen van werkenden niet 
of vrijwel niet steeg en voor sommige groepen 
zelfs achteruitging. Marcel van Dam had na-
tuurlijk al op deze tendensen gewezen in zijn 
boek Niemandsland (2009) maar pas nu de Ra-
bobank het in 2018 berekend heeft en Heijne 
en Noten het uitspellen, lijkt dat feit eindelijk 
publiekelijk erkend te worden.11

Heijne en Noten wijten de stagnerende re-
ele inkomens aan het dominante neoliberale 
economische denken onder topambtenaren 
en de industriële elite, waarbij ze zich vooral 
baseren op werk van neoliberalisme-onder-
zoekers zoals Merijn Oudenampsen. Ze kijken 
verlangend terug naar de jaren vijftig toen, 
volgens hen, werkgevers zoals Philips zelf nog 
sociaal beleid voerden en de vakbeweging en 
werkgevers samen nog serieus ‘polderden’ om 
tot goede arbeidsvoorwaarden te komen. 

Hoewel zij pogen om de beleidsvorming 
in de jaren tachtig en daarna te politiseren, 
presenteren zij wonderlijk genoeg een nogal 
gedepolitiseerde versie van de jaren vijftig. Dat 
overromantische beeld schenkt geen aandacht 
aan het loonmatigingsbeleid, aan het sappelen 
onder grote delen van de bevolking, en aan de 
politieke strijd die gevoerd werd over het soci-
aaleconomisch beleid. Juist in de jaren veertig 
en vijftig was er in Nederland een strijd gaande 
tussen keynesianen en neoliberalen.

Toen minister van Economische Zaken Huy-
smans (KVP) in 1948 aantrad ontdeed hij zich 
bijvoorbeeld binnen een halfjaar van de door 
zijn socialistische voorganger Hein Vos be-
noemde ambtenaren. En zijn opvolger Jan van 
den Brink (eveneens KVP) voerde in de jaren 
vijftig ‘voorwaardenscheppend beleid’ dan be-
stond uit belastingverlaging, deregulering en 
loonmatiging, zoals blijkt uit onderzoek van 
Bram Mellink.12

Afscheid van het neoliberalisme?

Het afgelopen jaar was het in de Nederlandse 
politiek bon ton om afscheid te nemen van 
het neoliberalisme. Lodewijk Asscher zette vo-

rig jaar de trend met zijn boek Opstaan in het 
Lloyd Hotel. Bij de laatste Algemene Beschou-
wingen viel je als politicus uit de toon als je 
dat niet deed. Asscher lijkt daarbij vooral in 
het reine te willen komen met het markt-
geloof dat binnen PvdA, vooral in de Paarse 
jaren en in de periode onder Bos, dominant is 
geweest. In zijn boek erkent hij dat ‘het libe-
rale denken op punten ook vat op ons kreeg’.13 
Ook de PvdA werd namelijk voorstander van 
privatiseringen, introduceerde marktprik-
kels in de publieke sector en ging patiënten 
als consumenten zien. Tijdens de Algemene 
Beschouwingen stelde Asscher dat het econo-
mische systeem van het neoliberalisme ‘tech-
nisch en moreel failliet” is.14

Pfoeh, zou je zeggen, hij onderkent het 
probleem, opgelost, klaar. Maar het is lastiger 
dan dat. Denkt u maar eens terug aan het 
vorige kabinet-Rutte. Ik wil niets afdoen aan 
wat de PvdA in dat kabinet voor elkaar heeft 
gekregen: schoonmakers in loondienst dank-
zij Lodewijk Asscher, de Klimaatwet dankzij 
Diederik Samsom, € 2,1 mrd extra voor de 
ouderenzorg met dank aan Martin van Rijn. 
Maar in dat kabinet schafte Jet Bussemaker 
ook de basisbeurs af. Zorgde Jetta Klijnsma 
ervoor dat nieuwe mensen die instroomden 
in de sociale werkvoorziening tot 30 % minder 
betaald werden en geen pensioen meer op-
bouwden. Werd op instignatie van Kamerlid 
Jacques Monasch een aanzienlijk deel van de 
sociale huurwoningen geliberaliseerd. Om 
over de als decentralisatie verkochte bezuini-
gingen nog maar te zwijgen. De PvdA zaagde 
kortom weer wat sporten uit de maatschap-
pelijke ladder.

Natuurlijk, er moesten ‘bruggen worden 
geslagen’ en er waren ‘uitruilen gepleegd’. 
Maar betekent afscheid van het neolibera-
lisme dan dat deze bewindspersonen nu 
vinden dat ‘we’ dat ook allemaal niet hadden 
moeten doen? Erkennen we dat we als partij 
neoliberaal beleid gelegitimeerd hebben? Of 
volharden we als we regeringsverantwoorde-
lijkheid mogen dragen in de depolitisering 
van sociaaleconomische keuzes en is het dan 
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gewoon weer ‘nodig’ om ‘moeilijke maatrege-
len’ te nemen en ‘om onze verantwoordelijk-
heid te nemen’?

Gelijke kansen in de neoliberale merito-
cratie

In de kritiek op de neoliberalisering van de 
PvdA en ‘de polder’ mist volgens mij een we-
zenlijk punt en dat is het geloof in het merito-
cratische ideaal van gelijke kansen. Dat geloof 
in gelijke kansen delen sociaal-democraten 
met liberalen, maar ze zouden principieel 
moeten verschillen over de gewenste uit-
gangssituatie, de gewenste uitkomst én het 
doel van die gelijke kansen. En dat is lang niet 
altijd het geval geweest. 

Sociaal-democraten en liberalen kunnen 
gebroederlijk John Rawls als hun favoriete 
filosoof noemen op basis van zijn twee ‘princi-
pes van rechtvaardigheid’: ten eerste vrijheid 
en ten tweede het aan banden leggen van 
ongelijkheid. Ze kunnen allebei met Rawls’ 
sluier der onwetendheid beargumenteren dat 
gelijke startposities nodig zijn. Dat resulteert 
dan in een debat over waar de startstreep ligt, 
waarbij sociaal-democraten hem over het 
algemeen verderop leggen dan liberalen en 
sociaal-democraten meer ongelijkheden wil-
len compenseren met positieve discriminatie 
dan liberalen. 

Pleiten voor gelijke uitkomsten is voor libe-
ralen geen optie, want dat zou mensen maar 
lui maken. Ook voor sociaal-democraten was 
het not done, want ‘we zijn immers geen com-
munisten’. Maar ongelijke uitkomsten zorgen 
voor machtsverschillen, waarmee startposi-
ties gemanipuleerd kunnen worden. 

Zelfs over het uiteindelijke doel van de 
gelijke kansen waren liberalen en sociaal-
democraten het lange tijd niet per se oneens. 
Voor liberalen moesten gelijke kansen een 
gelijk speelveld in de competitieve vrije markt 
creëren waarin de besten mochten winnen. 
En wie gewonnen heeft, heeft zijn succes ver-
diend. Ook PvdA’ers waren lange tijd nogal ge-
porteerd van zo’n gelijk speelveld en van het 

te pas en te onpas benoemen van ‘excellentie’, 
bijvoorbeeld in het onderwijs — een iets ander 
discours dat feitelijk neerkomt op liberale 
meritocratie.

Het is heel makkelijk om in ‘gelijke kansen’ 
iets vooruitstrevends te zien, maar als de da-
gelijkse omstandigheden zo uiteenlopen dat 
voor écht gelijke kansen radicale veranderin-
gen nodig zijn en als politici ‘weinig of niets 

te zeggen hebben over de concrete politieke 
voorwaarden die daarvoor nodig zijn’, dan is 
praten over gelijke kansen in de woorden van 
filosofe Lorna Finlayson een ‘geruststellend 
maar ronduit belachelijk idee’.15 In een com-
petitieve neoliberale marktsamenleving zijn 
gelijke kansen vooral een excuus om een groei-
ende sociaaleconomische kloof te legitimeren. 
Daar worden gelijke kansen een stok om ‘ach-
terblijvers’ mee te slaan, denken winnaars dat 
ze hun succes volledig aan zichzelf te danken 
hebben en voelen verliezers zich steeds min-
der thuis bij die zelf-feliciterende kaste van 
winnaars, zoals filosoof Michael Sandel in zijn 
nieuwste boek Tyranny of Merit laat zien.16

Velen voor hem — waaronder sociaal-
democraten zoals Evelien Tonkens, Monika 
Sie Dhian Ho en Menno Hurenkamp — zeiden 
dit overigens ook al, alleen voor een kleiner 
publiek.17 De toenemende kritiek op dit soort 
meritocratisch denken plaatst tegenover het 
geloof in gelijke kansen het uitgangspunt van 
‘brede, democratische gelijkheid van voor-
waarden’ voor het leiden van een ‘waardig 
leven voor iedereen’, of je nu ‘opklimt’ op de 
maatschappelijke ladder of niet.
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Waardig leven: de ladder kantelen

Asscher lijkt zich dat te realiseren wanneer 
hij tegenover het neoliberalisme een politiek 
gebaseerd op menselijke waardigheid stelt, 
en dat invult met onder meer zekerheid, zeg-
genschap en goed werk — S&D-lezers zullen 
daarin de thema’s van Van waarde herkennen. 
Hoe dat er in het verkiezingsprogramma uit-
ziet, is op het moment van schrijven nog niet 
bekend. En bij de verkiezingen zal moeten blij-
ken of dat resulteert in regeringsdeelname en 
zo ja, of er dan daadwerkelijk gebroken wordt 
met veertig jaar progressief neoliberalisme.

Dat de PvdA in de jaren zeventig zulk links 
beleid voerde, kon ook omdat er veel linkse 
maatschappelijke bewegingen waren en om-
dat er linkse economen waren die het debat 
bepaalden. Dat is nu weer zo. Heijne en Noten 
populariseren in hun boek op een knappe 
manier nieuwe economische inzichten en 
geven voorbeelden van idealistische burgers 
die met coöperaties (co-ops) het heft in eigen 
hand nemen. 

Van Lith en Hellema roepen de PvdA op tot 
‘meer standvastigheid en eigenzinnigheid’.18 
Een nieuwe generatie PvdA’ers lijkt daar, net 
als in de jaren zeventig, aansluiting bij te 
zoeken. Dat de linkse politieke partijen samen 
economen Thomas Piketty en Kate Raworth 
en schrijver Anand Giridharadas naar de 
Tweede Kamer haalden, was misschien een 
publiciteitsstunt, maar het was in de vorige 
kabinetsperiode niet goed denkbaar geweest. 

En lokaal is er een nieuwe generatie PvdA-
raadsleden en wethouders in opkomst die 
een echt ander beleid voorstaat. Al is het op 
het moment van schrijven nog de vraag wie er 
op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer 
komen te staan.

De corona-epidemie heeft het politieke 
speelveld natuurlijk in ieder geval voorlopig 
flink veranderd. Net als na de crisis van 2008 
mag nu de staatsschuld ineens oplopen om 
een diepe recessie te voorkomen. Ook de plan-
bureaus lijken voorlopig ‘om’. Toch is het een 
reëel risico dat partijen als CDA, VVD, D66, PVV 
en Forum na de verkiezingen een zware bezui-
nigingsagenda zullen bepleiten om de staats-
schuld weer omlaag te brengen. Wat zal de 
PvdA dan doen? In zijn congresrede vlak voor 
de lockdown nam Asscher afscheid van neoli-
berale ideologen en hun geloof in Excel-sheets 
en het zo snel mogelijk aflossen van de staats-
schuld.19 Maar hoe zal het gaan als straks de 
verantwoordelijkheid voor het landsbestuur 
weer lonkt?

Als de PvdA inzet op een substantiële ver-
hoging van het besteedbaar inkomen van de 
lagere middenklasse, voor verhoging van het 
minimumloon, als zij afscheid neemt van de 
Zalmnorm en van de marktprijs als maat der 
dingen, als zij gaat voor publieke en groene 
investeringen en de maatschappelijke ladder 
kantelt in plaats van met duct tape de zelf uitge-
zaagde treden wat probeert te repareren, dan 
zou er dit keer wel eens echt afscheid genomen 
kunnen worden van het neoliberalisme.
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Van crisisbeleid naar 
crisisbestendig beleid
Het is een illusie te denken dat iedereen aan het werk kan komen. 
Dat lukt zelfs niet in tijden van hoogconjunctuur. We moeten 
terug naar een overheid die zelf veel meer werk creëert en 
subsidieert voor kwetsbare groepen. Ook is een structurele NOW-
regeling nodig voor bedrijven die kampen met een plotselinge 
omzetdaling.

PAUL DE BEER

Redacteur S&D, hoogleraar aan de UvA, verbonden aan AIAS-HSI

De coronacrisis was de afgelopen maanden 
meermalen aanleiding tot bespiegelingen 
over de rol van de overheid.1 Velen zien in de 
crisis reden om fundamentele veranderingen 
door te voeren in onze manier van leven en 
werken en in de rol van de overheid. In dit ar-
tikel betoog ik evenwel dat we niet het uitzon-
derlijke van de crisis moeten benadrukken, 
maar juist het feit dat een crisis een ‘normaal’ 
verschijnsel is dat zich periodiek voordoet.

Dit heeft belangrijke consequenties voor 
het overheidsbeleid op het terrein van werk en 
inkomen. In plaats van crisisbeleid te voeren 
zou het ‘normale’ beleid crisisbestendig moe-
ten zijn. En in plaats van de verantwoordelijk-
heid om aan het werk te komen of te blijven bij 
het individu te leggen, zou het beleid zich meer 
moeten richten op de collectieve oorzaken van 
inactiviteit en uitkeringsafhankelijkheid.

Crisis is het nieuwe normaal

Over de langetermijneffecten van de coron-
acrisis mogen de meningen uiteenlopen, op 

één punt lijkt iedereen het eens te zijn: de co-
ronacrisis is een unieke gebeurtenis, die nog 
lang sporen zal nalaten. In de toekomstige 
geschiedenisboekjes zal de coronacrisis waar-
schijnlijk net zo’n markeringspunt zijn als de 
val van de Berlijnse muur in 1989 en de aansla-
gen van 11 september 2001.

Na deze crisis zal de ‘normale’ situatie weer 
terugkeren, zo lijken velen te verwachten. 
Misschien wordt dat wel een ‘nieuw normaal’, 
waarin we langdurig anderhalve meter 
afstand moeten houden om te voorkomen 
dat het virus weer oplaait. Maar als we ons 
eenmaal daaraan hebben aangepast, zal het 
leven weer zijn ‘normale’ loop nemen en kan 
de overheid weer beleid voor ‘normale’ tijden 
voeren.

We lijken haast alweer vergeten hoe uit-
zonderlijk we de vorige economische crisis 
vonden — de grootste recessie sinds de jaren 
dertig van de vorige eeuw — en hoe lang die 
heeft geduurd. Pas in 2018, negen jaar na het 
uitbreken van de crisis, was de werkloosheid 
terug op het niveau van vlak voor de crisis. 
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Feitelijk hebben we maar een kleine twee jaar 
van de hoogconjunctuur en lage werkloos-
heid kunnen ‘genieten’. Als we een economi-
sche groei van minimaal twee procent en een 
werkloosheid van maximaal vier procent als 
‘normaal’ beschouwen, hebben we in de twee 
decennia die deze eeuw oud is, niet meer dan 
vier ‘normale’ jaren gehad (2000, 2001, 2008 en 
2018). Het lijkt er dus meer op dat een econo-
mische crisis het ‘nieuwe normaal’ is.

Voor de overheid geldt een crisis echter nog 
steeds als een uitzonderlijke situatie. Zo gaat 
het overheidsbeleid op het terrein van werk 
en inkomen uit van een situatie waarin de 
werkgelegenheid groeit, relatief weinig werk-
nemers ontslagen worden en de instroom 
in de werkloosheidsuitkeringen beperkt is. 
Zowel de regulering van de arbeidsmarkt als 
het stelsel van sociale zekerheid is bedoeld 
om onder die omstandigheden adequaat te 
functioneren.

Omdat het stelsel niet is ingericht op een 
schok als de coronacrisis, moest het kabinet na 
het afkondigen van de ‘intelligente lockdown’ 
in maart 2020 snel noodmaatregelen nemen 
om massaontslagen te voorkomen (via de tijde-
lijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werk-
gelegenheid, NOW) en inkomensondersteu-
ning te bieden aan groepen die geen beroep 
konden doen op de reguliere sociale zekerheid 
(de Tozo voor zzp’ers en de Tofa voor flexwer-
kers). Vergeet niet dat het kabinet ook aan het 
begin van de vorige crisis, in 2009, noodmaat-
regelen moest treffen, onder meer in de vorm 
van werktijdverkorting en deeltijd-WW, om te 
voorkomen dat de crisis tot massawerkloos-
heid zou leiden. Dat telkens noodmaatregelen 
nodig zijn, laat zien dat het ‘normale’ beleid 
niet voldoende robuust is om ook in een crisis-
periode de doelen te realiseren.

Bij een ‘normale’ situatie hoort ook dat ie-
dere burger met arbeidsvermogen kans heeft 
op fatsoenlijk werk. Feitelijk geldt dit al sinds 
het eerste kabinet-Kok in de jaren negentig 
— met de leuze ‘werk, werk en nog eens werk’ 
— als de centrale sociaaleconomische doelstel-
ling van het overheidsbeleid. Het rapport van 

de commissie-Bakker uit 2008 — dat aan de 
vooravond van de vorige crisis verscheen — 
stelde dit doel duidelijk centraal. Volgens die 
commissie was ‘iedereen aan het werk’ een 
realistische doelstelling omdat we als gevolg 
van de krimp van de beroepsbevolking in de 
toekomst iedereen nodig zouden hebben. 
Die overtuiging heeft sindsdien breed ingang 
gevonden.

Maatregelen als de stapsgewijze verhoging 
van de AOW-leeftijd, de verkorting van de WW-
duur, het grotendeels afschaffen van de Wa-
jong, het ‘laten leeglopen’ van de sociale werk-
plaatsen, de banenafspraak en de invoering 
van de Participatiewet komen alle voort uit de 
overtuiging dat de arbeidsparticipatie verder 
omhoog moet en kan, en dat er voor iedereen 
die kan en wil werken een plek op de reguliere 
arbeidsmarkt in het verschiet ligt.

Toch stonden er in 2019, toen de arbeids-
markt krapper was dan in enig jaar in de 
afgelopen halve eeuw, nog altijd zo’n 850.000 
mensen met een WW-uitkering, bijstandsuit-
kering of gedeeltelijke of tijdelijke arbeidson-
geschiktheidsuitkering (VGA) langs de kant. 
Als het zelfs op een zeer krappe arbeidsmarkt 
niet lukt deze mensen aan werk te helpen, 
kunnen we de hoop dat dit de komende tijd 
wel zal lukken, beter laten varen nu het tekort 
aan personeel snel omslaat in een groot tekort 
aan banen. De zeer bescheiden vooruitgang 
die in de afgelopen jaren is geboekt, wordt in 
één klap weggevaagd. Als de economie op ter-
mijn weer aantrekt, moeten we waarschijnlijk 
weer van voren af aan beginnen.

Beleid dat een ‘normale’ situatie van 
economische groei en lage werkloosheid als 
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We lijken alweer vergeten hoe 
uitzonderlijk we de vorige 
economische crisis vonden
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uitgangspunt neemt, zal altijd te optimistisch 
zijn over de effecten van dat beleid op de ar-
beidsparticipatie van kwetsbare groepen op 
de langere termijn. Periodieke crises zijn nu 
eenmaal eigen aan ons economische systeem. 
Er zal telkens weer een economische terugval 
volgen, waarin kwetsbare groepen als eersten 
hun baan verliezen en de positieve resultaten 
van het beleid in ‘normale’ tijden razendsnel 
ongedaan gemaakt worden. Het beleid zou 
dan ook meer getoetst moeten worden op zijn 
robuustheid in economisch slechte tijden. 
Wat kunnen we vanuit dit perspectief leren 
van de ervaringen van de afgelopen decennia?

De grenzen van het activeringsbeleid

Sinds de jaren negentig bestaat er brede over-
eenstemming dat het zwaartepunt in het be-
leid rond werk en inkomen moet verschuiven 
van ‘bescherming’ naar ‘activering’.2 Aanvan-
kelijk lag de nadruk hierbij vooral op active-
rend arbeidsmarktbeleid, zoals begeleiding 
van werkzoekenden, training, loopbaanoriën-

tatie, loonkostensubsidies en gesubsidieerd 
werk. Later verschoof de aandacht naar active-
ring van de sociale zekerheid. Het gaat dan om 
veranderingen in de voorwaarden, plichten 
en rechten van uitkeringsontvangers om 
hen (sterker) te stimuleren om aan het werk 
te gaan of om de instroom in de uitkering te 
beperken.

Sinds de jaren negentig zijn tientallen 
veranderingen in het arbeidsmarktbeleid en 
de sociale zekerheid doorgevoerd met als doel 
om de arbeidsdeelname te stimuleren en het 
uitkeringsgebruik te beperken. Het effect van 
al deze maatregelen is echter teleurstellend. 
Als we de uitkomsten van de vele evaluatie-
studies van de afgelopen decennia in één 
zin samenvatten dan luidt die dat de netto-
effecten van activeringsmaatregelen over het 
geheel genomen klein en/of niet aantoonbaar 
zijn.3 Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de Kansrijk 
arbeidsmarktbeleid-rapporten van het Centraal 
Planbureau4, waarin de geschatte effecten op 
de werkgelegenheid van een groot aantal (po-
tentiële) arbeidsmarktmaatregelen op een rij 
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Figuur 1 Uitkeringsontvangers in % van de bevolking van 15-65 jaar en reële bbp-groei ( %, rechteras) 
(2000-2020 Q2)

0

2

4
6
8

10
12
14
16 15

bijstand

werkloosheid

arbeidsongeschiktheid

de groei van het bbp
(witte lijn)

20202018201620142012201020082006200420022000
-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Bron: CBS (Statline) en CPB (2020), ‘Macro Economische Verkenning 2021’; bewerking door de auteur.



S &   D Jaargang 77 Nummer 5 Oktober 2020

3232

worden gezet. De tabellen in deze rapporten 
bestaan uit een schier eindeloze reeks zeer 
kleine getallen: meestal 0,0 % en 0,1 %, en een 
enkele uitschieter naar 0,3 % of 0,4 %.

Ook als we kijken naar de ontwikkeling van 
het beroep dat wordt gedaan op de sociale 
zekerheid of naar de arbeidsparticipatie in de 
afgelopen twee decennia, blijkt er nauwelijks 
enige vooruitgang te zijn geboekt. Figuur 1 
toont het aantal ontvangers van een arbeids-
ongeschiktheids-, werkloosheids- of bijstands-
uitkering in procenten van de totale bevol-
king van 15 tot 65 jaar over de periode 2000 
tot 2020 (2020 tot en met mei). Het aandeel 
uitkeringsontvangers schommelde in deze pe-
riode tussen 12 % en 15 % van de bevolking, maar 
vertoont geen dalende trend. Per saldo was er 
de afgelopen twee decennia sprake van stag-
natie als het gaat om het terugdringen van het 
beroep op de sociale zekerheid.

Bij de arbeidsdeelname zien we in grote 
lijnen een vergelijkbaar beeld (figuur 2). De ge-
middelde arbeidsdeelname (in procenten van 
de bevolking van 15 tot 65 jaar) is weliswaar 

gestegen, van 72 % in 2000 naar 78 % begin 2020, 
maar deze stijging is bijna geheel te danken 
aan het groeiende aandeel hoger opgeleiden 
in de potentiële beroepsbevolking (21 % in 
2000, 35 % in 2020), die vaker werk hebben dan 
lager opgeleiden. De arbeidsdeelname van 
laagopgeleiden vertoonde wel schommelin-
gen met de conjunctuur, maar laat geen (stij-
gende) trend zien.

Ondanks alle beleidsinspanningen van de 
afgelopen twintig jaar zijn we op het gebied 
van socialezekerheidsgebruik en arbeidspar-
ticipatie nauwelijks een stap verder gekomen. 
En voor zover er enige vooruitgang is geboekt, 
zal die de komende jaren als gevolg van de 
coronacrisis weer als sneeuw voor de zon ver-
dwijnen.

Het is een pijnlijke slotsom, maar we kun-
nen niet anders dan concluderen dat het idee 
dat iedereen aan het werk kan komen een il-
lusie is. Als we met alle inspanningen sinds de 
eeuwwisseling geen werkelijke vooruitgang 
hebben geboekt, wordt het tijd te erkennen 
dat onze ambitie te hoog gegrepen is.

Paul de Beer Van crisisbeleid naar crisisbestendig beleid

Figuur 2 Netto-arbeidsparticipatie van de bevolking van 15-65 jaar naar opleidingsniveau (2000-2020 Q2)
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Onder veel beleidsmakers en politici heerst 
nog altijd het optimisme dat we, als we ons nog 
iets meer inspannen en het beleid nog wat aan-
scherpen, in de toekomst aanzienlijk betere 
resultaten zullen boeken. Blijkbaar gaan zij er-
van uit dat we het tot nu toe gewoon niet goed 
genoeg gedaan hebben. Maar waren we tien 
of twintig jaar geleden echt zoveel dommer, 
waardoor we de verkeerde hervormingen heb-
ben doorgevoerd en niet verder zijn gekomen? 
Zijn we nu echt zoveel slimmer, zodat we het in 
het vervolg aanzienlijk beter zullen doen?

Het zou verstandiger zijn om onze ambities 
te matigen en niet langer de verwachting te 
koesteren dat we in de toekomst betere resul-
taten zullen boeken dan in de afgelopen twee 
decennia. Niettemin is er wel degelijk reden 
om kritisch te kijken naar het beleid dat we in 
deze periode hebben gevoerd. Ik zal betogen 
dat we, juist toen we de focus in het beleid ver-
legden van bescherming naar activering, een 
verkeerde keuze hebben gemaakt. Een keuze 
die nog altijd doorwerkt in het huidige beleid 
en evenzeer in de meeste voorstellen voor aan-
passingen van het beleid.

Van collectieve naar individuele oorzaken

Het afgelopen halfjaar is veelvuldig betoogd 
dat de coronacrisis een herwaardering van 
de rol van de overheid moet inluiden. Daarbij 
gaat het vooral om het grote belang van pu-
blieke voorzieningen — zorg, onderwijs — en 
het opvangen van de klappen van de crisis. 
De coronacrisis heeft echter ook een ander 
belangrijk aspect van de verhouding tussen 
overheid en samenleving, of beter tussen col-
lectief en individu, blootgelegd. Dat is, dat de 
nadruk op individuele verantwoordelijkheid, 
die sinds enkele decennia het maatschappe-
lijke en politieke discours domineert, op een 
misvatting berust.

In de jaren tachtig en negentig van de vo-
rige eeuw veranderde het dominante denken 
over de relatie tussen individu en collectief. 
Enigszins gechargeerd uitgedrukt, over-
heerste tot in de jaren tachtig de opvatting dat 

maatschappelijke problemen primair werden 
veroorzaakt door ‘het systeem’: door structu-
rele maatschappelijke factoren. Die konden 
alleen gezamenlijk, collectief worden aange-
pakt. Armoede was het resultaat van een te-
kort aan fatsoenlijk betaald werk, schooluitval 

vloeide voort uit elitaire onderwijsstructuren, 
criminaliteit was het gevolg van achterstelling 
en ongelijke kansen, en werkloosheid werd 
veroorzaakt door economische herstructure-
ringen en vernietiging van banen.

De oplossing werd dan ook gezocht in het 
hervormen van de maatschappelijke struc-
turen en instituties. Armoede moest worden 
bestreden met hogere uitkeringen en een ho-
ger minimumloon. Het sterk gestratificeerde 
middelbaar onderwijs moest worden vervan-
gen door een middenschool, die iedereen, 
ongeacht afkomst, gelijke kansen zou bieden. 
Criminelen moesten niet worden opgesloten, 
maar aan werk worden geholpen. En werk-
loosheid moest worden bestreden door meer 
banen in de publieke sector te scheppen en 
door het beschikbare werk te herverdelen.

Vanaf de jaren tachtig veranderde dit 
denken radicaal. Vele critici betoogden dat 
het ‘collectivistische’ denken ongewenste en 
zelfs perverse effecten sorteerde. Door burgers 
tot willoze slachtoffers te bestempelen, werd 
hen hun verantwoordelijkheid ontnomen en 
werden zij ontmoedigd om zelf hun lot te ver-
beteren. Het beleid maakte hen tot passieve, 
afhankelijke burgers die permanent aan het 
infuus van de overheid lagen. Als gevolg hier-
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De afgelopen twee decennia 
is het percentage mensen 
tussen de 15 en 65 met een 
uitkering ongeveer gelijk 
gebleven 
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van raakte de overheid steeds meer overbelast 
en drukte de publieke sector steeds zwaarder 
op de economie.

De gedachte dat burgers meer op eigen be-
nen moeten staan en minder afhankelijk moe-
ten zijn van de overheid, werd de leidende ge-
dachte van het overheidsbeleid sinds de jaren 
negentig. Dit werd kernachtig verwoord in de 
Troonrede van 2013 waarin de koning uitsprak 
‘… dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam 
maar zeker verandert in een participatiesa-
menleving. Van iedereen die dat kan, wordt 
gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor 
zijn of haar eigen leven en omgeving.’5 Vooral 
op het terrein van werk en inkomen heeft dit 
diepe sporen nagelaten. Nagenoeg alle wijzi-
gingen in het arbeidsmarkt- en socialezeker-
heidsbeleid sinds begin jaren negentig hadden 
tot doel de zelfstandigheid en verantwoorde-
lijkheid van de individuele burger te vergroten.

Een collectief probleem los je niet op met 
individuele verantwoordelijkheid

Enigszins gechargeerd is tegenwoordig de 
eerste gedachte die opkomt als iemand uit het 
arbeidsproces valt of langdurig aan de kant 
staat: wat is zijn of haar tekortkoming en hoe 
kunnen we die repareren? De oplossing wordt 
vervolgens gezocht in instrumenten als om- of 
bijscholing, training, een loonkostensubsidie, 
een jobcoach en soms ook een sanctie, bijvoor-
beeld een korting op de uitkering indien de 
persoon in kwestie onvoldoende meewerkt 
aan zijn re-integratie.

De vraag is wat in het licht van de corona-
crisis nog de waarde is van deze benadering. 
Als de coronacrisis, maar ook de financiële 
crisis van 2009, iets duidelijk maakt, dan is 
het wel dat verlies van werk of langdurige 
werkloosheid niet in de eerste plaats aan per-
soonlijke tekortkomingen te wijten is. In een 
crisisperiode neemt het aantal mensen met 
een te laag arbeidsvermogen of onvoldoende 
motivatie natuurlijk niet plotseling sterk toe. 
Het is dan ook zinloos om de verantwoorde-
lijkheid voor dit probleem primair bij het 

individu te leggen. Toch doen we dat telkens 
weer, zelfs nu in deze crisistijd. Zo wordt mo-
menteel breed gepleit voor meer investerin-
gen in omscholing en begeleiding naar werk 
in een andere sector.6

Het belang van scholing lijkt evident, ge-
zien het grote verschil in arbeidsparticipatie 
tussen hoger en lager opgeleiden (zie figuur 
2). Opleiding is echter ook in belangrijke mate 
een ‘positioneel’ goed.7 Dat wil zeggen dat niet 
alleen — en misschien zelfs niet in de eerste 
plaats — het absolute niveau van een oplei-
ding van belang is, maar vooral het relatieve 
niveau.8 Wat telt bij een sollicitatie is vooral 
dat je niet lager opgeleid bent dan andere 
kandidaten. Voor individuele personen is het 
daarom heel verstandig om te investeren in 
een opleiding, want dat kan je kansen aanzien-
lijk vergroten. Maar de opleidingsinspanning 
van de één verkleint de kans van een ander. 
Zolang het totale aantal banen beperkt is, is de 
maatschappelijke opbrengst van meer scho-
ling dan ook zeer gering.

Scholing heeft wel maatschappelijke meer-
waarde als er veel moeilijk vervulbare vacatu-
res zijn, waarvoor onvoldoende gekwalificeer-
de kandidaten beschikbaar zijn. Maar dit geldt 
vooral op een krappe arbeidsmarkt, zoals tot 
begin dit jaar, en dan toch vooral voor mensen 
die al wat beter opgeleid zijn en de capaciteit 
hebben om zich verder te ontwikkelen. Voor 
de groep laagopgeleiden, met de zwakste po-
sitie op de arbeidsmarkt, is dit vaak geen reëel 
perspectief.

Als iemand werkloos is, wordt 
tegenwoordig als eerste 
gevraagd: wat is zijn of haar 
tekortkoming en hoe kunnen 
we die repareren? 
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Zouden echt zoveel medewerkers in de ca-
tering kunnen worden omgeschoold voor een 
zorgberoep, zoals premier Rutte bij de presen-
tatie van het derde steunpakket op 28 augustus 
2020 suggereerde? Te gemakkelijk wordt ver-
ondersteld dat iedereen hoger geschoold kan 
worden, zonder dat men zich afvraagt waarom 
een grote (maar wel slinkende) groep alleen met 
veel moeite een startkwalificatie (mbo 2-niveau) 
heeft weten te bereiken, of zelfs dat niveau niet. 
Op een ruime arbeidsmarkt, waarvan de komen-
de jaren sprake zal zijn, leiden extra scholingsin-
spanningen vooral tot verdringing van laagop-
geleiden door iets minder laagopgeleiden.

Wat voor scholing en training geldt, geldt 
ook voor veel andere re-integratie-instrumen-
ten. Bijna alle zijn erop gericht om de kans 
van individuele werkzoekenden op werk te 
vergroten, door hun positie te verbeteren ten 
opzichte van andere werkzoekenden. Voor het 
individu heel nuttig, maar maatschappelijk 
levert dat weinig op.

Naar een crisisbestendig beleid voor werk 
en inkomen

Zoals ik hiervoor heb betoogd, is er weinig re-
den tot optimisme over de mogelijkheden om 
in de toekomst het beroep dat wordt gedaan 
op de sociale zekerheid terug te dringen en de 
arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen 
te verhogen. Niettemin is er wel perspectief 
op enige verbetering als we de twee centrale 
boodschappen van dit artikel ter harte nemen. 
In de eerste plaats zullen beleidsmakers zich er 
rekenschap van moeten geven dat een ‘crisis’ 
geen uitzonderingssituatie is en dus niet lan-
ger moeten uitgaan van een krappe arbeids-
markt als de ‘normale’ situatie. In de tweede 
plaats zal de aandacht in het beleid moeten 
verschuiven van het ‘repareren’ van individu-
ele tekortkomingen naar het aanpakken van 
de macro-economische, collectieve oorzaken 
van inactiviteit en uitkeringsgebruik.

Om te beginnen zou het verstandig zijn om 
een meer structurele regeling in te voeren om 
de gevolgen van een economische terugval op 

te vangen in plaats van telkens tijdelijke nood-
maatregelen te nemen. Te denken valt aan een 
structurele NOW-regeling, waarbij werkgevers 
automatisch compensatie ontvangen in geval 
werknemers korter gaan werken vanwege een 
sterke terugval in de omzet.9

Aangezien deze regeling bedoeld is om 
werkloosheid en dus een beroep op de WW 
te voorkomen, ligt het voor de hand om de 
compensatie te baseren op de hoogte van de 
WW-uitkering, dat wil zeggen 75 % of 70 % van 
het loon. Bovendien dient de compensatie een 
tijdelijk karakter te hebben om te voorkomen 
dat een bedrijf dat niet levensvatbaar is, blij-
vend subsidie ontvangt. In lijn met de derde 
ronde van de NOW zou de subsidie stapsgewijs 
kunnen worden verminderd. Maar aangezien 
een recessie gemakkelijk twee jaar kan duren, 
zou de subsidie maximaal twee jaar moeten 
duren (even lang als de maximum WW-uitke-
ring). Feitelijk is het voorstel om de WW-uitke-
ring in te zetten om ontslag te voorkomen in 
plaats van om het inkomensverlies als gevolg 
van ontslag te compenseren.

Een Wsw-nieuwe stijl

Het voorstel voor een structurele NOW-
regeling is gebaseerd op de constatering dat 
werkloosheid in de eerste plaats een macro-
economische oorzaak heeft en niet wordt ver-
oorzaakt door individuele tekortkomingen. 
Niettemin spelen individuele factoren wel 
een belangrijke rol, zoals blijkt uit de grote 
verschillen in kans op werk of werkloosheid. 
Maar dat individuele kenmerken van belang 
zijn, betekent nog niet per se dat het beleid bij 
die individuele factoren moet aangrijpen om 
effectief te zijn. Vaak zijn die individuele facto-
ren eenvoudigweg niet te veranderen, omdat 
ze onlosmakelijk met de persoon verbonden 
zijn, zoals herkomst, sekse of handicap. Voor 
zover die factoren wel te ‘repareren’ zijn — 
denk aan opleiding of motivatie — zal dit, 
zoals eerder betoogd, veelal wel de kansen van 
het individu vergroten, maar tegelijkertijd die 
van anderen verkleinen.

Paul de Beer Van crisisbeleid naar crisisbestendig beleid
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Het is belangrijk hierbij onderscheid te ma-
ken tussen structurele en incidentele factoren. 
Structurele factoren (zoals een handicap of 
een lage opleiding) maken mensen langdurig 
of permanent kwetsbaar, waardoor zij weinig 
kans maken op een stabiele en fatsoenlijke po-
sitie op de arbeidsmarkt. Incidentele factoren 
(zoals gedwongen ontslag) maken mensen 
tijdelijk kwetsbaar, maar hoeven op langere 
termijn een goede arbeidsmarktpositie niet in 
de weg te staan.

Het creëren van speciale (gesubsidieerde) 
werkplekken is een zinvolle aanpak voor men-
sen die structureel niet op eigen kracht aan het 
werk kunnen komen. Maar dan moet het niet 
om een tijdelijke maatregel gaan en moet het 
doel niet zijn dat de deelnemers na verloop van 
tijd doorstromen naar een reguliere baan. Dat 
was precies de reden waarom de banenpools, 
Melkertbanen, WIW-banen en ID-banen na ver-
loop van tijd weer werden afgeschaft. Alleen de 
sociale werkvoorziening (Wsw) heeft het lang 
weten vol te houden, omdat uitstroom naar 
regulier werk daarbij geen doel was. Tot het vo-
rige kabinet besloot dat Wsw’ers voortaan ook 
met een loonkostensubsidie in een reguliere 
baan aan het werk moesten kunnen.

Hoewel de Wsw zeker nier perfect is, is 
de gedachte erachter in essentie juist. Er is 
daarom alle reden om een Wsw-nieuwe stijl 
in te voeren.10 Die zou in ieder geval iets 
anders moeten zijn dan de ‘beschutte werk-
plekken’ die gemeenten (moeten) creëren, 

aangezien die vooralsnog niet als volwaardig 
werk met normale arbeidsvoorwaarden kun-
nen worden beschouwd. Uitgangspunt voor 
een Wsw-nieuwe stijl zou moeten zijn dat 
het om permanent werk gaat, dat uitstroom 
naar regulier werk geen doel is (maar waar 
mogelijk wel wordt bevorderd) en dat het 
werk primair op sociale en niet op economi-
sche gronden wordt beoordeeld. Dit laatste 
betekent dat men moet accepteren dat het 
duurder kan zijn om iemand op een sociale 
werkplek te laten werken dan haar of hem 
een uitkering te verstrekken (al zal dit zeker 
niet voor iedereen gelden). Die prijs moeten 
we als samenleving bereid zijn te betalen als 
we ook de meest kwetsbare groepen in staat 
willen stellen volwaardig aan de samenleving 
deel te nemen.

Ook met een Wsw-nieuwe stijl zal niet 
iedereen die kan en wil werken daadwerke-
lijk aan het werk geholpen kunnen worden. 
Daarom is het gewenst om hiernaast de ba-
nenafspraak voort te zetten en de doelgroep 
zelfs uit te breiden zodat meer mensen met 
een kwetsbare arbeidsmarktpositie met een 
loonkostensubsidie op een reguliere arbeids-
plaats aan het werk geholpen worden.

De WW-uitkering als opstap naar werk

Naast structureel kwetsbare groepen zijn 
er mensen die tijdelijk, veelal door pech, in 
een kwetsbare positie zijn beland. Dit kan 
bijvoorbeeld het gevolg zijn van verlies van 
werk bij een reorganisatie of faillissement. 
Of van de pech dat je een aantal malen bij 
een sollicitatie net achter het net hebt gevist 
en nu als langdurig werkloze minder kans 
maakt om te worden aangenomen — simpel-
weg omdat je al langere tijd werkloos bent. Er 
is daarom veel aan gelegen om te voorkomen 
dat mensen langer dan een halfjaar werkloos 
blijven. 

Het beste kunnen we al beginnen vóórdat 
een werknemer werkloos wordt en een uit-
kering aanvraagt. Het valt te prijzen dat het 
kabinet geld beschikbaar stelt om al voordat 
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Op een ruime arbeidsmarkt 
leiden extra scholings-
inspanningen vooral tot 
verdringing van laag-
opgeleiden door iets minder 
laagopgeleiden
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Noten

1 Dit artikel is gebaseerd op een 
(gelijknamig) essay dat is 
geschreven op verzoek van 
Instituut Gak.

2 Er zijn ook andere termen in 
omloop, waarmee grosso 
modo hetzelfde wordt aan-
geduid: ‘werk boven inko-
men’, ‘van nazorg naar voor-

zorg’, van ‘redistributief naar 
predistributief beleid’.

3 Zie bijvoorbeeld: De Koning, 
J. (2010). Vorm boven inhoud: 
het actief arbeidsmarktbe-
leid in de afgelopen dertig 
jaar. Tijdschrift voor Arbeids-
vraagstukken, 26(4), pp. 380-
396.

4 CPB (2016). Kansrijk arbeids-
marktbeleid. CPB-Boek 16. Den 

Haag: Centraal Planbureau; 
CPB (2020). Kansrijk arbeids-
marktbeleid — Update actief 
arbeidsmarktbeleid. Den Haag: 
Centraal Planbureau.

5 Zie de Troonrede 2013.
6 Zie bijvoorbeeld Jongen, E. & 

Koning, P. (2020). Lessen voor 
de NOW. CPB coronapublica-
tie. Den Haag: Centraal Plan-
bureau.
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het ontslag ingaat werknemers ondersteu-
ning te bieden bij het zoeken van nieuw 
werk — al valt nog te bezien of dit echt van 
de grond gaat komen. Dit vergt een goede 
samenwerking en afstemming tussen de 
sociale partners en het UWV. Als werknemers 
een om- of bijscholingstraject wordt aan-
geboden, moet deze wel gericht zijn op een 
nieuwe functie waarvoor nu onvoldoende 
geschikte arbeidskrachten beschikbaar zijn. 
Anders leidt scholing tot verdringing van an-
dere werkzoekenden.

Tijdens een recessie is echter meestal niet 
een ‘verkeerde’ opleiding maar een gebrek 
aan banen de belangrijkste belemmering om 
weer aan het werk te komen. Omdat behoud 
van werkritme van groot belang is voor de toe-
komstige arbeidsmarktkansen, is het gewenst 
om de werkzoekende zoveel mogelijk actief 
te houden. Daarom zouden werklozen met 
een WW-uitkering ruimere mogelijkheden 
moeten krijgen om verschillende activiteiten 
te ontplooien. Te denken valt aan vrijwilligers-
werk, een stage bij een potentiële toekomstige 
werkgever, gedeeltelijke werkhervatting met 
behoud van een deel van de uitkering en om- 
of bijscholing.

Activering van de sociale zekerheid zou 
dus enerzijds moeten inhouden dat de WW-
uitkering structureel wordt ingezet om werk-
loosheid te voorkomen (in de vorm van een 
structurele NOW-regeling) en anderzijds dat 
de WW-uitkering wordt ingezet als een opstap 
om weer aan het werk te komen. Op deze ma-
nier wordt activering van de sociale zekerheid 

letterlijk opgevat, namelijk als het inzetten 
van uitkeringsgeld om meer mensen aan het 
werk te houden en aan het werk te helpen.

Tot besluit

Dat de coronacrisis in veel opzichten een 
unieke gebeurtenis is, moet ons niet in de ver-
leiding brengen om te denken dat een econo-
mische crisis als de huidige een uitzonderlijke 
gebeurtenis is en dat daarna de ‘normale’ situ-
atie weer zal terugkeren. Omdat periodieke 
crises eigen zijn aan ons economische systeem 
moet het overheidsbeleid op het gebied van 
werk en inkomen veel robuuster worden. Bo-
vendien moet worden erkend dat de sterke na-
druk in het beleid van de afgelopen decennia 
op individuele verantwoordelijkheid weinig 
heeft opgeleverd.

In dit artikel heb ik daarom bepleit om een 
nieuwe invulling te geven aan ‘activering’, na-
melijk door de WW-uitkering in te zetten om 
werkloosheid te voorkomen en om werklozen 
te ondersteunen om weer aan werk te komen. 
Daarnaast is voor structureel kwetsbare groe-
pen een permanent stelsel van gesubsidieerde 
arbeid — een Wsw nieuwe stijl — onmisbaar 
om hen in staat te stellen volwaardig aan de 
samenleving deel te nemen.

De coronacrisis zal niet, zoals sommigen 
hopen en anderen vrezen, een geheel nieuw 
tijdperk inluiden. De crisis zou echter wel aan-
leiding moeten zijn voor grondige bezinning 
op de uitgangspunten van het overheidsbe-
leid op het terrein van werk en inkomen.
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7 Hirsch, F. (1976). Social limits to 
growth. Londen: Routledge & 
Kegan Paul.

8 Collins, R. (1979). The Creden-
tial Society. New York: Acade-
mic Press.

9 Vergelijk voor een soortgelijk 
voorstel Jongen, E. & Koning, 

P. (2020). Lessen voor de NOW. 
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Haag: Centraal Planbureau.

10 Recent wordt er, ook in PvdA-
kring, regelmatig gepleit voor 
een basisbaan. Vaak is echter 
niet duidelijk of het hierbij 
zou moeten gaan om structu-

reel werk en evenmin of de 
basisbaan alleen bedoeld is 
voor structureel kwetsbare 
groepen of ook voor mensen 
die tijdelijk weinig kans op 
werk hebben.
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Geef mensen recht op werk
Vanaf haar oprichting pleit de PvdA voor een ‘recht op arbeid’ 
(Beginselprogram 1947). Het is een sociaal-democratische wens 
die nooit vervuld werd, maar die nog steeds leeft. ‘Laten we 
mensen een recht op werk geven’, stelde ook Lodewijk Asscher 
voor in zijn corona-essay van afgelopen juni. De kunst is dit recht 
op werk zo vorm te geven dat het haalbaar en betaalbaar is.

KEES MOSSELMAN & JOAN MUYSKEN

Kees Mosselman is econoom, oud-directeur Regionale Dienst Werk en Inkomen KRH, senior onderzoeker 
Hanzehogeschool Groningen; Joan Muysken is emeritus-hoogleraar macro-economie, SBE, Maastricht University

Tegenstanders van een baangarantie wijzen 
vaak op het ‘echec’ van de Melkertbanen in 
de jaren negentig. In dit artikel zullen we 
evenwel betogen dat de Melkertbanen geens-
zins zijn ‘mislukt’; ze kunnen juist dienen als 
bron van inspiratie. Een baangarantie voor 
iedereen is volgens ons wenselijk, haalbaar én 
betaalbaar. In dit artikel doen we voorstellen 
voor een geleidelijke en stapsgewijze invoe-
ring hiervan. Wij pleiten ervoor de basisbaan 
als instrument op te nemen in de Participa-
tiewet.

Baangarantie

Recht op werk — een baangarantie — betekent 
in onze definitie dat de overheid werk orga-
niseert voor iedereen die bereid is tegen het 
minimumloon bij de overheid een baan te aan-
vaarden. De extra banen die hiervoor nodig 
zijn worden dus geschapen in de collectieve 
sector en staan bijvoorbeeld ook open voor 
mensen die nu werkloos zijn, maar geen uitke-
ring hebben.

De baangarantie is vooral bedoeld als 
buffer om mensen tegen werkloosheid te 

beschermen bij economische tegenslag, maar 
biedt ook ruimte om mensen die de stap 
naar de reguliere arbeidsmarkt niet kunnen 
zetten, een permanente werkplek te bieden. 
Het minimumloon vormt de bovengrens (en 
benedengrens) van de beloning. Dat is om 
te bevorderen dat als de economie aantrekt 
werknemers die dat kunnen, zullen doorstro-
men naar andere banen binnen de economie. 
Daarnaast zorgt het minimumloon ervoor dat 
een baangarantie betaalbaar is en niet leidt 
tot verdringing op de arbeidsmarkt. Bij een 
aantrekkende economie zal de beloning van 
laagwaardige arbeid hoger worden dan het 
minimumloon, waardoor vacatures zullen 
worden vervuld.

Overigens zijn basisbanen niet bedoeld 
voor mensen met een arbeidsbeperking. Tot 
vijf jaar geleden werden deze mensen op-
gevangen in sociale werkvoorzieningen en 
werkplaatsen, tegenwoordig worden hiervoor 
garantiebanen en beschutte werkplaatsen 
ontwikkeld. Voor beide groepen, garantie-
banen en beschutte werkplaatsen, is een 
afzonderlijk traject ontwikkeld dat buiten het 
bestek van deze beschouwing valt. Overigens 
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kwamen mensen met een arbeidsbeperking 
in het verleden ook niet in aanmerking voor 
de Melkertbanen.

De afgelopen decennia is veel onderzoek 
gedaan naar het concept van ‘baangarantie’. 
Het is uitgewerkt door een groep Amerikaanse 
institutionele economen, waaronder Cope-
land, Gordon, Minsky en Wray; Mitchell deed 
hiervoor onderzoek in de Australische con-
text1, en recent is deze gedachte overgenomen 
door de bekende Britse economen Atkinson2 
en Skidelsky3 en door de bekende Amerikaan-
se economen Banerjee en Duflo.4 Ook Tcher-
neva heeft hierover gepubliceerd.5 

Al deze auteurs zien een centrale rol weg-
gelegd voor de overheid om banen te verstrek-
ken als de markt onvoldoende werkgelegen-
heid verschaft. In dat geval treedt de overheid 
op als ‘employer of last resort’ die een ‘job 
guarantee’ biedt.

Ook wij hebben op verschillende plaatsen 
gepleit voor de invoering van een baangaran-
tie in de Nederlandse context.6 Het bieden van 
een baangarantie aan iedereen is volgens ons 
wenselijk omdat werken voor veel mensen een 
belangrijke manier is om mee te kunnen doen 
in de maatschappij, en mensen met een basis-
baan maatschappelijk nuttig werk doen.7 Er 
bestaat een schat aan wetenschappelijke litera-
tuur over de positieve effecten van werk op de 
fysieke en mentale gezondheid van mensen.

In onze publicaties hierover noemen wij als 
voorbeelden van basisbanen de extra werkgele-
genheid die gecreëerd kan worden bij scholen 
en in de thuis- en ouderenzorg. Andere voor-
stellen die we doen betreffen een mogelijke 
verplichting voor aanbestedingen vanuit de 
overheid om 5 % van de aanneemsom te beste-
den aan werkplekken voor kwetsbare groepen. 
Ook kunnen extra banen geschapen worden 
door het begrip ‘inclusieve arbeidsorganisa-
ties’ uit te werken, waardoor bij een andere 
taakverdeling ook minder vaardige mensen 
aan werk kunnen worden geholpen. Een voor-
beeld hiervan is ‘job-carving’, waarbij een nieu-
we functie wordt gecreëerd door eenvoudige 
functieonderdelen van bestaande functies af te 

splitsen. Dit kan ertoe leiden dat de werkdruk 
van andere werknemers wordt verlicht of dat 
zij daardoor meer ruimte krijgen voor de uit-
voering van meer complexe taken.

Tevens kan worden gedacht aan leer- en 
opleidingstrajecten, ter voorbereiding van de 
vervulling van nieuwe banen in een kennis-
georiënteerde en duurzame economie. Tot 
slot denken wij aan het experimenteren met 
banen die door mensen zelf worden voor-
gesteld als zijnde maatschappelijk nuttig 
(waaronder mantelzorg en vrijwilligerswerk) 
en met het onderbrengen van werknemers 
bij ‘sociale werkgevers’. Cruciaal bij dat alles 
is een respectvolle benadering van de werkne-
mers, waarbij aansluiting wordt gezocht bij 
hun achtergrond en ambities.

De Melkertbanen zijn niet mislukt

Zoals gezegd dienen de Melkertbanen uit de 
jaren negentig voor ons als bron van inspi-
ratie bij het denken over een baangarantie. 
Alvorens in te gaan op de lessen die we kun-
nen leren uit de Melkertbanen, is het nuttig 
een korte schets te geven van de opkomst en 
ondergang van Melkertbanen.

Kort na het aantreden van het kabinet-
Kok I diende Ad Melkert, destijds minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een plan 
in om in de periode 1994–1998 fasegewijs veer-
tigduizend extra reguliere arbeidsplaatsen te 
creëren in delen van de collectieve sector, spe-
cifiek bestemd voor langdurig werklozen en 
ontvangers van een bijstandsuitkering.8 Deze 
zogenoemde EWLW-regeling (ID-banen kwa-
men pas in 1998 onder Kok II) werd uitdruk-
kelijk een structurele maatregel genoemd. 
De beoogde veertigduizend arbeidsplaatsen 
zouden, anders dan bij de bestaande Jeugd-
werkgarantiewet (JWG) en Banenpools, een 
regulier en permanent karakter krijgen. Een 
belangrijke tweede doelstelling van de rege-
ling was, naast het bevorderen van werkgele-
genheid, het verbeteren van de kwaliteit van 
de dienstverlening in enkele publieke secto-
ren dankzij die veertigduizend extra banen.

Kees Mosselman & Joan Muysken Geef mensen recht op werk
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Terwijl de aantallen Melkertbanen zich 
onder het kabinet-Kok I ontwikkelden min of 
meer conform het uitgezette plan, verander-
den zowel het politieke als het economisch-
wetenschappelijke klimaat. Verantwoordelijk 
hiervoor was de opkomst van het marktden-
ken in het economisch-politieke debat.9 Voor 
het arbeidsmarktbeleid was in dit verband het 
meest belangrijk het verschijnen van de Jobs 
Study van de OECD in 1994. De analyse die hier-
in wordt gegeven, is in sterke mate gebaseerd 
op de visie van Layard, Nickel en Jackman10 — 
een visie die zeer veel gezag kreeg binnen de 
economische wetenschap.

In die visie speelt het concept van de NAIRU 
een belangrijke rol. NAIRU staat voor ‘Non Ac-
celerating Inflation Rate of Unemployment’. 
Het is een vorm van natuurlijke werkloosheid 
die voor een groot deel te wijten is aan obsta-
kels in de arbeidsmarkt, zoals een ruimhartig 
stelsel van sociale zekerheid, vaste banen, 
cao-lonen en regulering van arbeidsomstan-
digheden. Het beleidsantwoord op werkloos-
heid diende volgens de OECD-studie dan ook 
het afschaffen of versoberen van die restricties 
te zijn. Het zal niet verbazen dat de OECD zeer 
kritisch was over de Melkertbanen.

Bij de start van het kabinet-Kok II in 1998 
waren de economische situatie en de werkge-
legenheidsvooruitzichten duidelijk beter dan 
in 1994. Om die reden kregen de activerende 
werking van de sociale zekerheid en het ar-
beidsmarktbeleid meer aandacht, hetgeen 
resulteerde in een aanpassing van de EWLW-
regeling. De nieuwe ID-banenregeling (ID 

staat voor instroom-doorstroom) moest door-
stroming vanuit Melkertbanen naar banen op 
de reguliere arbeidsmarkt bevorderen.

Mede door de gunstige economische ont-
wikkeling onder Kok II werden in toenemende 
mate vragen gesteld bij de vormgeving en 
financiering van het arbeidsmarktbeleid. Een 
werkgroep in het kader van Interdepartemen-
tale Beleidsonderzoek (IBO) deed onderzoek 
naar de doeltreffendheid en doelmatigheid 
van het bestaande arbeidsmarktbeleidsin-
strumentarium. De conclusies en adviezen 
die hieruit voortkwamen waren niet verras-
send: conform de nieuwe visie van de OECD 
werd opheffing en gefaseerde afbouw van de 
ID-banenregeling (de Melkertbanen) bepleit. 
Deze conclusies werden breed gedragen door 
maatschappelijke organisaties, ook door de 
vakbeweging.11

De afbouw van de ID-banenregeling werd 
bij het aantreden van het kabinet-Balkenende 
I (zomer 2002) aangekondigd. Toenmalige 
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid, Mark Rutte, zette de afbouw 
in werking. De voor de ID-banenregeling 
gereserveerde middelen werden, na een forse 
korting, overgedragen aan de gemeenten 
en toegevoegd aan het vrij besteedbaar re-
integratiebudget.12 Tevens werden verdere 
bezuinigingen op dit budget aangekondigd. 
Zo konden gemeenten, die fel hadden gepro-
testeerd tegen de afbouw van de ID-banen, 
deze afbouw zelf ter hand nemen.

Het project van de Melkertbanen is niet 
mislukt, zoals ten onrechte vaak wordt gesug-
gereerd. De uitvoering hiervan is vastgelopen 
op politieke onwil om het project consequent 
door te zetten.13 Doordat tijdens de uitvoering 
telkens andere eisen werden gesteld aan de 
aard van de Melkertbanen en de financiering 
ervan werd beperkt, is het project uiteindelijk 
gestrand.

De hoofdpunten van kritiek op de Melkert-
banen waren — naast kritiek op de uitgaven 
voor een gericht arbeidsmarktbeleid — dat 
deze een te geringe doorstroom kenden en dat 
deze een dubbele doelstelling hadden: werk 
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bieden aan langdurig werklozen met een (te) 
lage arbeidsproductiviteit én het structureel 
verbeteren van maatschappelijk nuttige 
publieke dienstverlening. De kritiek luidde 
onder andere dat als je twee doelstellingen 
nastreeft je ook minimaal twee instrumenten 
moet gebruiken.

Deze kritiek is naar onze mening mis-
plaatst. De eis van doorstroming uit de Mel-
kertbanen kwam van de VVD, en was geen 
doelstelling van de oorspronkelijke Melkert-
banen. En wat betreft de dubbele doelstelling: 
onzes inziens zette Melkert hiervoor wel de-
gelijk twee instrumenten in door de dubbele 
eis dat het zou gaan om (1) een baan voor 
bijstandsgerechtigden en (2) dat de baan zou 
worden vervuld in sectoren van overheids-
dienstverlening.

Zeven lessen uit de Melkertbanen

We onderscheiden zeven lessen die getrok-
ken kunnen worden uit het experiment met 
de Melkertbanen voor de invoering van een 
baangarantie.

Les 1:  Stel duidelijke doelen, ook voor de  langere 
termijn

Bij de voorbereiding van het Melkertbanen-
project is onvoldoende aandacht besteed aan 
de politieke en sociaaleconomische succes- 
en risicofactoren. Bij langetermijnbeleid is 
het verstandig de langetermijndoelstelling 
grondig en concreet te formuleren en daar-
over met betrokken partijen — werkgevers, 
werknemers (SER) en gemeenten (VNG) 
— een akkoord te sluiten. Een dergelijk ak-
koord, bijvoorbeeld een ‘Baangarantieak-
koord’ voor 2030 — naar analogie van het 
energieakkoord — zal verplichtend werken 
voor toekomstige kabinetten en daarmee 
het afbreukrisico van politiek-ideologische 
stemmingswisselingen verminderen. Het 
akkoord zal tevens de nodige flexibiliteit 
moeten bevatten zodat rekening gehouden 
kan worden met de onvermijdelijke conjunc-
tuurwisselingen.

Les 2:  Bied ruimte voor experimenten en evalueer 
goed

Het is belangrijk dat er voldoende ruimte is 
om te experimenteren en voor goede evalu-
aties. Er is bedroevend weinig geëvalueerd 
rond de Melkertbanen. Gelukkig wordt bij 
recente basisbaanachtige experimenten meer 
aandacht besteed aan een goede evaluatie.14 
Deze recente experimenten zijn bijvoorbeeld 
de ‘Werkbrigade Amsterdam’, de STiP banen in 
Den Haag en het recent gestarte project basis-
banen Groningen. Een goede evaluatie is van 
belang om enerzijds het project te kunnen bij-
sturen als de doeleinden niet worden gehaald 
en anderzijds om maatschappelijke acceptatie 
van de baangarantie te bevorderen.

Les 3:  Basisbanen moeten een permanent 
 karakter kunnen hebben

Melkertbanen waren bedoeld voor langdurige 
werklozen met een grote afstand tot de arbeids-
markt. Voor het merendeel van deze langdurig 
werklozen was een eventuele doorstroming 
naar de reguliere arbeidsmarkt onmogelijk. 
Slechts een bescheiden deel van deze mensen 
zou, na werkervaring in een Melkertbaan op-
gedaan te hebben, de stap naar de betaalde ar-
beidsmarkt hebben kunnen zetten ingeval van 
geschikte reguliere werkgelegenheid.15

De basisbaan in het kader van baangaran-
tie is uitdrukkelijk óók bedoeld voor mensen 
die geen werk kunnen vinden door een (tij-
delijk) tekort van vraag naar arbeid. Ook voor 
deze mensen moeten basisbanen worden 
aangeboden tegen het minimumloon. Als de 
arbeidsmarkt aantrekt, kunnen deze mensen 
wel snel doorstromen naar banen die meer 
betalen. Belangrijk bij dit alles is dat recht op 
goed werk voor iedereen een grondrecht dient 
te zijn, vanwege de waardigheid, de bestaans-
zekerheid en de gezondheid van mensen.

Les 4:  Werken moet lonen en doorstroom moet 
lonen

De beloning van een basisbaan moet enerzijds 
financieel interessanter zijn dan een uitkering 
en anderzijds financieel minder interessant 
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dan een niet-gesubsidieerde baan op de regu-
liere arbeidsmarkt. De reden is dat mensen — 
als zij geen volwaardige baan kunnen vinden 
op de reguliere arbeidsmarkt — moeten wor-
den gestimuleerd om vanuit een basisbaan 
maatschappelijk nuttig werk te doen. Maar als 
er wel een niet-gesubsidieerde baan beschik-
baar is, moeten zij ook worden aangemoedigd 
om deze te accepteren. Dat hierbij het mini-
mumloon wordt gehanteerd is belangrijk om 
looninflatie te vermijden. Anders zullen men-
sen in basisbanen hogere lonen gaan eisen, 
wat algemeen hogere looneisen kan bevorde-
ren, zonder dat dit voortvloeit uit een krapte 
op de arbeidsmarkt.

Komend vanuit een bijstandsuitkering 
voor gehuwden en samenwonenden kan het 
zijn, afhankelijk van het gevoerde armoedebe-
leid in de betreffende gemeente, dat werken 
tegen het wettelijk minimumloon niet of nau-
welijks een financiële verbetering oplevert. Bij 
invoering van basisbanen dient hier uitdruk-
kelijk rekening mee gehouden te worden 
— wellicht moet het armoedebeleid worden 
herzien als er voldoende baangarantie wordt 
gegeven.

Les 5: Ander werk moet in andere banen
Er kunnen spanningen ontstaan als mensen 
die werken in een basisbaan, ervaren dat zij 
vergelijkbaar werk doen als collega’s die niet 
via een gesubsidieerde baan werken en die 
meer verdienen dan het minimumloon. Als 
deze situatie zich structureel voordoet, is dat 
in strijd met de bedoeling van de baanga-
rantie. Als het gaat om werk dat structureel 
noodzakelijk is en meer ‘waard’ is dan het 

minimumloon, moet men ook bereid zijn 
daar een passende beloning voor te geven. Het 
gaat dan niet langer om een basisbaan, maar 
om een baan die moet worden aangeboden op 
de reguliere arbeidsmarkt. Immers, als men 
ervaart dat bepaalde publieke diensten struc-
tureel noodzakelijk zijn, moet men bereid zijn 
die banen regulier te maken en daarvoor ook 
belasting te betalen. Eenzelfde redenering 
geldt ook als de conjunctuur aantrekt en be-
paalde basisbanen die men belangrijk vindt, 
zouden vervallen.

Les 6:  Veronachtzaam de uitvoeringsproblemen 
niet

Anders dan rond de tijd van de invoering van 
Melkertbanen is er inmiddels jarenlange erva-
ring opgedaan met gemeentelijke en regiona-
le re-integratie en werkgeversdienstverlening. 
Dankzij de toegenomen samenwerking tussen 
sociale diensten, sociale werkbedrijven en het 
UWV is de gemeentelijke en regionale experti-
se op deze terreinen stevig ontwikkeld. Exper-
tise is vooral ontwikkeld bij de re-integratie en 
plaatsing van werkzoekenden met een korte 
of overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt.

Vanwege de beperkte re-integratiebudget-
ten (het zogenaamde ‘werkdeel’) is minder 
expertise ontwikkeld voor de begeleiding van 
uitkeringsontvangers met een relatief grote 
afstand tot de arbeidsmarkt. Voor een (even-
tuele) toekomstige uitvoering van een baan-
garantie dienen uitvoeringsorganisaties de 
doelgroep(en) van de basisbanen te kennen en 
adequaat te kunnen ondersteunen en begelei-
den.16 Concreet betekent dit een verruiming 
van begeleidingsbudgetten en een gedeelte-
lijke verschuiving van het re-integratiebudget 
naar het basisbaanbudget — zie ook de voor-
stellen van de commissie-Borstlap voor het op-
zetten van de zogenoemde loopbaanwinkel.

Les 7:  Basisbanen horen thuis in de publieke 
sector 

De voorwaarde die gold bij de Melkertbanen 
dat deze gerealiseerd moesten worden in de 
publieke sector en dat deze niet bij het bedrijfs-

Kees Mosselman & Joan Muysken Geef mensen recht op werk

Er is bedroevend weinig 
geëvalueerd rond de 
Melkertbanen



S &   D Jaargang 77 Nummer 5 Oktober 2020

4444

leven konden worden ondergebracht, was een 
goede zet en moet ook gelden voor de baanga-
rantie.17 Vaak gaat het om eenvoudige functies 
die weinig of geen vooropleiding vereisen, 
maar die wel erg nuttig zijn en de kwaliteit van 
de publieke dienstverlening verbeteren. Een 
voorwaarde is dat het banen zijn die niet evi-
dent concurreren met bestaande banen.

Zou worden ingezet op versterking van 
de publieke dienstverlening door in het be-
drijfsleven deze banen te subsidiëren, dan is 
de kans erg groot dat andere mensen worden 
aangetrokken dan de beoogde langdurig 
werklozen met geringe arbeidsproductiviteit. 
Daarnaast is er een groot risico van verkeerde 
aanwending van subsidies vanwege ‘dodege-
wichts welvaartverlies’.18 Dat wil zeggen dat 
werkgevers die toch al van plan waren om 
mensen aan te nemen, nu subsidies krijgen 
om deze mensen aan te nemen.

Tot slot noemen wij ook het enthousiasme 
van vooral de wethouders van de grote ge-
meenten gedurende de periode 1994-2002. 
Deze wethouders signaleerden dankzij de Mel-
kertbanen zowel een toenemende uitstroom 
uit de bijstand als een verbeterde publieke 
dienstverlening.

Verschillen baangarantie en Melkertbanen

Gegeven de onmiskenbaar substantiële 
omvang van het aantal mensen met een on-
overbrugbare afstand tot de reguliere arbeids-
markt, kan, ja moet, het project Melkertbanen 
succesvol worden genoemd en verdient het 

een gemoderniseerde wederinvoering. De 
baangarantie zoals wij die voorstaan ver-
schilt, zoals aangegeven, in drie belangrijke 
opzichten van de Melkertbanen. Ten eerste 
is het bereik verschillend. De doelgroep van 
Melkertbanen bestond uit langdurig werklo-
zen en ontvangers van een bijstandsuitkering, 
waarbij uitdrukkelijk werd onderkend dat het 
overgrote deel van deze doelgroep permanent 
deze baan zou kunnen bezetten. De baanga-
rantie staat in beginsel open voor iedereen die 
bereid is tegen het minimumloon bij de over-
heid een baan te aanvaarden.

Een tweede verschilpunt is de beloning. In 
Melkertbanen mocht aanvankelijk maximaal 
120 % van het minimumloon worden verdiend, 
onder Kok II werd dit opgerekt tot maximaal 
150 %. Het probleem daarbij is dat het kan 
leiden tot een voor werkgever en werknemer 
gezamenlijk financieel belang om de status 
quo te continueren. De bovengrens (en be-
nedengrens) van een minimumloon bij een 
baangarantie is bedoeld om als de economie 
aantrekt doorstroming te stimuleren. 

Een derde verschilpunt is dat Melkertba-
nen door de overheid werden aangeboden, 
waarvoor vervolgens mensen werden geselec-
teerd, terwijl de baangarantie openstaat voor 
eenieder die daarin wil werken en mensen ook 
in staat worden gesteld zelf met voorstellen te 
komen voor de invulling van een baan.

De stapgewijze invoering van 
 baangarantie voor iedereen

De mensen die een beroep zullen doen op een 
baangarantie zijn onder te verdelen in vier 
categorieën:

a	 	Tijdelijk werklozen, die bij geschikte 
werkplekken ook gewoon op de reguliere 
arbeidsmarkt kunnen functioneren.

b	 	Toetreders op de arbeidsmarkt die willen 
werken maar geen geschikte werkplek kun-
nen vinden.

c	 	Langdurig werklozen die vanwege (hoge) 
leeftijd of lage opleiding of anderszins 
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(door onder meer discriminatie) geen kans 
maken op de reguliere arbeidsmarkt.

d	 	Bijstandsgerechtigden die na allerlei 
mislukte re-integratiepogingen kansloos 
blijken op de reguliere arbeidsmarkt. Bin-
nen deze groep kan onderscheid gemaakt 
worden tussen mensen die na intensieve 
begeleiding toch een reguliere baan kun-
nen bemachtigen en mensen voor wie dat 
niet geldt.

De groepen a en b zijn typisch de werklozen 
die in omvang mee schommelen met de ont-
wikkelingen in de economie. In het verleden 
zijn te veel mensen aan de kant blijven staan, 
wat mede geleid heeft tot het ontstaan van de 
groepen c en d. Het is fascinerend te zien dat dit 
jaar wederom werd geconstateerd dat door ons 
systeem van inkomensgaranties en mede door 
een falend activeringsbeleid, deze groep men-
sen met een uitkering die een onoverbrugbare 
afstand tot de reguliere arbeidsmarkt heeft 
‘onaanvaardbaar groot’ is geworden19 — het 
gaat om minimaal 500.000 mensen. Daarnaast 
zullen in de nasleep van de coronacrisis de 
groepen a en b ook sterk in omvang toenemen 
en moet worden gewaakt voor een nog sterkere 
stijging van de groepen c en d.

Dit betekent in onze ogen dat er een twee-
sporenbeleid moet worden gevolgd, waarbij 
enerzijds wordt voorkomen dat de tijdelijk 
werklozen en toetreders (groepen a en b) te 
lang aan de kant blijven staan en anderzijds 
gericht wordt geprobeerd om mensen met 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt (de 
groepen c en d) weer te activeren. Wij begin-
nen met het tweede spoor, omdat het eerste 
spoor daar goed op kan aansluiten.

Wij pleiten voor een aanpassing van het 
bestaande sociale zekerheidssysteem dat 
gebaseerd is op inkomensgaranties, richting 
‘werk boven inkomen’. Dit kan gerealiseerd 
worden door de creatie van basisbanen als 
een vernieuwde variant van de Melkertbanen 
voor bijstandsgerechtigden die kansloos zijn 
op de reguliere arbeidsmarkt. Ons voorstel is 
om de basisbaan als instrument op te nemen 

in de Participatiewet en dus ook onderdeel te 
maken van de financieringsgrondslag van het 
participatiebudget voor gemeenten. Daarmee 
wordt de basisbaan (1) een landelijk toepas-
baar instrument en (2) financieel acceptabel 
voor gemeenten.

Ons advies zou zijn om in de aanloop naar 
deze aanpassing van de Participatiewet enkele 
arbeidsmarktregio’s in ons land de ruimte te 
geven te starten met basisbaan-experimenten. 
Na evaluatie van deze experimenten kunnen 
definitieve besluiten over aanpassingen van 
de Participatiewet worden genomen, waarna 
onzes inziens een meerjarenakkoord gesloten 
zou moeten worden over de verdere uitbouw 
van de basisbanen, zowel qua aantallen als 
qua reikwijdte.

Wat de aantallen betreft zal in eerste 
instantie gekoerst kunnen worden op de 
verwachte omvang van de langdurige werk-
loosheid en wat de reikwijdte betreft zullen 
momenten moeten worden gekozen waarop 
toegang tot basisbanen mogelijk wordt voor 
andere uitkeringsgerechtigden en vervolgens 
ook voor niet-uitkeringsgerechtigden. Dan 
zal de situatie van baangarantie voor iedereen 
bereikt zijn.

De beoogde experimenten met basisbanen 
zullen duidelijk moeten maken welk gedeelte 
van de langdurige werklozen (van zowel de 
WW als de bijstand) in staat en bereid is een 
basisbaan te vervullen. Indien we na bijvoor-
beeld twee jaar grondig experimenteren en 
evalueren in 2023 starten met de uitvoering 
van het dan geldende Baangarantieakkoord 
kunnen we een doelstelling formuleren van 
100.000 basisbanen in 2030. Dit aantal is geba-
seerd op de huidige aantallen langdurig werk-
lozen (ongeveer 100.000) en bijstandsontvan-
gers (ongeveer 400.000) en een geschikt- en 
bereidheidspercentage van 20 tot 25 % (uit 
eerste experimenten naar voren gekomen).

Een dergelijk aantal ‘zinnige’ banen kan in 
de publieke en semi-collectieve sector zonder 
twijfel gecreëerd worden, zeker als hieronder 
ook opleidingsmogelijkheden en het ‘witten’ 
van vrijwilligerswerk worden gerekend. Ove-
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rigens zullen ook mogelijkheden beproefd 
kunnen worden van detachering vanuit de 
overheid van basisbaanmedewerkers naar 
de private sector. In de tussentijd zullen we 
voldoende kennis hebben opgedaan over de 
feitelijke geschiktheids- en bereidheidsper-
centages, over de mogelijkheden en effecten 
van de opgezette Loopbaanwinkel en over de 
voorziene en onvoorziene doorstroompercen-
tages naar de reguliere arbeidsmarkt. Mede op 
basis van die kennis kan een volgende fase van 
het Baangarantieakkoord worden uitgewerkt 
en in uitvoering worden gebracht.

Financiering

Een belangrijke vraag is wat de kosten zijn 
van een dergelijk programma en hoe dat gefi-
nancierd kan worden. Nogal strijdig met veel 
veronderstellingen blijken de netto-kosten 
erg mee te vallen. Het SEO berekent voor Ne-
derland dat afhankelijk van de productiviteit 
van de mensen in een basisbaan, de kosten 
schommelen tussen de € –0,4 mrd (optimis-
tisch scenario) en € 0,5 mrd (pessimistisch 
scenario).20 Deze bevinding voor Nederland 
is vergelijkbaar met de studies voor de Ver-
enigde Staten.21

Ongetwijfeld kan er het nodige worden 
afgedongen op deze berekeningen zoals wij 
laten zien in Mosselman en Muysken (2020), 
maar het blijft waarschijnlijk dat de kosten 
veel lager uitvallen dan veel mensen veron-
derstellen vanwege de inverdieneffecten en 
bespaarde uitkeringen.22 Daarnaast zijn er 
veel maatschappelijke baten die in evaluaties 
meestal worden genegeerd, zoals verbetering 
van de publieke dienstverlening, verminde-
ring van werkstress in sectoren waar basisba-
ners werken en verbetering van de gezond-
heid en het welzijn van basisbaners.

Tot slot wijzen wij erop dat er bij voldoende 
politieke wil altijd middelen kunnen worden 
gevonden om een baangarantie te financie-
ren.23 Voor de EMU en Nederland is het bij-
voorbeeld mogelijk de gelden die de Europese 
Centrale Bank en de Nederlandsche Bank in de 
economie sluizen niet via de financiële sector 
te sturen, waar zij grotendeels verdampen, 
maar een deel van de gelden direct in de reële 
economie te brengen naar een baangarantie-
project.24 De centrale banken genereren aan 
geld meer dan 7 % van het bbp op jaarbasis — 
daarvan kan toch wel een deel worden besteed 
aan basisbanen?25

In 2018 en 2019 werden deze voorstellen vol-
strekt niet serieus genomen. Maar de corona-
crisis heeft wat dat betreft veel mensen aan 
het denken gezet. Als men de gedachte aan-
vaardt dat de overheid wel degelijk middelen 
kan scheppen en benutten om de economie te 
redden, en om te investeren in de toekomst, is 
het aanwenden van dergelijke middelen voor 
een uitgebreide baangarantie niet zo’n grote 
stap meer. Vooral nu de werkloosheid sterk 
dreigt op te lopen als gevolg van de corona-
crisis. 

Dit artikel is een bewerkte en sterk ingekorte 
versie van het stuk ‘Melkertbanen: lessen voor de 
baangarantie’, Mosselman en Muysken (2020). 
Zie: wbs.nl/lessen-baangarantie.
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Column

Niet strooien met geld

Door Paul Tang
Europarlementariër 

De haviken loeren al. Ze zoeken naar het mo-
ment dat overheden ten prooi kunnen vallen 
aan de boodschap van de broekriem. Het is een 
instinctieve reactie tegen een grotere overheid 
vanuit een weerzin die, zeker in Nederland, ge-
paard gaat met het maken van schuld. 

Maar de haviken hebben het niet makke-
lijk, om verschillende redenen. Het is breed 
aanvaard dat juist overheden in deze tijd van 
tegenslag het voortouw moeten nemen om 
het coronavirus te lijf te gaan en de economi-
sche schade te beperken — door bedrijven en 
banen tijdelijk te beschermen — en tegelijker-
tijd moeten investeren in de omslag naar een 
duurzame economie en samenleving. Zolang 
het virus rondwaart en van economisch her-
stel nog geen sprake is, zal van die overheid 
veel verwacht worden.

Het is bovendien moeilijk vol te houden 
dat een oplopende schuld ook rationeel een 
groot probleem is. In een crisis hebben inves-
teerders een duidelijke voorkeur voor veilige 
staatsschulden en willen ze daarvoor betalen 
via een lage of zelfs negatieve rente. Maar al 
voor de uitbraak van het Covid-19-virus was 
voor veel overheden de rente negatief. Het is 
een uiting van een langdurige trend die Ben 
Bernanke, voormalig president van de Ameri-
kaanse Federal Reserve, heeft getypeerd als ‘sa-
ving glut’. Mede door de vergrijzing overtreffen 
de besparingen de investeringen.

Desondanks zullen de haviken graag wij-
zen op de mogelijkheid dat ooit de rente weer 
zal stijgen. Die mogelijkheid is nooit uit te 
sluiten. Maar het is gezien de trend verre van 
verstandig om ons door de verhalen over stij-
gende rente en onbetaalbare schulden nu al 
angst te laten aanjagen.

Het is verstandig pas te reageren als de 
rente inderdaad substantieel gaat stijgen. De 
huidige begrotingsregels bieden immers geen 
houvast voor de situatie waarin de beperkin-
gen door Covid-19 het sociale en economische 
leven verstoren en de onzekerheid over verde-
re ontwikkelingen buitengewoon groot is. Om 
publieke investeringen te stimuleren heeft 
de Europese Commissie tijdelijk de regels van 
het Stabiliteits- en Groeipact opgeschort, en 
herinvoering lijkt ver weg. Zo schrijft het pact 
onder meer voor dat de deelnemende landen 
in het geval van excessieve schuld deze in 
twintig jaar tijd naar 60 % van het nationaal 
product moeten terugbrengen. Die regel 
alleen al maakt herinvoering van het pact on-
geloofwaardig zo lang de schulden oplopen. 
Daaraan zullen ook haviken niet ontkomen.

Bovendien zal de maatschappelijke weer-
stand tegen een hard beleid van bezuinigen 
en hervormen groter dan ooit zijn. Dit beleid 
was al omstreden, maar protest ertegen zal 
groeien als, net als na de vorige crisis, de re-
kening bij de gewone vrouw en man terecht-
komt of als blijkt dat voor essentiële beroepen 
er wel veel applaus maar geen extra beloning 
is. Er is juist een herwaardering van de pu-
blieke taken nodig die door privatisering en 
marktwerking in het gedrang zijn gekomen. 
Te veel werk is blijven liggen of afgewenteld 
op vrijwilligers.

Maar overheden kunnen niet willekeurig 
met geld strooien. Integendeel. De publieke 
bestedingen en investeringen moeten het 
economisch herstel schragen maar ook leiden 
tot een verschuiving naar activiteiten die 
‘immuun’ zijn voor het virus en die bovenal 
duurzaam zijn in brede zin, dus goed voor 
mens én milieu. Het is geen voer voor haviken, 
maar zo komt er de noodzakelijke dubbelslag: 
een economisch herstel als opmaat voor een 
duurzame toekomst.
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Directe democratie is niet 
voor bange mensen
De angst dat een referendum de parlementaire democratie zal 
ver zwakken is ongegrond, schrijven Pieter Paul Slikker en Niesco 
Dubbelboer in reactie op een artikel van Annemarie Kok. Directe 
democratie leidt soms tot ongemakkelijke uitkomsten maar 
zorgt ook voor betere besluitvorming en plaatst volksvertegen-
woordigers weer in het centrum van het publieke debat. 

PIETER PAUL SLIKKER & NIESCO DUBBELBOER

Pieter Paul Slikker is fractievoorzitter in ’s-Hertogenbosch en was tot 2018 PvdA-campagnedirecteur. Niesco 
Dubbelboer is oprichter van Meer Democratie en was Tweede Kamerlid namens de PvdA.

‘Een devaluatie van politieke partijen en het 
parlement’ en ‘een aan populisme grenzende 
kijk op de parlementaire vertegenwoordiging.’1 
Onderzoeker en publicist Annemarie Kok 
neemt in S&D met stevige bewoordingen af-
stand van ons pleidooi voor meer directe de-
mocratie zoals verwoord in de door het partij-
congres breed aangenomen motie Wie de 
democratie wil verdedigen, moet nu in het offen-
sief.2

Kok betrekt een merkwaardige stelling. 
Een versterking van de directe democratie 
leidt volgens haar tot een vernietiging van de 
indirecte democratie. Een uiterst afschrikwek-
kende consequentie ligt wat haar betreft op 
de loer: ‘een soort volksdemocratie waarin 
politici heten te bestaan om de wensen van 
kiezers (of die van tussentijdse toevallige 
meerderheden) uit te voeren, en waarbin-
nen individuele burgers formeel, actief en in 
brede zin bij beleidsontwikkeling en besluit-
vorming worden betrokken, en/of daarover 
het laatste woord krijgen.’

Een volksdemocratie waarbij individuele 
burgers betrokken worden bij besluitvor-
ming én daarover het laatste woord krijgen? 
Het moet niet gekker worden. Dat het woord 
demos letterlijk volk betekent lijkt Kok te 
vergeten. Een geparafraseerde uitspraak van 
de hofleverancier van spraakmakende quotes 
Winston Churchill lijkt ons van toepassing 
op haar kijk: ‘Het beste argument tegen 
directe democratie is een gesprek van vijf 
minuten met een gemiddelde kiezer.’ Een 
vergelijkbaar wantrouwen lezen we terug in 
het artikel van Kok.

Directe democratie is niets meer of minder 
dan elke democratische vorm waarin kiesge-
rechtigden rechtstreeks hun invloed kunnen 
uitoefenen zonder tussenkomst van een verte-
genwoordiger. De behoefte aan meer directe 
democratie is wat ons betreft onmiskenbaar. 
Evenals dat het een toevoeging is aan ons 
democratisch instrumentarium en het een 
verrijking is voor de positie van individuele 
volksvertegenwoordigers.
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Een onmiskenbare behoefte

In haar bijdrage betwijfelt Kok of er daadwer-
kelijk sprake is van draagvlak onder de bevol-
king voor meer directe democratie. Ze stelt dat 
de staatscommissie ‘op tamelijk onvaste gron-
den concludeert dat de Nederlandse burger 
méér in de Haagse melk te brokkelen wil heb-
ben’. Onderzoek van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau wijst echter uit dat de steun voor 
bijvoorbeeld een bindend referendum stabiel 
hoog is te noemen.3 Driekwart van de Neder-
landers is warm pleitbezorger hiervoor, met 
uitzondering van de tijdelijke inzinking na het 
Oekraïnereferendum in 2016. Deze daling van 
steun voor referenda kwam vooral door hoog-
opgeleiden. De steun daalde alleen onder deze 
groep tijdelijk scherp van 74 % In 2015, naar 48 % 
in 2017. Het lijkt er dus op dat hoogopgeleide 
beleidsmakers, politici en wetenschappers 
soms hun eigen voorkeur verwarren met die 
van de meerderheid van de bevolking.

Op de vraag of meer inspraak op provin-
ciaal en gemeentelijk beleid wenselijk is ant-
woord de helft van de Nederlanders eveneens 
bevestigend. Ook hier zien we een duidelijk 
onderscheid naar opleidingsniveau. Onder 
respondenten met een praktische opleiding is 
de wens voor meer inspraak groter dan onder 
wetenschappelijk opgeleide respondenten. 
Dat verschijnsel is verklaarbaar vanuit wat 
Mark Bovens en Anchrit Wille diplomademo-
cratie noemen — de toenemende kloof tussen 
de veelal beperkter opgeleide ‘boze burger’ 
en de veelal hoger opgeleide burger die meer 
vertrouwen heeft in de democratie.4 Het is die 
laatste groep die in de democratie zoals we die 
nu kennen veel beter gerepresenteerd wordt 
dan mensen met een beperkte opleiding.5 Het 
gebrek aan draagvlak waar Kok van rept komt 
voort uit de fout om de eigen behoeftes en per-
cepties tot de norm te verheffen. Een fout die 
juíst sociaal-democraten niet mogen maken. 
De behoefte is onmiskenbaar.

Laten we hier ook direct het vaak gehoorde 
argument ontkrachten dat, zoals Kok het 
verwoord, ‘een directere democratie vooral 

voordelig uitpakt voor wie mondig en kapi-
taalkrachtig is.’ We kunnen zonder uitvoerige 
wetenschappelijke analyse vaststellen dat bij-
voorbeeld de lobby van het bedrijfsleven voor 
een lage dividend- en vennootschapsbelasting 
en voor een ruimhartige aftrek van investerin-
gen het bijzonder goed af kan zónder directe 
democratie. Referenda over loonmatiging en 
eerlijke belastingen later echter een hele an-
dere uitslag laten zien. 

Directe democratie verschaft betrokken 
inwoners juist een instrument om bij het 
vermoeden van veronachtzaming van minder 
machtige stemmen deze ten gehore te bren-
gen. Onderzoek in bijvoorbeeld Zwitserland 
laat zien dat het vertrouwen in politici over de 
breedte toeneemt als de mogelijkheden voor 
directe inspraak worden vergroot.

Een toevoeging aan ons democratisch 
instrumentarium

De door Kok bezongen angst voor een mari-
onettenparlement dat aan de leiband loopt 
van continu opflakkerende volkswoede is 
eveneens tamelijk ongerechtvaardigd. Ten 
onrechte doet Kok voorkomen alsof de directe 
democratie de indirecte vervangt. Maar we rui-
len het parlementair stelsel niet in voor een 
oneindige reeks aan referenda over alle wetge-
ving die Tweede en Eerste Kamer passeren. Het 
initiatiefrecht, de controlerende taak en het 
budgetrecht van de volksvertegenwoordiging 
blijven intact. Meer directe democratie is een 
toevoeging aan het palet aan democratische 
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De steun voor referenda 
daalde na het Oekraïne-
referendum vooral scherp 
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rechten waar sociaal-democraten jarenlang 
voor geknokt hebben, zoals het algemeen 
kiesrecht en het vrouwenkiesrecht. Theodore 
Roosevelt betoogde in 1912 treffend dat de 
directe democratie er niet is om het represen-
tatieve stelsel te vernietigen, maar om haar te 
corrigeren wanneer ze niet langer represen-
tatief is. Want ja, we geven eens in de vier jaar 

onze stem en daarmee mandaat aan onze ver-
tegenwoordigers, voorts wordt een coalitie ge-
vormd op basis van de zetelverdeling zodat er 
een meerderheid ontstaat, echter als die coa-
litie beleid maakt dat te ver afraakt van wat de 
kiezer wil dan moet er kunnen worden inge-
grepen en het mandaat terug worden gehaald. 
Wachten op de volgende verkiezing is een te 
mager democratisch instrument –dat leidt im-
mers enkel tot ‘stemmen met de voeten’.

Met het referendum over de Europese 
Grondwet, de Associatieovereenkomst met 
Oekraïne en de Brexit in het achterhoofd 
duiken partijen en politici die eerder directe 
democratie als kroonjuwelen verdedigden 
tegenwoordig vaak weg als het onderwerp 
ter sprake komt. Het is een terugkerend feno-
meen: als een uitspraak van de bevolking niet 
overeenkomt met de wens van gekozen poli-
tici is al snel het democratische instrument 
het lijdend voorwerp. Net zoals sommige de-
mocraten’ tegenwoordig hoge kiesdrempels 
of kiesrecht op basis van examens opperen, 
omdat de behaalde electorale resultaten niet 
‘gebracht hebben wat ervan werd verwacht’. 

Zij vergissen zich. Directe democratie 
pleegt alleen dan een correctie wanneer de 

indirecte democratie het niet goed genoeg ge-
daan heeft. Voor hen die menen dat referenda 
enkel een instrument zijn voor rechtspopu-
listen is het goed de horizon wat te verbreden 
en kennis in het buitenland op te doen. Op de 
dag dat Trump gekozen werd tot president 
van de Verenigde Staten, spraken in een aantal 
staten kiezers zich ook in grote meerderheid 
uit voor verhoging van het minimumloon, 
voor strengere wapenwetgeving en voor vrij-
willig levenseinde bij uitzichtloos lijden. In 
Zwitserland leidde een volksinitiatief om de 
afstand tussen lonen op de werkvloer en in de 
bestuurskamer te maximeren tot matiging 
van topinkomens. Net zoals eerder anti-racis-
mebeginselen op voorstel van de bevolking 
verankerd werden in de Zwitserse grondwet 
en verkrachting binnen het huwelijk via een 
volksinitiatief strafbaar werd gesteld. Daar-
mee willen we maar zeggen: directe demo-
cratie is niet conservatief of progressief, niet 
links of rechts, zwart of wit en voor of tegen. 
Het is geen instrument van sluwe populisten 
of van naïeve idealisten. Het is een instrument 
van het volk dat zonder aanziens des politieke 
stroming detecteert waar er een mismatch 
tussen volk en vertegenwoordiging dreigt te 
ontstaan en deze simpelweg corrigeert.

Een verrijking voor de volksvertegen-
woordiging

In tegenstelling tot wat Annemarie Kok be-
weert devalueert directe democratie ook de 
positie van gekozen volksvertegenwoordigers 
niet, maar plaatst ze hen juist in het centrum 
van het debat. Terwijl slechts een handjevol 
liefhebbers het reguliere werk van volksverte-
genwoordigers in de landelijke en lokale poli-
tiek volgt, zien we dat politici ten tijde van bij-
voorbeeld een referendum zichzelf uitstekend 
weten te positioneren in het maatschappelijk 
debat. Ze zijn geen gewillige volgelingen van 
de publieke opinie, die als toeschouwers aan 
de zijlijn staan. Juist politiek actieve voor- en 
tegenstanders vervullen een belangrijke rol 
in het uitwisselen van argumenten vóór en 
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wil meer inspraak op 
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tégen. Wie uit opportunistische redenen af-
wezigheid in het debat verkiest in de hoop dat 
eventuele kiesdrempels niet behaald worden 
krijgt de deksel dikwijls op de neus. Ook in 
de directe democratie hebben politici een 
leidende rol.

Feit is dat directe democratie tot ongemak-
kelijke uitkomsten kan leiden voor gekozen 
volksvertegenwoordigers. Het is veel comfor-
tabeler om de sluimerende onvrede over het 
Europees project te negeren onder het mom 
van verheven inzicht, dan te moeten dealen 
met een ‘nee’ van een groot deel van de bevol-
king. Als inmiddels zelfs de president van de 
Nederlandsche Bank een vurig pleidooi voor 
Europa laat samengaan met een oproep om de 
baten van de EU eerlijker te verdelen onder de 
bevolking, is een kritische referendumuitslag 
over de EU dan nog onterecht te noemen?6 Wij 
zouden zeggen van niet.

En ja, regels voor een goed referendum zijn 
cruciaal. Een plebisciet, waarbij de machtheb-
bers een referendum afkondigen over een 
onderwerp dat hen goed uitkomt, is voor ons 

uit den boze. De Brexit van Cameron en andere 
plebiscieten die bijvoorbeeld door Orban of 
Poetin zijn geïnitieerd, zijn zeer schadelijk. 
Het referendum moet ten allen tijde een in-
strument van, voor en door het volk zijn. Nooit 
van de machthebbers.

Sociaal-democraten zetten zich in voor een 
samenleving waarin we niet alleen kennis 
en inkomen spreiden, maar ook de macht. 
Dat doe je als politicus bij uitstek door je niet 
boven mensen te plaatsen, maar door zij aan 
zij met hen op te trekken. Dat doe je door een 
stem te geven aan hen die niet of nauwelijks 
gehoord worden. Dat doe je door mensen te 
overtuigen van jouw wereldbeeld, terwijl je 
bereid bent om te accepteren dat je zelf de 
wijsheid niet in pacht hebt. Dat doe je door 
een correctie op jouw besluit niet als schande 
te zien, maar als een waardevolle les om een 
volgende besluit beter te laten zijn. Om die 
reden horen sociaal-democraten voorop te 
lopen in het debat voor meer directe democra-
tie. Want democratie is niet voor bange men-
sen — en zeker niet voor bange politici.

Pieter Paul Slikker & Niesco Dubbelboer Democratie is niet voor bange mensen

Noten

1 Kok, A. (2020). Koester de indi-
recte democratie. Socialisme & 
Democratie 77(3). pp. 50-54.

2 Onze motie is te vinden in de 
congresbundel. p. 36. Zie: 
mijn.pvda.nl/documenten/
congresbundel-congres-2020.
pdf

3 Sociaal en Cultureel Planbu-
reau (2020). De sociale staat 
van Nederland 2020. SCP

4 Bovens, M & Wille, A. (2011). Di-
plomademocratie. Over de span-
ning tussen meritocratie en 
democratie. Amsterdam: Bert 
Bakker.

5 Schakel, W. & Hakhverdian, A. 
(2018). Ideological congruence 

and socio-economic inequa-
lity. European Political Science 
Review: EPSR, 10(3), pp 441-465.

6 Peeperkorn, M. (2020, 2 sep-
tember). Schulden kwijtschel-
den en een permanent her-
stelfonds: hoe DNB-president 
Knot de EU wil redden. 
De Volkskrant.



S &   D Jaargang 77 Nummer 5 Oktober 2020

5454

Column

Zet de belangenorganisaties uit het 
waterschap

Door Rob Bots & Chris Tönissen 
PvdA-Fractievoorzitter waterschap Aa en Maas;  
lid Algemeen bestuur waterschap De Dommel

Ooit waren er in Nederland meer dan drie-
duizend waterschappen. Bedrijven en boeren 
deden het waterbeheer zelf of samen. Nu zijn 
er nog 21 waterschappen over en wordt het 
bestuur van het waterschap democratisch ge-
kozen, gelijktijdig met de verkiezing voor de 
Provinciale Staten.

Hoewel democratisch? Het bestuur van 
het waterschap is nooit helemaal gedemo-
cratiseerd. Op dit moment worden de water-
schapsbesturen slechts voor twee derde deel 
ingenomen door vertegenwoordigers van 
de inwoners. Elk waterschap kent namelijk 
ook nog een aantal geborgde zetels die zijn 
gereserveerd voor vertegenwoordigers uit 
de agrarische sector, het bedrijfsleven en de 
natuurorganisaties. Deze zetels worden niet 
verdeeld na verkiezingen, maar aangewezen 
door de belangenorganisaties. Alsof Phillips 
in het gemeentebestuur van Eindhoven of 
Drachten zou zitten, en KLM en Unilever met 
35 á 45 zetels in de Tweede Kamer. Een over-
blijfsel uit vroegere tijden.

De wet bepaalt ook nog dat er ten minste 
één zetel van de geborgde zetels zitting moet 
hebben in het dagelijks bestuur van het water-
schap. Dit kan leiden tot een oververtegen-
woordiging van de geborgden in het dagelijks 
bestuur. In het ongunstigste geval leidt dit 
tot een dagelijks bestuur dat bestaat uit een 
meerderheid van niet-gekozen leden, zoals bij 
het waterschap de Dommel het geval is. In wa-
terschap Aa en Maas zitten we bovendien met 
de bizarre situatie dat de ‘geborgden’ samen 
één politieke fractie vormen.

Goed waterbeheer kost veel geld. Via de wa-
tersysteemheffing betalen we met zijn allen 
meer dan € 1,5 mrd per jaar om het waterbe-
heer goed te laten functioneren. Dit zal door 
klimaatverandering alleen maar belangrijker 
en complexer gaan worden. Zo’n 80 % van de 
kosten voor waterbeheer worden door ons als 
burgers betaald, terwijl de uitgaven nu voor 
80 % naar het ‘platteland’ gaan.

Het wordt tijd dat ook het waterschap zich 
ontwikkelt tot een moderne overheidsorgani-
satie met een volledig democratisch bestuur. 
Hierin zou geen ruimte meer moeten zijn om 
wettelijke preferente posities vast te leggen. 
De afwegingen tussen de belangen die spelen, 
de betaling in de vorm van belastingheffing 
en de zeggenschap over hoe het geld besteed 
wordt, moeten zaak worden van een gelijk-
waardig politiek proces en van debat. 

We zijn dan ook erg blij dat de Adviescom-
missie geborgde zetels op 5 juni de minister 
heeft geadviseerd de geborgde zetels af te 
schaffen. De organisaties die belang hebben 
hun geborgde inbreng te behouden, zoals 
LTO, VNO-NCW en anderen, zijn hier fel tegen. 
Dat is niet verwonderlijk, want de directe en 
doorslaggevende invloed die zijn nu hebben 
op maatregelen bij de inrichting van ons op-
pervlaktewater verdwijnt daarmee. Ook het 
voor hen voordelige systeem van belastinghef-
fing, waarbij inwoners het grootste deel van 
de rekening betalen, zal dan al snel sneuvelen.

Zeker nu we door klimaatverandering aan 
de vooravond staan van ongekende verande-
ringen in het watersysteem moeten we verder 
kijken dan de directe belangen van boeren en 
bedrijven. Schaf de geborgde zetels daarom zo 
snel mogelijk af en laat al bij de volgende ver-
kiezingen in maart 2023 het bestuur van de wa-
terschappen volledig door de inwoners kiezen! 
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Europese solidariteit in tijden 
van een pandemie
Onderzoek naar de bereidheid tot solidariteit onder Europese 
burgers laat zien dat de tegenstelling tussen de ‘vrekkige Noord-
Europeanen’ en ‘spilzuchtige Zuid-Europeanen’ niet zo groot is 
als vaak wordt gesuggereerd. Zeker bij een pandemie zoals we die 
nu beleven is de wil om over en weer bij te springen groot.

LORENZO CICCHI, PHILIPP GENSCHEL, ANTON HEMERIJCK  
& MOHAMED NASR

Lorenzo Cicchi is onderzoeksmedewerker bij het Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS) en 
coördinator van het European Governance and Politics Programme (EGPP); Philipp Genschel is Joint Professor 
Europees openbaar beleid aan de European University Institute (EUI) en RSCAS; Anton Hemerijck is hoogleraar 
politieke wetenschappen en sociologie aan de EUI; Mohamed Nasr is promovendus aan de EUI en assistent-docent 
aan de Universiteit van Caïro

Er is veel vraag naar Europese solidariteit nu 
de Covid-19-pandemie een zware asymmetri-
sche schok veroorzaakt in de economieën en 
samenlevingen van de Europese Unie.1 Maar 
is er ook voldoende aanbod van Europese 
solidariteit? De huidige roep om solidariteit 
roept wrange herinneringen op aan de staats-
schuldencrisis van 2010-2015 in de eurozone 
en de migratiecrisis van 2015-2016. Toen kwam 
van solidariteit weinig terecht.

Bijna van de ene op de andere dag lagen 
ook nu weer de Europese instituties onder 
vuur — van het Schengenakkoord over open 
grenzen tot de interne markt. Het vrĳe verkeer 
werd opgeschort, eerst in Oostenrijk, daarna 
in nog eens 21 lidstaten. De verspreiding van 
de pandemie richtte grote schade aan, eerst 
in Italië en Spanje en vervolgens ook in de an-
dere lidstaten. Economische verschillen die de 
afgelopen jaren achter de sluier van een voor-

zichtig herstel verborgen gingen, werden op-
eens weer blootgelegd. Dat sommige landen 
de economische neergang beter dan andere 
weten te bestrijden met discretionair begro-
tingsbeleid versterkt slechts de zoektocht 
naar solidariteit in de Europese Unie.

Ondanks die moeizame weg om tot Euro-
pese solidariteit te komen, zijn er ook licht-
puntjes. Waar de Europese leiders tijdens de 
eurocrisis nog talmend reageerden en zich 
tot het hoogst noodzakelijke beperkten om 
de EU bij elkaar te houden en de euro te red-
den, was de respons op de coronacrisis sneller 
en beter gecoördineerd. In maart greep de 
Europese Centrale Bank vlot in om de rente-
verschillen in de eurozone in te dammen. In 
april bereikten de lidstaten overeenstemming 
over noodhulp in de vorm van € 540 mrd aan 
leningen; in juli gevolgd door een historisch 
Europees herstelfonds ter waarde van € 750 
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mrd, waarvan meer dan de helft (€ 390 mrd) 
aan subsidies.

Volgens sommigen was dat een doorbraak 
naar meer Europese solidariteit, hoewel de 
moeizame onderhandelingen ook laten zien 
hoezeer deze kwestie regeringsleiders ver-
deelt in hun drang de kiezer tevreden te hou-
den. Maar hoe kritisch is die kiezer eigenlijk? 
Wanneer is hij solidair met andere lidstaten 
en wanneer niet, en waarom?

Voor dertien EU-lidstaten en het Verenigd 
Koninkrijk hebben wij onderzocht wat de pu-
blieke steun is voor solidariteit in de Europese 
Unie. Onze analyse is gebaseerd op de derde 
enquête van EUIdeas en YouGov naar solida-
riteit in Europa.2 Het onderzoek vond plaats 
in april 2020 op het hoogtepunt van de eerste 
golf van de corona-uitbraak in Europa. Net 
als bij de eerdere enquêtes (in 2018 en 2019) is 
er gekeken naar het draagvlak voor Europese 
solidariteit per onderwerp (waarvoor soli-
dair?), per instrument (hoe?) en per lidstaat 
(solidariteit door wie en voor wie?). Daarnaast 
zijn er vragen opgenomen over ‘het soort sa-
menleving’ en ‘het soort Europa’ waar burgers 
in willen leven.

Solidariteit als verzekering

Georganiseerde solidariteit binnen een ge-
meenschap fungeert als een verzekeringsme-
chanisme tegen ‘pech’. De afzonderlijke leden 
van de gemeenschap kunnen als zij solidair 
zijn met elkaar, op individueel niveau meer ri-
sico aanvaarden, waardoor de groep als geheel 
ambitieuzere doelstellingen kan nastreven. 
Bij tegenspoed kan de samenhang in de ge-
meenschap effectiever worden gewaarborgd. 
Dit biedt leden van de gemeenschap een groot 
voordeel — een voordeel dat echter pas op lan-
gere termijn tot uiting komt. 

Zodra duidelijk is wie het ‘slachtoffer’ is, 
treden er risico’s op de korte termijn op. Dan 
wordt namelijk duidelijk dat solidariteit kost-
baar is. Sommige groepsleden moeten een 
deel van hun eigen fysieke, financiële, mense-
lijke of organisatorische middelen overdra-

gen aan andere leden van de gemeenschap ten 
bate van het welzijn of ter verlichting van het 
lijden van de getroffen groepen. Solidariteit 
houdt in dat middelen worden gedeeld in 
objectieve, materiële zin. Op korte termijn kan 
dat gezien worden als verlies in plaats van als 
een verzekeringspremie die op lange termijn 
winst oplevert.

Als bekend is wie hulp nodig heeft, wordt 
ook duidelijk dat solidariteit ongelijk is. Er 
vindt overdracht plaats van degenen die het 
beter hebben naar degenen die het minder 
goed hebben. De som van die overdrachten 
blijft (op korte termijn) gelijk: een stroom van 
goede naar slechte risico’s, van nettobetalers 
naar netto-ontvangers, zonder dat de gevers 
daar onmiddellijk een vergoeding voor krij-
gen. Met als mogelijk gevolg een perceptie van 
ongelijke behandeling en oneerlijkheid.

Solidariteit brengt ook het gevaar mee van 
een moreel risico (‘moral hazard’). Als je deel 
uitmaakt van een solidaire gemeenschap hoeft 
je je niet meer in te dekken tegen grote risico’s, 
wat kan leiden tot onzorgvuldig of zelfs frau-
duleus gedrag, of openlijk misbruik. En dat 
wekt weer onnodige slechte risico’s op — risi-
co’s die met adequate zelfbescherming verme-
den hadden kunnen worden — en dit vergroot 
de kosten van solidariteit verder. Zelfs wan-
neer slachtoffers de nodige zorgvuldigheid in 
acht nemen, kan alleen al het vermoeden van 
onzorgvuldigheid wantrouwen opwekken en 
effectieve solidariteit in de weg staan.

Voor elk van deze problemen rond solida-
riteit bestaan oplossingen, maar die zijn niet 
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eenduidig. Om de kosten van solidariteit te 
verlagen moeten vele schouders het risico 
dragen. Daartoe heb je een relatief grote verze-
keringspool nodig. Ook moet de pool hetero-
geen genoeg zijn om te voorkomen dat steeds 
dezelfde leden voor de kosten opdraaien; soli-
dair zijn — geven en nemen — vindt dan meer 
beurtelings plaats. 

Daar staat tegenover dat de pool om het 
(vermoeden van) moreel risico te vermin-
deren juist weer relatief klein en homogeen 
moet zijn. Mensen zullen eerder anderen 
vertrouwen die op henzelf lijken. De Europese 
Unie telt vele samenlevingen met een grote 
verscheidenheid. Daarmee is solidariteit in 
Europa in potentie zeer lonend voor iedereen, 
maar tegelijkertijd bijzonder kwetsbaar. 

Europese solidariteit is echt

In het onderzoek gaven de ondervraagden 
op een schaal van 0 tot 10 aan hoe nationale 
middelen volgens hen aangewend moeten 
worden: alleen aan hun eigen land en het wel-
zijn van de eigen bevolking of ook aan andere 
EU-landen en andere mensen? De resultaten 
laten twee redelijke coherent regionale clus-
ters zien: een zuidoostelijke groep van landen 
die arm is aan middelen en meer bereid zijn 
voor anderen te betalen, tegenover een noord-
westelijke groep die rijk is aan middelen en 
minder bereid is anderen bij te staan. 

Terwijl de noordwestelijke groep landen 
op steunbereidheid onder het Europese 
gemiddelde scoort, zitten de zeven zuidoos-
telijke landen in onze steekproef boven het 
gemiddelde. Dat sluit aan bij de diepgewor-
telde scheiding in de Europese Raad tussen 
enerzijds de noordelijke crediteuren- en 
anderzijds de zuidelijke debiteurenlanden, 
de ‘vrekkige vier’ versus de ‘vrienden van 
cohesie’. Wel is het Europese gemiddelde vrij 
hoog. Het algemene draagvlak voor solida-
riteit varieert van matig (gemiddeld 5 voor 
Denemarken) tot relatief hoog (gemiddeld 7 
voor Roemenië). Het totaalbeeld is dan ook 
tamelijk positief.

Solidariteit vooral nationaal

Vervolgens vroegen we de respondenten of 
zij hun belastinggeld liever besteed zouden 
zien aan het helpen van landgenoten of (ook) 
aan andere Europese ingezetenen. Dan komt 
er een ander beeld naar voren. In geen enkele 
lidstaat is een meerderheid er voorstander 
van nationale belastinginkomsten te besteden 
aan inwoners van andere EU-lidstaten. Kenne-
lijk zijn mensen desgevraagd meer bereid om 
algemene overheidsmiddelen te delen met 
andere Europese landen dan hun eigen belas-
tinggeld. In fiscaal opzicht is er een duidelijke 
voorkeur voor solidariteit met landgenoten; 
andere Europeanen komen op de tweede 
plaats.

Opmerkelijk is dat de vijf grootste voor-
standers van het toekennen van belastinggeld 
aan andere landen — Denemarken, Spanje, 
Griekenland, Duitsland en Litouwen — in zo-
wel het zuidoosten als het noordwesten te vin-
den zijn. Minst onbaatzuchtig zijn Frankrijk, 
Hongarije, Roemenië, Finland en Italië — even-
eens een gemêleerde groep. Deze uitkomst 
staat op gespannen voet met het narratief 
van de noordelijke spaarzaamheid versus de 
zuidelijke spilzucht. Blijkbaar zijn dit minder 
hechte groepen dan vaak wordt aangenomen. 
We komen hier later op terug.

Solidariteit neemt af met geografische 
afstand

Ook is onderzocht welke landen de onder-
vraagden vooral bereid zijn te helpen: voelen 
Europeanen zich meer solidair met degenen 
die het meeste hulp nodig hebben of met na-
burige landen? Om dit te achterhalen lieten 
we respondenten voor een lijst van 33 landen 
— uit zowel Europa als daarbuiten — hun 
bereidheid aangeven om financiële bijstand 
te verlenen in geval van een grote crisis. On-
dervraagden blijken een duidelijke voorkeur 
te hebben voor nabijheid: Europeanen zijn eer-
der bereid buurlanden te helpen dan verder 
afgelegen lidstaten. 

Cicchi, Genschel, Hemerijck & Nasr Europese solidariteit in tijden van een pandemie



S &   D Jaargang 77 Nummer 5 Oktober 2020

5858

Neem de drie Scandinavische landen: 
Zweedse respondenten zijn het meest be-
reid Finland (als eerste) en Denemarken (als 
tweede) te helpen. De Denen op hun beurt 
steunen Zweden (als tweede) en Finland (als 
derde), terwijl Finnen na buurland Estland 
vooral Zweden (als tweede) en Denemarken 
(als derde) willen helpen. In Zuid-Europa zien 
we een vergelijkbare voorkeur voor nabijheid: 
Italiaanse, Spaanse en Griekse respondenten 
neigen ernaar elkaar te helpen boven steun 
te verlenen aan verder weg gelegen lidstaten 
zoals Zweden of Denemarken.

Verder zien we een negatief Brexit-effect: de 
bereidheid om het Verenigd Koninkrijk finan-
cieel te steunen is bij alle EU-lidstaten in onze 
steekproef zeer laag. Zo staat het land voor 
Spaanse en Griekse respondenten helemaal 
onderaan, zelfs onder niet-Europese landen 
als Tunesië, Colombia en Vietnam. Voor Itali-
aanse en Duitse respondenten is het Verenigd 
Koninkrijk de één-na-laatste optie, voor Frank-
rijk de twee-na-laatste, voor Finland de drie-
na-laatste en voor Roemenië de vier-na-laatste. 
Ook omgekeerd zijn Britten eerder bereid het 
niet-Europese Canada en het verre Malta en 
Cyprus te helpen dan het naburige Frankrijk 
of Ierland.

Europese solidariteit vooral sterk bij 
schokken van buitenaf

Welke kwesties roepen het sterkst een gevoel 
van Europese solidariteit op? We vroegen 
respondenten of hun eigen land andere EU-
landen al dan niet zou moeten helpen bij acht 
verschillende soorten crises: een natuurramp, 

pandemie, militaire aanval, klimaatverande-
ring, technologische achterstand, toestroom 
van vluchtelingen, hoge werkloosheid en 
hoge schulden.

Europeanen blijken meer bereid te zijn an-
deren te helpen bij ‘externe’ schokken (schok-
ken waarvan de oorzaken buiten de macht van 
de regering zouden liggen) dan bij ‘interne’ 
economische problemen (schokken die door-
gaans geassocieerd worden met verkeerde 
beleidskeuzes en overheidsfouten). Natuur-
rampen en pandemieën kunnen op de meeste 
steun rekenen, een nationale schuldencrisis 
en hoge werkloosheid op de minste. 

Ook tussen landen verschilt de steunbe-
reidheid veel minder bij de eerste twee soor-
ten crises dan bij de laatste twee. Met andere 
woorden: er bestaat grensoverschrijdende 
overeenstemming dat een ramp of pande-
mie solidariteit vereist. Deze bevindingen 
wijzen op een breed draagvlak voor Europese 
solidariteit op allerlei belangrijke thema’s, 
waaronder de Covid-19-pandemie, klimaatver-
andering en (in mindere mate) technologi-
sche veranderingen. Dat is goed nieuws. Het 
slechte nieuws is het geringe draagvlak en 
de grote mate van spreiding in de steun voor 
schuldverlichting en werkloosheidsbestrij-
ding — twee kwesties die centraal zullen staan   
bij het herstel na Covid-19.

Kortom, uit het onderzoek tot dusver 
blijkt dat Europese solidariteit wel bestaat, 
maar alleen ‘in tweede instantie’ nadat aan de 
nationale solidariteit is voldaan. Het gemeen-
schapsgevoel tussen verschillende bevolkin-
gen van de lidstaten neemt af met de geografi-
sche afstand en varieert ook sterk per thema.

Het dilemma van ‘moral hazard’ 

Vaak wordt als vanzelfsprekend aangenomen 
dat het belangrijkste obstakel voor effectieve 
Europese solidariteit de diepe kloof is tussen 
twee groepen: de rijke lidstaten in het noord-
westen waaronder Denemarken, Zweden, 
Finland, Oostenrijk, Duitsland, Nederland en 
het Verenigd Koninkrijk, en de relatief arme 
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groep in het zuidoosten, met onder meer Ita-
lië, Spanje, Griekenland, Litouwen, Polen, Roe-
menië en Hongarije. De confrontatie tussen 
de noordelijke alliantie van de ‘vrekkige vier’ 
en de zuidelijke en oostelijke lidstaten tijdens 
de buitengewone Europese Raad over een her-
stelpakket in juli 2020 sluit aan bij deze visie. 
De spaarzame regeringen waren zelfs bereid 
de top te laten mislukken teneinde het subsi-
diegedeelte van het herstelfonds te beperken, 
beleidsvoorwaarden op te leggen aan de ont-
vangende landen en korting te bedingen op 
hun eigen bijdrage aan de EU-begroting. Ze 
leken alles te doen om de mate en reikwijdte 
van de Europese solidariteit in te perken. 

Een van de rechtvaardigingen voor hun 
terughoudendheid was de aloude verwijzing 
naar het gevaar van moral hazard: financieel 
solidair zijn met EU-landen met begrotings-
problemen ontmoedigt zelfhulp en hervor-
mingen en bevordert afhankelijkheid en 
meeliftgedrag. In 2017 verwoordde toenmalig 
minister van Financiën en Eurogroep-voorzit-
ter Jeroen Dijsselbloem die vrees met de be-
ruchte waarschuwing: ‘Ik kan niet al mijn geld 
uitgeven aan drank en vrouwen en vervolgens 
om uw hulp vragen.’3 

Vanuit dit gezichtspunt is de verwachting 
dat wie denkt ervan te profiteren vóór collec-
tieve verdeling tussen de Europese lidstaten 
zal zijn, en wie verwacht te verliezen zich er 
instinctief tegen zal verzetten. De uitkomsten 
van ons onderzoek zijn grotendeels in over-
eenstemming met deze visie, maar wel met de 
nodige nuancering en variatie. Het noordwes-
ten is inderdaad minder solidair (qua aantal 
crises waarvoor zij een positieve netto-steun 

wil bieden) dan het zuidoosten. Maar bij na-
dere beschouwing komen er niet twee maar 
drie groepen tevoorschijn. Ten eerste de voor-
standers van volledige solidariteit, bestaande 
uit Griekenland, Italië, Polen, Roemenië en 
Spanje. Dan een groep fervente tegenstanders: 
Finland, Nederland, Zweden en het Verenigd 
Koninkrijk. En tot slot een tussengroep met 
Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije 
en Litouwen. Die tussengroep is qua geogra-
fische samenstelling diverser dan de andere 
twee groepen en bevat ook de grootste lidsta-
ten (Duitsland en Frankrijk).

Solidariteit en ervaren winst of verlies

Ons onderzoek vergelijkt hoe respondenten 
hun eigen land zien — als netto-ontvanger of 
nettobetaler van een hypothetisch Europees 
noodfonds. We vergelijken hun steun voor 
Europese solidariteit in twee verschillende 
scenario’s: een schuldencrisis en een pande-
mie. De resultaten komen volledig overeen 
met de moreel-risico-theorie: respondenten 
ondersteunen grensoverschrijdende schuld-
verlichting binnen de EU als zij denken dat 
hun eigen land daar mogelijk baat bij heeft 
en vice versa. Slechts twee landen passen niet 
in het patroon: Litouwse en Hongaarse res-
pondenten zijn tegen steun aan lidstaten met 
hoge schulden, ook al zien zij hun eigen land 
als netto-ontvanger van solidariteit.

Het tweede crisisscenario, een natuur-
ramp, laat een gunstiger beeld zien. Weliswaar 
neemt solidariteit met door een pandemie 
getroffen lidstaten toe naarmate het eigen 
vermeende (netto)voordeel groter is, maar 
deze lijn is veel minder steil en het algemene 
draagvlak ligt veel hoger. Alle lidstaten laten 
een positieve steun zien, ongeacht of het land 
als ontvanger of als betaler wordt gezien.

Het contrast tussen de twee scenario’s 
versterkt het argument dat solidariteitsbetui-
ging varieert naargelang het soort crisis: als 
de — reële of veronderstelde — oorzaken van 
een crisis intern zijn, wat doorgaans het geval 
is bij schuldencrises, wordt solidariteit ge-
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steund door degenen die dit als een voordeel 
ervaren en afgewezen door wie het als nadeel 
ervaart. Zijn de vermeende oorzaken van de 
crisis echter exogeen, zoals meestal bij pande-
mieën, dan is bijna iedereen voor solidariteit, 
ongeacht hun nettovoordeel of -nadeel. 

Europese solidariteit hangt dus mede af 
van het onderwerp. Dat draagvlak en ervaren 
nettowinst positief gecorreleerd zijn, komt 
overeen met de moreel-risico-visie: wie meer 
uit solidariteit haalt, steunt deze meer. Tege-
lijkertijd kun je solidariteit ook positiever in-
terpreteren als iets wederkerigs: wie verwacht 
er meer uit te halen, is bereid meer terug te 
geven. 

Bereidheid om uit de Europese Unie te 
stappen

De politieke gevolgen van het moreel-risico-
dilemma zijn voor een groot deel afhankelijk 
van de vraag of de zelfbenoemde verliezers 
(vermeende nettobetalers) het Britse voor-
beeld zullen volgen en liever uit de Europese 
Unie vertrekken dan meer bij te dragen aan 
saamhorigheid binnen de Unie. Dat komt 
niet naar voren uit het onderzoek. Ook onder-
vraagden uit ‘zuinige’ landen blijken sterk te 
hechten aan de Europese Unie. Op de vraag 
hoe zij zouden stemmen in een hypothetisch 
referendum over wel of niet in de EU blijven, 
blijkt in alle dertien deelnemende landen 
een meerderheid van de ondervraagden vóór 
blijven te zijn. Eén opmerkelijke uitzondering 
is Italië, waar ‘vertrekken’ met een kleine 
marge wint van ‘blijven’. Mogelijk spreekt uit 
de steun voor de Europese Unie vanuit zuinige 
landen de ‘wijsheid van de massa’, aangezien 
deze kleine open economieën duidelijk het 
meeste profiteren van de marktintegratie. 

De Italiaanse reactie weerspiegelt de pure 
wanhoop in het voorjaar van 2020 en dit plaat-
je ziet er nog somberder uit als je kijkt naar 
het voorgenomen stemgedrag per partij: de 
centrumlinkse Partito Democratico is de enige 
grote partij in Italië die ‘Europa’ consequent 
steunt. Alle andere partijen zijn voor vertrek 

uit de Europese Unie. Om deze cruciale lid-
staat binnenboord te houden is wellicht meer 
solidariteit nodig. Hiervoor zijn ook economi-
sche motieven, voor de zuinige landen is Italië 
een belangrijke exportbestemming.

Samenvattend zien we dat het verdelings-
vraagstuk een rem zet op de solidariteit in de 
Europese Unie. Hoezeer dit lidstaten parten 
speelt is afhankelijk van het soort crisis en 
wordt in het algemeen bovendien getemperd 
door een lage bereidheid om de EU te verlaten.

Drijfveren voor solidariteit

Wat motiveert Europese burgers om middelen 
te delen met mensen uit andere lidstaten? 
Ondervraagden konden hierbij kiezen uit drie 
antwoorden: 

▶	 	Wij helpen andere Europeanen omdat dit 
juist is (moreel motief).

▶	 	Wij helpen andere Europeanen omdat wij 
in de toekomst misschien zelf hulp nodig 
hebben (wederkerigheid).

▶	 	Wij helpen andere Europeanen omdat wij 
een gemeenschappelijke identiteit met 
hen delen. 

De antwoorden op deze vragen wijzen op een 
brede voorkeur voor wederkerige solidariteit: 
gemiddeld 40 % van de ondervraagden noemt 
wederkerigheid als motief, 24 % denkt dat het 
moreel juist is en slechts 13 % gelooft in een 
gedeelde identiteit. Wederkerigheid biedt dus 
een meer solide basis voor solidariteit in een 
grote heterogene (Europese) gemeenschap als 
de onze dan morele plicht of identiteit.

Opvallend is dat de twee landen waar iden-
titeit de eerste of tweede optie is, Frankrijk en 
Duitsland zijn. Verder is het verzet tegen soli-
dariteit (‘we moeten andere Europeanen niet 
helpen’) laag, variërend van 5 % in Griekenland 
tot 15 % in Frankrijk, Zweden en Nederland; 
de rest zit daartussen. Alleen het Verenigd 
Koninkrijk wijkt sterk af van het algemene 
patroon. De Britten geloven meer in moraliteit 
dan in wederkerigheid als motor van Europe-
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se solidariteit en hun gevoel van een gedeelde 
identiteit staat op een Europees dieptepunt.

Voorkeur voor permanente Europese op-
lossingen

We legden ook de vraag voor welke vorm een 
eventuele steun aan andere lidstaten moet 
krijgen: bilateraal, dus van de ene nationale 
overheid naar de andere, of centraal via geza-
menlijke Europese instellingen. Het onder-
zoek laat zien dat Europeanen een algemene 
voorkeur hebben voor Europese oplossingen, 
en dat verschilt nauwelijks per type crisis. 

Tussen landen zijn de verschillen groter, 
maar wederom niet volgens een simpele 
scheiding tussen noordwest en zuidoost. Zo is 

de steun voor Europese coördinatie laag in het 
zuinige Denemarken, wat misschien te ver-
wachten is, maar ook in het katholieke Italië. 
Omgekeerd is het draagvlak voor gezamenlij-
ke oplossingen zeer groot in zowel Duitsland 
als Spanje.

Uit ons onderzoek blijkt ook dat Europese 
burgers een voorkeur hebben voor een per-
manent systeem van wederzijdse steun boven 
ad-hoc-oplossingen per geval. Wederom zijn 
de verschillen groter tussen crises dan tussen 
landen. Weliswaar zijn zuidoostelijke landen 
over het algemeen meer dan noordwestelijke 
landen voor een permanent systeem, maar al-
leen het Verenigd Koninkrijk en Zweden zien 
meer heil in hulp op ad hoc-basis. Wel blijkt 
de steun voor ad hoc-oplossingen aanzienlijk 
hoger in kleine zuinige landen zoals Dene-

marken, Finland, Nederland en Zweden dan in 
andere EU-lidstaten.

Kortom: is de drempel van Europese so-
lidariteit (al dan niet onder voorwaarden) 
eenmaal genomen, dan is er meer vertrouwen 
in het gezamenlijk organiseren, aansturen en 
coördineren daarvan dan een vorm van uni- of 
bilaterale steun op ad-hoc-basis.

Voorkeur voor een beschermend en een 
mondiaal Europa

Voor de enquête van 2020 vroegen wij respon-
denten in wat voor Europa zij willen wonen: 

▶	 	een marktunie met het primaat van econo-
mische integratie, marktwerking en begro-
tingsdiscipline;

▶	 	een mondiale unie met Europa als voor-
trekker op het gebied van klimaat, mensen-
rechten en wereldvrede;

▶	 	een beschermende unie die de manier van 
leven en het welzijn in Europa verdedigt 
tegen interne en externe bedreigingen. 

De meeste respondenten gaven de voorkeur 
aan beschermend Europa (37 %) met een 
mondiaal Europa als goede tweede (33 %), 
terwijl een markt-Europa — de bestaande rea-
liteit — ver achterblijft (15 %). De roep om een 
Europa dat beschermt klinkt vooral vanuit 
zuidoostelijke hoek (zij het niet uit Italië). De 
noordwestelijke landen daarentegen staan 
(met uitzondering van Finland en Nederland) 
in dubio wat betreft hun voorkeur tussen een 
beschermend en een mondiaal Europa. Alleen 
het Verenigd Koninkrijk pleit voor een Europa 
als wereldspeler. Voor een markt-Europa is 
over het geheel genomen weinig animo — op-
merkelijk genoeg nog het meest in zuidooste-
lijke landen als Italië, Polen en Roemenië.

Politieke lessen

Niet de kiezer maar Europese overheden en 
instituties beslissen over de toekomst van 
Europa. Tegelijkertijd moeten met name over-
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heden er steeds voor zorgen dat de kiezers 
hun Europese beleid en activiteiten voldoende 
steunen. Regeringsleiders voelen de druk van 
de bevolking en dat beïnvloedt weer de Euro-
pese besluitvorming, bijvoorbeeld tijdens de 
marathonvergadering van de Europese Raad 
afgelopen juli. Dat is ook de aanleiding voor 
deze reeks enquêtes van EUI en YouGov naar 
de publieke opinie over Europese solidariteit. 
Onze bevindingen bieden beleidsmakers vijf 
belangrijke lessen. 

Les 1:  Europese solidariteit bestaat, maar blijft 
een schaars goed 

De totale steun voor Europese solidariteit is 
positief, van matig tot relatief hoog. De reik-
wijdte ervan wordt echter beperkt door het 
verdelingsvraagstuk tussen zelfbenoemde net-
tobetalers en netto-ontvangers. Toch zien we 
geen duidelijke kloof tussen rijke tegenstan-
ders in het noorden en arme ‘samaritanen’ in 
het zuiden en oosten. Jazeker, het noordwes-
ten is over het algemeen sceptischer over Eu-
ropese solidariteit dan het zuidoosten, maar 
binnen deze groepen zijn de verschillen groot. 
En de grootste lidstaten, Duitsland en Frank-
rijk, nemen doorgaans een middenpositie in.

Les 2:  Europese solidariteit is tweede keus, 
 verschilt per thema en is wederkerig

Het is niet verwonderlijk dat solidariteit in de 
eerste plaats nationaal is en dan pas Europees. 
Mensen zijn minder solidair naarmate de geo-
grafische afstand toeneemt, de vertrouwdheid 
kleiner is en stereotypen frappanter worden. 
In het algemeen ziet de Europese burger 
solidariteit als een probleemgerelateerd, 
wederkerig voordeel in plaats van als een 
algemene morele of op identiteit gebaseerde 
verplichting. 

Onze bevindingen wijzen op een fors 
draagvlak voor Europese solidariteit als het 
gaat om kwesties die duidelijk van buitenaf 
komen, zoals de Covid-19-pandemie, klimaat-
verandering en technologische veranderin-
gen. Als de oorzaken eerder gezien worden als 
intern — staatsschulden zijn een in het oog 

springend voorbeeld — zien we een lagere en 
meer verspreide steun. Ook zien Europeanen 
het meest in een beschermend en mondiaal 
Europa, wat in lijn is met de nadruk op we-
derzijdse hulp om externe schokken op te 
vangen.

Les 3:  Europese solidariteit kan het beste op per-
manente basis worden beheerd door Euro-
pese instellingen

Verrassend genoeg hebben kiezers, wanneer 
hun nationale regering besluit deel te ne-
men aan Europese steunfondsen, een sterke 
voorkeur voor permanente aansturing op EU-
niveau boven eenzijdige steun op ad hoc-basis 
tussen lidstaten. Dit kan betekenen dat een 
alomvattende herstelstrategie voor Covid-19 
geleid door de Europese Commissie kan bo-
gen op een breed maatschappelijk draagvlak 
in heel Europa.

Les 4:  De weerstand tegen Europese solidariteit is 
het sterkst in kleine lidstaten die niet snel 
uit de EU zullen stappen

Kiezers in Nederland en Zweden, maar ook in 
Denemarken en Finland, zijn beducht voor 
Europese solidariteit. Tegelijkertijd zijn zij, 
blijkens een hypothetisch referendum, niet 
geneigd de EU te verlaten. Die gehechtheid 
aan de Europese Unie is logisch voor kleine 
open economieën die drijven op internatio-
nale handel en financiën.

Er was veel media-aandacht voor de suc-
cesvolle onderhandeling van de ‘vrekkige’ re-
geringen om het oorspronkelijke Frans-Duitse 
voorstel voor een op subsidies gebaseerd Eu-
ropees herstelfonds terug te schroeven met € 
110 mrd. Niettemin zijn ze er uiteindelijk mee 
akkoord gegaan € 390 mrd meer aan subsidies 
te verstrekken dan ze aanvankelijk hadden 
aangekondigd.

Er is voor kleine, op handel drijvende 
economieën nu eenmaal weinig toekomst 
op een continent waar grote landen als Italië 
en Spanje naar een faillissement worden ge-
dreven en waar populisten de regering over-
nemen. Een krachtig herstel van het zuiden 
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is ook in het belang van het noorden. Gezien 
hun afhankelijkheid van de EU kan het dan 
ook lonend zijn om meer gespierde taal te 
gebruiken tegenover de zuinige landen — ook 
aangaande andere solidariteitskwesties zoals 
het ontwijken van vennootschapsbelasting in 
de interne markt.

Les 5: Europese solidariteit behoeft uitleg
Het steunpakket dat uit de onderhandelingen 
van de Europese Raad van 17 tot 21 juli 2020 
rolde combineert verschillende instrumen-
ten (subsidies en leningen), onderwerpen 
(economie en gezondheid) en tijdschema’s 
(leningen, subsidies, hervormingen en kor-
tingen) om aan de eisen en wensen van de 
verschillende lidstaten tegemoet te komen. De 
algehele logica van het akkoord zal niet altijd 
evident zijn voor alle nationale kiezers. Er is 
altijd wel een aanleiding voor inwoners in het 
noorden om zich uitgebuit te voelen en die in 
het zuiden om zich tekort gedaan te voelen.

Voor een stabiel — of in elk geval steviger 
— maatschappelijk draagvlak is het belang-
rijk om in het noorden de verzekerings- en 
wederkerigheidsaspecten van solidariteit te 
benadrukken. Leg uit waarom solidariteit het 
nationale belang kan dienen, ook voor landen 

die de kosten ervan op korte termijn voor hun 
rekening nemen. En leg aan de zuidelijke sta-
ten uit dat de hervormingsvoorwaarden en de 
door Brussel opgelegde begrotingsdiscipline 
gerechtvaardigd kunnen zijn in ruil voor ste-
vige financiële steun.

De vrees voor ‘moral hazard’ is vaak onge-
grond. Zo heeft Italië, anders dan veel mensen 
in Noord-Europa denken, al meer dan tien jaar 
een primair overschot op de begroting. Als 
gezegd: het wantrouwen (‘drank en vrouwen’) 
neemt toe met de geografische afstand. Dat is 
niet leuk misschien, maar wel een politieke 
realiteit.

Op weg naar een Europese verzekerings-
unie

Het hemd is nader dan de rok. Solidariteit is 
in de eerste plaats nationaal, daarna volgt de 
hulpbereidheid aan de buren. De droom van 
een verenigd Europa moet nog steeds wijken 
voor het verlichte eigenbelang van nabijheid 
en wederkerigheid. Desalniettemin levert 
ons onderzoek een belangrijk lichtpunt op 
voor Europese solidariteit in de toekomst. Bij 
externe schokken is steun voor Europese soli-
dariteit ruim voorhanden.

De meeste burgers willen niet wonen in 
een Europa waar de vrije markt alles voor het 
zeggen heeft. Ze hechten meer aan een be-
schermend en internationaal Europa. Met het 
omvangrijke Covid-19 herstelpakket lijkt de 
Europese Unie een stap voorwaarts te hebben 
genomen naar een Europese verzekerings-
unie, op basis van wederkerigheid weliswaar, 
gekoppeld aan een dieper besef dat we ons 
in dezelfde storm bevinden, maar niet in de-
zelfde boot.

Cicchi, Genschel, Hemerijck & Nasr Europese solidariteit in tijden van een pandemie
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Noten

1 Een eerdere versie van dit 
artikel werd medio juli gepu-
bliceerd als Policy Brief, voor-
dat de EU-leiders na vier dagen 
intensieve onderhandeling op 
21 juli een akkoord bereikten 
over de EU-begroting en een 
economisch herstelfonds op 
lange termijn. Wij danken 
Stephan Shakespeare en Jo-
nathan van Parys voor hun 
feedback op de paper en hun 
steun voor de EUI-YouGov-

enquête naar solidariteit in de 
EU, en Waltraud Schelkle voor 
zijn opmerkingen.

2 De totale steekproefomvang 
was 21.779 volwassen respon-
denten (2.151 uit het VK, 2.014 
uit Denemarken, 1.005 uit 
Finland, 2.033 uit Frankrijk, 
2.004 uit Zweden, 1.007 uit 
Griekenland, 1.032 uit Honga-
rije, 2.021 uit Italië, 1.013 uit 
Litouwen, 1.136 uit Nederland, 
1.012 uit Polen, 1.017 uit Roe-
menië, 2.281 uit Spanje). Het 
onderzoek / veldwerk werd 

online uitgevoerd tussen 17 en 
29 april 2020. Alle cijfers zijn 
gebaseerd op gegevens uit de 
YouGov-enquête. De dataset 
kan worden gedownload in 
Open Access vanuit de EUI-
onderzoeksrepository via 
https://cadmus.eui.eu/hand-
le/1814/67584.

3 Frankfurter Allgemeine Zeitung 
(20 maart 2017); Beunderman, 
M. (2017, 22 maart). Zuid-Euro-
peanen vallen over ‘drank en 
vrouwen’-uitspraak Dijssel-
bloem. NRC Handelsblad. 
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Cultuurkruimels of broodfabriek

Door Marene Elgershuizen
Opera- en concertsolist, initiator gezamenlijk overleg 
cultuurnetwerken politieke partijen

Tijdens de coronacrisis werd ik verliefd op ac-
trice Tyne Daly. Eindelijk kon ik de serie Cagney 
& Lacey bingewatchen. Geobsedeerd door de 
brunette met de glanzende diepbruine ogen 
zocht ik naar alles wat ik van haar kon vinden. 
Ondertussen rommelde ik wat rond in het 
lobbycircuit dat mijn werkgelegenheid in de 
culturele sector trachtte te redden. Artikelen 
verschenen in kranten over ‘troost’ en vooral 
ook over het economische potentieel van onze 
sector. Het raakte echter niet de kern. 

Er is maar één reden waarom kunst een 
vanzelfsprekend onderdeel moet zijn van 
onze moderne maatschappij: om niet gillend 
gek te worden. Waar we vroeger door kunstui-
tingen betekenis en zin aan het leven konden 
geven, passen we deze nu vooral toe omdat we 
iets nodig hebben om tussen beton en machi-
nes mentaal nog een beetje acceptabel te kun-
nen functioneren. Dat is het. Niks geen grote 
woorden, ze komen allemaal op hetzelfde 
neer. Het gaat erom dat mensen niet collectief 
geplaagd door hersenspasmen zich van dat 
beton af werpen of tandenknarsend in die ma-
chines belanden. 

Verder zoekend naar mijn nieuwe liefde, 
vond ik die kern wel terug in de film A Bread 
Factory van Patrick Wang. Tyne Daly speelt 
Dorothea, die samen met haar vrouw Greta, 
gespeeld door Elisabeth Henry, de drijvende 
kracht is achter een buurtkunstencentrum: 
The Bread Factory. Ruim veertig jaar vormen 
zij de kunstdienende pilaren van het denkbeel-
dige New Yorkse provinciestadje Checkford. 

De tweedelige film laat zien wat zo’n 
kunstencentrum betekent voor individuele 
mensen en hoe het hun gemeenschap vorm 

en richting geeft. Er zijn theatervoorstellin-
gen, cursussen, exposities, muziek (opera!) en 
filmvertoningen. Makers van allerlei formaat 
komen langs om hun werk toe te lichten, eruit 
voor te lezen, er workshops over te geven aan 
kinderen of ze vallen gewoon flauw tijdens 
een interview met de lokale journalist. 

Een piepjong filmtalentje is in The Bread 
Factory kind aan huis. En een stagiair in men-
tale nood wordt door Dorothea op het toneel 
gezet, zodat hij de wereld letterlijk vanuit een 
ander perspectief ziet. Maar zoals onder ande-
re vorig jaar gebeurde met het Utrechts Cen-
trum voor de Kunsten, wordt ook dit kunsten-
centrum bedreigd door commerciële onzin en 
bezuinigingen. Opmerkelijk is bovendien dat 
de burgemeester in de film geregeld bespro-
ken wordt, maar niet in beeld komt. De reden 
van de onzichtbaarheid? Hij is corrupt.

Het ideaal van The Bread Factory is waar 
ik kwijlend naar verlang. Het staat voor een 
brede toegankelijkheid naar kunst en cultuur 
voor iedereen. Ontwikkeling begint bij de 
jonge jeugd, in de scholen en hun alledaagse 
leven, niet pas op conservatoria of andere 
academies. 

Wil je verheffing? Dan wil je in ieder dorp 
en elke stad een voormalige broodfabriek, 
brouwerij of tramremise vullen met kunst. 
Meedoen is een vanzelfsprekendheid. Je voelt 
bij de film een licht geluk, omdat de inwoners 
van het stadje dankzij deze twee vrouwen al 
vier decennia niet hoeven te worstelen met 
hoogdravende existentiële betogen, maar 
gewoon het feit kunnen ervaren dat kunst het 
leven mooier maakt. En beter. En fijner. 

De rest lost zich vervolgens vanzelf op: 
waardering voor de kunsten, betere belo-
ningen, doorstromen van talent, diversiteit, 
inclusie en een drastische vermindering van 
stress-gerelateerde gezondheidsklachten. 
Kom maar op met je kunstencrisis.
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A. L. Snijders

Jan Torenman Eysinck, die naast me woonde op de Apollolaan, verliet in 1952 het ouder-
lijk huis, hij was zeventien jaar oud. Ik vreesde dat ik hem nooit meer zou zien. Van-
daag, 24 september 2020, logeer ik in Giethoorn, de plaats waar Tommy Wieringa over 
schrijft: ‘Graag was ik daar eens dronken geworden met Rijk de Gooyer en Peter van 
Straaten.’ Deze twee zijn dood, ik zoek op wat de filosoof Cioran daarover zegt.

De dood is de reddende engel voor al diegenen die een voorliefde en een gave voor de 
mislukking hebben; zij is de beloning voor allen die niets bereikt hebben en niets wens-
ten te bereiken… De dood toont hun gelijk aan, is hun triomf. Voor de anderen, voor 
degenen die geploeterd hebben om van hun leven een succes te maken, en voor degenen 
die daarin geslaagd zijn, moet de dood wel een klap in het gezicht betekenen!

In Giethoorn word ik op een smal pad onverwacht aangesproken door een vrouw. Ze 
vraagt of ik Jan Torenman Eysinck ken. Voor ik kan reageren steekt ze van wal: ‘Ik heb 
Jan goed gekend, hij praatte altijd over u. Dat was in de tijd toen hij bij zijn Italiaanse 
grootouders woonde. Hij was gevlucht uit Amsterdam. Hij had altijd ruzie met z’n eer-
zuchtige, betuttelende ouders, die van hem teveel verwachtten. Hij verlangde vrijheid 
en zelfstandigheid. De dag na zijn zeventiende verjaardag stapte hij op de nachttrein 
naar Italië en ging in de ochtend met de bus naar zijn grootouders. Ze woonden aan het 
Comomeer in een oude, kleine boerderij tegen een helling met rondom wijnbergen, 
wilde asperges, tijm en rozemarijn. In de buurt van de villa waar Mussolini met z’n 29 
jaar jongere vriendin Clara Petacci ooit werd gearresteerd door de partizanen. Ik ging 
daar ieder jaar met vakantie en leerde Jan kennen toen hij ging werken in de pizzeria van 
Gina en Pepe. Het drama van de liefde ontstond ook in het leven van deze drie mensen. 
De levenslustige Gina, bijna 20 jaar ouder dan de blonde, Hollandse Jan, kon haar liefde 
niet bedwingen. Ook Jan liet zich volledig gaan. Het slachtoffer was in dit geval Pepe. De 
geliefden bleven 40 jaar bij elkaar. De laatste keer dat ik er op vakantie was, hoorde ik 
dat de pizzeria niet meer bestond. Niemand kon me zeggen waar Jan Torenman Eysinck 
gebleven was.’

Lot
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Houvast
De verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten zijn bekend, en bijna allemaal vastge-
steld. De VVD staat onverminderd hoog in de peilingen en de rest van acceptabel politiek 
Nederland hobbelt daar als de zeven vriendelijke dwergen achteraan. Het is te hopen dat 
voor 17 maart het liberale sprookje uit en vergeten is. Maar vooralsnog kan de VVD zoveel 
kroonprinsen verslijten als zij wil, rechters schofferen en woningen voor middeninko-
mens onbetaalbaar maken — voor de peilingen maakt het allemaal niets uit.

Hopelijk is met het naderende einde van de coronacrisis ook de hang naar de veilige 
haven die de VVD hiermee blijkbaar toch biedt voorbij, en keert met de lente ook de link-
se politiek sterk terug. Lodewijk Asschers bevlogen Den Uyl-lezing draagt in elk geval de 
belofte van nieuw sociaal-democratisch elan in zich: We moeten niet terug naar het oude 
normaal, maar naar een beter normaal. 

Ook de rest van dit decembernummer geeft houvast voor de toekomst. Jan Willem 
Erisman en Krijn Poppe doen aanbevelingen om beter te zorgen voor onze boeren én 
voor onze aarde. Rutger Claassen doet voorstellen voor een dashboard waarmee we in 
het vervolg op een meer weloverwogen manier kunnen omgaan met vrijheidsbeper-
kende maatregelen dan het afgelopen coronajaar. Meike Bokhorst laat zien hoe door on-
afhankelijk toezicht de menselijke maat bij de uitvoeringsdiensten kan terugkeren, om 
te beginnen bij de Belastingdienst. Ben Dankbaar waarschuwt dat doorgeschoten markt-
werking niets anders is dan tekortgeschoten overheidsinterventie, en dat we het kind 
niet met het badwater moeten weggooien. En Hendrik Noten is klaar met kleine stapjes: 
hij pleit voor een ommekeer in denken. Ons nationaal inkomen mag van hem best krim-
pen als we daardoor duurzamer én gelukkiger worden. Maarten van den Bos ten slo�e 
schrijft de eerste aflevering van een nieuwe serie over de sociaal-democratische beginse-
len — over democratie.

De wil, energie en daadkracht voor verandering ten goede zijn er. Het wordt een span-
nend nieuw politiek jaar.

Annemarieke Nierop, hoofdredacteur

Redactioneel
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GroenLinks?

Door Marijke Linthorst
Redacteur S&D, oud-Eerste Kamerlid PvdA

Voor de komende Tweede Kamerverkiezingen 
in maart hebben de PvdA en GroenLinks een 
verbond gesloten. Asscher en Klaver hebben 
afgesproken dat zij alleen samen in een kabi-
net stappen. Eén progressieve partij kan in een 
regering immers te weinig van haar idealen 
realiseren en wordt daar door de kiezer gena-
deloos voor afgestraft, zoals de PvdA aan den 
lijve heeft ondervonden. Maar ik vraag me af 
of het huidige GroenLinks hier een geschikte 
partner voor is.

De verkiezingsprogramma’s van beide 
partijen vertonen grote overeenkomsten. 
Maar wat GroenLinks in de praktijk doet, bij-
voorbeeld in het bestuur van Amsterdam, is 
een ander verhaal. In de Sluisbuurt verbood 
GroenLinks-wethouder Marieke van Door-
ninck het gebruik van zonnepanelen. Dit zou 
ten koste gaan van het (op fossiele brandstof-
fen draaiende) warmtenet. De rechter stelde 
de inwoners in het gelijk, maar de wethouder 
legde zich hier niet bij neer. Zij ging in hoger 
beroep. Dat is geen groen beleid te noemen.

Erger nog zijn de plannen van dezelfde 
wethouder met de volkstuinen (particuliere 
moestuintjes) en nutstuinen (buurtmoestuin-
tjes). Een kostbaar bezit voor mensen die geen 
eigen tuin of balkon tot hun beschikking heb-
ben. De wethouder zou deze gronden het liefst 
verkopen om er (dure) woningen te bouwen. 
Als daar geen meerderheid voor is moet de 
huur maar met 500 % tot 800 % verhoogd wor-
den. Daar is niets links in te ontdekken.

Maar de grootste klap wordt uitgedeeld 
door wethouder Touria Meliani, eveneens van 
GroenLinks. Zij zag zich gedwongen om € 2,8 
mln te bezuinigen op de cultuursector en 

koos ervoor om € 1,5 mln daarvan weg te ha-
len bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam. 
Op zichzelf is dit al een merkwaardige beslis-
sing: van de Nederlandse vijftienjarigen kan 
een kwart onvoldoende lezen om volwaardig 
mee te doen in de samenleving. Maar de 
manier waarop ze de bezuiniging vorm wil 
geven is ronduit verbijsterend. Vier biblio-
theken moeten sluiten; tegelijkertijd wordt 
er voor miljoenen een nieuwe bibliotheek ge-
realiseerd op de Zuidas. Dat is niet alleen niet 
groen en niet links maar getuigt ook van een 
wel heel ontluisterende mens- en maatschap-
pijvisie. Want de bibliotheken die op de no-
minatie staan om te verdwijnen liggen vooral 
in de sociaaleconomisch zwakkere buurten, 
zoals Noord, Bos en Lommer, Geuzenveld en 
de Linnaeusbuurt. Bibliotheken vormen daar 
voor veel inwoners de schakel met de buiten-
wereld. Kinderen die thuis niet over een com-
puter of internet beschikken maken er hun 
werkstukken. Volwassenen kunnen er terecht 
voor hulp en advies. De bibliotheken kunnen 
deze functies vervullen omdat zij nabij en 
laagdrempelig zijn. 

De nieuw te bouwen bibliotheek, OBA Next, 
moet een plek worden waar Amsterdammers 
uit de hele stad hun digitale weerbaarheid 
kunnen vergroten. Volgens GroenLinks-
fractie voorzi�er Femke Roosma is het belang-
rijk dat alle Amsterdammers de Zuidas als een 
stukje van hun stad gaan zien. Dat lijkt me 
een beetje losgezongen van de werkelijkheid: 
door de grotere afstand kunnen veel kinderen 
er niet zelfstandig naartoe. En dan zijn er ook 
nog de kosten van het openbaar vervoer. Dat 
zijn nieuwe drempels. Het zou wijs zijn als 
de gemeenteraad OBA Next af zou blazen en 
met het geld dat daarmee bespaard wordt alle 
Amsterdammers in de eigen buurt hun biblio-
theek te laten houden.
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De economie van de landbouw
De Nederlandse landbouwsector is een economisch succes-
verhaal dat ook nog eens zorgt voor lage voedselprijzen in de 
winkels. De keerzijde hiervan is de zware wissel die de landbouw 
op onze milieu- en leefomgeving trekt. En boeren zi�en in de 
knel tussen milieuwetgeving en de druk tot schaalvergroting en 
intensivering. Hoe zorgen we beter voor boer en aarde?

JAN WILLEM ERISMAN & KRIJN POPPE

Jan Willem Erisman is hoogleraar Environmental Sustainability, verbonden aan het Centrum voor Milieu-
wetenschappen van de Universiteit Leiden. Krijn Poppe is lid van de Rli, mede-eigenaar van een akkerbouwbedrijf en 
was tot voor kort research manager en senior economist bij Wageningen Economic Research (WUR)

De landbouw zit in een crisis. Boeren ageren 
met tractorprotesten luidruchtig tegen mili-
euwetgeving en overheidsvoorschriften in Den 
Haag en in de provinciehoofdsteden. Maar er is 
onder de boeren ook verdeeldheid; velen van 
hen zi�en financieel knel. De Nederlandse land-
bouwsector wordt gezien als een economisch 
succesverhaal, waar hoogwaardige technische 
vernieuwing samengaat met een slimme han-
delsgeest. Tegelijk bestaat vanuit de maatschap-
pij ook een sterke wens om de schade van de 
landbouw aan natuur en milieu te beperken.

Wij vroegen ons af: wat kan de overheid 
hieraan doen, welk landbouwbeleid zou de 
spanning tussen economisch succes, lage 
voedselprijzen met een redelijk inkomen voor 
boeren aan de ene kant en stikstof-, biodiver-
siteits- en klimaatdoelen aan de andere kant 
hanteerbaar kunnen maken?

Ons huidig landbouw- en voedselsysteem 
is het resultaat van beleid dat gericht was op 
de verhoging van de arbeidsproductiviteit om 
de concurrentiepositie te verbeteren (deels ge-
ent op het idee: ‘nooit meer een hongerwinter’ 
na de Tweede Wereldoorlog), de bestrijding 

van armoede en zware arbeid in de landbouw 
(door de introductie van nieuwe technolo-
gieën), de garantie van redelijke consumptie-
prijzen, de bevordering van de export en het 
vrijemarktprincipe van de internationale han-
del. Het resultaat is een goed georganiseerde 
agroketen met specialistische bedrijven, 
lineaire ketens, grote spelers (coöperaties die 
acteren als multinationals), een hoge mate 
van technologie-inzet en -ontwikkeling en een 
kennisinfrastructuur die gericht is op het ver-
der versterken van dit systeem.

Economisch is dit systeem zeer succesvol, 
want de toegevoegde waarde is groot, er is 
een overvloed aan voedsel in ons land en de 
prijzen zijn laag. Met dit systeem is voedsel 
verworden tot een belangrijk economisch 
product en wordt het veel minder gezien als 
een menselijke behoefte die bijdraagt aan ge-
zondheid en welbevinden.

De bijdrage van de primaire landbouwsec-
tor aan het bruto nationaal product is overi-
gens slechts 1,4  %. Voeg je daar de verwerkende 
industrie en toeleveranciers aan toe, zoals de 
zuivelindustrie en veevoerproducenten, als 
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ook de activiteiten op basis van buitenlandse 
grondstoffen, dan ligt dat aandeel in Neder-
land op 7  %. De boer is daarbij afhankelijk van 
de grote ketenpartijen die behoefte hebben 
aan een mooi standaardproduct dat op veel 
plekken in de wereld te verkopen is en dat con-
curreert op prijs. Dat vraagt van boeren dat zij 
hun kosten zo laag mogelijk houden en dus 
dat ze kiezen voor schaalvergroting.

Een kwart van onze landbouwproductie 
consumeren we zelf. Deze wordt bij de super-
markten (80  %) en speciaalzaken (20  %) afgezet. 
Terwijl onze boeren 75  % van hun productie 
exporteren, is 50  % van de inhoud van ons bood-
schappenmandje geïmporteerd uit alle delen 
van de wereld. Een gemiddelde hap heeft 30.000 
kilometer afgelegd voor die op ons bord ligt. 
Zelfs ons voedsel dat op Nederlandse bodem is 
verbouwd, maakt vaak een lange omweg. 

Maatschappelijke opgaven

Economisch gezien werkt dit systeem goed, 
ware het niet dat het in de landbouw gaat om 
soms lastig beheersbare biologische proces-
sen, grotendeels in de open lucht met een 
relatief grote impact op bodem, water, lucht, 
klimaat, landschap en omwonenden. Het 
rijtje van problemen is lang: er zijn dilemma’s 
met fosfaat, stikstof, broeikasgassen, fijnstof, 
bodemverdichting, -daling en -verdroging, 
biodiversiteit, geuroverlast en volksgezond-
heid (Q-koorts).

De prijs van winsten en van goedkoop voed-
sel wordt afgewenteld op ‘zwakke’ waarden 
van natuur en milieu en gaat gepaard met ver-
lies van (brede) welvaart. Het Planbureau voor 
de Leefomgeving (PBL) schat de maatschappe-
lijke kosten van de Nederlandse landbouw op 
€ 6,5 mrd per jaar (op een toegevoegde waarde 
van € 10 mrd in de land- en tuinbouw en € 50 
mrd in de hele agrobusiness). 

De Nederlandse consument is eraan ge-
wend geraakt dat voedsel het hele jaar rond 
tegen lage prijzen verkrijgbaar is. De voedsel-
prijzen zijn sinds de jaren zestig van de vorige 
eeuw fors gedaald. Ook het percentage van 

ons inkomen dat we spenderen aan voedsel is 
gedaald: in 1960 was dit nog 40  %, inmiddels is 
dat gezakt naar 10  %. Slechts 20  % van de consu-
mentenprijs van voeding bestaat uit de kosten 
voor primaire productie. De overige 80  % wor-
den dus verderop in de keten gemaakt.

De inkomens van boeren staan onder druk. 
Een kwart van de boeren zit onder de armoe-
degrens, maar velen zi�en er ook ver boven. 
Ook wat betreft het in het bedrijf geïnvesteerd 
vermogen is er veel verschil tussen boeren on-
derling. Om concurrerend te blijven moeten 
boeren en tuinders hun arbeidsproductiviteit 
verhogen. Arbeidsbesparende technieken 
(van bestrijdingsmiddelen en drijfmest tot 
steeds grotere machines en de melkrobot) 
vragen om meer investeringen en een groter 
areaal per ondernemer. Maar de hoeveelheid 
beschikbare vruchtbare grond neemt af door 
verstedelijking, infrastructuur en natuuront-
wikkeling. Het gevolg is hoge grondprijzen 
die bedrijven moeten betalen om uit te brei-
den. Dit is een forse prikkel tot intensivering, 
juist ook bij boeren die niet kunnen bijkopen. 
De resultaten zijn meer koeien per hectare, 
minder rustgewassen en grotere stallen, 
waarbij laagwaardige activiteiten als veevoer-
productie deels aan het buitenland worden 
uitbesteed.

Het gevolg is een grotere milieudruk en 
ingrijpen van de overheid. De regulering is in 
Nederland uitgewerkt in wetgeving met maat-
regelen rond het uitrijden en verplicht ‘onder-
werken’ van mest, stalaanpassingen — zoals 
het afvangen van ammoniak met luchtwassers 
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— en aangepast middelengebruik — zoals het 
verbieden van bepaalde bestrijdingsmiddelen.

De maatregelen leiden vaak tot kostenver-
hogingen voor de boeren. De financieringslast 
van de steeds strengere milieueisen en de 
daaraan gekoppelde investeringen botsen 
met de kostprijsstrategie waartoe zij zich 
gedwongen zien, en leiden tot nog sterkere 
schaalvergroting. Het is dan ook niet verba-
zend dat boeren vinden dat al die maatregelen 
leiden tot een oneerlijk speelveld op de inter-
nationale markt, aangezien dergelijke maatre-
gelen in andere landen vaak niet gelden.

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Het voorgaande maakt duidelijk dat een 
oplossing voor ons landbouwprobleem niet 
gevonden kan worden als geen rekenschap 
wordt gegeven van de kaders waarbinnen 
deze sector opereert. Het open karakter van 
onze economie, de vrije markt, handelsver-
dragen en het Europese beleid zullen zeker op 
korte termijn moeilijk te veranderen zijn. De 
agroketens zullen zo lang mogelijk hun belan-
gen verdedigen en de macht van de inkoop-
kantoren blijft vooralsnog groot. De drang te 
streven naar lage prijzen voor de consument 
zal blijven bestaan.

De boeren wensen meer waardering voor 
hun werk en hun inspanningen om aan maat-
schappelijke behoeften te voldoen. En er blijft 
een grote kloof te overbruggen tussen de 
gewenste en huidige milieukwaliteit. Wat we 
nodig hebben is een plan voor een transitie 
van de landbouw voor de lange termijn, zodat 
natuurinclusieve kringlooplandbouw tot was-
dom kan komen.

Door in die kringlooplandbouw minder 
met veevoer over de wereld te slepen en orga-
nische restromen in te ze�en als veevoer, kan 
het mestprobleem worden beperkt. En door 
een gezonde bodem als uitgangspunt voor 
ecologische processen te nemen ontstaat een 
sturend principe voor grondgebruik waarbij 
ook landschapselementen een functie kunnen 
hebben voor landbouw en natuur. Dat kan 

meer waardering opleveren van de burger voor 
het landschap en de rol van boeren: kruiden-
rijk grasland dat ook CO2 in de bodem opneemt 
kan de gevoelde ‘landschapspijn’ verminderen.

Sommige boeren zijn in staat zelf invulling 
te geven aan de verduurzaming door zich met 
hun producten te onderscheiden op smaak, 
kwaliteit en dergelijke. Als het boeren lukt op 
die manier nichemarkten aan te spreken, zijn 
hogere marges op hun producten vaak haal-
baar. Verder kan de boer via samenwerking 
met andere boeren schaalvoordelen realiseren, 
streekproducten maken, zich onderscheiden 
door duurzaamheidsprestaties, transparante 
ketens opze�en, en de lokale afzet vergroten 
— bijvoorbeeld door het leveren van voedsel-
pakke�en. Anderen kunnen een deel van hun 
inkomen halen uit met de landbouw verweven 
diensten zoals natuurbeheer of zorglandbouw.

Ook de agro-keten kan slagen maken in 
verduurzaming van de landbouw door in de 
(inter)nationale markt zich te onderscheiden 
op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit en 
authenticiteit. Er zijn wat dat betreft positieve 
ontwikkelingen gaande. Grotere bedrijven 
stellen steeds meer eisen aan toeleveranciers 
om te laten zien wat er aan duurzaamheid 
gedaan wordt en dat met indicatoren te on-
derbouwen. Bedrijven als FrieslandCampina 
en Agrico (tafelaardappelen) werken met het 
label On the way to planet proof; in de intensieve 
veehouderij is er het Beter Leven-keurmerk en 
Cosun Beet Company (de voormalige Suiker 
Unie) verplicht zijn leden om duurzaamheids-
data te registreren voor grote afnemers van 
suiker, zoals Mars en CocaCola. Of uiteindelijk 
de meerprijs ook bij de boer komt om daarmee 
ruimte te creëren om de verduurzaming door 
te voeren is de vraag. Ook hier werkt het markt-
mechanisme, waarbij boeren worden uitge-
daagd dat tegen de laagste kosten te doen. 

Rol van de overheid

Hoewel dus tal van spelers in de keten een ver-
antwoordelijkheid en mogelijkheden hebben 
om de landbouw te verduurzamen, ligt er een 
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bijzondere taak bij de overheid. In de praktijk 
blijkt immers dat het voedselsysteem als ge-
heel zichzelf onvoldoende weet te transforme-
ren. Een van de oorzaken daarvan is ook dat 
ons stelsel van wet- en regelgeving niet altijd 
gericht is op verduurzaming.

In theorie is het wellicht denkbaar dat de 
overheid afstapt van vrijhandel voor voedsel 
en een (inter)nationaal beleid voert ten aan-
zien van de invoer en export van producten. 
Omdat de boeren dan geen last hebben van 
internationale concurrentie door duurzaam-
heidseisen zouden die eisen kunnen worden 
opgeschroefd en de kosten aan de consument 
worden doorberekend. Maar het ligt niet in 
de lijn der verwachting dat deze denkwijze op 
korte termijn kans maakt. Het kan alleen in 
EU-verband en vergt internationale afspraken 
tussen de lidstaten.

Bovendien zijn de milieuproblemen in Ne-
derland groter dan elders in Europa, dus is het 
ook geen volledige oplossing voor ons land-
bouwprobleem. Daarnaast heeft het verleden 
aangetoond dat er belangrijke neveneffecten 
kunnen optreden bij regulatie. Kortom: wach-
ten tot de EU het oplost of ons juist on�rekken 
aan die internationale samenwerking zijn 
geen realistische opties.

Om te beginnen is het nodig dat de Neder-
landse overheid een inspirerend toekomst-
beeld voor duurzame landbouw en voedsel-
ketens schetst. Hier is een goede start mee 
gemaakt met de kringlooplandbouwvisie van 
minister  Schouten. Deze visie zou verbreed 
kunnen worden naar voedsel als bijdrage aan 
de gezondheid en naar een visie op de interna-
tionale positie van de Nederlandse landbouw. 
Op grond daarvan zou de landbouwsector zijn 
positie met hoofdkantoren, laboratoria en in-
novatieve boeren in Nederland bijvoorbeeld 
verder kunnen uitbouwen, maar een deel van 
de productie kunnen laten verleggen naar el-
ders in Noordwest-Europa, mits daar ruimte is.

Ook is een duidelijke visie gewenst op het 
ruimtegebruik en de bescherming van vrucht-
bare gronden voor landbouw en natuurgrond 
voor biodiversiteit: ruimtelijke ordening in 

een regionale aanpak — voortbouwend op 
werk van het College van Rijksadiseurs, Pro-
vinciale adviseurs voor ruimtelijke kwaliteit 
en anderen. Voor echte kringlooplandbouw 
is er eerder meer landbouwgrond nodig dan 
minder maar ook woningbouw, energie en 
natuur vragen ruimte. De geschiktheid van 
bodem, landschap en hydrologie voor land-
bouw en natuur kunnen de basis vormen voor 
een visie op de ruimtelijke ordening voor de 
komende decennia — met inachtname van 

de klimaat- en stikstofopgaven. Dat betekent 
dat goede gronden voor landbouw worden 
gereserveerd (en niet voor data-centers of 
zonnevelden) en andere activiteiten (zoals die 
datacenters of woningbouw) juist op arme 
zandgronden worden gepland. In sommige 
gevallen kan dat (bijvoorbeeld bij piekbelas-
ting) ook leiden tot onteigening. In het vol-
gende kabinet zou een coördinerend bewinds-
persoon voor bodem en ruimtelijke ordening 
daarom zeker een plek verdienen.

Uit dat toekomstbeeld zou een duidelijke 
strategie voor de komende jaren moeten 
volgen, waaraan vervolgens samen met alle 
betrokken partijen invulling wordt gegeven. 
De overheid moet hierbij duidelijker we�elijke 
(milieu-)kaders stellen waarbinnen onderne-
mers de vrijheid hebben. Wanneer niet voldaan 
wordt aan de kaders grijpt de overheid in. Deze 
kaders kunnen concrete doelen zijn die volgen 
uit het toekomstbeeld voor de kwaliteit van 
onze publieke waarden: lucht-, bodem-, water- 
en natuurkwaliteit, klimaat, biodiversiteit, 
dierenwelzijn en gezond voedsel.
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De doelen hebben een concrete waarde en 
zijn daar waar nodig geregionaliseerd en zijn 
gekoppeld aan jaartallen, zoals in het klimaat-
akkoord, het advies van de commissie-Remkes 
of zoals in het verleden bij de succesvolle an-
tibiotica-reductie. De doelen worden afreken-
baar gesteld op bedrijfsniveau, bij voorkeur 
met emissierechten, of in de omgevingsveror-
dening van regionale overheden neergelegd. 
Hiermee wordt duidelijk wat de langeter-
mijnopgave is. Doelen zouden in ieder geval 
gericht moeten zijn op de verbetering van de 
lucht- en waterkwaliteit, klimaat, de kritische 
stikstof depositiewaarden voor de natuur, die-
renwelzijn, aangevuld met doelen ten aanzien 
van landschapsbehoud, bodemkwaliteit en 
biodiversiteit.

In principe kan Nederland dit voor het 
eigen land doen, maar wanneer de doelen in-
ternationaal worden afgesproken en ook ver-
taald naar andere regio’s in Europa versterkt 
dat het Nederlandse beleid. Nederland kan 
ook de concrete doelen vanuit de Europese 
Green Deal overnemen. Zo moet volgens de 
Europese Commissie de uitstoot van broei-
kasgassen in 2030 met 50  % zijn gereduceerd 
ten opzichte van 1990. Van de landbouwgrond 
moet 25  % dan biologisch geëxploiteerd wor-
den. Minstens 30  % van land en zee moet be-
schermd gebied worden.

Ook een CO2-heffing voor alle sectoren zal 
bijdragen aan vermindering van de broeikasuit-
stoot in de landbouw. Deels kan dat gecompen-
seerd worden door de beloning van ecosysteem-
diensten, wanneer de boer meer CO2 vastlegt en 
tegelijkertijd de CO2-uitstoot vermindert.

Afspraken over de doelen inclusief het 
realisatiemoment ervan geven vrijheid aan 
ondernemers om die doelen op controleer-
bare eigen wijze te bereiken. Daarnaast kan 
de overheid de boeren aan een goed inkomen 
helpen door vergoedingen te geven voor 
maatschappelijke diensten die zij verlenen 
— bijvoorbeeld voor natuurbeheer, waterber-
ging of landschapsbeheer. Dit is de aanpak 
van belonen. Hier kan de KPI-systematiek 
(hierover straks meer) voor gebruikt worden. 

In het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
kan de overheid de directe betalingen per hec-
tare omze�en in zogenoemde eco-regelingen 
die maatschappelijke diensten belonen.

Boeren die afhankelijk zijn van de inter-
nationale handel hebben dan geen last van 
de verduurzamingsstappen die in de Neder-
landse landbouw worden doorgevoerd, mits 
ze produceren binnen de doelen. Een optie 
daarbij is dat de overheid de financiële lasten 
van de boer overneemt bij extensivering, en 
grond afwaardeert. De uitgifte van grond in 
natuurpacht is een andere optie.

Tot slot kan de overheid de randvoorwaar-
den binnen de voedselmarkt voor boeren ver-
beteren, en zo de transitie richting het realise-
ren van doelen meefinancieren en stimuleren. 
Denk aan het bevorderen van korte ketens bij 
boeren — bijvoorbeeld via subsidies op samen-
werken of borgstelling voor risico-kapitaal bij 
investeringen — en bij de inkoop van school-
lunches, of het stimuleren van zowel vraag 
als aanbod van duurzame of biologische pro-
ducten, bijvoorbeeld via ondersteuning van 
reclame of door btw-verlaging. 

Ook de financiering van onderzoek, ken-
nis en voorlichting moet worden herzien. Nu 
wordt meer dan 90  % ingezet op technologie-
ontwikkeling en kennis ter ondersteuning van 
de productieverhoging. Er is een verschuiving 
nodig richting onderzoek naar ecologie — zoals 
in strokenlandbouw of natuurinclusieve land-
bouw — en onderwijs in duurzaamheid. Vooral 
de systeembenaderingen en niet-technologi-
sche mogelijkheden, zoals het bevorderen van 
circulariteit, het gebruik van agrobiodiversiteit 
en agro-ecologie en de interactie tussen bodem 
en voedselkwaliteit en tussen voedselkwaliteit 
en gezondheid verdienen aandacht.

Kritische prestatie indicatoren (KPI)

Om integraal te kunnen sturen op doelen zou 
de overheid een systematiek van kritische 
prestatie indicatoren (KPI) voor de landbouw 
kunnen ontwerpen, die aangeeft waar het 
bedrijf, de regio en het land staan ten aanzien 
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van de gestelde doelen. Die KPI kan door ver-
schillende partijen gebruikt worden voor de 
beloning van prestaties. Het bedrijfsleven is al 
bekend met de KPI-systematiek en de corona-
crisis heeft het werken met dashboards tot op 
de kabinetstafel gebracht.

KPI’s zijn integrale resultaatgerichte 
indicatoren voor (onderdelen) van het land-
bouwsysteem en sturen integraal op doelen/
resultaten (prestaties) en niet op het ‘hoe’ 
(maatregelen, proces). Maatregelen en best 
management practices zijn middelen om 
de KPI’s te halen. Goed gekozen indicatoren 
sturen integraal op bedrijfsniveau richting 
doelen. De indicatoren vormen daarmee 
een dashboard dat werkt als een vorm van 
milieuverslaggeving; dit is ook in lijn met het 
door de commissie-May bepleite kringloop-
dashboard en de door de commissie-Remkes 
 voorgestelde Afrekenbare Stoffenbalans.

De KPI’s zijn optelbaar van bedrijf naar re-
gio en landelijk. Ze zijn robuust en controleer-
baar genoeg om ook beloningen op te enten 
door verschillende partijen die baat hebben 

bij de realisatie van de bij de KPI’s gestelde 
doelen of die zich in de markt daarmee willen 
onderscheiden. De overheid ontwikkelt het in-
strument en laat het gebruik aan alle partijen 
zodat iedereen hetzelfde instrument gebruikt. 
Een voorbeeld voor een KPI-systematiek is de 
Biodiversiteitsmonitor die door WNF, Rabobank 
en FrieslandCampina is ontwikkeld voor de 
melkveehouderij. Op basis van die KPI geeft 
de Rabobank boeren die goed presteren een 
rentekorting en krijgen melkveehouders bij 

FrieslandCampina een paar cent per liter meer 
voor hun melk. Daarmee vormt het ook een 
basis voor de dialoog tussen boeren en de sa-
menleving over de geleverde milieuprestaties.

In de Biodiversiteitsmonitor is het percen-
tage eiwit van eigen land als belangrijke KPI 
opgenomen. Als een melkveebedrijf 100  % 
eiwit van het eigen land haalt, zijn de dieren 
volledig eigen gras gevoed. Dat zorgt voor 
een goede bodem, veel weidegang (begrazing 
door koeien) en zorgvuldige bemesting.

Het realiseren van de KPI’s en dus de doelen 
kan deels aan de markt overgelaten worden 
(via duurzaamheidsschema’s in ketens) en dan 
is strenge handhaving door toezicht nodig. De 
hogere kosten van voedsel zijn via een true-cost 
benadering gekoppeld aan de KPI’s uit te reke-
nen en voor de consument in beeld te brengen. 
Dit geldt ook voor de maatschappelijke kosten 
die zijn verbonden aan een minder duurzame 
productie, de eerdergenoemde € 6,5 mrd.

Maar de KPI’s kunnen ook de basis zijn voor 
een systeem voor de vergoeding van maat-
schappelijke diensten (bijvoorbeeld via maxi-
male inzet van eco-regelingen in het Gemeen-
schappelijk Landbouwbeleid) en daarmee een 
compensatie voor de extra kosten in gebieden 
waar de maatschappelijke opgave het grootst 
is. Gebieden met beperkingen hebben een 
lagere productie-opbrengst en hogere kosten 
waardoor ze niet op dezelfde markt kunnen 
concurreren. De KPI-systematiek kan hier heel 
goed voor gebruikt worden omdat de KPI’s en 
de daaraan gekoppelde doelen inzichtelijk 
maken wat de beperkingen van de boer zijn 
voor de productie in een bepaald gebied.

Neem het veenweidegebied waar de 
grondwaterstand verhoogd wordt tegen bo-
demdaling en CO2-emissies: daar zal de melk-
productie per hectare lager liggen en zullen 
de kosten voor beweiding en voervoorziening 
van eigen land in de winter hoger zijn. Dit is 
deels te belonen door boeren het recht te ge-
ven hun niet-uitgestoten CO2 te verwaarden, 
en aanvullend deels via de KPI’s te verrekenen. 
Het geld hiervoor komt niet van de markt 
voor voedsel, niches zoals eerder beschreven 
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daargelaten, maar uit de CO2-markt en de 
vergoeding voor eco-systeemdiensten zoals 
weidevogelbeheer.

Genoemde opties en de benadering via 
KPI’s betekent dat een deel van de kosten van 
de verduurzaming voor rekening komt van de 
overheid. Dit kan worden gefinancierd door een 
heffing op voedsel in de Nederlandse markt, 
bijvoorbeeld door voedsel onder het algemene 
btw-tarief van 21  % te brengen. Daarmee is de 
brede welvaart niet in gevaar: de prijzen van 
voedsel komen dichter bij de ‘true cost’ van de 
maatschappelijke kosten (inclusief kosten van 
de gezondheidszorg). De prijzen in de winkel 
stijgen enigszins maar als dat over een aantal ja-
ren wordt uitgesmeerd valt het effect mee. Wel-
iswaar zijn er groepen mensen met zeer lage 
inkomens, die soms zelfs van de voedselbank 
afhankelijk zijn, maar hier lijkt inkomensbeleid 
een beter instrument dan het subsidiëren van 
voedselprijzen ten koste van natuur en milieu.

Bovendien kan een deel van de hogere 
btw-opbrengsten worden gebruikt om lage 
inkomensgroepen te compenseren, terwijl de 
rest voor genoemde verduurzaming bij boeren 
wordt aangewend. Hogere inkomensgroepen 
gaan wat meer betalen voor voedsel in ruil 
voor een beter leefmilieu en meer gezondheid. 
De heffingen zouden eventueel meer gedif-
ferentieerd kunnen worden naar de bijdrage 
aan gezondheid en milieukosten (bijvoorbeeld 
biologisch geproduceerd voedsel toch in een 
laag btw-tarief), waardoor er een stimulans 
richting gezonder en duurzamer dieet ont-
staat van dierlijke eiwi�en naar plantaardige 
eiwi�en en naar meer groenten en fruit.

Vier adviezen

Terugkomend op de vraag die wij ons aan het 
begin van dit artikel stelden: welk landbouw-
beleid kan de spanning tussen economisch 
succes, lage voedselprijzen met een redelijk 
inkomen voor boeren aan de ene kant en stik-
stof-, biodiversiteits- en klimaatdoelen aan de 
andere kant hanteerbaar maken? We hebben 
vier adviezen.

▶	 	De overheid moet haar kringloopvisie ver-
der aanscherpen met oog voor de ontwik-
keling van de landbouw in een grootste-
delijke samenleving en de internationale 
positie van de ketenpartijen. Deze visie 
moet Europees georiënteerd zijn, maar niet 
ten koste gaan van een bovenmatige ver-
slechtering van natuur en milieu. Zij moet 
gebaseerd zijn op een gezonde bodem en 
gebruikmaken van ecologische processen 
die bijdragen aan biodiversiteit.

▶	 	Deze visie moet worden vertaald in hel-
dere (afrekenbare) kaders en een duidelijk 
beleid voor ruimtelijke ordening, gebruik 
makend van emissierechten, omgevings-
vergunningen en KPI’s met een dashboard 
op bedrijfsniveau voor het gebruik in 
duurzaamheidsschema’s en de beloning 
van eco-systeemdiensten (zoals in de eco-
schema’s in het Gemeenschappelijke Land-
bouwbeleid van de Europese Unie).

▶	 	Aanvullende nationale financiering hier-
voor kan worden gezocht in de verhoging 
van de btw voor niet duurzaam geprodu-
ceerd respectievelijk ongezond voedsel.

▶	 	Deze transitie van de landbouw kan wor-
den uitgewerkt in een regionale aanpak 
voor landinrichting. Met zoveel landelijke 
gebieden die voor hun beheer afhankelijk 
zijn van de landbouw, ligt er een unieke 
kans om de economische ontwikkeling én 
noodzakelijke transities in voedsel, energie 
en mobiliteit te stimuleren. Dit kan door 
als overheid bij te dragen aan de investe-
ringen die nodig zijn voor verduurzaming, 
gezondheid en welbevinden voor de mens. 
Daarmee kunnen de maatschappelijke kos-
ten van de landbouw worden beperkt. Het 
zou een belangrijke taak voor een verant-
woordelijk bewindspersoon in het nieuwe 
kabinet kunnen zijn om via ruimtelijk 
ordeningsbeleid hier richting aan te geven.

Een dergelijk nieuw beleid in de praktijk 
waarmaken vereist politieke wil en heldere 
keuzes vanuit de overheid. Meerwaarde kan 
bestaan uit een aantrekkelijker landschap, 
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meer koolstofvastlegging — bijvoorbeeld 
door een hoger waterpeil in de veenweiden 
en het in de bodem brengen van koolstof met 
diepwortelende gewassen — een toename van 
de biodiversiteit en waterkwaliteit, maar ook 

lagere kosten voor boeren vanwege het anti-
ciperen op de weersextremen als gevolg van 
klimaatverandering, verzilting, verzakking 
van gebouwen en de kwetsbare internationale 
voedselmarkt.

Jan Willem Erisman & Krijn Poppe De economie van de landbouw
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Om de zekerheid van 
het bestaan
Den Uyl-lezing 2020

Op maandagavond 7 december hield Lodewijk Asscher in de Rode 
Hoed de 27ste Den Uyl-lezing. In de zaal zaten dertig nieuwe PvdA-
leden. Via internet keken duizenden mensen live mee.

LODEWIJK ASSCHER

Partijleider PvdA

‘Als de deurwaarder kwam dan moest ik van 
mijn moeder vragen of hij kon helpen de 
slakken uit de kachel te halen.’ ‘Laat hem niet 
over de rekeningen beginnen.’ Nooit nieuwe 
kleren. Geld moeten vragen aan familie. De 
onzekerheid van armoede maakt op een kind 
een enorme indruk. Het ondermijnt het zelf-
vertrouwen. 

Die angst voor armoede kan altijd weer 
terugkeren, ik merkte het aan mijn moeder 
na de dood van mijn vader in 2018. De angst 
uit haar jeugd kwam terug. Haar vader was in 
’45 overleden, hij was violist in het Concert-
gebouworkest. Als nabestaanden mochten ze 
nog af en toe gratis naar het Concertgebouw. 
Dat was mooi, maar verder was er niks gere-
geld. Geen vast inkomen, geen zekerheid. 

Willem Drees was de grote held van haar 
jeugd. Nog steeds is ze ontroerd als hij ter spra-
ke komt. Hij bracht in 1959 met de Algemene 
Weduwen- en Wezenwet bestaanszekerheid. 
Opeens was er een paar honderd gulden, elke 
maand. Zoals hij met de AOW voor alle Neder-
landers een oudedagsvoorziening mogelijk 
maakte, dat was ongekend in de geschiedenis. 

Het is een grote eer om de Den Uyl-lezing 
te mogen houden. Een eer vanwege de trotse 
geschiedenis van deze lezing. Een eer vanwege 
de naamgever Joop den Uyl. Maar de grootste 
eer zit hem erin dat de lezing mij de kans 
biedt te praten over wat we voor toekomst 
voor ons zien. In deze lezing wil ik laten zien 
welke inspiratie ons verleden ons biedt voor 
de strijd van vandaag, en bespreken wat deze 
tijd betekent voor het sociaal-democratische 
gedachtegoed. 

Waarom is dat belangrijk? 

Dat is belangrijk omdat je niets hebt aan ideo-
logie zonder verband met de werkelijkheid 
die je kan ervaren. Zonder verankering in het 
heden zweeft ideologie in het luchtledige. 
Mooi om naar te kijken maar daar blijft het 
bij. Wij zijn geen getuigenispartij. 

Dit geldt ook andersom. Als je de wereld 
van vandaag zonder ideologische ankers be-
kijkt, verlies je houvast. Dan wordt politiek 
puur modieus en technocratisch. Pragmatis-
me klinkt praktisch maar is uiteindelijk fnui-F
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kend voor een vitale democratie. Het verhult 
een gebrek aan maatschappijvisie. Het kweekt 
afkeer van de politiek. 

Den Uyl begreep dit als geen ander. In het 
75-jarig bestaan van de PvdA is hij misschien 
wel het beste voorbeeld van een ideologisch 
gedreven politicus. Tot op de dag van vandaag 
inspireert hij. Met Joop als premier leek de ver-
beelding aan de macht, terwijl hij ook altijd 
oog had voor ‘de smalle marges van de demo-
cratische politiek’. 

Zijn opvolger Wim Kok sprak in zijn Den 
Uyl-lezing in 1995 over de spanning tussen 
droom en daad, tussen het ideaal en de wer-
kelijkheid. Reflecterend sprak hij: ‘Bij mijzelf 
heeft zich — stellig onder de invloed van een 
jarenlange ervaring in de vakbeweging — een 
stevige beducht- en bedachtzaamheid tegen-

over radicalen-met-zuivere-standpunten ont-
wikkeld, als een tweede natuur bijna.’

De lezing van Wim Kok in 1995 is de ge-
schiedenis ingegaan als het moment waarop 
de partij de ‘ideologische veren zou hebben 
afgeschud’. Een kort zinnetje dat in de jaren 
daarna een geheel eigen leven is gaan leiden. 
Het werd gezien als de korte samenva�ing van 
de Paarse kabine�en en de Derde Weg. 

Maar daarmee werd Kok ook tekort-
gedaan. Verderop in de lezing spreekt hij 
bezielend over de groeiende behoefte om in 
een ‘individualiserende samenleving’ vast te 
stellen wat ons gemeenschappelijk bindt en 
over het publieke belang als hart van sociaal-
democratische politiek. Over de groeiende 
behoefte om de samenleving een gevoel van 
richting, van zingeving mee te geven. En over 
de toenemende onzekerheid voor ‘het kwets-

bare maatschappelijke midden’, de midden-
groepen. 

Ondanks de bevrijding die gevoeld werd 
om voor het eerst zonder het CDA te regeren 
en de economische en sociale resultaten van 
de kabine�en-Kok — één miljoen nieuwe ba-
nen, een sterke economische emancipatie van 
vrouwen, de vooruitgang op medisch-ethisch 
gebied en de openstelling van het burgerlijk 
huwelijk voor paren van gelijk geslacht om 
maar eens wat te noemen — groeide bij veel 
mensen het gevoel dat de PvdA in ideologische 
herkenbaarheid tekortschoot. Dat droom en 
daad niet meer in balans waren. 

Mensen voelden dat er onderliggend aan 
de ogenschijnlijke economische voorspoed 
fundamentele veranderingen gaande waren. 
Veranderingen die de onzekerheid van grote 
groepen mensen met lagere inkomens en 
mensen in de middenklasse fundamenteel 
hebben vergroot. 

Wouter Bos analyseert ze scherp in zijn Den 
Uyl-lezing in 2010. De razendsnelle globalise-
ring na de ineenstorting van de Sovjet-Unie, de 
diepgaande ICT-revolutie en technologisering 
in talloze economische sectoren, de onge-
kende groei van het Angelsaksische financiële 
systeem dat door Reagan en Thatcher gelibera-
liseerd was, de groeiende individualisering en 
gevoelens van vervreemding door migratie; 
het karakter van het moderne kapitalisme 
veranderde in de jaren 1980 en 1990 funda-
menteel, uitmondend in de grote financiële 
crisis van 2008.  

Bos sprak ook in morele termen over het 
moderne, ongebreidelde kapitalisme: ‘In het 
moderne kapitalisme vindt een ondermijning 
van de menselijke waardigheid plaats door 
een voortdurende druk van commercialise-
ring op de publieke sfeer, het stelselmatig ap-
pelleren aan de primaire behoeften van meer 
meer meer en nu nu nu en de steeds terugke-
rende versterking van individuele belangen 
en emoties als enigzaligmakend. Dat werkt 
uiteindelijk ontwrichtend op de samenleving 
omdat het mensen onverschillig maakt ten 
opzichte van elkaar en het steeds weer de ba-

Als je de wereld van vandaag 
zonder ideologische ankers 
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lans tussen particuliere koopkracht en collec-
tieve investeringen verstoort en daarmee de 
kracht van wat wij met en voor elkaar kunnen 
betekenen.’

Onze tijd

En hoe is het nu? Corona heeft de kwetsbaar-
heden in onze samenleving genadeloos bloot-
gelegd. In één klap zaten honderdduizenden 
zonder werk en inkomen. De angst van mijn 
moeder werd voor velen realiteit. Maar de pro-
blemen zijn niet nieuw. De verdeeldheid, de 
ongelijkheid, ze waren er al. Als je op de wacht-
lijst staat voor een betaalbare woning. Als je 
kind niet mee kan op school. Als je maar moet 
afwachten of er een nieuw tijdelijk contact 
komt, dan is terug naar het oude normaal geen 
fijn vooruitzicht. 

We komen uit een tijd waarin te vaak de 
markt doel was, het individu de oplossing 
en de overheid het probleem. Dat systeem is 
failliet. We moeten een nieuwe balans vinden, 
een andere verhouding tussen individu en 
gemeenschap, tussen markt en overheid. Een 
nieuwe verzorgingsstaat waar de zekerheid 
van het bestaan mensen in staat stelt weer te 
dromen. Een eerlijk en fatsoenlijk Nederland 
met bestaanszekerheid als basis, zodat voor-
uitgang voor iedereen mogelijk is.

Of, zoals in Om de kwaliteit van het bestaan, 
het verkiezingsprogramma van de PvdA in 
1963, zo treffend werd verwoord: ‘De kwaliteit 
van ons aller bestaan wordt in werkelijkheid 
niet uitsluitend en zelfs niet in de eerste plaats 
bepaald door een overvloedige particuliere 
consumptie van materiële goederen, opge-
jaagd door een ongeremde reclame. Voor ons 
gezamenlijk welzijn moeten van evenveel 
of van nog groter belang worden geacht: de 
mate van sociale rechtvaardigheid die in onze 
samenleving is gerealiseerd, een stabiele eco-
nomische ontwikkeling, goed-functionerende 
gemeenschappelijke voorzieningen, de demo-
cratische inrichting van de samenleving, ge-
lijke kansen op ontplooiing en mogelijkheden 
tot het deelhebben aan de cultuur.’ 

Drie sociale kwesties

Ik zie voor onze tijd drie grote sociale kwesties 
die schreeuwen om een beter antwoord:

▶	 	de toenemende ongelijkheid;
▶	 	sociale ontheemding;
▶	 	de gemankeerde verzorgingsstaat. 

Allereerst de ongelijkheid. Per nacht slapen 
bijna tienduizend kinderen in de daklozen-
opvang. En tegelijkertijd kregen Nederlandse 
miljardairs er sinds de corona-uitbraak € 9 
mrd bij. In ons land. Wat een contrast. Geen 
geld voor het schoolreisje, geen nieuwe kle-
ren, in de rij bij de Voedselbank. Schulden. Van 
tijdelijk contract naar tijdelijk contract. En 
tegelijkertijd een bovenlaag van mensen die 
het meer dan goed hebben. Ik vind dit niet te 
verteren. 

Het is een grotere trend. Wereldwijd bezit-
ten de 26 rijksten op aarde evenveel als de 3,8 
miljard armste mensen. Een CEO in Neder-
land verdient inmiddels gemiddeld 170 keer 
zoveel als een ‘normale’ werknemer. Voor het 
eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dreigt 
de nieuwe generatie slechter af te zijn dan de 
voorgaande. 

En ongelijkheid werkt door op alle ter-
reinen: denk aan de verschillen in levensver-
wachting en het aantal gezonde levensjaren 
tussen arm en rijk, de onzekerheid van flexi-
bele contracten bij lagere inkomens versus de 
hoge inkomens met veelal een vast dienstver-
band, de kwaliteit van de basisschool in het 
ene postcodegebied versus die in een ander 
deel van de stad. De aangrijpende documen-
taire Klassen van Ester Gould en Sarah Sylbing 
laat dat treffend zien. 

Met de oprukkende macht van extreem 
vermogenden en multinationals komen onze 
publieke waarden steeds meer in het gedrang. 
Waar we ons in 2008 nog zorgen maakten om 
banken die too big to fail waren, zijn inmid-
dels de vijf grootste bedrijven ter wereld 
Amerikaanse techgiganten die zich onze data 
hebben toegeëigend. Samen kochten ze meer 
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dan vierhonderd bedrijven op. Inmiddels is 
de strijd om onze betalingsgegevens losgebar-
sten. Google heeft een bankvergunning, Face-
book is de munt Libra gestart en Apple heeft 
Apple Pay. José van Dijck sprak daar in 2018 
over in haar Den Uyl-lezing. Als we niet oplet-
ten zijn het straks een handjevol bedrijven die 
essentiële publieke diensten als informatie, 
communicatie en betalingsverkeer in handen 
hebben. Wie beschermt dan onze gezamen-
lijke belangen? 

Kortom; de groeiende ongelijkheid splijt 
de samenleving. 

De sociale ontheemding

Het is niet alleen de armoede, de economische 
ongelijkheid die pijn doet. Het gaat ook om 
het gevoel nergens thuis te horen, nergens te-
recht te kunnen. Een vreemde zijn in je eigen 
buurt, je eigen baan, je eigen land. De tweede 
kwestie: het groeiende gevoel van sociale ont-
heemding. Ik heb daar ook over geschreven in 
mijn boek Opstaan in het Lloyd Hotel. Hoe hou 
je grip op je leven in een steeds ingewikkelder 
wereld? 

De voortgaande flexibilisering en automa-
tisering van arbeid leidt ertoe dat de zinge-
ving en betekenis van werk voor mensen af-
neemt. Als jouw werk morgen door een ander 
of een computer gedaan kan worden, als jouw 
bijdrage als werknemer niet gewaardeerd en 
erkend wordt, ondermijnt dat het gevoel dat 
je iets bijdraagt aan de samenleving. En de 
meer dan een miljoen mensen die niet kun-
nen werken, hebben vaak het idee dat ze niet 
meetellen, dat ze niet voor volwaardig worden 
gezien. Het leidt tot gevoelens van vereenza-
ming en sociaal isolement. Tot het gevoel ner-
gens meer thuis te horen, tot ontheemding.

Individualisering en migratie dragen daar 
ook aan bij. Noreena Hertz stelt in haar boek 
De eenzame eeuw dat eenzaamheid mede ver-
oorzaakt wordt door het ontbreken van steun 
uit sociale netwerken. Als mensen niemand 
hebben om op terug te vallen. Als mensen zich 
niet meer thuis voelen in hun buurt omdat de 

nieuwe buren, vluchteling of arbeidsmigrant, 
de taal niet spreken. Als mensen wel een warm 
hart hebben voor de opvang van vluchtelin-
gen, maar intussen bezorgd zijn dat weinig 
wordt gedaan tegen overlastgevers uit veilige 
landen. Als de politiek dan ook nog deze ge-
voelens negeert of zelfs ridiculiseert, zoals 
Hillary Clinton deed toen zij over ‘deplorables’ 
sprak, voelen mensen zich verlaten. Het is 
het gevoel dat David Goodhart zo treffend 
verwoordt als hij over de ‘anywheres’ en de 
‘somewheres’ schrijft. Het aanpakken van deze 
problemen is wel degelijk een opdracht van 
linkse politiek. 

De gebrekkige verzorgingsstaat 

Dan de derde kwestie. Is de overheid er eigen-
lijk nog wel voor mij? Eigenlijk gaat die vraag 
over het tekortschieten van de verzorgings-
staat. Is de bescherming er ook voor mij, als 
ik die nodig heb? Of is het vooral een verzor-
gingsstaat voor multinationals terwijl wij als 
verdacht worden gezien? De toeslagenaffaire 
is daarvan een ultiem, maar helaas niet het 
enige voorbeeld. De Nationale Ombudsman 
noemde dat ‘wie niet past loopt vast’. 

De verzorgingsstaat is zo ingewikkeld ge-
worden dat veel mensen niet de steun krijgen 
die ze nodig hebben. Mensen die het meest 
op de overheid zijn aangewezen, worden het 
meest geconfronteerd met ingewikkelde 
regels. Volgens de Vereniging van Sociale 
Diensten hebben we 26 verschillende rege-
lingen voor inkomensondersteuning. Geen 

We komen uit een tijd waarin 
te vaak de markt doel was, het 
individu de oplossing en de 
overheid het probleem
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wonder dat mensen de weg niet meer weten 
te vinden. 

De Britse Hilary Co�am noemt in haar boek 
Radical Help een aantal problemen met de 
moderne verzorgingsstaat. Zo ligt er te veel 
nadruk op zelfredzaamheid. Dit betekent dat 
je pas een beroep op de overheid mag doen als 
je het zelf niet meer redt. Dat klinkt verstan-
dig, maar werkt funest uit. Het betekent dat 
de problemen eerst uit de hand moeten lopen, 
voor de overheid in actie komt. Het stimuleert 
ook kortetermijndenken. Te vaak is minimale 
zelfredzaamheid het doel, terwijl voor de lan-
gere termijn het versterken van vaardigheden 
en sociale steun veel belangrijker zijn. Om een 
goed leven te kunnen leiden zijn de relaties 
met andere mensen essentieel. 

Deze drie problemen, ongelijkheid, ont-
heemding en de ontoereikende verzorgings-
staat, schreeuwen om een politiek antwoord: 
1) nieuwe zekerheid, 2) een nieuwe economie 
die werkt voor mensen, 3) een moderne ver-
zorgingsstaat die mensen laat bloeien.

Nieuwe zekerheid: bestaanszekerheid 
voor de 21e eeuw

Als je zeker bent van je bestaan is vooruitgang 
mogelijk. Het herstel van bestaanszekerheid, 
het recht op een fatsoenlijk bestaan, zie ik 
daarom als de kernwaarde van sociaal-demo-
cratische politiek. 

Mag ik u vragen zelf de gedachteoefening 
te doen: wat is nu werkelijk belangrijk? Goede 
zorg zodra je die nodig hebt. Een veilige plek 
waar je fijn kunt thuiskomen, een inkomen 
waar je op kunt rekenen, een veilig pensioen 
op de oude dag, een vangnet voor als het 
tegenzit en goed onderwijs en de beste toe-
komst voor je kinderen en kleinkinderen. En 
kijk dan eens voor hoeveel mensen dit onze-
ker is geworden. Voor veel mensen is bestaans-
zekerheid niet alleen een voorwaarde voor 
vooruitgang, het ís vooruitgang. 

Van een samenleving waar ‘the winner 
takes all’ naar een samenleving waar we al-
lemaal winnen. Niet alleen nu, maar ook in 

de toekomst. Een duurzamere, groenere en 
schonere toekomst is daarmee onlosmakelijk 
verbonden aan de bestaanszekerheid van ons 
allemaal. De zekerheid van een fatsoenlijk 
bestaan is een voorwaarde om echt vrij te kun-
nen zijn. De sociaal-democratie onderscheidt 
zich hierin fundamenteel van het liberalisme. 

Voor (neo)liberalen betekent vrijheid 
vooral de afwezigheid van overheidsinterven-
tie. Voor sociaal-democraten betekent vrijheid 
zelfbestemming. Waar zij overheidsingrijpen 
zien als inbreuk op vrijheid, zien wij over-
heidsingrijpen als noodzakelijke voorwaarde 
om te zorgen dat iedereen iets van zijn of haar 
leven kan maken. In de sociaal-democratie is 
vrijheid geen privilege. 

Bestaanszekerheid en vrijheid kennen ook 
een sterke niet-economische betekenis. De 
sociaal-democratie handelt immers vanuit de 
overtuiging dat alle mensen gelijkwaardig zijn. 
Dat is niet zomaar iets, dat is iets om voor te 
strijden. ‘Hoe mensen met elkaar omgaan, dat 
dat met respect en gelijke rechten gaat, het is 
iets fragiels jongen’, soms hoor ik de stem van 
mijn vader als het over het verband tussen ze-
kerheid en op het oog abstracte begrippen als 
rechtsstaat en grondrechten gaat. 

Zijn geschiedenis laat zien hoe sterk het 
kwaad kan zijn. Maar ook hoe goede krach-
ten kunnen overwinnen. Als kind van joodse 
ouders werd hij hier vlakbij opgesloten in de 
Hollandsche Schouwburg. Een tussenstation 
van de vervolging. Maar hij werd gered. Door 
mensen die zich over hem ontfermden als hun 
eigen kind. En hij stelde zijn leven in het teken 
van opkomen voor anderen, voor gelijkwaar-
digheid. Niet beoordeeld te worden op één ele-
ment van je identiteit maar in vrijheid je leven 
te kunnen leiden.

Want pas als je in staat bent om je leven 
zelf in te richten, je eigen keuzes te maken, als 
je niet aan de grillen van anderen bent over-
geleverd, ben je werkelijk vrij. Voor sociaal-
democraten is gelijkheid daarmee inherent 
verbonden aan vrijheid, terwijl neoliberalen 
juist geloven dat het streven naar gelijkheid 
inbreuk maakt op vrijheid. 

Lodewijk Asscher Om de zekerheid van het bestaan



S &   D Jaargang 77 Nummer 6 December 2020

2020

Als de vrijemarkteconomie ervoor zorgt 
dat een steeds kleinere groep zich steeds meer 
kan veroorloven, en een steeds grotere groep 
steeds minder, komt bestaanszekerheid voor 
iedereen in gevaar. ‘Spreiding van kennis, 
macht en inkomen’ is geen doel op zich maar 
een middel om bestaanszekerheid voor ie-
dereen na te streven. De waarde ‘eerlijk delen’ 
is het sociaal-democratische antwoord op 
hebzucht, egoïsme en onrechtvaardigheid. We 
moeten voorkomen dat ‘te veel naar te weinig 
gaat’, va�e Drees dat ooit kernachtig samen.

Wil je zien waar marktvrijheid de bestaans-
zekerheid ondermijnt dan is de woningmarkt 
een duidelijk voorbeeld. Een fijne, betaalbare 
woning is één van de pijlers onder een zeker 
bestaan. Intussen is een goede woning voor 
sommigen een gouden belegging maar voor 
de meesten een fata morgana. De komende 
jaren wil ik op het gebied van wonen een fun-
damentele omslag teweegbrengen. Van deze 
woning ‘markt’ naar het recht op betaalbare 
volkshuisvesting. 

Wonen moet weer een expliciete verant-
woordelijkheid van de Rijksoverheid worden. 
Iedereen heeft een betaalbare woning nodig, 
niemand honderden om mee te speculeren. 
Daarom stellen wij voor om beleggers en 
speculanten, u kent ze inmiddels wel, steviger 
te belasten en dat geld te gebruiken voor een 
Nationaal Woningbouw Plan voor minstens 
100.000 nieuwe woningen per jaar. Zodat een 
betaalbare woning weer binnen handbereik 
komt voor jongeren, gezinnen en ouderen die 
nu onzeker over hun thuis zijn. 

Een tweede voorbeeld is het onderwijs. 
Iedereen weet dat goed onderwijs de basis is 
voor een politiek van gelijke kansen. Voor ont-
wikkeling en ontplooiing. Maar hier geldt dat 
je er niet bent met een kans voor een individu-
eel kind op goed onderwijs. In zijn boek The 
Tyranny of Merit laat Michael Sandel zien dat 
een doorgeslagen meritocratie heel funeste ef-
fecten kan hebben. Als de overheid zich alleen 
richt op het bieden van theoretisch gelijke 
kansen en niet kijkt wat kinderen werkelijk 
belemmert, wordt het idee versterkt dat suc-

ces een keuze is en falen je eigen schuld. Het 
ondergraaft de solidariteit, omdat winnaars al 
snel denken dat hun succes selfmade is en dat 
achterblijvers het gevoel krijgen dat je zonder 
diploma niks voorstelt en niet meetelt. 

Daarom wil ik andere keuzes maken. We 
zien dat veel kinderen al met zo’n achterstand 
aan de basisschool beginnen, dat zij die nooit 
meer kunnen inlopen, hoe hard ze hun best 
ook doen. Ongelijkheid en een verdeelde sa-
menleving beginnen al in groep 1, vraag het 
maar aan de juf en meester voor de klas. En 
kijk dan eens hoeveel het uitmaakt wie er voor 
de klas staat en met welke verwachting een 
leraar naar een kind kijkt. Hoezeer we onze 
kinderen tekortdoen door ze op elºarige leef-
tijd al uit elkaar te halen. 

Daarom moeten we kinderen uit de armoe-
de halen. Daarom moeten we investeren in de 
leefbaarheid van slechte wijken. Daarom heb-
ben we in Nederland een voorschool nodig 
voor de allerjongste kinderen tussen nul en 
vier jaar. En daarom moeten we een revolutie 
van werkelijke mogelijkheden ontwikkelen 
voor alle kinderen. Met huiswerkbegeleiding, 
sport, cultuur en een maaltijd op school. Ik zie 
het als een dure plicht om deze klassenmaat-
schappij te doorbreken.

Een nieuwe economie die werkt  
voor mensen 

Dat brengt mij op mijn tweede punt: een eco-
nomie die werkt voor mensen in plaats van 
andersom. Bestaanszekerheid valt niet alleen 
via de overheid te organiseren, we hebben ook 
de innovaties, investeringen en banen van be-
drijven nodig. Nu, en voor de uitdagingen van 
de toekomst. Maar daarvoor zullen we wel het 
karakter van het moderne kapitalisme moe-
ten veranderen. De marktkrachten breidelen, 
om Drees nogmaals te citeren.

Want hoe vrij is een wereld waarin de macht 
van kapitaal zo groot is dat private equity-partij-
en bedrijven kunnen kaalplukken als sprinkha-
nen en werknemers berooid achterblijven? Hoe 
vrij ben je als Amerikaanse techbedrijven mil-
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jarden verdienen terwijl je als flexwerker elke 
dag maar moet afwachten hoeveel uur je mag 
werken? Zulke vrijheid is niet onze vrijheid. 
Den Uyl zag dat al in 1951 toen hij als 33-jarige 
directeur van de Wiardi Beckman Stichting De 
weg naar vrijheid schreef. Met de sociaal-demo-
cratie als ‘beweging die de ganse maatschappij, 
zoals ze onder inwerking van het kapitalistische 
systeem is geworden, wil hervormen tot een 
gemeenschap van vrije mensen’. 

Om tot die gemeenschap van vrije mensen 
te komen, moeten we de moderne economie 
fundamenteel anders inrichten. We moeten 
mensen de economie laten bepalen. De inves-
teringen, de banen, de innovaties omarmen, 
maar wel op onze voorwaarden. Ieder bedrijf 
is immers een samenwerking tussen arbeid 
en kapitaal. Het is niet eerlijk als alle winsten 
voor het kapitaal zijn en alle risico’s voor de 
werkenden. 

Dat is helaas wel wat we de laatste decennia 
te vaak hebben gezien. Sinds de jaren tachtig 
zijn alle ingrediënten van de liberale marktge-
lovigen gevolgd: minder belastingen, minder 
herverdeling en minder overheid. Meer libera-
lisering, meer flexibilisering en meer onzeker-
heid. De toptarieven in de inkomensbelasting 
zijn gedaald van 72 % in 1989 naar 49,5 % nu. 
De tarieven op rente en dividend zijn in 2001 
verlaagd van 60 % naar 30 %. De tarieven in de 
winstbelasting zijn verlaagd van 48 % in 1980 
naar 25 % nu. De marktgelovigen hielden ons 
voor dat dat voor iedereen goed zou zijn. 

Mijn eerste grote confrontatie met de 
fundamentalisten van het marktgeloof was 
in 2006, toen ik nog een jonge wethouder in 
Amsterdam was. Schiphol moest en zou naar 
de beurs. Ik was tegen. Het was de grote wens 
van Gerrit Zalm, de machtigste man uit poli-
tiek Den Haag. Het kon niet meer gestopt, 
er was al veel te veel geld aan uitgegeven. Of 
ik niet wist dat mensen veel liever voor een 
beursgenoteerd bedrijf zouden werken? Of ik 
niet doorhad dat ik de vooruitgang wilde te-
genhouden? En ook, door een bankier op mijn 
werkkamer, of ik soms geen carrière wilde na 
de politiek? Die strijd wist ik te winnen. 

Maar op de meeste andere terreinen won-
nen de aanhangers van het ongebreidelde 
aandeelhouderskapitalisme. En we zien waar 
het toe heeft geleid. De lonen stagneren al 
veertig jaar. Steeds meer van onze ‘groei’ 
komt terecht bij bedrijven en steeds minder 
bij huishoudens. De ongelijkheid in kennis, 
macht en inkomen groeit. 

Dat moet fundamenteel anders. Een om-
slag in het denken is nodig over de balans 
tussen mens, samenleving en markt. Onze 
samenleving is immers niet een verzameling 
van individuen. We zijn geen BV Nederland.  
In een nieuw sociaaleconomisch model, 
gestoeld op de Rijnlandse traditie, wil ik een 

nieuwe balans bereiken tussen kapitaal en 
arbeid. Het is nodig om wat scheef is gegroeid 
te herstellen. Daarom wil ik de democratische 
zeggenschap van de werkenden zelf verster-
ken. Medewerkers moeten meer zeggenschap 
krijgen over de koers van het bedrijf, de aard 
van het werk en de verdeling tussen werk en 
privé. En het is rechtvaardig dat werkenden 
ook gaan meedelen in de winsten van bedrij-
ven als aandeelhouders dividend ontvangen. 

Ik ben daarom groot voorstander van een 
Wet Eerlijk Delen. Als bedrijven winst maken 
en dividend uitkeren, moet verplicht ook een 
deel naar de werknemers. Dat zo’n wet nodig 
is zagen we de afgelopen maanden helaas 
maar al te vaak. Supermarkten maakten gigan-
tische winsten, keerden honderden miljoenen 
uit aan aandeelhouders, maar werknemers 
werden afgescheept met een cadeaubon. Erger 
nog; de onderhandelingen over een nieuwe 
cao voor de supermarkten liepen vorige week 
stuk. De medewerkers die bij hebben gedra-
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gen aan het succes van de bedrijven, staan nu 
met lege handen. Dat is niet eerlijk en het is 
niet fatsoenlijk. 

We moeten kennis, inkomen en macht fun-
damenteel herverdelen. Bedrijven die winst 
willen maken ten koste van mens en planeet 
hebben geen bestaansrecht. Echte onderne-
mers die mens en planeet helpen, verdienen 
juist meer ondersteuning. Dat vraagt om een 
modern belastingstelsel dat vermogenden, 
multinationals en vervuilers een eerlijke 
bijdrage laat leveren. Met bijvoorbeeld een di-
gitaks voor de techreuzen en een platformhef-
fing voor de Ubers van deze wereld, zodat zij 
netjes gaan bijdragen aan de collectieve voor-
zieningen en de zekerheid van werkenden. 

Een modern belastingstelsel stelt de over-
heid ook in staat om zelf te durven investeren 
en regie te nemen. De grond is van ons, niet 
van speculanten. Data en informatie zijn van 
ons, niet van techbedrijven en app-bouwers. 
Duurzame energie is van ons, niet alleen van 
de happy few. Toegang tot grond, informatie 
en energie mag daarom geen monopolie 
zijn. Als een bedrijf als Facebook het gehele 
communicatieverkeer dreigt over te nemen, 
moeten we dit soort bedrijven durven op te 
breken. 

Stellen we ons een economie voor die geba-
seerd is op deze waarden dan is er ruimte voor 
echte groei. Brede welvaart. Als we oneerlijke 
concurrentie op basis van milieuvervuiling en 
het uithollen van werknemersrechten stop-
pen, kunnen de ondernemingen van goede 
wil pijlsnel groeien. Een nieuwe economie die 
werkt voor mensen in plaats van andersom. 

Een moderne verzorgingsstaat die 
 mensen laat bloeien

Ik kom op mijn derde punt. Voor een eerlijk 
en fatsoenlijk land hebben we natuurlijk 
ook een krachtige verzorgingsstaat nodig. 
De komende jaren worden allesbepalend. De 
werkloosheid stijgt. De armoede neemt toe. En 
de rekening van de crisis zal betaald moeten 
worden. We kennen het recept van de libera-

len. Rechtse partijen willen altijd bezuinigen. 
Op de mensen in de bijstand, op de publieke 
sector, op de huurders. Daar keer ik me tegen. 
Omdat het anders kan en beter moet. 

We moeten niet terug naar het oude nor-
maal, maar naar een beter normaal. Dat begint 
met een nieuwe, moderne sociale zekerheid 
met een garantie op werk als fundament. De 
Werkgarantie. Ik wil dat werkloosheid als een 
collectief risico gezien wordt, niet als indivi-
duele verantwoordelijkheid. Ons streven zou 
moeten zijn om de werkloosheid naar 0 % te 
krijgen. Volledige werkgelegenheid als hoek-
steen voor een moderne verzorgingsstaat. 

Natuurlijk zijn we trots op ons stelsel waar-
in we allemaal kunnen rekenen op een inko-
men als het tegenzit. Maar het verliezen van 
je baan is een van de ingrijpendste dingen die 
je mee kunt maken. Uit onderzoek blijkt dat 
veel mensen het net zo heftig ervaren als het 
overlijden van een naaste. Het is niet alleen 
het verlies van inkomen, maar ook het verlies 
van betekenis hebben in de maatschappij. 
Van meedoen, mensen ontmoeten en nieuwe 
dingen leren. 

Mensen die hun baan verliezen mogen 
we daarom niet in de steek laten met een uit-
kering, maar moeten we helpen naar nieuw 
werk. Zodat er voor iedereen goed werk is. Een 
plek waar je aan de slag kunt met collega’s en 
waarna je trots thuis kunt komen. Waarbij 
sprake is van wederkerigheid, omdat iedereen 
altijd iets bijdraagt aan onze maatschappij en 
samenleving. Wederkerigheid is het sociaal-
democratische antwoord op de eenzaamheid 
van eigen verantwoordelijkheid.

Ik geloof dat het beter voor ons land is als 
bedrijven, vakbonden en de overheid samen-
werken om mensen collectief een kans te bie-
den op nieuw werk, met behoud van inkomen. 
Waarbij de overheid banen creëert als er bij 
bedrijven geen plek is, als banenmotor hand 
in hand met het midden- en kleinbedrijf. Onze 
verzorgingsstaat waarbij de publieke basis-
baan het sluitstuk is, juist voor al het belang-
rijke werk dat nu nog veel te veel blijft liggen. 
‘Ik voel me meer mens’, zo beschreef Hans uit 
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Groningen zijn gevoel toen hij dankzij wet-
houder Carine Bloemhof aan een basisbaan 
kon beginnen. 

Vernieuwing is ook nodig om de gebreken 
die Hilary Co�am blootlegt te corrigeren. Ik 
noemde ze eerder: te veel focus op zelfred-
zaamheid en de korte termijn. We moeten de 
misva�ing loslaten dat je pas recht hebt op 
hulp als je hebt bewezen dat je het niet zelf 
kunt. Als we daaraan vasthouden is preventie 
zinloos. Dan moeten mensen eerst dieper in 
de schulden raken voor ze hulp krijgen, dan 
moeten mensen eerst maanden in de opvang 

zi�en voor ze worden geholpen aan een huis. 
De verzorgingsstaat is onder invloed van 
marktwerking een centrifuge geworden die 
mensen met pech of tegenslag naar de ran-
den van de samenleving slingert. Om je lot in 
eigen handen te kunnen nemen moet de over-
heid niet pas bijspringen als het totaal mis is 
gelopen, maar juist investeren in vaardighe-
den en in het versterken van sociale relaties 
zodat we problemen voorkomen. 

Kijk naar hoe we omgaan met kwetsbare 
kinderen. De meeste dakloze jongeren hebben 
een geschiedenis in de tweedelijns jeugdzorg. 
Dat zijn dus kinderen die niet veilig waren 
thuis, die we onder onze hoede hebben ge-
nomen. Vervolgens werden ze meerderjarig, 
moesten naar een ander loket en werden aan 
hun lot overgelaten. De wanhoop van deze jon-
geren, de levenservaring in hun ogen — het zou 
geen kind moeten overkomen. Als zij beter ge-
holpen waren, als we ze niet hadden losgelaten 
zou zoveel leed bespaard zijn gebleven. 

Om te zorgen dat mensen zich gekend 
en gezien weten moet de combinatie van de 
doorgeslagen individualisering en de zakelij-
ke overheid worden losgelaten. Een moderne 
verzorgingsstaat zorgt dat alle inwoners zich 
thuis voelen, en houdt rekening met de re-
laties tussen mensen. Van het bestraffen van 
het delen van kosten naar het bevorderen dat 
mensen elkaar steunen. 

Wij weten dat iedereen erop vooruitgaat als 
je risico’s eerlijk met elkaar deelt. Als weder-
kerigheid leidend is. Iedereen moet kunnen 
rekenen op steun en iedereen moet naar ver-
mogen bijdragen. Zo krijgen we een krachtige, 
moderne verzorgingsstaat die mensen laat 
bloeien. 

Het moet anders en samen kunnen we dat

Bestaanszekerheid, een nieuwe economie die 
werkt voor mensen en een krachtige verzor-
gingsstaat. Samen vormen ze een hoopvolle 
agenda voor een beter, eerlijker en fatsoenlij-
ker Nederland. Maar hoe komen we daar? Zijn 
we wel in staat om dat voor elkaar te krijgen? 

Ik keek laatst naar een enorm bord boven 
de snelweg waar we vermanend worden toe-
gesproken: ‘Alleen samen krijgen we Corona 
onder controle’. Ik dacht opeens: als je drie 
woorden schrapt heb je eigenlijk de kern van 
de sociaal-democratische aanpak: ‘Samen 
krijgen we controle’. Waarom zouden we wat 
kan in een pandemie niet benu�en voor het 
bouwen van een betere samenleving? Samen 
kunnen we heel veel bereiken. De sociaal-
democratische beweging laat dat al ruim hon-
derd jaar zien. 

Wij weten: in je eentje sta je machteloos, 
maar met bondgenoten kun je veel voor 
elkaar krijgen. Een individuele medewerker 
maakt weinig kans met een looneis, maar 
als alle werknemers het samen doen wel. De 
individuele buurtbewoner krijgt het niet voor 
elkaar om een zwembad open te houden als 
de gemeente het wil sluiten. Maar samen met 
andere buurtbewoners kan het wel. Ik zag 
het onlangs nog bij het Zoutwaterbad in Lop-
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persum toen ik met onze lokale lijs�rekker Bé 
Schollema op pad was. Dankzij de collectieve 
actie van burgers is het enige zoutwaterbad in 
Nederland nog open. 

En zo is het ook op het wereldtoneel. In 
ons uppie staan we machteloos tegenover 
het mondiale kapitalisme. Maar als we bond-
genoten zoeken, kunnen we wel het verschil 
maken. De landen van de Europese Unie zijn 
daarin onze bondgenoten. Samen kunnen we 
regels opleggen die het verschil maken. Voor 
de aanpak van sociale onrechtvaardigheid, 
voor de bescherming van minderheden, voor 
het klimaat. 

Een voorbeeld? Als minister van Sociale Za-
ken raakte ik in de zomer van 2015 in gesprek 
met de ambtenaar die werkte aan een betere 
Carcinogenen-richtlijn. Wat voor richtlijn? 
Het gaat om de regels over de hoeveelheid 
kankerverwekkende stoffen in producten. 
Toen Nederland in 2016 voorzi�er van de EU 
was heb ik samen met anderen gestreden voor 
strengere regels — tegen de zin van sommige 
bedrijven en sommige landen in. Maar ik had 
gelukkig ook bondgenoten: vakbonden, poli-
tieke partijen, maatschappelijke organisaties. 
Uiteindelijk is het gelukt. En wat dat betekent? 
Op termijn honderdduizend minder mensen 
die overlijden aan kanker. Samen werkt echt 
beter dan ieder voor zich. 

Laten we de kracht van Europa benu�en en 
het machts- en verdienmodel van bedrijven 

zoals Facebook, Google en Amazon opbreken 
zodat anderen kunnen bloeien. Laten we zor-
gen dat platformbedrijven netjes gaan bijdra-
gen aan onze collectieve voorzieningen zodat 
we de scholen kunnen verbeteren. Laten we 
zorgen dat Deliveroo fatsoenlijk gaat betalen 
voor de bescherming van werkenden tegen 
ziekte en arbeidsongeschiktheid. 

Soms kan het op buurtniveau, soms op 
landelijk niveau, en soms op Europees niveau. 
Maar het moet anders en samen kunnen we 
dat. Ik ben optimistisch over onze toekomst. Ik 
proef dat de tijdsgeest onze richting op komt. 
De PvdA kan de komende jaren weer richting 
geven aan de ontwikkeling van ons land. 

Daarvoor zullen we de doemdenkers moe-
ten bewijzen dat verandering mogelijk is. De 
valse vrijheid van de liberalen moeten ont-
maskeren. De BV Nederland-denkers moeten 
verslaan. Laten zien dat het anders kan. Beter. 

Om de zekerheid van het bestaan.
In een gemeenschap van vrije mensen.
Zodat we allemaal vooruitkomen.

Niet terug naar normaal, we willen niet terug 
naar hoe het was. Het is tijd voor een beter 
normaal. Met een politiek die idealen laat 
doorklinken in het alledaagse leven. 

En een PvdA die met trots haar ideologische 
veren gebruikt om mensen te laten vliegen. 

Lodewijk Asscher Om de zekerheid van het bestaan
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Een dashboard voor een 
intelligente lockdown
Het afgelopen corona-jaar is een reeks aan vrijheidsbeperkende 
maatregelen ingesteld door de overheid, met de ‘intelligente 
lockdown’ van dit voorjaar als hoogtepunt. Maar zijn al die 
geboden en verboden wel terecht? Om die vraag te kunnen 
beantwoorden is een afwegingskader nodig — een dashboard — 
waarin onze persoonlijke vrijheid, collectieve vrijheid en morele 
vrijheid in onderlinge samenhang worden gewogen.

RUTGER CLAASSEN

Hoogleraar politieke filosofie & economische ethiek aan de Universiteit Utrecht

Zoveel mogelijk opgesloten in onze huizen is 
ieders vrijheid het afgelopen jaar dramatisch 
afgenomen.1 De vrijheid om ons te bewegen 
in de openbare ruimte is ingeperkt door het 
dringende advies van de overheid: ‘waar mo-
gelijk, blijf thuis!’ Onze vrijheid om met ande-
ren samen te komen is ingeperkt. Evenemen-
ten zijn afgelast, musea, theaters, horeca en 
sportscholen moesten regelmatig sluiten. De 
‘anderhalve meter samenleving’ is één grote 
beperking van de vrijheid. 

Deze ervaring van onvrijheid is indringend, 
en voor velen fysiek en psychisch heel belas-
tend. Maar waren (en zijn) de inperkingen 
ook terecht? De term ‘intelligente lockdown’ 
waartoe premier Ru�e dit voorjaar opriep, 
werd soms smalend weggezet. ‘Zijn er dan ook 
domme lockdowns’? Laten we de term als een 
uitdaging zien. Hoe intelligent is de lockdown? 

Lockdowns hebben een ingrijpend effect 
op drie afzonderlijke dimensies van ieders 
vrijheid: onze persoonlijke, onze collectieve en 

onze morele vrijheid. Elke vorm van vrijheid 
vertegenwoordigt één aspect van ons mens-
zijn, één kant van onze persoonlijkheid. In elke 
mens huizen als het ware drie rollen, en in elk 
van die rollen kunnen we vrij zijn of onvrij zijn. 
Daarom vereist elke dimensie een eigen diag-
nose. Maar elk van deze drie dimensies hangt 
ook met de andere twee samen. De afwegingen 
omtrent de inperkingen van de persoonlijke 
vrijheden worden in een collectief proces ge-
maakt. Uit dit collectieve proces volgen regels, 
maar die laten vervolgens een grote ruimte 
open voor ieders eigen morele afwegingen.2

Deze analyse zal géén overkoepelend ant-
woord bieden op de vraag of de lockdown in 
Nederland nu wel of niet intelligent was. Wél 
beoogt de analyse bezorgde burgers en beleid-
smakers handva�en te bieden om systema-
tisch over die vraag te kunnen nadenken. Het 
gepresenteerde afwegingskader is nadruk-
kelijk bedoeld als voorstel, dat openstaat voor 
revisies en aanvullingen.
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Dimensie 1: Persoonlijke vrijheid

Persoonlijke vrijheid is de vrijheid van elk in-
dividu om zijn eigen leven naar eigen inzicht 
vorm te geven. Onze persoonlijke vrijheid 
maakt het mogelijk onze eigen, individuele 
doelen te bereiken. Dit onderscheidt per-
soonlijke van collectieve vrijheid; de vrijheid 
om gezamenlijke doelen te bereiken met een 
groep mensen, zoals de groep van alle inwo-
ners van Nederlanders. Persoonlijke vrijheid 
maakt het mogelijk om uitdrukking te geven 
aan onze individualiteit.

In een mooi artikel in NRC Handelsblad ver-
geleek Floor Rusman de vrijheid die we won-
nen na de Bevrijding van 1945, met de vrijheid 
die we nu verliezen in de coronacrisis.3 In 1945 
betekende bevrijding vooral niet meer bang 
hoeven te zijn voor Duitse beze�ers. Dat as-
socieert zij met negatieve vrijheid, de ‘afwezig-
heid van dwang en onderdrukking’. 

Tegelijk waren Nederlanders in 1945 nog 
niet positief vrij. Dat laatste omschrijft ze als 
de ‘vrijheid om jezelf te ontplooien’, de mo-
gelijkheid om je leven in allerlei opzichten 
zelf vorm te geven: onafhankelijk te zijn van 
charitas en verzuilde organisaties, vrije tijd 
hebben, je eigen beroep kunnen kiezen, je 
eigen seksuele voorkeur kunnen uiten. Die 
positieve vrijheden zouden in Nederland pas 
in de naoorlogse decennia op grote schaal ter-
rein winnen, met de komst van de consump-
tiemaatschappij, secularisering en seksuele 
revolutie. En het zijn precies die vrijheden, zo 
suggereert Rusman, waarvan we de inperking 
nu zo indringend voelen.

Het onderscheid tussen negatieve en positie-
ve vrijheid werd al in 1958 geïntroduceerd door 
de Britse filosoof Isaiah Berlin.4 Hierboven heb 
ik persoonlijke vrijheid gedefinieerd als positie-
ve vrijheid: de vrijheid om het eigen leven naar 
eigen vorm in te richten. Maar dat moet niet zo 
scherp tegenover negatieve vrijheid gezet wor-
den als vaak (ook door Rusman) gebeurt. 

Negatieve vrijheid kan het beste gezien 
worden als een onderdeel van positieve vrij-
heid. Kijk bijvoorbeeld naar de positieve vrij-

heid om je eigen beroep te kiezen. Daarvoor 
is ook, en zelfs allereerst, de afwezigheid van 
dwang nodig. Bijvoorbeeld de afwezigheid 
van een dwingende wet, die je als vrouw han-
delingsonbekwaam verklaart als je trouwt. 
Of de afwezigheid van een vader die je dwingt 
zijn zaak over te nemen. Natuurlijk, er is 
ook méér nodig: onderwijs, dat je horizon 
vergroot, zodat je je überhaupt alternatieve 
beroepen kunt voorstellen, of kinderopvang, 
zodat je werk en een gezin kunt combineren. 

Dat méér, de hulpbronnen en instituties 
die het werkelijk mogelijk maken iets te kun-
nen doen, zijn het ‘meer’ dat positieve vrij-
heid toevoegt.5 Maar dat neemt niet weg dat 
negatieve vrijheid ook nodig is, als onderdeel 
van zo’n meeromva�end positief begrip van 
persoonlijke vrijheid.

Terug naar de coronacrisis. Hoewel we 
sinds 1945 inderdaad veel meer positieve vrij-
heid hebben gewonnen, zijn bijna alle maat-
regelen tijdens de lockdown beperkingen van 
klassieke negatieve vrijheden: de bewegings-
vrijheid, de godsdienstvrijheid, de vrijheid om 
samen te komen, de privacy in het eigen huis.6 
De conclusie lijkt dus onomstotelijk dat onze 
persoonlijke vrijheid — en dan met name de 
negatieve vrijheden als onderdeel daarvan — is 
afgenomen door de maatregelen van de lock-
down. Maar toch kunnen daar kan�ekeningen 
bij worden gemaakt.

Negatieve vrijheid wordt al sinds de uit-
eenze�ing van Isaiah Berlin als het werk van 
mensenhanden beschouwd. De natuur kan 
onze vrijheid niet inperken. Wanneer de regen 

Rutger Claassen Een dashboard voor een intelligente lockdown

Vaak wordt gedacht dat 
herverdelingsvragen alleen 
over de economie gaan; ze 
gaan ook over vrijheden
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je verhindert naar buiten te gaan, spreken we 
niet van een regen die ‘je vrijheid inperkt’, of 
een regen die je ‘dwingt’ binnen te blijven. 
Natuurkrachten zijn geen mensen, en alleen 
mensen kunnen elkaar dwingen of vrijlaten. 
Op die manier over de natuur spreken is 
louter metaforisch. Dit kunnen we afdoen als 
een semantisch kwestie, maar het helpt wel 
om discussies over vrijheid te focussen op de 
sociale en politieke daden van concrete men-
sen. Om vrijheid als kritisch begrip te kunnen 
inze�en, moet het gericht zijn op onderdruk-
kers, mensen die ons dwingen dingen te laten 
die we zouden willen doen.

Een strikte toepassing van dit uitgangs-
punt zou ertoe leiden dat niet ‘het corona-
virus’ onze vrijheid heeft ingeperkt, maar 
de regeringen die als reactie op het virus 
vrijheidsbeperkingen hebben ingesteld. Dat 
klinkt logisch. Maar toch denk ik dat deze 
conclusie in dit geval niet helemaal zuiver is. 
Voor de uitbraak van het coronavirus was het 
voor mensen mogelijk om dingen te doen, die 
daarna onmogelijk werden. 

Laten we een heel praktisch voorbeeld ne-
men. Stel dat ik, een gezonde veertiger, de nau-
we opgang van mijn flat deel met een kwetsbare 
hoogbejaarde dame. Onze deuren komen beide 
op de opgang uit, die slechts 1,4 meter breed is. 
Voor de uitbraak konden we tegelijkertijd naar 
buiten lopen. Mijn vrijheid om naar buiten te 
lopen werd niet beperkt door die van mijn over-
buurvrouw, en vice versa. Filosofen noemen dit 
‘compossibility’, de mate waarin dingen tege-
lijk (com) mogelijk (possible) zijn.7

Omdat de ruimte altijd beperkt is, is onze 
vrijheid sterk afhankelijk van de mate waarin 

activiteiten tegelijkertijd mogelijk zijn. Door 
het coronavirus kunnen heel veel interacties 
in de openbare ruimte niet meer plaatsvinden 
zonder ernstig (risico op) gezondheidsschade 
bij anderen. De vrijheidsruimte is dus wel 
degelijk door de natuur ingeperkt. Ook al noe-
men we dat geen ‘dwang door de natuur’, de 
inperking is het werk van de natuur.8

Het enige dat we als samenleving kunnen 
doen in reactie op deze inperking is nadenken 
over de verdeling van de (nu afgenomen) be-
schikbare vrijheidsruimte. Sommige filosofen 
spreken provocerend van een ‘wet van behoud 
van vrijheid’, naar analogie van de beroemde 
natuurwet, de ‘wet van behoud van energie’.9 
Ik ben ‘vrij om t1p1’ te doen, betekent: ik 
mag mij op tijdstip t1 op plaats p1 bevinden. 
Anderen mogen mij niet dwingen, dus zij 
mogen niet op t1p1 zijn, maar wellicht wel op 
diezelfde plaats op een ander moment (t2p1), 
of op een andere plaats op datzelfde moment 
(t1p2). Een inventarisatie van alle mogelijke 
plaatsen (elke vierkante meter in Nederland) 
in een gegeven tijd (zeg het jaar 2020) levert 
dus een beperkte hoeveelheid vrijheidsclaims 
op. Die kunnen worden verdeeld onder alle 
Nederlanders. Het enige dat we kunnen doen 
is die vrijheidsclaims herverdelen; maar we 
kunnen er nooit claims ‘bijmaken’, zoals je wel 
bijvoorbeeld geld kunt bijdrukken.

Met deze analyse in de hand, levert het in-
stellen van een lockdown ten opzichte van een 
scenario van ‘niets-doen’ een enorme herver-
deling van vrijheden op. Vaak wordt gedacht 
dat herverdelingsvragen alleen over economie 
gaan. Maar de lockdown bewijst anders: ook 
vrijheid is onderworpen aan herverdelings-
discussies. Dat roept de vraag op: als vrijheden 
onderwerp zijn van herverdeling, hoeveel van 
welke vrijheid voor wie is dan geëigend?

De waarde(ring) van vrijheid

Een antwoord op die vraag kunnen we alleen 
vinden als we ons wagen aan een waardering 
van de verschillende vrijheden die in het 
geding zijn. De filosoof John Rawls stelde als 

Rutger Claassen Een dashboard voor een intelligente lockdown

Democratie en rechtsstaat 
staan in de coronacrisis 
onder grote druk
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formule voor de verdeling van burgerlijke 
vrijheden voor: we moeten streven naar een 
maximale vrijheid voor elk individu voor zo-
ver compatibel met een gelijke vrijheid voor 
alle andere individuen.10 Kortom: laten we 
iedereen precies evenveel vrijheid geven, en 
daarbij iedereen zoveel als mogelijk. 

Dat is een mooi uitgangspunt als ideaal-
beeld, maar in crisissituaties moeten toch echt 
keuzes gemaakt worden. Analyses in termen 
van ‘meer’ en ‘minder’ vrijheid veronderstel-
len dat elk ‘onsje vrijheid’ even zwaar weegt 
(dat toegang tot elke tijd-plaats txpx even 
waardevol is). Maar het simpelweg tellen van 
vrijheden (hoeveel txpx heeft elke burger in 
zijn ‘mandje’?) is niet genoeg. We moeten ook 
naar de waarde van elk type vrijheid kijken.11

De lockdown stelt de samenleving voor een 
afweging. Aan de ene kant van de balans staan 
de gewonnen levensjaren van de Nederlanders 
die zonder een lockdown zouden zijn gestor-
ven, maar nu voorlopig nog kunnen doorleven. 
Die gewonnen levensjaren kunnen we zien als 
de meest basale vrijheid die een mens bezit: de 
vrijheid om in die levensjaren het eigen leven 
vorm te kunnen geven. In het vervolg noem ik 
dit de ‘levensvrijheid’.12 Dit recht op leven is, net 
als het ermee samenhangende recht op gezond-
heidszorg, een fundamentele vrijheid die in 
veel mensenrechtenverdragen wordt genoemd. 

Aan de andere kant van de balans staan 1) 
de verloren levensvrijheid van anderen; 2) het 
verlies van andere fundamentele vrijheden 
(bewegingsvrijheid, vrijheid van godsdienst, 
samenkomen et cetera) van miljoenen Neder-
landers; 3) andere, zoals sociale, ecologische 
en economische belangen. Er is dus sprake van 
drie afwegingen.13 Laten we die apart bezien.

Het eerste criterium is levensvrijheid ver-
sus levensvrijheid. Een intelligente lockdown 
weegt op zorgvuldige wijze de levensvrijheid 
van door het coronavirus getroffen groepen 
kwetsbare burgers af tegen de levensvrijheid 
van andere groepen, vaak al even kwetsbare 
burgers. Dit is het domein van vergelijkbare 
grootheden, namelijk mensenlevens aan 
beide kanten van de weegschaal. 

Boekt een lockdown winst in levensjaren? 
Als dat niet het geval zou zijn, is dat heel 
pijnlijk, aangezien dit het eerste doel van een 
lockdown is. Er zijn bij mijn weten nu nog 
geen betrouwbare metingen hoeveel doden 
de lockdown als geheel heeft voorkomen. Wel 
berekende adviesbureau Gupta eind mei de 
effecten van één van de beslissingen, namelijk 
om de reguliere ziekenhuiszorg grotendeels 
te annuleren en alle zorg in dienst van coro-
nabestrijding te stellen. Volgens Gupta zijn 
100.000 tot 400.000 levensjaren verloren 
gegaan door uitgestelde behandelingen bij 
chirurgie, cardiologie, neurologie en andere 
afdelingen. Daar staat tegenover dat 13.000 
à 21.000 levensjaren gewonnen zijn door de 
behandeling van coronapatiënten. Het ne�o-
effect is dus een enorme verliesrekening.14

Dergelijke berekeningen, als ze bij nader 
onderzoek stand zullen houden, drukken ons 
met de neus op een pijnlijk feit. Deze beslis-
sing had een averechts effect, en was daarmee 
— in retrospectief — niet erg ‘intelligent’ wat 
betreft het redden van levensjaren. Hier lijkt 
zich een diep in de menselijke evolutie veran-
kerd psychologisch mechanisme tegen ons 
te keren. Bij acuut gevaar reageren we spon-
taan en desnoods radicaal. Coronapatiënten 
verkeren in acute adem- en doodsnood, re-
guliere patiënten (vaak) niet. Dat maakt niet-
prioriteren van de coronapatiënten moreel 
gesproken haast onmogelijk. Maar daarmee 
wordt wel het gevaar voor de reguliere zorg, 
dat we alleen rationeel inzien maar minder 
dringend ‘voelen’, genegeerd. Een duivels 
dilemma.15

Het tweede criterium is levensvrijheid 
versus andere fundamentele vrijheden. De 
afweging die sinds maart 2020 is gemaakt, 
prioriteert de gespaarde levens van de kwets-
bare groepen (en alle vrijheden die daarmee 
samenhangen in hun resterende levensjaren) 
boven de fundamentele vrijheden van ande-
ren. Veel burgers kunnen nog steeds door-
werken (online), een wandeling maken (met 
maximaal twee personen), en naar de super-
markt om eten in te slaan. 

Rutger Claassen Een dashboard voor een intelligente lockdown
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Onze samenleving hecht enorme waarde 
aan het behoud van een mensenleven, en stelt 
de kwaliteit van dat leven vaak op de tweede 
plaats. Dat is al langer onderwerp van debat 
in de gezondheidszorg, waar levensrekkende 
medische interventies op zeer hoge leeftijd 
soms de vraag oproepen of dit nog wel leidt 
tot een hogere levenskwaliteit. Ook in de co-
ronacrisis blijkt weer dat de centrale waarde 
in onze liberale samenleving ‘mensenlevens’ 
is. Jaren van leven in vrijheid, ongeacht hoe 
die worden ingevuld. Beperkingen van speci-
fieke vrijheden (van bewegen, samenkomen, 
et cetera) wegen relatief minder zwaar. Het 
offer wordt beperkt geacht ten opzichte van 
de winst die daarmee wordt geboekt voor de 
kwetsbaarste groepen.

Of we in Nederland nu de juiste balans heb-
ben gevonden tussen deze beide, is de grote 
vraag. Aan de ene kant staan stemmen die 
zeggen dat de andere fundamentele vrijheden 
wellicht te gemakkelijk zijn opgegeven. Zo 
oordeelde de Raad van State in een advies aan 
de regering dat het verbieden van samenkom-
sten in huiselijke kring van meer dan drie 
personen in strijd is met het recht op eerbie-
diging van de persoonlijke levenssfeer. Ook 
het verbod op religieuze samenkomsten van 
meer dan dertig personen is volgens de Raad 
problematisch, vanwege het fundamentele 
belang van de godsdienstvrijheid.16 

Aan de andere kant staan ook stemmen die 
pleiten voor een verdere inperking van de vrij-
heden. Zo betoogden de Hongkongse filosofen 
Hui en Wong dat Westerlingen wel erg veel 
waarde hechten aan hun privacy. In veel Azia-
tische landen denkt men meer in termen van 
het belang van de gemeenschap als geheel. 
Daardoor zijn volgens Hui en Wong corona-
apps meer geaccepteerd, met als gevolg een 
effectievere bestrijding van het virus in landen 
als Zuid-Korea en Singapore.17

Het derde criterium is een zorgvuldige 
afweging van levensvrijheid versus andere 
belangen. Naarmate de lockdown vordert, 
worden de hoge economische en sociale kos-
ten steeds pijnlijker duidelijk. De beperkte 

bewegingsvrijheid heeft allerlei verdere 
consequenties die pas geleidelijk in volle 
omvang zichtbaar worden. De enorme kos-
ten voor ondernemingen, die worden afge-
wenteld op de overheid, die daarvoor in de 
toekomst wellicht weer grootschalig zal gaan 
bezuinigen.18 De opgelopen werkeloosheid 
en alle persoonlijke ellende die daarmee ge-
paard gaat. De opgelopen leerachterstanden 
bij leerlingen, en vergroting van de onge-
lijkheden tussen zwakkere leerlingen en de 
rest. De klimaatschade doordat duurzame 
investeringen worden uitgesteld. De hartver-
scheurende eenzaamheid van ouderen. Is dat 
het allemaal waard?

Veel van die verdere consequenties kun-
nen ook in termen van persoonlijke vrijheid 
worden uitgedrukt. Bijvoorbeeld de klimaat-
schade beperkt de vrijheden van toekomstige 
generaties, onderwijsachterstanden beperken 
de mogelijkheden van jongeren hun eigen 
leven vorm te geven, et cetera. Als we een posi-
tief vrijheidsbegrip hanteren, zijn niet alleen 
de grondwe�elijk verankerde fundamentele 
vrijheden van belang, maar ook allerlei andere 
maatschappelijke condities.

Alles overziend, zijn op elk van de drie hier 
geformuleerde criteria razend moeilijke afwe-
gingen te maken. Dat heeft veel te maken met 
grote onzekerheden (het ‘op zicht’ varen, zoals 
premier Ru�e dit noemde). Maar zelfs als we 
alle consequenties zouden weten en de tijd 
zouden kunnen terugdraaien, dan nog is de 
vraag wat het zwaarste moet wegen. 

Rutger Claassen Een dashboard voor een intelligente lockdown
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Dimensie 2: Collectieve vrijheid

Collectieve vrijheid is de vrijheid van de leden 
van een groep om het gezamenlijke leven 
vorm te geven. Omdat mensen als groepsdie-
ren altijd in groepen leven, is voor elk individu 
die collectieve vrijheid een belangrijkste di-
mensie van zijn of haar vrijheid als geheel.19 In 
elke groep is er een machthebber, die politieke 
beslissingen neemt voor de hele groep. Die 
beslissingen kunnen in collectieve vrijheid 
of onvrijheid genomen worden. Onvrijheid 
(dwang) kan vanuit twee hoeken komen: van 
buitenaf of van binnenuit. Ik beperk me hier 
tot de binnenlandse dimensie.20

Collectieve vrijheid krijgt gestalte in de 
instituties van een democratische rechtsstaat. 
In welk opzicht behartigen die instituties 
onze vrijheid? Die vraag is het scherpst beant-
woord door de Franse filosoof Jean-Jacques 
Rousseau. Voor we terugkeren naar corona, is 
een klein uitstapje naar zijn politieke theorie 
behulpzaam.

Rousseau probeerde, net als beroemde filo-
sofen zoals Hobbes en Locke voor hem hadden 
gedaan, de vraag te beantwoorden: waarom 
zouden we überhaupt een regering moeten 
hebben; een regering die over iedereen dwang 
kan uitoefenen? Het middel dat hij daartoe 
gebruikte was, net als bij Hobbes en Locke, een 
gedachtenexperiment. Stel dat wij allemaal 
in een natuurtoestand zouden leven; waarbij 
er geen regering was; zouden we dat dan 
wenselijk vinden? Of zouden we proberen om 
zo snel mogelijk een regering te creëren, die 
over ieders leven dwang kan uitoefenen? En 
waarom dan? 

Hobbes en Locke hadden die vraag positief 
beantwoord. Mensen zouden de natuurtoe-
stand willen opheffen en een sociaal contract 
sluiten, en daarbij een regering instellen die 
het collectief gezag heeft. Waarom? Daarop 
gaven ze verschillende antwoorden. Voor 
Hobbes lag de sleutel in veiligheid: in een na-
tuurtoestand is iedereen onveilig, en dreigen 
geweldsuitbarstingen tussen mensen.21 Voor 
Locke lag de sleutel in eigendom: in de na-

tuurtoestand is niemand zeker van zijn eigen-
dommen, die door andere gestolen kunnen 
worden.22 Rousseau’s unieke bijdrage is dat 
hij dit kerndilemma van de politiek behandelt 
in termen van vrijheid: in de natuurtoestand 
zijn we onvrij.23

Om dat duidelijk te maken hanteert Rous-
seau een evolutionair perspectief, waarbij hij 
twee stadia in de natuurtoestand schetst.24 
Helemaal aan het begin, zo schrijft hij, zwier-
ven mensen als ‘nobele wilden’ door de wou-
den en over de velden. Deze natuurmens was 
goed van karakter en voedde zich met de over-
vloed van de natuur. In dat allerprilste begin 
waren mensen persoonlijk onafhankelijk: in 
hun persoonlijke voortbestaan van niemand 
anders afhankelijk. Ze ontmoe�en andere 
mensen slechts sporadisch waar die hun pas 
kruisten, en hadden geen betekenisvolle in-
teracties. 

Geleidelijk verandert dit. Mensen gaan 
in groepen leven, en dan ontstaan er allerlei 
kwalijke eigenschappen. Mensen gaan zich 
met anderen vergelijken en worden jaloers op 
elkaars eigendommen. Ze gaan die eigendom-
men beschermen en er ontstaan conflicten. En 
mensen proberen over anderen de baas te spe-
len. Sommigen in de groep worden meesters 
en anderen slaven. 

Dit is het stadium van de persoonlijke 
afhankelijkheid. De slaaf is afhankelijk van 
de persoonlijke grillen van zijn meester. Mis-
schien wordt hij nog relatief goed behandeld, 
maar dat is dan te danken aan het geluk van 
een welwillende meester. De afhankelijkheid 
van de nukken van de meester is onvrijheid, 
ook als de meester zijn persoonlijke gezag niet 
misbruikt. Persoonlijk gezag is per definitie 
arbitrair, willekeurig; en wie eraan onderwor-
pen is, is onvrij.

Het sociaal contract bij Rousseau is de 
remedie tegen die persoonlijke afhankelijk-
heid. Terug naar de onafhankelijkheid van de 
oorspronkelijk natuurtoestand kunnen we 
niet. Zolang we in groepen leven, is de enige 
remedie het omze�en van de persoonlijke in 
een onpersoonlijke afhankelijkheid. Vrij zijn 

Rutger Claassen Een dashboard voor een intelligente lockdown



32



S &   D Jaargang 77 Nummer 6 December 2020

3333

betekent niet afhankelijk zijn van de grillen 
van anderen die op persoonlijke titel gezag 
uitoefenen, maar leven onder het gezag van de 
wet. Een wet die door alle personen collectief 
wordt vastgesteld (democratie) en zonder aan-
ziens des persoons wordt uitgevoerd (rechts-
staat). Beide kenmerken van deze collectieve 
vrijheid staan in de coronacrisis onder grote 
druk.

Democratie of expertocratie?

De weging en waardering van de persoonlijke 
vrijheden is alleen legitiem wanneer deze 
tot stand komt in een democratie. Maar dat 
betekent niet dat democratische beslissingen 
altijd per definitie de persoonlijke vrijheden 
van iedereen respecteren. Het beroemdste 
voorbeeld daarvan is de ‘tirannie van de meer-
derheid’: de mogelijkheid dat een democra-
tisch gekozen meerderheid de vrijheden van 
minderheden inperkt. Maar een even groot 
gevaar is een ‘expertocratie’, een regering 
van experts. In de coronacrisis, zo wil ik hier 
voorstellen, zijn er twee criteria voor een intel-
ligente relatie tussen expertise en democratie.

Het eerste criterium is dat de democratie 
zelfstandige afwegingen maakt, en een ge-
zonde afstand houdt tot de experts. De exper-
tocratie kent in de filosofiegeschiedenis een 
lange en beruchte traditie. Zo meende bijvoor-
beeld Plato al dat filosofen, als de meest wijze 
burgers, het beste koning konden zijn. Met de 
omarming van de democratie verdwijnt het 
idee dat experts op basis van hun expertise de 
macht zouden moeten uitoefenen. 

Maar dat betekent geenszins dat hun rol 
is uitgespeeld. Nu wordt hun rol die van advi-
seur van de macht, zoals Machiavelli die zich-
zelf als adviseur van de prins positioneerde 
in zijn beroemde traktaat Il Principe.25 Met de 
omarming van de democratie verdwijnt deze 
reflex om competentie (expertise) een hogere 
status te geven niet. 

Eens in de zoveel tijd pleiten bekende filo-
sofen daar toch weer voor. Zo was de liberale 
filosoof John Stuart Mill in de negentiende 

eeuw voorstander van een ‘plural voting sys-
tem’, waarbij mensen met een hogere oplei-
ding meer stemmen per persoon mogen uit-
brengen, terwijl de onopgeleide massa slechts 
één stem per persoon krijgt.26 Recent plei�e 
de Amerikaanse filosoof Jason Brennan nog 
voor een ‘epistocratie’, waarbij mensen met 
meer politieke kennis meer stemmen zouden 
moeten krijgen.27

In elke moderne democratie hebben ex-
perts uitgebreide invloed op overheidsbeleid 
in allerlei permanente en ad hoc adviescom-
missies, en wordt hen voortdurend naar hun 
inzichten gevraagd. In dat opzicht is de instel-
ling bij het uitbreken van de coronacrisis van 
het Outbreak Management Team (OMT) van 
virologen, biologen en medici geen breuk met 
de traditie, maar een voortze�ing ervan in 
speciale gedaante. Desalnie�emin is de verre-
gaande mate waarin het kabinet leunt op het 
OMT in zijn beslissingen opmerkelijk. In de 
eerste fase van de uitbraak van het virus was 
dat nog goed te begrijpen, gezien de noodzaak 
om snel te sturen op de relevante medische 
informatie. Wat pas echt bijzonder was, was 
de roep op een verbreding van het OMT naar-
mate de lockdown langer duurde. Zo plei�en 
diverse politici ervoor om ook economen, ge-
dragswetenschappers en ethici toe te voegen 
aan het OMT.28

Wellicht is dit idee om een verbrede groep 
aan expertise te organiseren eigen aan de Ne-
derlandse neiging tot polderen. Maar vanuit 
democratisch perspectief is dit hoogst proble-
matisch. Sympathiek is de wens om alle rele-
vante perspectieven bij een zaak te betrekken. 
Democratie, als de regering van allen, is precies 
bedoeld om inclusiviteit te organiseren. Ieders 
kijk op de zaak heeft daarin recht van spreken. 
Maar die verbreding moet plaatsvinden in de 
publieke sfeer, alle publieke fora waarin open-
bare meningsvorming wordt georganiseerd 
via debat. Kennisclaims kunnen daarin vrijelijk 
circuleren en door iedereen worden betwist. 

De formele organen van de democratie 
moeten gevoed worden door de informele 
kanalen van de publieke sfeer, zoals de filo-
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soof Jürgen Habermas in zijn hele werk heeft 
bepleit.29 Dat is niet hetzelfde als een bredere 
groep experts achter gesloten deuren laten 
meepraten. Zo’n groep experts kan niet ge-
controleerd worden. Uiteindelijk besloot het 
kabinet om het OMT niet te verbreden, maar 
een ‘denktank coronacrisis’ in te stellen, die 
onder leiding van de Sociaal-Economische 
Raad (SER) advies gaat uitbrengen over een ‘in-
telligent herstelbeleid’.30 De adviezen daarvan 
zullen openbaar zijn, en in de openbaarheid 
bekritiseerd moeten kunnen worden.

Hoeveel bewijs is genoeg?

Een tweede criterium in de relatie tussen de-
mocratie en expertise heeft betrekking op de 
vraag hoeveel kennis nodig is alvorens de ver-
regaande beslissing te nemen een lockdown 
in te stellen. De eerdergenoemde filosoof 
Jason Brennan oefende met twee co-auteurs 
recent een zeer scherpe kritiek uit op alle coro-
na-lockdowns.31 In hun optiek zijn lockdowns 
alleen gerechtvaardigd als ze genomen wor-
den op basis van ‘objectief voldoende goede 
informatie’. Dit noemen zij de epistemische 
plicht van overheden wanneer die burgerlijke 
vrijheden willen inperken. 

Om dit aannemelijk te maken introduce-
ren ze de casus van een van moord verdachte 
gevangene. Een overheid mag zo’n verdachte 
alleen veroordelen als er voldoende goed be-
wijs is. Immers, de straf (een celstraf, of zelfs 
ter dood veroordeling) is een diepe ingreep 
in de vrijheidsrechten van de verdachte. Zo’n 
ingreep kan alleen gerechtvaardigd worden 
als er voldoende bewijs is tegen de verdachte. 
Is dat bewijs nog niet geleverd, dan moet de 
overheid eerst dat bewijs verzamelen. Pas 
daarna kan eventueel veroordeling volgen. 
En zo zijn ook de zware ingrepen in de per-
soonlijke vrijheid van een lockdown alleen 
gerechtvaardigd wanneer er voldoende bewijs 
geleverd is dat de lockdown nodig is.

Dat bewijs was volgens hen niet voorhan-
den. Brennan en co verwijzen naar algemeen 
onderzoek dat sceptisch is over de voorspellin-

gen van experts die als input in beleidsproces-
sen worden gebruikt.32 Maar ook bespreken ze 
de voorspellingen op basis van de epidemiolo-
gische modellen (zogenoemde ‘SIR-modellen), 
waar de lockdown maatregelen in maart 2020 
op gebaseerd waren. 

We kunnen nu al concluderen dat die ach-
teraf veel te hoge aantallen besme�ingen blij-
ken te hebben aangegeven. Dergelijke model-
len moeten gevoed worden door de invoer van 
een grote hoeveelheid parameters, die tijdens 
een virusuitbraak onzeker zijn. Wanneer die 
onzekerheid aanwezig is, zo menen Brennan 
en co, dan zullen epidemiologen geneigd zijn 
om de modellen zo te voeden dat zij eerder 
een over- dan een onderscha�ing van de ernst 
van de situatie opleveren. 

Dit lijkt me een belangrijke waarschuwing. 
Maar wat moet hier nu volgen voor het ge-
bruik van expertise door democratische politi-
ci? Volgens Brennan en co is dat de verwerping 
van de ‘best available evidence’ standaard, 
en de aanvaarding van een ‘objectively good 
enough’ standaard. Het aanwezige bewijs in 
maart 2020 was zeker niet goed genoeg om de 
zware ingrepen in persoonlijke vrijheden te 
rechtvaardigen. 

Tegelijkertijd deinzen ze echter terug voor 
de claim dat de lockdowns de verkeerde be-
slissing waren; ze beweren dat ze een louter 
procedurele kritiek leveren. Dat lijkt mij pro-
blematisch. Brennan en co kwalificeren wel 
de lockdown-maatregelen als ingrepen in de 
burgerlijke vrijheden, maar niet het vermij-
den van doden als gevolg van de uitbraak zelf. 
Zoals ik hierboven betoogde, is de ‘levensvrij-
heid’ een centraal onderdeel van de persoon-
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lijke vrijheden die moet worden afgewogen 
tegen de andere burgerlijke vrijheden. Om 
die afweging te maken hebben politici in een 
noodsituatie niets anders dan de best beschik-
bare expertise van dat moment. Ik concludeer 
daarom dat overheden een epistemische 
plicht hebben om de best mogelijke expertise 
te gebruiken in een noodsituatie. De ‘objectief 
voldoende goede’ standaard is in deze situatie 
niet van toepassing.

Wel hebben Brennan en co een punt wan-
neer zij verder stellen dat overheden onmid-
dellijk hadden moeten beginnen met het 
vergaren van méér kennis. Door meer tests uit 
te voeren, die betrouwbaardere informatie 
over de verspreiding en kenmerken van het 
virus zou hebben gegeven, kan de informatie-
positie verbeterd worden. Waar overheden dat 
nagelaten hebben, knagen zij aan de legitimi-
teit van een continuering van de lockdown-
maatregelen.

Noodverordeningen

Van de democratie gaan we nu naar de rechts-
staat. We kunnen drie rechtsstatelijke eisen 
onderscheiden ten aanzien van de lockdown. 
De eerste betreft de procedure op basis 
waarvan grondrechten zijn ingeperkt. Het 
criterium dat hier in het geding is, luidt dat 
beperkingen van grondrechten moeten zijn 
gebaseerd op een voldoende we�elijke basis.

Na het uitbreken van het coronavirus 
heeft de Nederlandse overheid aanvankelijk 
geregeerd via noodverordeningen. Op basis 
van de Wet publieke gezondheid kunnen 
noodverordeningen worden uitgevaardigd 
door burgemeesters. Het kabinet heeft deze 
bevoegdheid min of meer overgenomen door 
modelnoodverordeningen te maken die in 
alle 25 veiligheidsregio’s zijn geïmplemen-
teerd. Parlement noch gemeenteraden heb-
ben daar democratische controle op kunnen 
uitoefenen.

Hoogleraar Staatsrecht Wim Voermans uit-
te terecht scherpe kritiek op deze constructie, 
zeker gezien de lange duur van de lockdown. 

Grondrechten kunnen via noodverordenin-
gen niet legitiem worden ingeperkt.33 De 
gekozen procedure ze�e de mogelijkheid van 
inspraak door het parlement buiten spel. Dit 
wordt gerechtvaardigd met een beroep op het 
urgente karakter van de virusuitbraak. 

Alle volwassen democratieën kennen pro-
cedures voor de noodtoestand waarmee de 
democratie zichzelf tijdelijk buiten werking 
zet. Bij de oude Romeinen kon de Senaat voor 
zes maanden een dictator benoemen om een 
noodtoestand te bezweren. Pas werkelijk 
problematisch wordt het als dergelijke proce-
dures worden misbruikt om op permanente 
basis gezag uit te oefenen zonder democrati-
sche legitimatie. 

Nu ook de Eerste Kamer eind oktober een 
tijdelijke coronawet heeft goedgekeurd, lijkt 
dat gevaar in Nederland niet realistisch.34 
In vele andere landen is dat een heel ander 
verhaal, en wordt de coronacrisis misbruikt 
door machtshebbers om hun persoonlijke 
heerschappij te verstevigen. De VN bracht 
een rapport uit met kritiek op zeker vijftien 
landen waar de politie buitensporig geweld, 
discriminatie en afpersing toepast in de hand-
having van de lockdown.35

Dimensie 3: Morele vrijheid

De term ‘intelligente lockdown’ wordt door 
premier Ru�e gebruikt om een benadering 
aan te duiden waarin regering en burgers 
samenwerken om een gezamenlijk doel te be-
reiken. De regering formuleert een beperkte 
set aan regels, maar laat heel veel van de 
uitvoering over aan het gezond verstand van 
burgers zelf. Daarmee worden zij aangespro-
ken als ‘morele actoren’: als mede-dragers van 
het overheidsbeleid in hun dagelijkse han-
delingen. Dit correspondeert met een derde 
type vrijheid: morele vrijheid. Mensen zijn 
moreel vrij als zij vrij zijn om zelf hun morele 
verplichtingen gestalte geven.

Moreel vrije personen nemen beslissingen 
die zij kunnen verantwoorden in het licht van 
de belangen van allen die door die beslissing 
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mogelijk geraakt worden. Ze kunnen die be-
slissingen desgevraagd uitleggen, door de re-
denen te noemen waarom bepaalde belangen 
zwaarder moesten wegen dan andere. Als ik 
een oude vrouw help oversteken bij een druk-
ke weg, maar daardoor net te laat ben om nog 
ijs bij de supermarkt te halen, heb ik een mo-
reel verantwoorde beslissing genomen. Mijn 
eigen behoefte aan een lekker toetje weegt 
minder zwaar dan de hulpeloosheid van de 
vrouw die ik help. Als het gemiste ijs ook mijn 
kinderen raakt, dan kan ik aan hen uitleggen 
waarom ik deze — en niet de omgekeerde — 
morele afweging heb gemaakt.

In morele afwegingen gaat het er dus om de 
belangen van anderen een plaats te geven in 
mijn keuzes. Net als persoonlijke vrijheid heeft 
morele vrijheid betrekking op mijn individuele 
handelen. Maar in plaats van mijn persoonlijke 
doelen staan hier dus de doelen van anderen 
centraal. Mijn eigen doelen mogen hoogstens 
als ‘onderdeel’ van de morele afweging van alle 
doelen worden meegewogen, waarbij ik moet 
oppassen niet bevooroordeeld te zijn. 

In de afweging mogen mijn eigen belangen 
niet zwaarder wegen dan die van alle anderen; 
dan trek ik mezelf ten onrechte voor. Morele 
vrijheid schept dus morele verantwoordelijk-
heid. We zouden kunnen zeggen dat morele 
en collectieve (politieke) besluitvorming com-
municerende vaten zijn. Beide kun je inze�en 
om een algemeen belang te realiseren; en als 
je meer van het één inzet heb je minder van 
het ander nodig. Het verschil tussen politiek 
en moraal is — volgens de moraalfilosoof Im-

manuel Kant36 — dat de politiek menselijk 
gedrag extern reguleert, via een dwingende 
overheid die sancties kan opleggen, terwijl 
moraal ons gedrag intern reguleert. 

Bij het één volgen we juridische we�en die 
een extern dwingende macht ons oplegt. Bij 
het ander volgen we de morele wet, die we 
onszelf opleggen. In het volgen van die mo-
rele wet bestaat onze morele vrijheid. Morele 
onvrijheid is daar waar we geleid worden 
door de morele oordelen van anderen (denk 
aan een verstikkende sociale moraal), daar 
waar we slaaf zijn van onze eigen begeerten 
(die in het domein van onze ‘persoonlijke 
vrijheid’ vooropstaan), of daar waar politieke 
we�en geen ruimte laten voor een eigen af-
weging.

De strategie om heel veel van de lockdown-
regels open te formuleren en de beoordeling 
van de situatie aan mensen zelf te laten, is dus 
een beroep op onze morele vrijheid. Dat is 
verstandig, want de regering kan niet overal 
bij zijn om een boete uit te delen. De Neder-
landse lockdown riep op tot ‘zoveel mogelijk 
thuis’ te blijven, maar verbood het bezoeken 
van andere mensen niet (zoals in bijvoorbeeld 
Frankrijk of Italië wel het geval was, waar men 
alleen voor boodschappen de deur uit mocht). 
Precies dat soort afwegingen doen een beroep 
op de morele kant van onze persoonlijkheid.

Morele vrijheid als fiduciaire plicht

Een behulpzaam model om deze samenwer-
king tussen regering en burgers te duiden is 
dat van de fiduciaire relatie, een begrip dat 
in het recht is ontwikkeld, maar ook op de 
moraal kan worden toegepast. Waar één per-
soon handelt in naam van een ander om diens 
belangen te vertegenwoordigen, is sprake van 
een fiduciaire relatie. De eerste persoon is een 
soort opdrachtgever, de tweede een opdracht-
nemer. De opdrachtgever besteedt in feite 
de behartiging van zijn belangen uit aan een 
ander, bijvoorbeeld omdat hij er zelf geen tijd 
en mogelijkheden, of capaciteit en expertise 
voor heeft. 

De hele dag nadenken over 
wat wijsheid is — wel of niet 
naar schoonmoeder — kan wat 
te veel van het goede worden 
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Dergelijke relaties komen overal voor. 
Bijvoorbeeld de relatie tussen arts en patiënt 
heeft een fiduciair karakter. De arts moet de 
belangen van de patiënt behartigen, in op-
dracht van de patiënt, omdat deze daar zelf de 
expertise niet voor heeft. Iets vergelijkbaars 
geldt voor andere professionals, zoals leraren 
of sociaal werkers.37 En ook de relaties tussen 
werkgever en werknemer worden in fiduciaire 
termen begrepen. En last but not least, ook de 
relatie tussen ouder en kind heeft dit karakter: 
het kind kan zichzelf niet opvoeden, en daar-
mee wijst de wet de behartiging van de belan-
gen van het kind aan als de taak van de ouder. 
Wanneer je als arts, leraar, directeur, of ouder 
handelt, ben je dus niet je persoonlijke vrij-
heid aan het uitoefenen. Nee, je handelt met 
een opdracht, namens iemand anders wiens 
belangen je behartigt.

Fiduciaire relaties hebben drie kenmer-
ken.38 De opdrachtnemer heeft discretionaire 
bevoegdheid: hij of zij kan naar eigen inzicht 
handelen en heeft daartoe van de opdrachtge-
ver ook de ruimte gekregen. Dat is ook nodig, 
anders kan hij zijn opdracht niet goed vervul-
len. Ten tweede, daarmee samenhangend, is de 
opdrachtgever kwetsbaar voor het handelen 
van de opdrachtnemer. De leraar of arts kan 
grote schade aan zijn leerlingen of patiënten 
toebrengen. Zij kunnen verkeerde medicijnen 
geven, of propaganda voor ware kennis bij-
brengen. Daarom, ten derde, wordt hun relatie 
gekenmerkt door vertrouwen (vandaar de 
naam ‘fiduciair’, wat verwijst naar vertrouwen). 

De opdrachtgever moet erop vertrouwen 
dat de opdrachtnemer zijn discretionaire 
bevoegdheid niet misbruikt. Dat vertrouwen 
moet geschonken en verdiend worden. Daar-
om hebben opdrachtnemers een zorgplicht. 
Dit is hun morele plicht om in het kader van 
de fiduciaire relatie alles te doen wat nodig is 
om de belangen van hun opdrachtgevers zo 
goed mogelijk te behartigen.

Ook politieke relaties kunnen als fiduciaire 
relatie begrepen worden. De democratische 
relatie tussen overheid en burger is er één 
waarbij de laatste de opdrachtgever is van de 

eerste. De overheid vertegenwoordigt de be-
langen van de burgers, en handelt dus in hun 
naam.39 Zij heeft discretionaire bevoegdheid, 
want burgers hebben niet de tijd en moge-
lijkheden zelf te regeren. Zij hebben die taak 
geoutsourcet aan hun opdrachtnemers. 

Nu komt het unieke karakter van de intel-
ligente lockdown in het spel. Want daarin 
heeft de overheid als het ware een stuk van 
de opdracht weer terug-geoutsourcet aan de 
Nederlandse burgers. De alomtegenwoordige 
borden met de tekst ‘Alleen samen krijgen 
we corona onder controle’ maken van iedere 
burger een morele actor, die in opdracht van 
de regering zijn deel doet in de ‘morele ar-
beidsverdeling’. Dat is inderdaad intelligent, 
tenminste, als en voor zover het werkt.

De grenzen van de morele  
verantwoordelijkheid

Het mobiliseren van de morele persoonlijk-
heid in ieder mens kent zijn grenzen. Laten 
we die formuleren in drie criteria voor een 
intelligente omgang met de morele vrijheid 
van burgers in een lockdown. Ten eerste moet 
er een duidelijke afbakening zijn tussen de 
verantwoordelijkheid van burgers en die van 
de overheid. 

De opdracht aan de burgers om zelf in te 
scha�en wat wijsheid is, is per definitie een 
beperkte opdracht. Er is natuurlijk ook nog 
handhaving, er zijn boetes. En dat roept de 
vraag op waar nu precies de grens licht van 
wat de overheid bepaalt en van wat burgers 
zelf bepalen. Die grens is fluïde, niet alleen 
omdat de overheid gaande de rit meer regels 
introduceert, maar ook omdat die regels snel 
veranderen onder invloed van oplevingen en 
neergangen van het virus zelf. 

Een tweede criterium is dat het meedenken 
met de regering over wat wel en wat niet te 
doen, niet moet leiden tot een overbelasting 
van ons morele systeem. De hele dag naden-
ken over wat wijsheid is — wel of niet naar 
schoonmoeder, wel of niet, nog een keer de 
handen wassen, wel of niet de kinderen naar 
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school brengen — dat kan wat te veel van het 
goede worden. Dit is precies waarom velen 
graag duidelijkheid willen: ‘Geef ons liever 
een helder gebod dan een vage richtlijn!’ Dat 
is een herkenbare reflex. 

Zodra de regering een nieuwe richtlijn be-
denkt, ontstaan telkens al gauw detailvragen. 
Bijvoorbeeld toen aangekondigd werd dat 
de horeca weer open mocht: maar moeten 
gezinsleden dan ook op 1,5 meter afstand van 
elkaar aan een terras zi�en?40 Het probleem 
is dat elke regel verdere specificatie uitlokt. 
Door het pad op te gaan van de verduide-
lijking, ontstaat al gauw een labyrint aan 
precieze regels, dat al evenmin eenvoudig te 
hanteren is — en zo hoogstens schijnzeker-
heid biedt.

Een derde criterium is dat de morele op-
dracht aan de bevolking niet moet leiden 
tot grootschalige conflicten tussen burgers. 
Een lockdown verdeelt de bevolking al snel 
in ‘rekkelijken’ en de ‘preciezen’. Zelf heb ik 
bijvoorbeeld een aantal pi�ige discussies mee-
gemaakt tussen voor- en tegenstanders van 
het kinderen samen buiten laten spelen. Ook 
zag ik hier en daar behoorlijk agressieve reac-
ties waar mensen anderen te dicht in de buurt 
vonden komen. 

Kortom er zijn nogal wat valkuilen voor 
een intelligente lockdown. Elke lockdown 
vraagt om discipline en zelfbeheersing. Maar 
een intelligente lockdown vraagt daarbo-
venop nog om de inzet van ieders zelfstandig 
oordeelsvermogen.

Negen criteria voor ‘intelligente’ 
 maatregelen

Voor een vrije samenleving is permanent 
zelfonderzoek cruciaal. Ook de uitbraak van 
het coronavirus leidt in alle opzichten tot een 
nieuwe kalibratie van onze vrijheid. Welke 
vormen van vrijheden zijn in het geding? 
Waar willen de grenzen van de vrijheid leg-
gen en waarom? Ik heb betoogd dat op drie 
dimensies van de vrijheid — persoonlijk, col-
lectief, en moreel — het virus een grote, maar 
telkens andere impact heeft gehad. Die drie 
vrijheidsdimensies kennen een lange traditie 
in het filosofisch denken; het licht waarin zij 
moeten worden bezien tijdens een lockdown 
is nieuw. Per dimensie van vrijheid heb ik tel-
kens drie criteria geformuleerd:

Persoonlijke vrijheid
Lockdowns perken de persoonlijke vrijheden 
(zoals bewegingsvrijheid) in. Dergelijke beper-
kingen zijn intelligent wanneer zij:

▶	 	meer mensenlevens sparen dan dat zij 
mensenlevens opofferen;

▶	 	de waarde van gespaarde mensenlevens 
zorgvuldig zijn afgewogen tegen de waarde 
van de andere, ingeperkte vrijheden;

▶	 	de waarde van gespaarde mensenlevens 
zorgvuldig zijn afgewogen tegen de waarde 
van andere (sociale, economische) belan-
gen.

Collectieve vrijheid 
Lockdowns worden afgekondigd in een poli-
tiek proces. Burgers zijn alleen collectief vrij 
als dat proces aan de eisen van een democra-
tische rechtsstaat voldoet. Een intelligente 
lockdown:

▶	 	is gebaseerd op democratische processen 
waarin een gezonde afstand wordt gehou-
den tot experts. Expertise circuleert zoveel 
mogelijk in de publieke arena;

▶	 	is gebaseerd op de best beschikbare infor-
matie van dat moment. De overheid heeft 
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de plicht die informatie zo snel en goed 
mogelijk te verbeteren;

▶	 	is gebaseerd op procedures die alleen de 
grondrechten inperken wanneer daarvoor 
een voldoende we�elijke basis is.

Morele vrijheid 
Lockdowns vereisen een samenwerking tus-
sen regering en burgers. Een lockdown is 
intelligent wanneer zij een beroep doet op 
de morele vrijheid van iedere burger om zelf 
waar mogelijk beslissingen te nemen over wat 
verantwoord is, maar:

▶	 	waarbij de grenzen tussen de verantwoor-
delijkheid van regering en burgers helder 
zijn (geen willekeur);

▶	 	waarbij wordt gewaakt voor morele overbe-
lasting van burgers;
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Pauzeknop voor mensen met schulden

Door Sandra Doevendans
Statenlid voor de PvdA Noord-Holland, auteur van het 
boek ‘Schone lei, krachtige verhalen en praktische tips 
om uit de geldzorgen te komen’

Mensen met schulden krijgen van minister 
Dekker van Rechtsbescherming een bijzonder 
kerstcadeau voor het nieuwe jaar. In januari 
2021 verhoogt hij de tarieven van gerechts-
deurwaarders met gemiddeld 16  %. Het gaat 
om miljoenen aan extra deurwaarderskosten. 
De vereniging van schuldhulpverlening waar-
schuwde de minister dat mensen hierdoor al-
leen maar dieper in de problemen komen. 

Dit beleid vergroot de schuldenindustrie 
en de prikkel om zoveel mogelijk te verdienen 
over de rug van schuldenaren. Dit kabinet 
geeft miljarden uit om te zorgen dat bedrijven 
en zzp’ers niet verdrinken tijdens de coron-
acrisis. Hoe kan het kabinet juist nu mensen 
met schulden nog meer op kosten jagen en de 
stressknop bij hen nog harder indrukken?

Het systeem rondom schuldhulp is vaak 
traag. Schuldeisers kunnen schuldenaren nog 
steeds bestoken met brieven en dwangbeve-
len als zij al in de schuldhulpverlening zi�en. 
Dit zorgt ervoor dat mensen zich soms le�er-
lijk verstoppen in hun eigen huis. Vooral de no 
cure no pay-afspraken vergroten de kans dat 
schuldeisers doorgaan met innen, ook nadat 
hulpverlening is gestart. Deurwaarders krij-
gen immers alleen betaald als ze geld innen. 

Zelf heb ik na het verkopen van mijn café 
grote schulden overgehouden. Ik heb er meer 
dan twaalf jaar over gedaan om alles af te 
betalen. Twaalf lange jaren van overleven en 
stress. In al die jaren sprak ik er weinig over. Ik 
schaamde mij enorm. Ik had behoefte aan rust 

en overzicht en heb dat zelf georganiseerd 
door afspraken te maken met de schuldeisers. 
Dat was niet makkelijk. Niet iedereen werkte 
mee. 

Nadat ik schuldenvrij was, wilde ik onder-
zoeken wat er beter kan in de schuldhulpver-
lening. Op het hebben van schulden rust een 
taboe. Mede daardoor duurt het gemiddeld 
vijf jaar voordat mensen hulp zoeken. De 
samenleving ziet schulden vaak als een indi-
vidueel probleem en er leven nogal wat voor-
oordelen rondom schuldenaren. 

Een van de grootste problemen van men-
sen met schulden is dat financiële stress 
zoveel impact heeft dat ze vaak verdrinken 
in hun emoties. Ze kunnen als het ware niet 
meer helder nadenken en daardoor niet altijd 
de juiste beslissingen nemen. ‘Watertrappelen 
en net niet verdrinken’ omschrijft een van de 
ervaringsdeskundigen die ik sprak het leven 
met schulden. 

In de velen gesprekken die ik voerde over 
schulden kwam naar voren dat mensen in de 
schulden behoefte hebben aan een ‘pauze-
knop’, waarbij alle aanmaningen en incasso’s 
automatisch op pauze gezet worden op het 
moment dat mensen met problematische 
schulden hulp zoeken. Zo krijgen mensen 
rust, lopen kosten niet nog verder op en kun-
nen ze de weg naar een schone lei, die soms 
nog jaren kan duren, beter afleggen. 

De Amsterdamse PvdA-wethouder Mar-
jolein Moorman kondigde vorige maand al 
plannen aan voor zo’n pauzeknop. Haar aan-
pak bestaat uit drie pijlers. Problemen voorko-
men, schulden klein houden en snel oplossen. 
Dit beleid moet zo snel mogelijk ook landelijk 
worden ingevoerd. Zodat mensen weer lucht, 
overzicht en toekomstperspectief krijgen. 
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Werk minder, red de wereld
De opwarming van de aarde is alleen af te remmen als we minder 
groeien, minder kopen en minder werken. Technologie en inno-
vatie alleen gaan ons niet redden. Sommige sectoren moeten 
grotendeels verdwijnen en dat maakt mensen kwetsbaar. Maar 
als we welzijn en zekerheid tot speerpunten maken van een 
‘groene agenda’ kunnen we met minder nationaal inkomen 
duurzamer én gelukkiger worden.

HENDRIK NOTEN

Beleidsadviseur en onderzoeker, auteur van ‘Fantoomgroei. Waarom we steeds harder werken voor steeds minder’ 
(samen met Sander Heijne, Business Contact, juni 2020)

Het is halverwege augustus wanneer ik in 
de achtertuin van een goede vriend in een 
uitgeklapte tuinstoel neerzijg. Het is warm, al 
de hele week. De hele buurt is buiten, zo lijkt 
het wel. Er klinkt een doorlopend gezoem van 
stemmen en boven de schu�ingen hangen 
donkere toeºes barbecuerook.

De afgelopen dagen sneuvelde het ene na 
het andere weerrecord. Terwijl zijn eenjarige 
zoontje druk brabbelend tussen ons door 
scharrelt, vragen we ons af wanneer er voor 
het laatst géén weerrecord sneuvelde. Het 
droogste jaar, het warmste jaar, de langste hit-
tegolf: een doorlopend haasje-over.

Weggestopt in de vele nieuwsberichten van 
die dag stond bovendien een verontrustende 
ontdekking. De ijskappen op Groenland zijn in 
een onherstelbaar proces van afbraak terecht 
gekomen, zo ontdekten wetenschappers.1 De 
kappen storten jaarlijks 280 biljoen kilo ijs in 
het water en zijn daarmee een van de grootste 
veroorzakers van een stijgende zeespiegel. Aan 
het eind van deze eeuw kan die een meter ho-
ger liggen: Amersfoort Beach, dat soort beelden.

Gek genoeg was dat niet het gesprek van 
de dag. Diezelfde ochtend presenteerde het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
namelijk de cijfers van de Nederlandse eco-
nomie. De economie kromp in het tweede 
kwartaal van het jaar met 8,5  %.2 Dat wisten we 
natuurlijk al; van de Europese Commissie tot 
het IMF hadden economen dieprode cijfers 
voorspeld. Toch kon de woordvoerder het 
niet laten om te spreken van een ‘catastrofale 
krimp’.

Gezegend is het land dat economische 
krimp als catastrofaal ziet en het onherstel-
baar verdwijnen van ijskappen een nieuws-
berichtje toewijst. Maar vervloekt zijn haar 
kinderen. Een groeiende groep wetenschap-
pers denkt namelijk dat we niet méér, maar 
juist mínder economische groei nodig heb-
ben. En dat als gevolg daarvan een aantal van 
de sectoren die we nu zo hard proberen te 
redden zullen moeten verdwijnen. Samen 
behoren deze denkers tot de degrowth-bewe-
ging. Hun werk is van belang voor de sociaal-
democratie.
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Don’t shoot the messenger

Jeremy Grantham is geen milieuactivist. Hij 
is niet verbonden aan Extinction Rebellion en 
heeft zich nog nooit namens Greenpeace aan 
een olieplatform vastgeketend. Sterker nog, 
Grantham was in de ogen van velen waar-
schijnlijk lange tijd het kwaad zelve. Hij begon 
zijn carrière als econoom bij Shell en stond 
later aan het hoofd van een investeringsfonds 
met meer dan honderd miljard dollar aan 
vermogen in beheer. Niet bepaald een vriend 
van linkse idealisten. Tot hij op een dag een 
onverwacht essay schreef.3

Daarin schotelde hij zijn lezers een simpel 
gedachte-experiment voor. Dat gaat als volgt: 
stel dat de bezi�ingen van de oude Egypte-
naren in het jaar 3000 voor Christus precies 
waren op te bergen in een ruimte van één 
kubieke meter. En stel nu dat die bezi�ingen 
jaarlijks met 4,5  % groeiden — zo’n beetje het 
economische groeipercentage uit de ‘gouden’ 
jaren negentig. Hoeveel opslagruimte zouden 
de Egyptenaren dan nodig hebben gehad te-
gen de tijd dat Jezus het levenslicht zag?

Een piramide? Tien? Een heel land vol? Het 
antwoord: 2,5 miljard miljard zonnestelsels. 
Die dubbele miljard is geen fout. Omdat de 
bezi�ingen exponentieel groeien bereikt hun 
omvang op een gegeven moment duizeling-
wekkende afmetingen. Wat Grantham aan zijn 
lezers probeerde uit te leggen was het simpele 
feit dat oneindige materiële groei, op een ma-
terieel eindige planeet, zowel biologisch als 
ruimtelijk, onmogelijk is.

Het gedachte-experiment van Grantham 
krijgt steeds meer wetenschappelijk bewijs 

achter zich. Afgelopen jaar dook een groep we-
tenschappers in een berg aan publicaties, op 
zoek naar de verbanden tussen groei en duur-
zaamheid. Hun conclusies zijn hard en ont-
nuchterend: onze manier van leven is onhoud-
baar en technologie gaat ons niet redden. 
Zonder een verandering in levensstijl, minder 
consumptie en minder materiële groei zal 
het onmogelijk blijken binnen de ecologische 
grenzen van de aarde te blijven.4 Er is geen en-
kel bewijs voor een ander scenario.

Hoe komt dat?

Die bevindingen staan mijlenver af van de 
politieke realiteit. Haagse instituten zoals het 
Centraal Planbureau bestaan bij de gratie van 
de zoektocht naar groei. De OECD heeft het 
als eerste missiepunt opgeschreven. Groei is 
goed, zonder onderscheid tussen sectoren of 
industrieën. En daar gaat het fout.

Wanneer we praten over ‘de economie’ 
bedoelen we namelijk de optelsom van alle 
producten en diensten waar we een prijs voor 
rekenen. De uitkomst daarvan noemen we 
het bruto binnenlands product (bbp). Als de 
economie groeit produceren we dus meer. 
Maar om meer te produceren hebben we meer 
energie nodig en moeten we meer grondstof-
fen uit de aarde opgraven, met alle schadelijke 
gevolgen van dien. In de geest van Jeremy 
Grantham: hoe lang houd je dat vol?

Daar hadden economen lange tijd een op-
lossing voor. Het kapitalisme zou er namelijk 
voor zorgen dat de economie steeds efficiënter 
wordt. Dankzij innovatie en technologische 
ontwikkeling zijn er op den duur minder 
grondstoffen nodig terwijl de economie wél 
doorgroeit. Wie weet lukt het uiteindelijk zelfs 
om ons grondstofgebruik af te bouwen, terwijl 
we wel meer produceren, zo was de gedachte. 
In dat geval is er een ‘ontkoppeling’ tussen eco-
nomische groei en grondstofverbruik.5 

Het is een prachtoplossing die voorkomt 
dat het systeem fundamenteel moet veran-
deren. Een belangrijke proponent van deze 
school is MIT-professor Andrew McAfee, die de 
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stelling verdedigt in zijn vorig jaar verschenen 
boek More From Less: The Surprising Story of How 
We Learned to Prosper Using Fewer Resources—
and What Happens Next.6

Er is alleen één probleem met het boek 
van McAfee: zijn data kloppen niet.7 Recent 
onderzoek laat zien dat er geen enkele sprake 
is van een ontkoppeling tussen economische 
groei en grondstofverbruik. Sterker nog, de 
resultaten suggereren dat we de afgelopen 
jaren steeds meer verbruiken om groei uit de 
economie te persen.8 Het lijkt erop dat zoiets 
als ‘groene groei’ op de lange termijn niet be-
staat. Het is tot op heden vooral een politieke 
term, niet gebaseerd op enig bewijs.

Waar ging McAfee de mist in?

Het is waar dat bepaalde landen en sectoren 
een daling van grondstofverbruik kennen. 
Helaas heeft de verklaring daarvoor weinig 
te maken met vooruitgang. In deze specifieke 
gevallen is een deel van het gebruik ‘geëx-
porteerd’. Dalend verbruik ontstaat omdat 
een groot deel van productie en vervuiling in 
andere landen plaatsvindt. De positieve resul-
taten zijn vooral boekhoudkundige trucage. 
Wanneer wetenschappers die effecten meetel-
len ontstaat een compleet ander beeld.

In dat geval zijn de feiten als volgt: (1) ex-
ponentiële economische groei op een eindige 
planeet is logischerwijs onmogelijk, tenzij 
we (2) die groei loskoppelen van haar fysieke 
impact. Die ontkoppeling vindt (3) op dit mo-
ment niet plaats, er is zelfs enig bewijs voor 
het tegendeel en (4) we hebben nog een klein 
decennium om de ergste effecten van klimaat-
verandering tegen te gaan.9

De conclusie is als volgt: om de grenzen van 
de aarde niet te overschrijden is er geen ande-
re keus dan ons gebruik van grondstoffen en 
energie te verminderen en te limiteren. In de 
manier waarop we vandaag de dag de econo-
mie definiëren zal dat bijna zonder twijfel be-
tekenen dat we het moeten doen met minder 
of geen groei. En in onze huidige samenleving 
maakt dat een heleboel mensen kwetsbaar.

Het is belangrijk te benadrukken dat die 
afwezige groei (of krimp) voor degrowth-
denkers niet het doel op zich is. Waar het om 
draait is het verminderen van de negatieve 
impact die onze economie nu heeft door het 
verbruik te verminderen. Dat betekent dat 
de centrale vraag niet is hoe we de economie 
laten stoppen met groeien. De vraag is hoe 
we stoppen extra grondstoffen en energie te 
gebruiken terwijl we het menselijk welzijn 
toch vergroten. Het is wel aannemelijk dat het 
gevolg daarvan is dat de economie niet langer 
— of veel minder — zal groeien. Daar zullen we 
ons op moeten aanpassen.

Dit wordt duidelijker wanneer we kijken 
naar sectoren zoals cultuur of het onderwijs. 
Waarom zouden deze niet eeuwig mogen 
groeien? Hun impact is toch veel kleiner? Dat 
klopt. Maar hier is de causaliteit andersom: 
een groter aandeel van dit soort sectoren 
zal waarschijnlijk juist leiden tot minder 
materiële groei. Veel diensten kennen niet 
de productiviteitsverbeteringen die we in de 
maakindustrie wel kennen. Het is lastig om er 
jaar op jaar meer geld mee te verdienen. Een 

kapper kan nou eenmaal niet heel veel meer 
mensen per uur knippen. Een docent kan zijn 
of haar tijd niet voor eeuwig efficiënter beste-
den aan leerlingen. In plaats van geld uitgeven 
aan een nieuwe auto kunnen we vaker naar 
het theater gaan. Maar we kunnen niet jaar op 
jaar vaker naar het theater gaan. Dat is eindig. 
Dit soort sectoren mogen met andere woor-
den op de lange termijn blijven groeien, het 
is alleen niet waarschijnlijk dat het gebeurt. 
Zoals we straks zullen zien vormt precies deze 
eigenschap een belangrijk onderdeel van de 
oplossing.
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In de politiek is dit nog een moeilijk 
gesprek. Zo staat het nieuwe Nationaal 
Groeifonds dat het kabinet begin september 
presenteerde volledig in het teken van het 
vergroten van economische groei, zonder al te 
veel extra eisen. In Den Haag is het ter discus-
sie stellen van de groeilogica blijkbaar nog 
ingewikkeld. Waarom eigenlijk?

Leidt groei ook tot een beter leven?

Zoals gezegd is economische groei de optel-
som van de marktprijs van alles wat we met 
elkaar produceren. De aanname is vervolgens 
dat meer productie en meer geld dus leidt 
tot meer welzijn en een beter bestaan. Het is 
niet zo moeilijk om voorbeelden te verzinnen 
waarin dat moeilijk voorstelbaar is. Als we 
bijvoorbeeld meer sigare�en produceren en 
verkopen stijgt het bbp. Maar is dat goed voor 
menselijk welzijn? Het lijkt er niet op.10 

Geld maakt wel degelijk gelukkig, aldus on-
derzoekers. Maar: er is een duidelijk plafond. 
Wie arm is en meer geld gaat verdienen, wordt 
in eerste instantie veel gelukkiger. Plotseling 
verdwijnt de angst voor honger en onzeker-
heid. Mensen beoordelen hun eigen welzijn 
steeds hoger. Na een bepaald inkomen vlakt 
die tevredenheid af. Voor iedere extra euro 
die mensen ter beschikking hebben ervaren 
ze minder verbetering. Bovendien is het geen 
wet van Meden en Perzen. Costa Ricanen heb-
ben slechts een derde van het inkomen van 
een land als de Verenigde Staten ter beschik-
king, maar waarderen hun eigen welzijn 
hoger. Het is dus aannemelijk dat andere fac-
toren een even grote rol spelen.11

Een andere manier om naar het welzijn 
van een samenleving te kijken is de zoge-
heten Index of Sustainable Economic Welfare 
(ISEW). Deze index neemt als uitgangspunt 
het bbp, maar brengt vervolgens defensie-
uitgaven, milieuschade en het verdwijnen 
van natuurlijk kapitaal in mindering. Wie die 
berekening voor bijvoorbeeld de Verenigde 
Staten maakt, ziet dat er ondanks enorme 
economische groei geen enkele ISEW-voor-

uitgang is geweest.12 Dit laat zien dat veel van 
de economische groei tamelijk betekenisloos 
is geweest voor de levens van mensen. De gi-
gantische kosten van de vele oorlogen die de 
Verenigde Staten hebben uitgevochten dra-
gen bijvoorbeeld bij aan de economie. Maar 
of het leven van de gemiddelde Amerikaan er 
ook maar iets beter van werd is maar zeer de 
vraag.

Een derde manier om naar vooruitgang te 
kijken is de Human Development Index (HDI) 
van de Verenigde Naties. Dit meetinstrument 
kijkt onder andere naar het bbp, levensver-
wachting, gele�erdheid en toegang tot on-
derwijs. Daar zien we hetzelfde patroon als 
bij de tevredenheid met het eigen leven. Bij 
een groeiend inkomen stijgt de HDI in eerste 
instantie spectaculair. Maar vanaf een bepaald 
inkomen — ongeveer $ 20.000 per hoofd van 
de bevolking — vlakt de curve even spectacu-
lair snel af. Ter vergelijking: het Nederlandse 
inkomen per hoofd van de bevolking bedroeg 
in 2019 $ 55.600. Met de helft van ons nationale 
inkomen zouden we grofweg evenveel welzijn 
kunnen hebben.

Zo bezien brengt een groot deel van onze 
welvaart ons maar zeer weinig in termen van 
welzijn en vooruitgang. Tegelijkertijd is dat 
deel van het inkomen wél verantwoordelijk 
voor de schade die we aanrichten aan de pla-
neet.

De oplossing: minder en beter werken

Gezien de vele miljarden die de overheid spen-
deert aan het stu�en van de economie is een 
van de grote vragen hoe deze er post-corona 
uit komt te zien. Wanneer we niet oppassen 
zadelen we onze kinderen op met een ‘dub-
bele schuld’: de restanten van een nog af te 
lossen staatsschuld en een economie die niet 
toekomstbestendig is omdat de benodigde 
grondstoffen en energie oncontroleerbaar 
blijven groeien. In dat geval gaven we het geld 
van onze kinderen uit om ze een economie 
door te geven waar ze niet bij gebaat zijn. Hoe 
zou het wel kunnen?
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Wanneer we economische groei losla-
ten als leidraad voor vooruitgang heeft dat 
consequenties voor meerdere sectoren. De 
degrowth-denkers zoeken hun heil in een 
aantal oplossingen. Een van de belangrijkste 
is minder en vooral ook beter werken.13 Het 
uitgangspunt is zoals gezegd dat de ecologi-
sche impact niet kan groeien terwijl menselijk 
welzijn wel stijgt. Er zijn veel sectoren die niet 
aan die uitgangspunten voldoen. Een deel van 
het werk dat we op dit moment doen is nou 
eenmaal zeer vervuilend terwijl het maar de 
vraag is of het menselijk welzijn verhoogt.14

Dit geldt natuurlijk voor de olie-industrie, 
die al jaren onder stevig maatschappelijk 
vuur ligt. In de financiële wereld beginnen 
de zorgen over het investeren in dergelijke 
bedrijven (eindelijk) toe te nemen.15 Uit recent 
onderzoek blijkt zelfs dat fondsen tamelijk 
schadeloos hun investeringen in oliebedrijven 
kunnen afbouwen.16

Dezelfde vragen zijn te stellen bij een 
deel van de landbouw en veehouderij. De 
stikstofcrisis is een veelkoppig monster maar 
wordt in de kern veroorzaakt doordat onze 
hang naar groei — intensivering van sectoren 
— botst met menselijk welzijn. Meer willen 
produceren gaat ten koste van een bloeiende 
natuur. De titel van de adviescommissie die 
zich boog over oplossingen spreekt dan ook 
boekdelen: Niet alles kan overal. Bovendien 
moet een deel van de landbouw steeds verder 
zoeken voor goedkope arbeidskrachten en 
grijpen uitzendbureaus daarbij terug op om-
streden constructies.17 De vraag is wat de toe-
gevoegde waarde dan nog is en of het einde 
van de groei niet allang in zicht is.

Of wat te denken van de grote blokkendo-
zen die overal in het Zuid-Nederlandse land-
schappen verrijzen als distributiecentra? Voor 
gemeenten is het aantrekkelijk omdat het de 
gemeentekas stevig spekt. Maar de aan- en 
afrijdende vrachtwagens drukken vaak op de 
leefomgeving van omwonenden. Ondertussen 
wordt het fysiek zware werk in de reusachtige 
hallen vaak gedaan door arbeidsmigranten, 
laagbetaald, en met velen onder één dak ge-

huisvest in vakantiebungalows of krappe ap-
partementen.

In de vleessector werkte corona als een 
blacklight-lamp in een goedkope hotelkamer. 
We wisten al dat onze vleesconsumptie tot 
zeer hoge CO2-uitstoot leidt. Daarnaast kreeg 
het grote publiek plotseling haarscherp te 
zien hoe het er voor de werknemers in de 
sector aan toegaat. Medewerkers bij de vlees-
verwerker Van Rooi Meat raakten besmet met 
het virus en werden desondanks onder druk 
gezet om toch te gaan werken. Ook zij wonen 
vaak met velen in te kleine appartementen en 
huisjes zodat het virus gemakkelijk over kon 
springen. Ze durfden zich bovendien niet ziek 
te melden uit angst niet meer te worden opge-
roepen voor werk.18

Het is slechts een slordige en onvolledige 
greep uit de voorbeelden in sectoren die 
vanuit een degrowth-perspectief niet langer 
kunnen groeien, omdat ze enerzijds een grote 
impact op het milieu hebben en tegelijkertijd 
weinig welzijn toevoegen. Maar uiteindelijk is 
het niet aan wetenschappers of technocraten 
om daarover te beslissen. De samenleving zal 
moeten formuleren wat daadwerkelijk van 
waarde is, met als doel het totale verbruik van 
de economie niet langer te doen groeien. 

Welke sectoren zijn groot genoeg? Welke 
sectoren mogen nog groeien? En met welke 
bedrijvigheid moeten we stoppen? Deze laat-
ste zal plaats kunnen maken voor activiteiten 
die minder impact hebben en ons welzijn ver-
hogen, zoals de zorg, het onderwijs, cultuur of 
andere soorten dienstverlening.
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Dit lijkt wellicht een onmogelijke taak, maar 
eigenlijk hebben we het al succesvol gedaan. 
Aan het begin van de coronacrisis hadden we 
weinig tijd nodig om cruciale beroepen te for-
muleren en er luidruchtig voor te applaudisse-
ren. Klaarblijkelijk voelen we — geconfronteerd 
met de gevolgen van een crisis — heel goed dat 
sommige activiteiten nu eenmaal belangrijker 
zijn dan andere voor ons welzijn.19

Van werkgelegenheid naar zekerheid

Gewoon roepen dat bepaalde sectoren moeten 
krimpen is niet voldoende zonder het beant-
woorden van de onvermijdelijke vervolgvraag: 
en de bestaanszekerheid van mensen dan? 
Wanneer we minder economische activiteit 
willen is er op veel plekken ook minder vraag 
naar arbeid. En dat alles vervangen door activi-
teiten zonder milieu-impact leidt waarschijn-
lijk tot minder of zelfs geen economische 
groei. Bovendien is dat zomaar ‘vervangen’ een 
oplossing die op de tekentafel werkt, maar in 
de echte wereld veel tijd en moeite zal kosten.

Zonder ons aan te passen is dat slecht 
nieuws: oplopende werkloosheid, onzeker-
heid, armoede et cetera. Maar in zichzelf is 
het niet erg als dit werk verdwijnt. Er valt veel 
aan te merken op het soort werkgelegenheid 
dat Van Rooi Meat biedt. Dat laat zien dat de 
‘groene agenda’ niet zonder de sociaal-demo-
cratie kan. De PvdA heeft de afgelopen tijd al 
de juiste aanknopingspunten geformuleerd. 
Een draai van werkgelegenheid naar zeker-
heid biedt een basis om op verder te bouwen. 
Publicist en degrowth-onderzoeker Jason Hic-
kel formuleert drie oplossingsrichtingen die 
hierbij aansluiten.20

Ten eerste zouden we de werkweek kunnen 
verkorten. Wanneer de economie niet meer 
groeit is er wellicht minder werk te doen. Dat 
is niet erg wanneer we het bestaande werk 
goed verdelen. We weten bovendien dat een 
kortere werkweek leidt tot veel grotere tevre-
denheid over het eigen leven. 

Aanvullend kunnen we scholingspro-
gramma’s aanbieden om mensen vanuit de 
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sectoren die krimpen te verplaatsen naar de 
plekken waarvan we juist willen dat ze groei-
en. Neem wederom bijvoorbeeld de zorg, waar 
grote personeelstekorten spelen, het werk 
sterk bijdraagt aan ons welzijn en dat boven-
dien niet vervuilend is. We kunnen die transi-
tie aanvullen met basisbanen voor diegenen 
die de stap niet kunnen maken. 

Ten tweede kan een eventuele daling van 
inkomen voor een deel worden opgevangen 
door het terugdringen van ongelijkheid. 
Ook in Nederland heeft de factor arbeid de 
afgelopen jaren haar aandeel in het inkomen 
stevig zien dalen.21 De inkomensongelijk liep 
in algemene zin slechts voorzichtig op, maar 
de verschillen tussen de onderste en bovenste 
groepen stegen wel degelijk aanzienlijk.22 Het 
probleem met ongelijkheid zit in Nederland 
bovendien niet alleen bij de inkomens, maar 
vooral ook bij de vermogens. 

Recent onderzoek van het ministerie van 
Financiën toonde aan dat de toch al hoge ver-
mogensongelijkheid in Nederland veel hoger 
is dan gedacht. Onder anderen Bas van Bavel 
en Coen Teulings berekenden dat de rijkste 
één procent van huishoudens over een derde 
van al het private vermogen beschikt.23

Een derde oplossing om zonder economi-
sche groei toch tot stijgend welzijn te komen 
is het toegankelijker maken van publieke 
voorzieningen die daadwerkelijk het verschil 
maken in onze levens. Dat kan gaan om het 
onderwijs of de gezondheidszorg, maar de 
meest urgente publieke voorziening van dit 
moment is waarschijnlijk de huizenmarkt. Al 
voor de coronacrisis was er in Nederland een 
tekort aan honderdduizenden woningen.24 
Het aantal daklozen is de laatste tien jaar 
verdubbeld en in de grote steden kunnen de 
wachtlijsten voor een sociale huurwoning 
oplopen tot tien jaar.25 Dat alles ondanks een 
langdurige periode van economische groei.

Een van de hete hangijzers betreft de gevol-
gen voor de consumptie. Is het zo dat mensen 
in een wereld zonder groei niet langer ieder 
jaar méér kunnen consumeren? Het antwoord 
daarop is ja én nee. Het is aan de ene kant zeer 
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waarschijnlijk dat het beperken van materiële 
productie niet kan zonder het beperken van 
materiële consumptie (en vice versa). Dat 
betekent simpelweg minder spullen kopen en 
gebruiken. Wellicht geen twee auto’s voor de 
deur, maar één. 

Daar staat tegenover dat de immateriële con-
sumptie kan stijgen: meer vrije tijd, meer con-
tact met vrienden en familie, meer zorg voor 
elkaar, meer tijd voor het theater, onderwijs, 
sport en meer bestaanszekerheid. Dingen die 
ons welzijn aantoonbaar verhogen. Dat hoeft 
helemaal geen achteruitgang te zijn, mits we 
het op een rechtvaardige manier vormgeven.

Ook zonder groei kunnen we met de juiste 
interventies het welzijn van mensen verbete-
ren. En andersom leidt de aanwezigheid van 
groei helemaal niet altijd tot betere, mooiere 
of waardige levens.

Tot slot

Terug naar de achtertuin en de zomer van 
2020. Wanneer ik uit mijn tuinstoel opsta is 
het al donker. De meeste mensen zijn naar 
binnen. Mijn vriend en ik praten gedempt in 
de groeiende avondstilte. Zijn zoontje slaapt. 
Ik zeg tegen hem dat het wel goedkomt. Dat is 
toch altijd zo?

Een mens kan zich in veel bochten wrin-
gen. We zijn biologisch geprogrammeerd om 
onszelf lang en goed voor de gek te houden. 
Maar een wereld waarin economische krimp 
catastrofaal is en het onherstelbaar verdwij-
nen van gletsjers een nieuwsberichtje blijkt, 
stelt niet de juiste vragen. Het wordt tijd dat 
we onze prioriteiten omdraaien. Liever giste-
ren dan vandaag.
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‘U woont hier en heeft dus het 
recht om er iets van te vinden’
De PvdA kent een lange traditie van beginselprogramma’s. Het 
eerste verscheen in 1947, het laatste is het Beginselmanifest uit 
2005. Sociaal-democraten kunnen altijd terugvallen op hun 
beginselen. Maar bedoelen we er altijd hetzelfde mee? Hoe leg je 
uit waar de PvdA voor staat zonder het alleen te hebben over 
concrete maatregelen, zoals een Prins Bernhard-belasting of 
meer geld voor het onderwijs? In deze serie vragen we telkens 
een auteur om te schrijven over het beginsel dat hij of zij het 
belangrijkste vindt. 

MAARTEN VAN DEN BOS 

Algemeen secretaris Banning Vereniging, fractievoorzi�er PvdA Lingewaard en kandidaat-Kamerlid

‘Daar lopen toch altijd dezelfde lui’, zei de 
man toen ik hem vroeg of hij wel eens bij een 
van de wijkbijeenkomsten geweest was. Na 
een rondleiding in een wijk door een bewo-
nerscomité, opgericht omdat mensen vonden 
dat er voor de extra parkeerplaatsen die in 
de wijk nodig waren te veel bomen moesten 
sneuvelen, sprak hij me aan. Hij had me wel 
zien lopen, rode jas aan. Ik moest niet naar die 
boomknuffelaars luisteren, de ambulance kan 
er niet eens fatsoenlijk door omdat er overal 
maar auto’s stonden. Schots en scheef. ‘Als je 
een tak van zo’n boom op je kop krijgt, bloed 
je dood voor ze je kunnen komen helpen.’

Gevat antwoord, vond ik wel. Hij ook. Maar 
op de vraag waarom hij nooit naar een wijkbij-
eenkomst was geweest om mee te praten over 
de inrichting van de in de jaren zeventig naar 

de mode van toen ontworpen wijk was hij dui-
delijk. In zijn ‘daar lopen toch altijd dezelfde 
lui’ zat een dubbele boodschap. Daar waren 
mensen die serieus genomen werden, die het 
mooi wisten te zeggen, die boosheid wisten te 
verpakken in ne�e volzinnen. Daar waren zij, 
en hij dus niet. 

Democratie is een ingewikkeld begrip. 
Iedereen heeft er wel een beeld bij, maar het 
blijft moeilijk uit te leggen wat nu precies de 
kern is. Toch is het al jarenlang onderdeel van 
wat we onze beginselen noemen. ‘Vrijheid, 
democratie, rechtvaardigheid, duurzaam-
heid en solidariteit, dat zijn de idealen van de 
sociaal-democratie’, lees ik in het eerste artikel 
van ons geldende Beginselmanifest. 

Mooie woorden, daar wil ik wel voor staan. 
Maar hoe doe je dat, staan voor democratie? 

OVER BEGINSELEN: DEMOCRATIE
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Voor de wet zijn we allemaal gelijk, ieders 
stem weegt even zwaar. Maar werkt het in de 
praktijk ook zo? Bij verkiezingen natuurlijk 
wel. Als ik ga stemmen, krijgt mijn stem 
eenzelfde gewicht als die van mijn buurman. 
Maar verkiezingen zijn er maar eens in de paar 
jaar en democratie is er elke dag. Althans, dat 
is de bedoeling.  

En dat is natuurlijk in belangrijke mate 
ook zo. Ik mag zeggen wat ik wil, doen wat ik 
wil en zijn wie ik ben. Binnen de grenzen van 
de wet, en die wet maken we samen. Maar dat 
is nog niet alles. Behalve dat ik van alles mag, 
moet ik ook behoorlijk veel. De regels ken-
nen, ernaar leven, zelfbewust, zelfredzaam 
en zelfstandig zijn. Een bijdrage leveren. Het 
beeld van ons, moderne mensen is nogal 
abstract en dwingend. Als ik niet naar die 
inspraakavond kom, ben ik het er blijkbaar 
mee eens. 

Op zichzelf is daar natuurlijk veel voor te 
zeggen. Maar werkt het andersom ook zo? Als 
de overheid van iedereen zelfredzaamheid en 
betrokkenheid verwacht, mogen we dan ook 
niet wat meer van die overheid verwachten? 
Als ik dan ergens wat van wil vinden, waar 
moet ik dan zijn? Procedures zijn ingewik-
keld, loke�en moeilijk vindbaar, formulieren 
onoverzichtelijk en brieven schier onleesbaar. 

Toen ik ooit een moeder aan haar keukenta-
fel vroeg om de briefwisseling met de gemeen-
te over het persoonsgebonden budget van 
haar dochter, legde ze met een milde glimlach 
een dikke ordner op tafel. Het bijeengebonden 
papier las als een komische lofzang op weder-
zijds onbegrip, ware het niet dat het ging om 
een meisje van twaalf dat zich niet zelfstandig 
kon aankleden. Ze had liever niet dat steeds 
weer iemand anders hielp op de dagen dat 
haar moeder vroege dienst had. 

Als we het hebben over ongelijkheid, dan 
gaat het vaak over verschil dat in cijfers valt 
uit te drukken: inkomen, vermogen. En dat is 
goed, daar moet het ook over gaan. Maar dat 
wat cijfers niet vertellen, is vaak net zo belang-

rijk. Tussen de mensen die weten hoe ze iets 
gedaan krijgen, die als vanzelf serieus geno-
men worden, die de brieven snappen en hun 
antwoord klaar hebben en de mensen voor 
wie dat niet zonder meer het geval is, gaapt 
een groeiende kloof. 

Voor een sociaal-democratie die menselijke 
waardigheid als uitgangspunt kiest, is die 
kloof onacceptabel. Een overheid die er niet is 
voor iedereen is geen overheid. Of, zoals ik het 
tegen de man van de bomen zei: u woont hier 
en heeft dus het recht om er iets van te vinden. 
Het aanbod een keer samen te gaan sloeg hij 
af, hij zou het er maar een keer op wagen. De 
bevestiging dat ieders mening telt was in dit 
geval voldoende. 

Of de man ooit naar een inspraakavond 
geweest is om zijn mening naar voren te 
brengen weet ik niet. De vrouw van de ordner 
kreeg het persoonsgebonden budget, mis-
schien mede omdat ik als gemeenteraadslid 
de verantwoordelijk wethouder vroeg of hij 
zin had in vragen in de raad over het aankle-
den van haar dochter. Wat beiden gemeen 
hebben, is dat ze alleen met een beetje hulp 
kunnen meedoen in wat we met een mooi 
woord democratie noemen. In dat ingewikkel-
de proces van luisteren en gehoord worden, 
van zeggenschap en meedoen, van accepteren 
en doorvragen. 

Een sociaal-democratie zonder democratie 
is niet meer dan een belangenbeweging voor 
beter loon en vast werk. En dat is belangrijk, 
maar niet alles. Serieus genomen worden, 
begrepen worden, voor vol worden aange-
zien. Dat is helaas niet voor iedereen vanzelf-
sprekend. Tegen die man die boos was op de 
boomknuffelaars in zijn buurt had ik achteraf 
nog duidelijker willen zeggen dat zijn frus-
tratie terecht is. Want geen gelijk krijgen, 
dat kunnen mensen vaak prima accepteren, 
zolang ze maar het gevoel hebben dat er naar 
hen geluisterd is. En juist dat mag niet voorbe-
houden zijn aan een specifieke groep. Demo-
cratie is immers per definitie van iedereen.

Maarten van den Bos

OVER BEGINSELEN: DEMOCRATIE
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Wat is er mis met 
marktwerking?
Sinds de jaren tachtig raakte vermarkting en bedrijfsmatig 
werken in zwang als de oplossing voor vrijwel alle maatschap-
pelijke problemen. Sinds kort pleiten vrijwel alle politieke 
partijen — zelfs de VVD — voor een grotere en actievere rol voor de 
overheid. Maar staatsinterventie en marktwerking staan niet 
tegenover elkaar.

BEN DANKBAAR

Emeritus-hoogleraar innovatiemanagement (RUN)

Recentelijk is onder invloed van de financiële 
crisis en de eurocrisis, maar vooral door de kli-
maatcrisis en de coronacrisis de waardering 
voor de rol van de staat in de economie weer 
groter geworden.1 Zelfs verklaarde tegenstan-
ders van overheidsinterventie in de economie 
moeten toegeven dat die interventie soms 
toch echt noodzakelijk is. Sociaal-democraten 
vonden altijd al dat de democratische staat 
moest ingrijpen om de zwakkeren in de 
samenleving te ondersteunen. Vakbonden 
moesten we�elijk beschermd worden, de 
arbeidstijden moesten we�elijk beperkt wor-
den, er moest een minimumloon komen, een 
oudedagsvoorziening, enzovoort.

Tegen die achtergrond is het vanzelfspre-
kend dat er in de PvdA veel wordt gesproken 
over de noodzaak om te strijden tegen markt-
werking, vermarkting en tegen een bedrijfs-
matige aanpak van problemen.2 Daarbij wor-
den twee zaken vaak over het hoofd gezien. In 
de eerste plaats mag niet zonder meer worden 
aangenomen dat staatsinterventie in de eco-
nomie per definitie eerlijk en efficiënt is. Bij de 

affaire rond de kinderopvangtoeslag hebben 
we gezien dat ambtenaren bij het toepassen 
van regels die bedoeld waren om fraude te 
verhinderen, tot oplossingen komen die als 
oneerlijk worden ervaren. Mensen die te goe-
der trouw waren, kwamen in grote financiële 
problemen.

Bij efficiëntie in regelgeving moet altijd 
bedacht worden dat politici de regels soms 
complex maken om burgers zo goed mogelijk 
te bedienen. Dat doen ze door in wetgeving 
veel mogelijkheden in te bouwen om maat-
werk te kunnen leveren. Daarnaast hebben 
ambtenaren evenmin een belang bij simpele 
regels zonder veel uitzonderingen. Want hoe 
meer regels, des te meer ruimte voor ambte-
lijke interpretatie.

In de tweede plaats — en dat is een nog 
fundamenteler punt — is het onjuist om staat 
en economie tegenover elkaar te plaatsen 
alsof ze los van elkaar bestaan. In werkelijk-
heid bestaat er geen economie zonder staat en 
evenmin een staat zonder economie. De keuze 
is nooit die tussen wel of geen staatsinterven-
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tie, zoals vaak in het maatschappelijke debat 
wordt gesuggereerd. 

De keuze is altijd tussen verschillende in-
terventies. Zelfverklaarde tegenstanders van 
staatsinterventie blijken daar vaak helemaal 
niet meer tegen te zijn als de ‘vrije’ markt niet 
dat oplevert wat ze verwacht hadden. Omge-
keerd moeten partijen die traditioneel vaker 
pleiten voor staatsingrijpen, niet bang zijn om 
te erkennen dat marktwerking soms ook posi-
tief kan werken. 

In dit artikel verdedig ik in de discussie 
over marktwerking twee stellingen. (1) Er is 
niks mis met marktwerking als de markt goed 
geregeld wordt. En (2) er is niks mis met een 
bedrijfsmatige manier van werken, wanneer 
die onder druk van concurrentie gericht is op 
de juiste doelen.3

Marktwerking

Er is sprake van marktwerking wanneer meer-
dere aanbieders van een bepaald product of 
een bepaalde dienst met elkaar concurreren 
om de gunst van potentiële klanten. Een 
markt functioneert goed als klanten tevre-
den zijn, aanbieders uit de kosten komen en 
ruimte hebben voor innovatie. Als klanten 
goed weten wat ze willen en als de aanbieders 
goed duidelijk maken welke eigenschappen 
hun producten hebben, dan leidt dat ertoe dat 
de klanten die producten kopen die het meest 
aan hun wensen en verlangens tegemoetko-
men. 

Concurrentie kan gaan over prijs, maar ook 
over kwaliteit, duurzaamheid, innovativiteit 
of design. Omdat de voorkeuren van klanten 
verschillen, kunnen bedrijven die gelijksoor-
tige maar toch verschillende producten aan-
bieden, lange tijd naast elkaar overleven.

Een probleem is dat sommige aspecten die 
voor klanten belangrijk zijn — bijvoorbeeld 
duurzaamheid en kwaliteit — vaak moeilijk 
zijn te beoordelen. De prijs daarentegen is 
gemakkelijk te begrijpen. Veel discussie over 
marktwerking gaat dan ook over prijs: wie 
de laagste prijs vraagt, verleidt doorgaans de 

meeste klanten tot een aankoop of overeen-
komst. Dat werkt heel aardig op de markt voor 
aardappelen, maar op de markt voor fietsen of 
wasmachines is het al een stuk lastiger. En op 
de markt voor diensten van opleiders, loodgie-
ters, dakdekkers of reisorganisaties kun je bij 
het selecteren op prijs aardig de mist ingaan. 

Om de consumenten te beschermen zijn 
er door de overheid en soms ook door een be-
drijfstak minimumeisen geformuleerd waar-
aan producten of diensten moeten voldoen, 
welke diploma’s aanbieders van bepaalde 
diensten moeten hebben of welke materialen 
wel of niet gebruikt mogen worden. Daarmee 
wordt een soort bodem gelegd in de concur-
rentiestrijd — en daar is eigenlijk niks mis 
mee zolang deze afspraken gelden voor alle 
aanbieders.

Het mooie van concurrentie is dat iedere 
aanbieder gedwongen wordt om steeds na te 
denken over mogelijkheden om zijn aanbod 
te verbeteren. Wie niet verbetert loopt het 
risico marktaandeel te verliezen en uiteinde-
lijk failliet te gaan. Concurrentie kan van be-
drijven komen die een gelijksoortig product 
aanbieden. Soms komt concurrentie ook van 
bedrijven die een totaal ander product aan-
bieden, dat voor de koper dezelfde functies 
vervult als het oude product, maar daarnaast 
nog extra functies biedt. 

Dat kan ertoe leiden dat bedrijven en zelfs 
hele bedrijfstakken verdwijnen. In navolging 
van de Oostenrijks-Amerikaanse econoom 
Joseph Schumpeter spreken we dan van cre-
atieve destructie: de koets maakte plaats voor 
de auto, de schrijfmachine voor de computer, 
het filmrolletje voor de SD-kaart. Concurren-
tiedruk heeft op deze manier in de afgelopen 

Ben Dankbaar Wat is er mis met marktwerking?

Concurrentie is óók een vorm 
van samenwerking
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twee eeuwen enorm veel verbeteringen en 
vernieuwingen opgeleverd.

Concurrentie heeft ook lelijke kanten. Niet 
zelden drukken bedrijven elkaar de markt uit 
en blijven er maar een paar ondernemingen 
over die de markt beheersen. Marktmacht 
kan leiden tot onnodig hoge prijzen en het 
uitsluiten van nieuwkomers met goede 
ideeën. Farmaceutische bedrijven en de grote 
internetconcerns gebruiken tegenwoordig 
hun marktmacht om nieuwkomers met goede 
ideeën op te kopen, waardoor deze machtige 
multinationals hun positie verder kunnen 
versterken.

Een van de doelen van mededingingsbeleid 
van de overheid is om deze marktmacht te 
bestrijden om zo de positieve kanten van con-
currentie te behouden. Fusies en overnames 
kunnen verboden worden en soms worden 
bedrijven zelfs opgesplitst. Mededingings-
beleid heeft echter niet kunnen (of willen) 
verhinderen dat er zeer grote ondernemingen 
zijn ontstaan, veel groter dan nodig om moge-
lijke voordelen van schaalgroo�e te benu�en. 
Het mededingingsbeleid heeft vooral gekeken 
naar mogelijke nadelen voor consumenten 
door hoge prijzen en veel minder naar de 
maatschappelijke en politieke invloed en 
macht van grote ondernemingen. Recentelijk 
is daar wel weer meer aandacht voor door de 
grote maatschappelijke invloed van techgi-
ganten als Google, Facebook en Apple.

Concurrentie

Concurrentie wordt soms geplaatst tegenover 
samenwerking. In het mededingingsbeleid 
wordt samenwerking gezien als slecht en 
spreken we van ‘collusie’ en ‘kartelvorming’. 
In de kritiek op marktwerking wordt samen-
werking soms juist naar voren geschoven als 
het betere alternatief. Maar concurrentie is 
óók een vorm van samenwerking. Bedrijven 
staan niet te juichen als een concurrent op 
hun pad komt, maar tegelijkertijd zien ze wel 
dat ze door concurrentie beter worden. Want 
concurrentie zorgt er ook voor dat bedrijven 

de beste imiteren en leren van diens produc-
ten en methoden. We zien dat ook in de sport. 
Sterke teams en sterke atleten strijden graag 
tegen de sterkste tegenstanders, omdat ze 
weten dat ze dan het beste uit zichzelf moeten 
halen.

Concurrentie gaat over winst maken. Wan-
neer het niet lukt om producten en diensten 
te verkopen tegen een prijs waarbij na aftrek 
van alle kosten nog wat overblijft, dan heeft 
een bedrijf geen bestaansrecht. Dat geldt voor 
grote en kleine bedrijven, voor sociale onder-
nemingen en coöperaties net zo goed als voor 
multinationale beursgenoteerde onderne-
mingen. Winst is een belangrijke indicator 
dat een bedrijf blijkbaar de juiste beslissingen 
heeft genomen. Daardoor weten verschaffers 
van kapitaal of het de moeite waard is om een 
bedrijf geld te lenen.

Regulering

Een apart probleem is het feit dat de productie 
van goederen en diensten vaak kosten met 
zich meebrengt die door niemand betaald 
worden. Dan denken we vooral aan lucht-, 
water- en grondverontreiniging, vernietiging 
van de natuurlijke leefomgeving, klimaatver-
andering en vermindering van biodiversiteit. 
Een individuele producent kan deze kosten al-
leen maar doorberekenen aan de klant als zijn 
concurrenten dat ook doen. Anders prijst een 
producent zichzelf uit de markt en zal een be-
drijf in veel gevallen uiteindelijk failliet gaan. 
De overheid moet er daarom voor zorgen dat 
deze kosten zichtbaar en eerlijk gedragen wor-
den. Daarvoor zet de overheid een combinatie 
in van beprijzen, verboden en geboden.

Het invoeren van regels brengt ook nade-
len met zich mee. De naleving van regels moet 
gecontroleerd worden, want anders hebben 
ze geen zin. En er moeten straffen uitgedeeld 
worden aan degenen die zich niet aan de re-
gels houden, want regels zonder sancties zijn 
zelden effectief. En dat kost geld. Boetes leve-
ren wellicht wat op, maar het doel is natuur-
lijk dat iedereen zich uit angst voor boetes 

Ben Dankbaar Wat is er mis met marktwerking?
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aan de regels houdt — en dan zijn er dus geen 
inkomsten uit boetes. Bij de voorgeschreven 
veiligheidsvoorzieningen in auto’s kost con-
troleren niet zo veel, want die worden vanuit 
de fabriek met veiligheidsriemen en airbags 
geleverd. De controle of een slachthuis zich 
aan alle hygiënevoorschriften houdt, is een 
stuk ingewikkelder en dus duurder.

Ons vertrouwen in de kwaliteit van het 
vlees dat wij in de supermarkt kopen is voor 
een belangrijk deel gebaseerd op de weten-
schap dat er gecontroleerd wordt en dat de 
betrokken bedrijven en hun directie forse 
straffen krijgen als er iets niet in orde is. Dat 
neemt niet weg dat de vraag gesteld mag 
worden of de kosten van controle in alle geval-
len opwegen tegen de voordelen die controle 
oplevert. Dat is niet altijd gemakkelijk vast te 
stellen, maar het wordt nog veel lastiger als re-
gels in de loop van de tijd uitgebreid worden, 
op elkaar gestapeld worden of zelfs in strijd 
met elkaar zijn.

Het is misschien niet de bedoeling om 
regelingen zo ingewikkeld mogelijk te maken 
maar het resultaat van alle pogingen om re-
gels te maken die met alle mogelijke omstan-
digheden rekening houden, is er soms wel 
naar. Daarom kan het zinvol zijn na te denken 
over deregulering. In de afgelopen decennia is 
er vaak over deregulering gesproken alsof het 
altijd goed is om regels af te schaffen. Op de 
achtergrond speelt daarbij vaak de gedachte 
dat markten het beste werken als ze niet 
gereguleerd worden. Dat is klinkklare onzin. 
Er bestaan helemaal geen markten waarop 
geen regels gelden. En in onze ingewikkelde 
economie met al die ingewikkelde en ondoor-
zichtige producten en diensten zijn veel regels 
gewoon nodig om de markt goed te laten 
functioneren.

Vermarkting

Bij vermarkting gaat het om de introductie 
van marktwerking, dat wil dus zeggen concur-
rentie op terreinen waar die tot dusver niet 
aanwezig was. In de afgelopen dertig jaar is er 

bijvoorbeeld marktwerking geïntroduceerd 
in het openbaar vervoer, de postbezorging, 
de telefonie, de levering van energie en bij 
ziektekostenverzekeringen. Waarom was die 
marktwerking er dan eerder niet? 

In veel gevallen ging het om wat econo-
men een ‘natuurlijk monopolie’ noemen. 
Een spoorwegverbinding, een stroom- of 
gasnet leg je in principe maar één keer aan. 
De investeringskosten zijn zo hoog dat een 
concurrent niet zomaar tot de markt kan 
toetreden door een tweede energienet of 
spoorwegverbinding aan te leggen. In andere 
gevallen creëert de overheid een monopolie 
om ervoor te zorgen dat alle burgers van een 
dienst kunnen profiteren. Post bezorgen in 
een afgelegen dorp kost meer geld dan het 
oplevert, maar in ruil voor het alleenrecht op 
postbezorging kreeg de PTT (tegenwoordig 
PostNL) de verplichting om ook daar brieven 
te bezorgen.

Ziekenfondsen hadden dertig jaar gele-
den geen concurrenten. Wie minder dan de 
‘ziekenfondsgrens’ verdiende was verplicht 
aangesloten bij het ziekenfonds van de regio 
waar hij of zij woonde. Het monopolie van de 
ziekenfondsen was we�elijk geregeld. Ook het 
zorgaanbod had (en heeft) de kenmerken van 
een monopolie: als je dicht bij huis wilt blij-
ven, is de keuze tussen ziekenhuizen meestal 
erg beperkt. Op de markt voor ziekenzorg was 
er dus sprake van een dubbelzijdig monopo-
lie. Ziekenfondsen en zorgaanbieders voelden 
beide geen grote druk om na te denken over 
kostenbesparingen. De klanten konden toch 

Ben Dankbaar Wat is er mis met marktwerking?

Een producent kan milieu-
schade alleen doorberekenen 
als concurrenten dat ook 
doen 
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nergens anders heen. Wanneer een apotheker 
een nieuwe apotheek opende in een regio zon-
der instemming van de daar reeds gevestigde 
apothekers, betaalde het ziekenfonds diens 
declaraties niet. Zo’n apotheker moest van 
particuliere patiënten rond zien te komen. Zo 
bleef het dubbelzijdig monopolie bestaan.4

In de afgelopen decennia is aan veel van 
die monopolies een einde gemaakt. Critici van 
vermarkting zien deze ontwikkeling vooral 
als een politieke, ideologisch gedreven bewe-
ging die zij de naam ‘neoliberalisme’ hebben 
gegeven.5 In de loop van de jaren tachtig en 
versterkt door de ineenstorting van de Sovjet-
Unie werd het politieke debat gedomineerd 
door politici en politieke stromingen die altijd 
al kritisch geweest waren over staatsonderne-
mingen, regulering, staatsinterventie in de 
economie en de ‘uitwassen’ van de welvaarts-
staat. Het nieuwe aan het neoliberalisme lag 
niet in de ideeën, want die waren oeroud, 
maar in de herleving van deze ideeënwereld 
onder nieuwe omstandigheden. 

Wat waren die omstandigheden? De kracht 
en invloed van het neoliberalisme kunnen 
niet los gezien worden van de zwakte van zijn 
natuurlijke tegenvoeters: de sociaal-democra-
tie en de vakbonden. De sociaal-democraten 
hadden geen helder eigen antwoord op de 
reële problemen van de jaren tachtig: stagfla-
tie (de combinatie van hoge werkloosheid en 
inflatie), snel stijgende ziektekosten en een 
overmatig gebruik van sommige sociale verze-
keringen — in Nederland bijvoorbeeld de Wet 
op de Arbeidsongeschiktheid (WAO).

Eigenlijk stonden de sociaal-democraten al 
sinds de eerste grote naoorlogse economische 
crisis (1973) met de handen in het haar. De 
keynesiaanse recepten die in de eerste decen-
nia na de oorlog zo goed leken te werken, 
boden geen oplossing voor een combinatie 
van economische stagnatie en inflatie. In som-
mige klassiek-linkse partijprogramma’s was 
nog sprake van meer staatsplanning en nati-
onalisaties van grote bedrijven en banken als 
mogelijke oplossingen. Maar uitgerekend in 
de landen die dat recept in Europa het meest 

gevolgd hadden — Frankrijk en Italië — ging 
het niet meer zo goed. En de economie van Ja-
pan, het andere grote voorbeeld van een plan-
matige aanpak, stor�e na 1990 volledig in.

De implosie van de Sovjet-Unie was in dat 
perspectief slechts de zoveelste bevestiging 
van de tekortkomingen van een planecono-
mie. Het was ook meer dan dat. Decennialang 
was het Oostblok een weliswaar niet bijzon-
der aantrekkelijk, maar toch reëel bestaand 
alternatief voor het kapitalisme geweest. De 
substantiële aantrekkingskracht van de com-
munistische partijen in Frankrijk en Italië was 
mede daarop gebaseerd. Als zodanig was de 
Sovjet-Unie ook altijd een soms weinig zicht-
baar blok aan het been van de voorstanders 
van ‘ongereguleerde’ marktwerking.6 De 
verdwijning van dat blok gaf het neolibera-
lisme van de jaren tachtig in de jaren negentig 
nieuw elan.

Hervormingen

Sociaal-democraten konden niet ontkennen 
dat het wel een beetje te gek was dat in Ne-
derland bijna één miljoen mensen officieel 
arbeidsongeschikt waren verklaard. En het 
was ook wel duidelijk dat de uitgaven voor 
gezondheidszorg niet permanent sneller 
konden blijven groeien dan het nationale in-
komen. Vooral in de industrie, maar ook in de 
dienstensector, maakte massaproductie plaats 
voor flexibele productie. Dat stelde ook andere 
eisen aan arbeid en arbeidsmarkt, die botsten 
met de afspraken die in de jaren vijftig en zes-
tig in cao’s en wetgeving waren vastgelegd.

De sociaal-democratie reageerde defensief 
en slaagde er niet in met eigen oplossingen 
te komen voor het combineren van zekerheid 
met meer flexibiliteit. Bij gebrek aan eigen 
oplossingen gingen de sociaal-democraten 
mee met de ‘neoliberale’ oplossingen: beknib-
belen op de verzorgingsstaat, deregulering 
(onder andere van financiële markten) en 
flexibilisering op de arbeidsmarkt. Het begrip 
‘hervormingen’, dat vroeger op de banier van 
de sociaal-democraten stond, werd nu opeens 
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geassocieerd met snijden in de sociale zeker-
heid en het verminderen van rechten van 
werknemers.

Wanneer we nu op een punt zijn aangeko-
men waarop de beperkingen van sommige 
van deze hervormingen duidelijk zichtbaar 
worden, is het nu�ig om de oorzaken ervan 
niet uit het oog te verliezen. Er was een pro-
bleem met het overmatig gebruik van de WAO 
en daarom heeft Wim Kok dat aangepakt. Er 
was een probleem met inflexibiliteit op de 
arbeidsmarkt en dat is aangepakt met uitzend-
bureaus, payrolling en grote aantallen zzp’ers. 
Er was een probleem met almaar stijgende kos-
ten in de gezondheidszorg en dat is aangepakt 
met een complexe stelselherziening, waar Pv-
dA-staatssecretaris Simons de eerste plannen 
voor ontwikkelde. Dat iedere aanpak nieuwe 
problemen opleverde, wil niet zeggen dat de 
oorspronkelijke problemen niet bestonden.

Neem bijvoorbeeld de complexe stelsel-
herziening, waarbij zorgverzekeraars de op-
dracht kregen om namens hun verzekerden 
de kosten van de zorgaanbieders in de gaten 
te houden. Daarbij werd meteen het dubbel-
zijdig monopolie in de regio’s opgeruimd en 
het vervelende verschil tussen ziekenfonds- en 
particulier-verzekerden opgeheven. 

Dat laatste wordt toch wel door vrijwel 
iedereen als vooruitgang gezien. Wie wil we-
ten hoe het was moet zijn oor maar eens te 
luisteren leggen in Duitsland, waar particulier 
verzekerden overal en voortdurend voorrang 
krijgen bij zorgverleners om de doodeenvou-
dige reden dat particulier verzekerden meer 

opleveren. Dat laatste moet te denken geven 
wanneer we nu de zorgverzekeraars bekriti-
seren omdat ze ziekenhuizen, specialisten en 
andere zorgaanbieders onder druk ze�en om 
op de kosten te le�en.

Wie er nu voor pleit om die druk te be-
eindigen en de zorgaanbieders hun ‘profes-
sionele autonomie’ terug wil geven, moet 
uitleggen hoe dan voorkomen gaat worden 
dat die autonomie leidt tot overbehandeling 
en overmedicatie. Dan gaat het niet alleen 
om specialisten die overbodige handelingen 
uitvoeren omdat dat geld in het laadje brengt. 
Die zijn er helaas ook. Maar het gaat vooral 
om specialisten die er (terecht) van uitgaan 
dat ze gemakkelijker wegkomen met over-
matige en overbodige behandeling dan met 
te weinig behandeling. Dan is het goed als ze 
van een zorgverzekeraar het verzoek krijgen 
om uitleg te geven als ze bovengemiddeld 
veel kosten maken. Autonomie is voor iedere 
professional noodzakelijk, maar over het 
gebruik van die autonomie mag best verant-
woording worden verlangd.

In het nieuwe concept-verkiezingspro-
gramma van de PvdA wordt ervoor gepleit 
om de ‘regiefunctie’ bij de zorgverzekeraars 
weg te halen en bij het Rijk te leggen. In plaats 
van verschillende zorgverzekeraars — die el-
kaar soms innovatief en met veel kennis van 
de markt beconcurreren in de vormgeving 
van hun regiefunctie — krijgen we dan een 
gebouw vol ambtenaren die dat allemaal 
moeten regelen. In plaats van doorgeschoten 
marktwerking lijkt hier sprake van doorge-
schoten staatsvertrouwen. Het zou oneindig 
veel gemakkelijker zijn om met de zorgverze-
keraars in discussie te gaan over de vraag hoe 
zij hun rol nog beter zouden kunnen spelen. 
De suggestie dat zorgverzekeraars alleen maar 
uit zijn op winst valt moeilijk te rijmen met 
het feit dat verschillende van hen al jaren de 
opbrengsten van beleggingen gebruiken om 
de zorgpremie laag (concurrerend) te hou-
den, op last van de overheid enorme reserves 
moeten aanhouden of als coöperatie helemaal 
geen winstoogmerk hebben.
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Bedrijfsmatig werken

Bedrijfsmatig werken betekent meestal dat 
je zo efficiënt mogelijk probeert te werken. 
Maar efficiëntie heeft alleen maar betekenis 
als zij gerelateerd is aan een duidelijk en goed 
geformuleerd doel. Zonder effectiviteit heeft 
efficiëntie geen zin. Laat het doel nu eens zijn 
om de luiers van incontinente ouderen in een 
verpleeghuis te wisselen. Het is vast efficiënt 
wanneer we dan twee of drie keer per dag alle 
betrokkenen naar één ruimte brengen, waar 
ze achter elkaar als het ware aan de ‘lopende 
band’ verschoond kunnen worden. Bedrijfsma-
tig is dat goed geregeld. Zo’n ‘lopende band’ 
roept echter bij de meeste mensen geen en-
thousiaste reacties op: het is mensonterend en 
de werkwijze schiet daarmee haar doel voorbij.

Blijkbaar is het doel in het voorbeeld hier-
boven niet goed geformuleerd. Laat het doel 
nu eens zijn: de luiers van incontinente oude-
ren in een verpleeghuis wisselen zodra zij een 
schone nodig hebben en dat op een manier 
die hun privacy beschermt. We brengen senso-
ren aan in de luiers die draadloos een signaal 
geven aan een medewerker, die dan de luier 
binnen enkele minuten komt verschonen en 
de betrokkene daarvoor zo nodig naar een 
aparte ruimte brengt. 

Stel dat de beschikbaarheid van twee mede-
werkers vrijwel altijd genoeg is om binnen vijf 
minuten bij de patiënt te zijn. Als er toevallig 
even niks te doen is, kunnen de twee mede-
werkers nog andere werkzaamheden verrich-
ten, zolang maar duidelijk is dat ze van het ene 
moment op het andere kunnen weglopen. Dat 
klinkt al een stuk menswaardiger. Het is óók 
bedrijfsmatig en misschien niet eens zoveel 
duurder. Wie wil er nog naar een verpleeghuis 
dat deze werkwijze niet aanbiedt? En als de 
concurrentie onvoldoende werkt, kunnen 
de verzekeraars of de overheid zo’n aanpak 
gewoon eisen.

Bedrijfsmatig werken heeft te maken met 
marktwerking omdat de concurrentie bedrij-
ven dwingt efficiënt te werken en kwalitatief 
goede (steeds betere) producten te leveren. 

Als bedrijfsmatig werken gericht wordt op 
de gewenste doelen is er eigenlijk niks mis 
mee. Wanneer er geen concurrentie is, zoals 
misschien bij verpleeghuizen (zeker als je een-
maal gekozen hebt) en ziekenhuizen (er is er 
vaak maar één in de buurt), dan is het noodza-
kelijk om op een andere wijze druk uit te oefe-
nen om de kwaliteit van de dienstverlening op 
orde te houden en te verbeteren. 

De professionals in de zorg interpreteren 
die druk soms als gebrek aan vertrouwen. 
Daar gaat het echter niet om. Het gaat om het 
maken van heldere afspraken over bijvoor-
beeld kwaliteit. En dan is het niet anders dan 
elders in de samenleving: we gaan ervan uit 
dat mensen zich aan de afspraken houden, 
maar het moet wel zichtbaar worden als ze dat 
niet doen. 

In de jaren tachtig is mede onder invloed 
van het neoliberalisme het zogenaamde ‘New 
Public Management’ (NPM) populair gewor-
den, dat ervoor plei�e in de publieke sector 
bedrijfsmatig werken in te voeren. De bezem 
moest door de bureaucratie gehaald worden 
en van het bedrijfsleven kon men leren hoe al-
les efficiënt gedaan kon worden. Ambtenaren 
moesten zelfs ‘ondernemend’ worden. 

Hoewel het NPM in sommige kringen 
nog steeds enige populariteit geniet, kan 
rustig gesteld worden, dat het nauwelijks 
positieve resultaten heeft opgeleverd. De 
reden daarvoor is simpel. De overheid kent 
geen concurrenten. Sommige producten en 
diensten worden indirect via de belastingen 
betaald. De relatie tussen de prijs die de bur-
ger betaalt en de producten die hij ervoor 
terugkrijgt — bijvoorbeeld veiligheid, onder-
wijs en wetenschappelijk onderzoek — is dan 
onduidelijk. Voor andere producten betaalt 
de burger direct, zoals voor een paspoort of 
een bouwvergunning. Niemand zou echter 
een bouwvergunning of een paspoort kopen 
als hij zonder die dingen mocht bouwen of 
reizen. De burger heeft geen keus. Dat maakt 
het natuurlijk des te noodzakelijker dat goed 
bekeken wordt of er bij de overheid wel effici-
ent gewerkt wordt.
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Het NPM heeft bijzonder weinig handvat-
ten aangeboden om binnen ambtelijke orga-
nisaties druk te organiseren om ‘bedrijfsma-
tig’ te werken. Als er meerdere vergelijkbare 
organisaties zijn, helpt vergelijken soms, 
bijvoorbeeld tussen gemeenten.7 Uiteindelijk 
moeten er afspraken gemaakt worden over ta-
ken. Ook moeten normen worden vastgesteld 
die controleerbaar zijn en ook gecontroleerd 
worden. 

Cyril Northcote Parkinson constateerde 
al in 1958 in zijn boek Parkinson’s Law dat 
juist in ambtelijke organisaties de hoeveel-
heid werk vanzelf toeneemt met het aantal 
ambtenaren. Het is verre van eenvoudig om 
vast te stellen welke taken noodzakelijk zijn 
en welke niet — ook omdat je nauwelijks 
kunt verwachten dat betrokkenen daar zelf 
aan meewerken. Politieke leidinggevenden 
hebben bovendien vaak te weinig kennis van 
het ambtenarenapparaat om dat te kunnen 
beoordelen.

Rekenkamers proberen te assisteren, maar 
er zijn weinig goede maatstaven. Hier komen 
we bij eenzelfde probleem als we hierboven 
signaleerden in de relatie tussen zorgver-
zekeraars en zorgaanbieders. Er moet een 
balans gevonden worden tussen vertrouwen 
en controle. Net als medisch specialisten laten 
ook ambtenaren zich niet graag in de kaarten 
kijken. Toch moeten ook ambtenaren verant-
woording kunnen afleggen voor hun doen en 
laten. Daarvoor zijn dus spelregels nodig.8

Neoliberalen en aanhangers van het NPM 
zagen veel mogelijkheden voor efficiëntie 

door het privatiseren van overheidstaken en 
overheidsbedrijven. Soms was dat inderdaad 
nu�ig. Door een onderscheid te maken tussen 
infrastructuur en producten en diensten die 
daarop worden aangeboden, gingen sommige 
openbare nutsbedrijven de druk van concur-
rentie voelen. Burgers konden vanaf toen im-
mers kiezen tussen verschillende leveranciers 
van bijvoorbeeld stroom, gas en telefonie. Bij 
het openbaar vervoer moest er om vervoer-
concessies geconcurreerd worden, wat in elk 
geval als voordeel had, dat er duidelijke eisen 
geformuleerd moesten worden voor de toe-
komstige concessiehouders.

Door de grondwe�elijk vastgelegde vrij-
heid van onderwijs is er in Nederland al heel 
lang een zekere concurrentie tussen scholen. 
Scholen die het goed doen trekken meer 
leerlingen aan. Helaas versterkt dat ook de ver-
schillen tussen zogenoemde zwarte en wi�e 
scholen. Er waren neoliberalen die vonden dat 
je ook concessies zou kunnen uitgeven voor 
het runnen van gevangenissen. Over een pri-
vatisering van de politie of de strijdkrachten 
sprak vrijwel niemand. De staat heeft een mo-
nopolie op legale uitoefening van geweld (en 
gevangenissen horen daarbij). Privatisering 
zou dat monopolie ondermijnen.

Er is in het verleden veel discussie geweest 
over de vraag of ook in de drinkwatervoorzie-
ning een onderscheid gemaakt moest worden 
tussen infrastructuur en dienstverlening, zo-
dat meerdere producenten van water zouden 
kunnen concurreren om klanten. Het is er 
niet van gekomen. Tegenstanders stelden dat 
watervoorziening in publieke handen moest 
blijven, omdat toegang tot water levensnood-
zakelijk is. Daar valt niets tegenin te brengen, 
maar soortgelijke argumenten gelden in meer 
of mindere mate ook voor levensmiddelen, 
stroom, gas, internet en telefonie. 

Er zijn echter ook praktische redenen, 
waarom watervoorziening publiek zal blij-
ven. De installaties van waterbedrijven en 
waterzuiveringsbedrijven vormen een infra-
structuur die veel ruimte in beslag neemt en 
installaties van extra aanbieders zouden nog 
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meer ruimte innemen. Bovendien blijven de 
bronnen van het drinkwater dezelfde. Op de 
kwaliteit van het product kan bovendien niet 
geconcurreerd worden, want al het drinkwa-
ter stroomt door dezelfde leidingen.

Betere spelregels

Er is niets mis met marktwerking, als de 
markt goed geregeld wordt. Er is niets mis 
met bedrijfsmatig werken, als het maar op de 
juist doelen gericht wordt en concurrentie 
de aandacht richt op die doelen. Er is niks mis 
met vermarkting, als een monopolie daad-
werkelijk doorbroken wordt. Markten van 
regels voorzien is echter niet altijd eenvoudig. 
Het is niet de bedoeling en ook niet nodig dat 
concurrentie plaatsvindt over de ruggen van 
werknemers of klanten. Dat is een kwestie van 
goed regelen.

Wanneer er geen sprake is van concurrentie, 
wordt bedrijfsmatig werken bij de overheid 
hoogstens een kwestie van bedrijºe spelen. In 
grote delen van de publieke sector moeten dus 
andere methoden gevonden worden om voor 
efficiëntie en effectiviteit te zorgen.

Ontkoppeling van infrastructuur en de 
diensten die daarop in concurrentie worden 
aangeboden heeft oude monopolisten als de 
Nederlandse Spoorwegen op scherp gezet, ook 
al lijken de grenzen inmiddels bereikt van de 
hier te behalen voordelen. In de markten voor 
energie, telefonie en Internet lijkt de splitsing 
goede resultaten op te leveren voor de consu-
ment, zonder dat concurrentie investeringen 
in innovatie onmogelijk maakt. 

Ziektekostenverzekeraars worden tegen-
woordig als grote boosdoeners gepresenteerd, 
maar zij doen niets anders dan de opdracht 
van de politiek uitvoeren: het afremmen van de 
almaar stijgende zorgkosten. Zij geven dat sig-
naal door aan de zorgaanbieders. Dat gaat niet 
altijd zonder spanning, maar dat hoeft ook niet, 
zolang de belangen van patiënten centraal blij-
ven staan. Zorgverzekeraars hebben in elk geval 
zeer veel kennis van de sector en weten dus als 
geen ander dat de belangen van patiënten en 
zorgaanbieders niet altijd parallel lopen.

Pleiten voor het bestrijden van markt-
werking is net zo onnozel als het neoliberale 
verhaal dat marktwerking voor iedereen 
altijd het beste oplevert. De gedachte dat er 
zoiets bestaat als een economie zonder staat is 
aantoonbaar onjuist.9 Een sterke economie is 
juist verbonden met een sterke staat. 

Marktwerking is altijd gereguleerd en de 
uitkomsten van marktwerking hangen af van 
de regels. Natuurlijk gaat bij het reguleren 
van markten niet altijd alles in één keer goed. 
Doelstellingen en spelregels van regulering 
moeten soms worden aangescherpt en aange-
past. Sommige regulering is overbodig en er 
zijn regels die meer kosten dan ze opleveren, 
maar afzien van regulering is geen optie. 
Daarom moeten marktwerking en staatsin-
terventie ook niet tegenover elkaar gesteld 
worden. Zie ze eerder als twee kanten van 
dezelfde medaille. Dan wordt ‘doorgeschoten 
marktwerking’ niets anders dan tekortgescho-
ten overheidsinterventie, ofwel slechte regule-
ring. Wie kritiek heeft op marktwerking, moet 
met betere spelregels komen.

Ben Dankbaar Wat is er mis met marktwerking?

Noten

1 Zie de serie artikelen in  NRC 
Handelsblad augustus/septem-
ber jl. over ‘De terugkeer van 
de staat’, maar ook de reacties 
op het nieuwe verkiezingspro-
gramma van de VVD.

2 Inspiratie voor het schrijven 

van dit artikel kwam voort uit 
ergernis bij het lezen van Op-
staan in het Lloyd Hotel van 
Lodewijk Asscher (2019). Er 
staan natuurlijk veel goede 
voorstellen in dat boek, waar-
van er vele ook in het concept-
verkiezingsprogramma zijn 
terug te vinden. Ik ergerde mij 

aan de analyse, waarin de 
markt, marktwerking, ver-
markting, het kapitaal, een 
bedrijfsmatige aanpak, winst-
maximalisatie en aandacht 
voor efficiëntie en rendement 
allemaal door elkaar gebruikt 
worden als zaken die fout zijn, 
gecorrigeerd, verworpen, 
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aangepakt of bedwongen 
moeten worden. In reactie op 
een eerste versie van dit arti-
kel vroeg de redactie zich af, 
tot wie ik mij eigenlijk rich�e. 
Immers: ‘Sociaal-democraten 
zijn toch van de breideling 
van het kapitalisme, en niet 
van het afschaffen van de 
marktwerking.’ Daar ben ik 
het helemaal mee eens en 
daarom vind ik het nu�ig om 
dat nog eens duidelijk te zeg-
gen, waarbij ik overigens met-
een opmerk dat kapitalisme 
en marktwerking niet het-
zelfde zijn. Mijn kan�ekenin-
gen bij Asschers betoog over 
vrijheid en zekerheid zijn te 
vinden op de website van het 
wetenschappelijk bureau van 
GroenLinks. 

3 Graag verwijs ik hier naar de 
beschouwingen van Herman 
Tjeenk Willink over dit onder-
werp, o.a. in het Jaarverslag 
van de Raad van State over 
2008. 

4 Deze voorbeelden zijn ont-
leend aan de ervaringen van 
de auteur als ziekenfondsbe-
stuurder.

5 Volgens sommigen liggen 
neoliberalisme en sociaal-
democratie dicht bij elkaar, 
wat ook zou verklaren waar-
om men elkaar in de jaren 

negentig goed kon vinden. De 
neoliberalen zijn eerder dan 
de oude liberalen bereid om 
overheidsingrijpen in hun 
programma een plaats te ge-
ven. Heel schematisch gezien, 
beginnen de neoliberalen met 
beleid gericht op gelijke kan-
sen en maken ze zich minder 
druk op eventueel resulte-
rende ongelijkheid; de sociaal-
democraten beginnen juist bij 
die ongelijkheid en willen die 
corrigeren — met hopelijk 
positieve gevolgen voor de 
kansengelijkheid. Vgl. Fuller, 
S. (2018, 4 februari), Social 
Democracy and neoliberalism: 
Beyond Sibling Rivalry. Global-
policyjournal.com. 

6 Ongereguleerd staat hier tus-
sen aanhalingstekens, omdat 
we al geconstateerd hebben 
dat ongereguleerde markten 
helemaal niet bestaan. De 
strijd gaat over de aard van de 
regels. Robert Reich heeft 
indringend beschreven hoe 
de spelregels in de Amerikaan-
se economie in de afgelopen 
decennia stelselmatig ten 
gunste van grote bedrijven en 
rijke individuen werden aan-
gepast en geïnterpreteerd. 
Reich, R.B. (2016), Saving Capi-
talism — For the Many, Not the 
Few. New York: Vintage Books. 

Zie ook mijn bespreking: 
Dankbaar, B. (2017) Boekbespre-
king: Saving Capitalism — For 
the Many, Not the Few van Ro-
bert B. Reich. ESB.nl. Interessant 
is dat de Britse Labour Party 
haar verkiezingsprogramma 
in 2019 voorzag van de titel 
‘For the Many, Not the Few’. 
Anders dan Reich sprak men 
echter niet van het ‘redden’ 
van het kapitalisme. Mis-
schien moet Labour ook daar 
naar de oorzaken van haar 
desastreuze nederlaag zoe-
ken.

7 We zien dan ook dat het aantal 
ambtenaren per inwoner 
stijgt met de omvang van de 
gemeente, wat strijdig lijkt 
met het veelgehoorde pleidooi 
voor het samenvoegen van 
gemeenten om door schaal-
groo�e meer efficiëntie te 
bereiken. Zie ook: h�ps://www.
aeno.nl/personeelsmonitor 

8 Van de Loo, H. (2020). Quadra 
Politica. Een praktische handrei-
king voor bestuurders die meer 
grip willen krijgen op hun amb-
telijke organisatie. Weert: Cel-
sus juridische uitgeverij.

9 Klassiek en nog steeds lezens-
waardig: Karl Polanyi (1944). 
The Great Transformation. The 
Politica land Economic Origins of 
Our Time. Boston: Beacon Press.

Ben Dankbaar Wat is er mis met marktwerking?
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Toezien op de menselijke 
maat in de publieke 
dienstverlening 
In reactie op het in november verschenen advies ‘Toezicht als 
tegenkracht’ rich�en de staatssecretarissen van Financiën een 
inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane op. Deze inspectie 
moet helpen de menselijke maat in de dienstverlening van de 
Belastingdienst terug te brengen.

MEIKE BOKHORST

Redactielid S&D, senior onderzoeker Universiteit Utrecht en WRR en penvoerder van het rapport ‘Toezicht als 
tegenkracht’

In de zomer van 2006 ging ik als ambtenaar 
mee met een werkbezoek van minister Don-
ner van Justitie aan de Belastingdienst. De 
directeur-generaal Belastingdienst Jenny 
Thunnissen verkondigde vol enthousiasme de 
nieuwe filosofie van het horizontale toezicht 
dat uitging van vertrouwen van de Belas-
tingdienst in de belastingplichtigen. Maar 
ze had wel een grote zorg. In 2005 was net de 
Belastingdienst/Toeslagen opgericht om een 
aantal inkomensafhankelijke regelingen voor 
zorg, wonen en kinderen te harmoniseren. Dit 
moest leiden tot meer transparantie voor de 
burger, vermindering van uitvoeringskosten 
en een effectieve aanpak van de armoedeval. 
De politieke verwachtingen waren hoog ge-
spannen, want de Belastingdienst was een 
succesvolle uitvoeringsorganisatie. Maar 
Thunnissen had in alle toonaarden bezwaar 
gemaakt, want na jaren van bezuinigingen 
kon de Belastingdienst die extra taak er echt 

niet bij hebben. Het enige wat ze niet had ge-
daan, was zwaaien met haar portefeuille.

Vijftien jaar later in 2020 kunnen we in het 
rapport van de commissie-Donner lezen dat 
de Belastingdienst die taak er inderdaad niet 
bij kon hebben en dat de uitvoering van het 
toeslagensysteem was ontspoord. Het systeem 
is voor veel burgers niet transparant, het effi-
ciëntie-denken is doorgeslagen en burgers die 
fouten hebben gemaakt bij hun toeslagaan-
vraag zijn onterecht als fraudeur aangemerkt 
en daardoor extra in de problemen gekomen. 
Om over vertrouwen van de dienst in belas-
tingplichtige burgers maar te zwijgen.

De verhoren in november van de Parle-
mentaire Ondervragingscommissie Kinder-
opvangtoeslag zijn massaal bekeken. Betrok-
kenen staken de hand zelden in eigen boezem, 
maar schoven de hete aardappel door. De 
minister-president sprak van een bal die het 
ravijn inrolde terwijl niemand een poot uit-
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stak. Die openbare verhoren roepen de vraag 
op waarom er niet veel eerder naar signalen 
uit de uitvoering werd geluisterd. Waarom 
zou een baas van een uitvoeringsorganisatie 
met de portefeuille moeten zwaaien om ge-
hoord te worden? Waarom worden uitvoer-
baarheidstoetsen niet openbaar gemaakt bij 
kabinetsformaties waarin politici besluiten 
over stelselwijzigingen? Waarom houden Ka-
merleden niet vaker technische briefings met 

ambtenaren van uitvoeringsorganisaties en 
laten zij hun eigen moties en amendementen 
niet systematisch toetsen op uitvoerbaarheid? 

De problemen zijn niet uniek voor de Be-
lastingdienst. De Tijdelijke commissie Uitvoe-
ringsorganisatie (TCU) van de Tweede Kamer 
doet momenteel onderzoek naar problemen 
bij uitvoeringsorganisaties die de burger 
raken. Aanleiding vormden de aanhoudende 
klachten over uitvoerende overheidsinstanties 
als het CBR, de Belastingdienst en het UWV. De 
Kamer signaleert dat burgers niet altijd cen-
traal staan en dat er regelmatig incidenten zijn, 
zoals te lange wach�ijden. Om te voorkomen 
dat burgers vastlopen in we�en, regels of over-
heidssystemen is volgens de Kamer de aanwe-
zigheid van de menselijke maat noodzakelijk. 
De vraag is vervolgens hoe het parlement de 
uitvoerbaarheid van beleid (beter) kan waar-
borgen met oog voor ‘de menselijke maat’.1 

Op 10 december 2019 is er Kamerbreed een 
motie aangenomen om het toeslagenstelsel af 
te schaffen en alternatieven te onderzoeken, 
omdat dit stelsel de zelfredzaamheid en het 

doenvermogen van veel burgers overschat.2 
De keuze voor een alternatief financierings-
systeem is een van de belangrijkste beslissin-
gen bij de komende kabinetsformatie. Maar 
voordat het alternatief in een nieuw kabinet is 
uitonderhandeld en geïmplementeerd, zullen 
jaren zijn verstreken. En ook een alternatief 
systeem zal niet perfect zijn. Medewerkers 
van de Belastingdienst kunnen daar niet op 
wachten en hebben nu de ruimte en steun 
nodig om schade te herstellen en problemen 
op te lossen. 

Om het vertrouwen in de Belastingdienst 
te versterken, hebben de staatssecretaris-
sen Financiën Vijlbrief (Fiscaliteit en Belas-
tingdienst) en Van Huffelen (Toeslagen en 
Douane) besloten om extern toezicht op de 
Belastingdienst in te stellen.3 De verwachting 
is dat extern toezicht in de vorm van een in-
spectie bijdraagt aan het vergroten van het 
vertrouwen in en beter functioneren van de 
Belastingdienst. De instelling van een inspec-
tie op de domeinen Belastingen, Toeslagen 
en Douane hebben de staatssecretarissen van 
Financiën overgenomen uit het recente advies 
Toezicht als tegenkracht van prof. dr. Judith van 
Erp, mr. Jan van den Bos en prof. dr. Sigrid He-
mels.4 In dit artikel zal ik als penvoerder van 
dit advies ingaan op de vraag hoe zo’n externe 
toezichthouder kan bijdragen aan een betere 
kwaliteit van dienstverlening en kan zorgen 
dat kennis over de uitvoerbaarheid van regels 
tijdig wordt ingebracht in de politieke besluit-
vorming.5 

Inspectie op Belastingen, Toeslagen 
en Douane 

De Belastingdienst is de grootste uitvoerings-
organisatie van Nederland en alle burgers 
en bedrijven hebben ermee te maken. Voor-
heen werd de Belastingdienst geroemd als 
voorbeeld van een goed functionerende over-
heidsdienst.6 Inmiddels is een groot aantal 
problemen ontstaan bij de uitvoering van 
de regelgeving rondom belastingen en inko-
menstoeslagen. Die problemen spelen intern 

Directeur-generaal Jenny 
Thunnissen had in alle 
toonaarden bezwaar gemaakt 
tegen de komst van de dienst 
Toeslagen

Meike Bokhorst Toezien op de menselijke maat in de publieke dienstverlening
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bij de Belastingdienst, bij de aansturing van 
de Belastingdienst door het ministerie en in 
het complexe en veelvuldig wijzigende stelsel 
van regelgeving. Het politieke en maatschap-
pelijke vertrouwen in de dienst staat onder 
druk als gevolg van incidenten en tekortschie-
tende dienstverlening. 

De inspectie zal niet alleen toezicht houden 
op de uitvoerende diensten zoals de Belas-
tingdienst, maar ook op de uitvoering zelf. De 
inspectie moet daarnaast toezien op de taak-
formulering, de sturing en de continuïteit en 
de kwaliteit van de uitvoering. 

De zware vorm van toezicht die een inspec-
tie is, kan ook de noodzaak tot het instellen van 
toekomstige ad hoc onderzoeks- en adviescom-
missies beperken. De inspectie valt formeel 
onder het ministerie, maar handelt ‘vanuit 
een burgerperspectief’ en is onafhankelijk. De 
inspectie maakt eigen keuzes voor onderzoek, 
is onafhankelijk in het oordeel en de openbaar-
heid en legt publieke verantwoording af.

De inspectie Belastingen, Toeslagen en 
Douane zal toezicht houden op het brede 
overheidsdomein van belastingen, toeslagen 
en douane. Net zoals de Inspectie Justitie en 
Veiligheid toezicht houdt op het overheidsdo-
mein van onder meer de politie, het gevange-
niswezen en de vreemdelingenketen. En net 
zoals de Inspectie Veiligheid Defensie toezicht 
houdt op het overheidsdomein van defensie. 

Andere grote uitvoeringsorganisaties zoals 
het UWV en de Sociale Verzekeringsbank val-
len onder het toezicht van de Inspectie Sociale 
Zaken. Deze inspecties kijken niet alleen of de 
veiligheid- en kwaliteitszorg bij de diensten 
op orde is, maar kunnen de diensten ook in 
bescherming nemen wanneer ze politiek over-
vraagd raken of wanneer de minister onuit-
voerbare of niet-handhaafbare regels oplegt. 

Versterken van het maatschappelijk  
vertrouwen 

Burgers bevinden zich in een ongelijke 
machtsverhouding tegenover uitvoerings-
organisaties van de overheid, zoals de Belas-

tingdienst, het UWV of CBR. Voor het innen 
van belastingen en het controleren van 
uitkeringen hebben overheidsdiensten verre-
gaande bevoegdheden, die diep ingrijpen op 
de vrijheden van burgers. Deze bevoegdheden 
zijn met waarborgen omkleed en er is rechts-
bescherming. Maar de problemen met de toe-
slagen op de kinderopvang hebben laten zien 
dat die waarborgen te kort kunnen schieten 
en dat niet alle burgers hun rechten weten te 
beschermen. 

De wijze waarop uitvoeringsorganisaties 
hun taken uitvoeren, is van grote invloed op 
het vertrouwen van burgers in de overheid. 
Toeslagen zijn voor veel burgers noodzakelijk 
om rond te komen. Als er zaken structureel 
misgaan in het proces van belastingheffing en 
uitkeringsverlening, kan dit grote gevolgen 
hebben voor het leven van burgers en het ver-
trouwen in de overheid.

Het maatschappelijke vertrouwen in 
uitvoeringsorganisaties staat onder druk 
als burgers het optreden van de diensten als 
onrechtvaardig en niet transparant ervaren. 
Vertrouwen in de kwaliteit van dienstverle-
ning is een belangrijke voorwaarde voor de 
acceptatie en naleving van de verplichtingen.7 
Mensen zijn bereid om mee te werken als ze 
het gevoel hebben dat overheidsfunctionaris-
sen hen procedureel rechtvaardig behande-
len.8 Als de bejegening niet goed is, zullen 
mensen eerder geneigd zijn de overheid te 
wantrouwen.9 

Extern toezicht kan zichtbaar maken hoe 
overheidsdiensten omgaan met de uitoefe-
ning van hun taak. De toezichthouder kan 
de kwaliteit van publieke taakuitoefening en 
dienstverlening beoordelen aan de hand van 
kernwaarden, zoals integriteit, legaliteit, res-
ponsiviteit, dienstbaarheid en verantwoorde-
lijkheid. De toezichthouder kan ook achterha-
len in hoeverre deze dienstverlening bijdraagt 
aan normnaleving en vertrouwen.10 

De roep om toezicht op publieke dienst-
verlening komt niet alleen voort uit de maat-
schappelijke behoefte aan vertrouwen, maar 
ook uit de politieke behoefte aan grip. 

Meike Bokhorst Toezien op de menselijke maat in de publieke dienstverlening
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De Tweede Kamer heeft op 1 juli 2020 een 
motie aangenomen waarin de regering wordt 
verzocht in gesprek te gaan met de Nationale 
ombudsman en te onderzoeken of een spe-
ciale ombudsman voor belastingzaken een 
volgende stap kan zijn in het herwinnen van 
vertrouwen in onze instituties.11 

De Ombudsman heeft aangegeven daar 
geen heil in te zien, omdat wetgevers eerst ook 
de hand in eigen boezem moeten steken bij 
affaires zoals die met de kinderopvangtoeslag. 
De Tweede Kamer moet volgens de Ombuds-
man we�en en regels maken die eenvoudig 
zijn en die mensen kunnen begrijpen.12 Net 
als andere uitvoeringsorganisaties heeft de Be-
lastingdienst te kampen met jojobeleid vanuit 
de politiek. De politieke opdracht om strenger 
te handhaven kwam naar aanleiding van de 
Bulgarenfraude. Oost-Europese bendes schre-
ven hun landgenoten in als ‘spookburgers’ 
in Nederland en vroegen voor hen toeslagen 
en uitkeringen aan. Maar nadat ook burgers 
die kleine fouten in hun aanvraag maakten 
slachtoffer werden van die strenge handha-
ving, kwam het verwijt dat de handhaving te 
rigide was. 

Ook bij uitvoeringsorganisaties zoals de 
Sociale Verzekeringsbank en het UWV is er 
sprake van een jojobeleid dat gaat van strikte 
focus op handhaving naar meer aandacht 
voor dienstverlening en weer terug.13 Zeker 
bij incidenten is de neiging vanuit de Tweede 
Kamer groot om via de minister mee te stu-
ren op de uitvoeringspraktijk. Voor uitvoe-
ringsorganisaties is het vaak lastig om nee te 
zeggen tegen sterke wensen vanuit politiek 
en bestuur. Zeker als er extra budget beschik-
baar komt. Dat de politiek de uitvoering gere-
geld overvraagt, komt vaak past later aan het 
licht als er problemen in de dienstverlening 
ontstaan. 

De vraag is natuurlijk waarom het ministe-
ries zelf niet lukt om toezicht uit te oefenen op 
uitvoeringsorganisaties die rechtstreeks onder 
de ministeriële verantwoordelijkheid vallen. 

Zo werd als gevolg van de te royale vertre-
kregeling voor het belastingdienstpersoneel 

in 2015 de Belastingdienst onder verscherpt 
toezicht geplaatst van de Inspectie Rijksfi-
nanciën (IRF). Ook andere directies van het 
ministerie controleren de werkwijze van de 
Belastingdienst op het gebied van financiën, 
juridische zaken en communicatie. Het de-
partement checkt ook alle brieven die van de 
dienst komen, omdat in de Tweede Kamer ge-
regeld gebleken is dat informatie niet klopt. 
Deze interne controle versterkt in de praktijk 
echter vooral het wantrouwen en leidt on-
voldoende tot kwaliteitsverbetering van de 
dienstverlening. 

Sinds juli 2020 onderzoekt de Parlemen-
taire ondervragingscommissie Kinderopvang-
toeslag (POK) in hoeverre bewindspersonen 
betrokken waren bij de uit de hand gelopen 
fraudeaanpak, en de alles-of-niets-benadering 
bij de kinderopvangtoeslag. Daarnaast wil 
de commissie duidelijk krijgen waarom het, 
ondanks de signalen, tot 2019 duurde voordat 
erkend werd dat er problemen waren rondom 
de stopze�ing van toeslagen. De ondervra-
gingen moeten ook meer inzicht geven in de 
betrokkenheid van topambtenaren bij de poli-
tieke beslissingen.14 

Maar de Tweede Kamer moet ook de hand 
in eigen boezem durven steken. Bij de Belas-
tingdienst kampt men al decennia met steeds 
wijzigende en steeds ingewikkeldere regel-
geving als gevolg van de politieke ambitie 
om allerlei doelen via gedetailleerde fiscale 
maatregelen te realiseren. Bij de dienst Toesla-
gen worstelen medewerkers met de manier 
waarop ze maatwerk kunnen bieden en fraude 

Als de bejegening niet goed 
is, zullen mensen eerder 
geneigd zijn de overheid 
te wantrouwen
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kunnen voorkomen. Het toeslagenstelsel is 
ook vanuit burgerperspectief onhoudbaar, 
omdat mensen soms achteraf grote som-
men geld moeten terugbetalen. Zolang het 
de politiek niet lukt om een alternatief stel-
sel te ontwikkelen van bijvoorbeeld directe 
financiering aan kinderopvangorganisaties, 
hebben uitvoeringsambtenaren meer ruimte 
voor maatwerk nodig. 

Meer ruimte voor maatwerk bij  
uitvoeringsorganisaties

In het eindadvies Omzien in verwondering 
(maart 2020), concludeert de adviescommis-
sie uitvoering toeslagen onder leiding van 
Donner dat de overheid niet met regels en 
waarborgen alle toekomstige problemen 
kan voorkomen. De commissie pleit daarom 
voor een versterking van het institutionele 
vermogen om effectief te kunnen reageren als 
zaken misgaan, waaronder het scheppen van 
mechanismen die het mogelijk maken tijdig 
te signaleren dat er mogelijk ‘missers’ zijn 
begaan, en in de nodige bevoegdheid om ‘mis-
sers’ te herstellen. 

Ook pleit de commissie voor meer ambtelij-
ke professionaliteit, waarbij ambtenaren oog 
dienen te hebben voor de vraag of effecten van 
beleid de publieke belangen nog wel dienen. 
Ambtenaren zijn immers niet alleen uitvoer-
ders van politieke wensen van bewindslieden 
of de Tweede Kamer, maar ook zelfstandige be-
hartigers van het algemeen belang. Ze moeten 
tegenspraak kunnen bieden. 

Als processen rechtmatig zijn, maar toch 
tot scheve uitkomsten leiden, moet dat tot 
heroverweging kunnen leiden. De Belasting-
dienst moet ook gevoeligheid ontwikkelen 
voor signalen waar men wel en niet op moet 
reageren. Mocht er toch iets misgaan, dan 
moet de dienst over mogelijkheden beschik-
ken voor het repareren, herstellen en herzien 
van onbehoorlijkheden. Gezien de massaliteit 
en complexiteit van de werkprocessen zul-
len er in de toekomst immers onherroepelijk 
dingen mis blijven gaan, die niet met regels 

of bestuurlijke maatrelen zijn op te lossen. De 
Belastingdienst zal zelf de kwaliteitsbewaking 
van de werkprocessen op orde dienen te krij-
gen, aldus de commissie-Donner.

Toezien op publieke dienstverlening

De meerwaarde van de invoering van een in-
spectie op uitvoeringsdomeinen Belastingen, 
Toeslagen en Douane zit onder meer in het 
beschermen van de uitvoeringsorganisatie te-
genover de politieke en ambtelijke opdracht-
gevers. Een kwalitatief goede toezichthouder 
kan in dat spel toegevoegde waarde leveren 
door als onafhankelijke derde met gezag de 
uitvoerder (in dit geval de Belastingdienst) 
aan te spreken en te beschermen. 

De toezichthouder moet buiten de afspra-
ken met de opdrachtgever en de politiek 
blijven, maar kan wel de thermometer in de 
samenwerking steken om te kijken hoe het 
staat met de afspraken. Zijn de randvoorwaar-
den ingevuld? Deugt de regelgeving? Zijn de 
condities toereikend? 

Opdrachtgevers, zoals directeuren-gene-
raal van verschillende beleidsterreinen, zijn 
meestal geneigd de bezwaren van de uitvoe-
ring met meer geld af te kopen. De uitvoering 
durft daarop meestal geen nee te zeggen. De 
toezichthouder kan die dynamiek signaleren 
zonder verantwoordelijkheden over te ne-
men. De secretaris-generaal als eigenaar en de 
directeur-generaal als opdrachtgever kunnen 
ook in beeld komen bij de toezichthouder als 
de condities voor een goede taakuitvoering 
niet zijn vervuld of als opdrachten onuitvoer-
baar zijn.

Toezicht vanuit burgerperspectief 

Voor de vraag hoe toezicht aanvullend kan 
werken op bestaande checks and balances is 
het zinvol te kijken naar enkele buitenlandse 
voorbeelden waaraan de Belastingdienst zich 
kan spiegelen.15 Natuurlijk is elk belasting-
stelsel anders georganiseerd en zijn de dien-
sten ook elk ingebed in een andere politiek-
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bestuurlijke context. Toch is het interessant 
te zien dat in het buitenland beschermers 
van de rechten van belastingplichtigen zijn 
opgericht die elk op hun eigen wijze onder-
zoek of toezicht vanuit een burgerperspectief 
vervullen. 

Het International Bureau of Fiscal Do-
cumentation (IBFD) publiceert jaarlijks op 
basis van internationaal vergelijkend landen-
onderzoek (een enquête) The IBFD Yearbook 
on Taxpayers’ Rights.16 Onderdeel daarvan is 
informatie over de institutionele voorzienin-
gen voor de bescherming van rechten van 
belastingbetalers in verschillende landen. 
Onder andere Spanje, de Verenigde Staten en 
Australië scoren ‘goed’ in deze enquête op de 
organisatorische en institutionele voorzie-
ningen voor de bescherming van de rechten 
van belastingenbetalers. In deze landen 
ontstond, net als nu in Nederland, behoefte 
aan toezicht op de dienstverlening van de 
belastingdienst, aanvullend op instituties 
zoals de interne auditdiensten, algemene re-
kenkamers en nationale ombudsmannen. Als 
aanleiding voor die aanvulling werd bijvoor-
beeld gewezen op het grote en toenemende 
aantal fiscale klachten, het specialistische 
karakter van fiscale klachtbehandeling en het 
fundamentele rechtsstatelijke karakter van 
belastingheffing. 

Zowel de Raad voor de bescherming van 
rechten van belastingbetalers in Spanje, de 
Belasting Inspecteur-Generaal in Australië als 
de Belasting Pleitbezorger in de VS zijn vroeg 

of laat naast een specifieke Fiscale Ombuds-
manfunctie ook een algemenere onderzoeks- 
of toezichtfunctie gaan vervullen. Ze voeren 
algemene, thematische onderzoeken uit naar 
het functioneren van de belastingdiensten. De 
resultaten daarvan en hun aanbevelingen ma-
ken zij zelf openbaar en worden aangeboden 
aan het parlement. Dit is in Spanje en Austra-
lië ook meteen de grens van de bevoegdheden 
en interventiemogelijkheden. In de VS kan 
de Taxpayer Advocate ook nog bindende be-
sluiten nemen die de belastingdienst moet 
opvolgen over aanpassing van regelgeving of 
opschorten van belastinginning. 

Alle drie de organisaties hebben een onaf-
hankelijke positie ten opzichte van de belas-
tingdienst en de regering. Hier doet niet aan 
af dat zij organisatorisch zeer verschillend 
zijn gepositioneerd: respectievelijk als onder-
deel van het ministerie van financiën (Spanje), 
als onafhankelijke staatsinstelling (Australië) 
en onderdeel van de belastingdienst (VS).17

Ten slo�e is nog vermeldingswaard dat alle 
drie de landen een zogenoemde Taxpayer Bill of 
Rights18 hebben, oftewel een handvest voor de 
rechten van belastingbetalers. 

Dit handvest lijkt een belangrijk referen-
tiekader voor de fiscale ombudsman/toezicht-
houder en voor de belastingdiensten zelf. Uit 
het vergelijkend onderzoekt blijkt dat meer 
landen een dergelijk handvest gebruiken voor 
de bescherming van belastingbetalers. Neder-
land kent een dergelijk handvest niet. 

In 2016 publiceerde de Europese Unie wel 
Richtsnoeren voor een model voor een Europese 
code voor de belastingplichtige die in haar op-
tiek kan zorgen voor, ‘[..] een evenwicht tussen 
de rechten en de verplichtingen van zowel de 
belastingplichtigen als de belastingdiensten. 
Deze code is gebaseerd op de belangrijkste 
algemene beginselen en goede praktijken in 
de lidstaten die nu�ig worden geacht voor 
een verbeterde samenwerking en meer ver-
trouwen tussen de belastingdiensten en de 
belastingplichtigen. [..]’. 19 

Het model werkt onder meer de volgende 
algemene beginselen: rechtmatigheid en 

Toezicht biedt geen oplossing 
voor structurele weeffouten 
en problemen, zoals die 
bestaan in het toeslagen-
stelsel
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rechtszekerheid; non-discriminatie en gelijk-
heid van belastingplichtigen; vermoeden 
van eerlijkheid; hoffelijkheid en respect; eer-
biediging van het recht; onpartijdigheid en 
onafhankelijkheid; fiscale geheimhouding en 
gegevensbescherming; privacy en vertegen-
woordiging. 

Deze code is niet verplicht in lidstaten van 
de Europese Unie, maar dient als een model 
dat kan worden gevolgd. De Europese Com-
missie heeft wel aangekondigd uiterlijk in 
2021 te willen komen met een ‘Charter on 
taxpayer’s rights’ waarin de balans zal worden 
opgemaakt van de bestaande rechten van 
belastingbetalers op grond van het EU-recht, 
met een aanbeveling aan de lidstaten om de 
implementatie van de rechten van belasting-
betalers te vergemakkelijken en belastingver-
plichtingen te vereenvoudigen.20 De inspectie 
Belastingen, Toeslagen en Douane zou deze 
rechten voor Nederland kunnen uitwerken in 
een toezichtkader. 

Reflectief toezicht op de uitvoering

Met de parlementaire verhoren nog vers in 
het achterhoofd en de kabinetsformatie in 
het verschiet, is maatwerk in de publieke 
dienstverlening een van de belangrijkste 
opgaven. Veel politieke aandacht zal uitgaan 
naar het ontwikkelen van een alternatief 
voor het toeslagenstelsel. In elk stelsel is er 
balans nodig tussen handhaven van regels 
en maatwerk in dienstverlening. En er is een 
onafhankelijke instantie nodig die die balans 
bewaakt. Een extern toezichthouder op pu-
blieke dienstverlening — zoals de ingestelde 
inspectie voor Belastingen, Toeslagen en Dou-
ane — kan de minister en de Tweede Kamer 
periodiek over de kwaliteit van de uitvoering 
informeren en daarbij tijdig problemen sig-
naleren en agenderen. 

Deze reflectieve functie van toezicht is 
gericht op het verbeteren van het stelsel en 
het versterken van het leervermogen van or-

ganisaties. Een inspectie werkt vanuit kennis 
van de organisatie die in de loop van de jaren 
wordt opgebouwd. Dat kan de continuïteit 
van de aansturing bevorderen en de incident-
gedrevenheid waar we nu zo’n last van hebben 
wat afremmen. 

Reflectief toezicht heeft een signalerende 
functie. De meerwaarde van het toezicht zit 
in het boven tafel krijgen van informatie en 
in de diagnose en analyse. De minister kan op 
grond van het advies maatregelen nemen. Op 
basis hiervan kan het perspectief van burgers 
meer stelselmatig aandacht krijgen in de be-
leidscyclus en prioriteit krijgen in de aanstu-
ring van de uitvoering. Door de transparantie 
en verantwoording te versterken, kan dit soort 
extern toezicht bijdragen aan een herstel van 
vertrouwen in de overheid. De onafhankelijk-
heid en deskundigheid van de inspectie zijn 
daarbij essentieel voor een gezagvolle taakui-
toefening. 

Maar toezicht is geen wonderolie en geen 
oplossing voor structurele weeffouten en 
problemen, zoals die bestaan in het toeslagen-
stelsel. Voorkomen moet worden dat de in-
spectie een duizenddingendoekje wordt waar 
ambtelijke of politiek verantwoordelijken 
zich achter verschuilen. Een inspectie is geen 
bliksemafleider. De inspectie moet ook geen 
werk over of dubbel doen. Het is vanuit extern 
toezicht lastig om de interne kwaliteitszorg te 
verbeteren als de organisatie daar zelf onvol-
doende op is gericht. Als interne checks and 
balances niet goed werken, wordt van een ex-
terne toezichthouder al snel het onmogelijke 
gevraagd.21 

De toegevoegde waarde van de inspectie is 
het signaleren van feilen in de uitvoering (de 
diensten), de taakformulering (de opdrachtge-
vers) en het toezicht op de uitvoeringspraktijk 
(de eigenaar). De inspectie doet dit uiteraard 
zonder iets te vinden van politiek-bestuurlijke 
overwegingen, maar kan wel waarschuwen 
over de uitvoerbaarheid van politieke wensen 
en tegenkracht bieden.
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*Ik loop vaak naar de Berkel, een kleine rivier die ontspringt in Duitsland en na 110 kilo-
meter in de IJssel stroomt, een grotere rivier. De mens heeft altijd gesleuteld aan de 
Berkel. Er zijn bijvoorbeeld stuwen. Dat betekent dat je alleen met lichte bootjes de 110 
kilometer kunt afleggen, bij elke stuw moet je je bootje uit het water trekken om het 
verderop weer te laten zakken. Ik maak elke dag een wandeling door de omgeving, vaak 
naar de dichtstbijzijnde stuw. De paden zijn daar smal, het landschap is eenkennig, 
grillig, bemoeizuchtig, vriendelijk, chagrijnig, meegaand en doortastend. Je hoort er 
hanen en kalkoenen, boeren en boswachters. Je begrijpt niet wat het leven betekent, 
maar je probeert er iets van te maken. Je groet onbekende mensen die misschien iemand 
vermoord hebben. Ik doe op een zeer smal pad een stap opzij voor een vrouw op een 
racefiets, ze kijkt me woedend aan omdat ze moet remmen. Ze schreeuwt of ik niet kan 
uitkijken. Mij valt op dat ze dikke dijen en grote borsten heeft, ik groet haar vriendelijk. 
Van mij krijgt ze geen kans om mannen te haten.*

Dit korte verhaal heb ik gepubliceerd, vervolgens ben ik in slaap gevallen. Als ik  wakker 
word is er veel tijd voorbijgegaan. Ik herinner me dat ik een treinreis naar Wenen 
 geboekt heb. Tot m’n opluchting vind ik de envelop met de papieren in de kast naast 
het bureau. De volgende dag zit ik in de trein naar Wenen, waar ik in de jaren vijftig met 
mijn ouders veertien dagen ben geweest. Voor mijn vader was het geen vakantie, hij 
handelde in drukmachines en moest leveranciers en klanten bezoeken. We zagen hem 
onregel matig. Mijn moeder wist de weg, ze was in 1920 in Wenen geboren en had mijn 
vader na de oorlog in Amsterdam ontmoet. Later zijn we nog een keer in de vakantie 
naar Oostenrijk teruggeweest, in Klagenfurt am Wörthersee. Nu, in november 2020, ben ik 
alleen thuis als er geklopt wordt. Het is de vrouw op de racefiets die zo kwaad op me was 
op het smalle pad. Ze heeft het verhaal gelezen en heeft spijt, ze biedt haar excuses aan. 
Die aanvaard ik natuurlijk, ze had ook een steen door het raam kunnen gooien.

Spijt

A. L. Snijders



S &   D Jaargang 77 Nummer 6 December 2020

7272

—  Samen uit de crisis! 4 – 50 (Zie ook: Van den 
Bergh, Jurjen; Biemans, Mirthe; Hormes, 
Erik; Murawski, Sara; Oosterwijk, Rinse & 
Kooistra, Sybren)

Bokhorst, Meike 
—  Den Haag Zuidwest heeft een lange adem  nodig 

3 – 56
—  Toezien op de menselijke maat in de publieke 

dienstverlening 6 – 63
Boomsma, Daniël 
—  Dansen met de sociaal – democraten 1 – 55
Bos, Maarten van den
—  ‘U woont hier en heeft dus het recht om er iets 

van te vinden’ 6 – 51
Bots, Rob 
—  Zet de belangenorganisaties uit het waterschap 

5 – 54 (Zie ook: Tönissen, Chris)
Bussemaker, Jet 
—  Van technocratie naar beleid met een hart 4 – 56
Cicchi, Lorenzo
—  Europese solidariteit in tijden van een pande-

mie 5 – 55 (Zie ook: Genschel, Philipp; Heme-
rijck, Anton & Nasr, Mohamed)

Claassen, Rutger
—  Een dashboard voor een intelligente 

 lockdown 6 – 26 
Creyghton, Camille 
—  Tijd, taal en waarde in de verbeelding van een 

duurzame toekomst 1 – 50
Daemen, Jose�e 
—  De politieke filosofie van de zekerheid 2 – 65
Damstra, Alyt 
—  De media als spelverdeler: over partijen, issues 

en eigenaarschap 3 – 42
Dankbaar, Ben 
—  Maak van het klimaatprobleem geen ‘maan-

landing’ 4 – 5 (Zie ook: Smals, Raphael en 
 Vissers, Geert)

—  Wat is er mis met marktwerking? 6 – 53
Dering, Patrick 
—  De Parijse School komt eraan 1 – 21

Aa, Paul van der 
—  Naar een realistisch activeringsbeleid van 

kwetsbare groepen 2 – 41
Andriessen, Iris 
—  Institutioneel racisme in Nederland 5 – 11
Asante Amma 
—  Luisteren 4 – 33
Asscher, Lodewijk
—  Om de zekerheid van het bestaan 6 – 14
Becker, Frans 
—  ‘Opdat wij onder onze voeten houden de vaste 

grond van dat, wat blijft’. Wiardi Beckman als 
verzetsman 1 – 67 (Zie ook: Becker, Tamara)

Becker, Tamara 
—  ‘Opdat wij onder onze voeten houden de vaste 

grond van dat, wat blijft’. Wiardi Beckman als 
verzetsman 1 – 67 (Zie ook: Becker, Frans)

Beer, Paul de
—  ‘Borstlap’ is pas het begin 1 – 15
—  Van winst en consumptie naar publieke 

 diensten 3 – 13 (Zie ook: Keune, Maarten)
—  Geloofwaardige post – coronapolitiek? 4 – 4
—  Van crisisbeleid naar crisisbestendig beleid 

5 – 29
Berg, J.Th.J van den 
—  Herstel, vernieuw en verbreed de bestaans-

zekerheid 2 – 57
Bergh, Jurjen van den
—  Samen uit de crisis! 4 – 50 (Zie ook:  Biemans, 

Mirthe; Bolhuis, Wimar; Hormes, Erik; 
 Murawski, Sara; Oosterwijk, Rinse & 
Kooistra, Sybren)

Biemans, Mirthe
—  Samen uit de crisis! 4 – 50 (Zie ook: Van den 

Bergh, Jurjen; Bolhuis, Wimar; Hormes, 
Erik; Murawski, Sara; Oosterwijk, Rinse & 
Kooistra, Sybren)

Bolhuis, Wimar 
—  Die tijd komt nooit meer terug? 2 – 4
—  Het we�elijk minimumloon moet omhoog, 

maar hoe? 4 – 34

Register S & D 2020
Vetgedrukte cijfers verwijzen naar het editienummer van deze jaargang. 



S &   D Jaargang 77 Nummer 6 December 2020

7373Register S & D 2020

Derksen, Wim 
—  Na corona 2 – 52
Dijk, Gijs van 
—  Kiezen voor een fundamenteel andere benade-

ring van werkloosheid 2 – 50
Doevendans, Sandra
—  Pauzeknop voor mensen met schulden 6 – 43 
Dubbelboer, Niesco
—  Directe democratie is niet voor bange mensen 

5 – 50 (Zie ook: Slikker, Pieter Paul)
Duyvendak, Jan Willem 
—  ‘In hun muziek zit geen melodie’ 1 – 24
Echtelt, Patricia van 
—  Vijf jaar Participatiewet 2 – 28
Eijgelaar, Eke 
—  Minder vliegen moet, maar hoe doen we dat? 

1 – 5 (Zie ook: Peeters, Paul) 
Eleveld, Anja 
—  Waar is de menselijke maat in de Participatie-

wet? 2 – 35
Elgershuizen, Marene 
—  Cultuurkruimels of broodfabriek 5 – 65
Erisman, Jan Willem
—  De economie van de landbouw 6 – 5 (Zie ook: 

Poppe, Krijn)
Genschel, Philipp
—  Europese solidariteit in tijden van een pande-

mie 5 – 55 (Zie ook: Cicchi, Lorenzo; Heme-
rijck, Anton & Nasr, Mohamed)

Hamans, Camiel
—  De transformatie van Midden en Oost – Europa 

2 – 15 (Zie ook: Wiersma, Jan Marinus)
Hemerijck, Anton
—  Europese solidariteit in tijden van een pande-

mie 5 – 55 (Zie ook: Cicchi, Lorenzo; Genschel, 
Philipp & Nasr, Mohamed)

Hormes, Erik
—  Samen uit de crisis! 4 – 50 (Zie ook: Van den 

Bergh, Jurjen; Biemans, Mirthe; Bolhuis, 
Wimar; Murawski, Sara; Oosterwijk, Rinse & 
Kooistra, Sybren)

Huis in ’t Veld, Ties 
—  Toen kwam de brand 5 – 5
Hurenkamp, Menno
—  Bevrijd van de gezelligheid 2 – 5
Jurgens, Erik 
—  Politieke correctheid als dogma 4 – 32

Kat, Marius 
—  De weg naar buiten: naar een actievere over-

heid en minder macht voor aandeelhouders 
3 – 24 (Zie ook: Tang, Paul)

Keune, Maarten 
—  Van winst en consumptie naar publieke 

 diensten 3 – 13 (Zie ook: Beer, Paul de)
Kleinknecht, Alfred 
—  De productiviteitscrisis vraagt om een Linkse 

Lente 1 – 41
Kleinknecht, Robert 
—  Een kritisch bedrijvenbeleid kan duurzame 

groei bevorderen 3 – 17
Kno�nerus, André 
—  Zet volksgezondheid en economie niet tegen-

over elkaar 3 – 31
Kok, Annemarie 
—  Koester de indirecte democratie 3 – 50
Kooistra, Sybren
—  Samen uit de crisis! 4 – 50 (Zie ook: Van den 

Bergh, Jurjen; Biemans, Mirthe; Bolhuis, 
Wimar; Hormes, Erik; Murawski, Sara & 
Oosterwijk, Rinse)

Koole, Ruud 
—  Rechtsstaat of rechtersstaat? 5 – 4
Kriens, Jantine 
—  Gemeenten krijgen hun begrotingen niet meer 

rond 4 – 11
Lieshout, Twan van 
—  Eigenbelang én Europese solidariteit 3 – 5
Linthorst, Marijke 
—  De overheid is geen marktpartij 1 – 4
—  Meer geld naar de zorg 2 – 72
—  Erkenning 3 – 4
—  GroenLinks? 6– 4
Magendane, Kiza 
—  Coronacrisis op het Afrikaanse continent  

4 – 23
Miedema, Arjan 
—  Een weg vooruit met zekerheid voor jongeren 

3 – 55
Miltenburg, Emily 
—  Intergratie is geen zaak van de buurt, maar 

van de samenleving 1 – 33
Minderhout, Willem 
—  Het referendum is een instrument voor 

dwinge landen 1 – 65



S &   D Jaargang 77 Nummer 6 December 2020

7474 Register S & D 2020

Mosselman, Kees 
—  Geef mensen recht op werk 5 – 39 (Zie ook: 

Muysken, Joan)
Murawski, Sara 
—  Samen uit de crisis! 4 – 50 (Zie ook: Van den 

Bergh, Jurjen; Biemans, Mirthe; Bolhuis, 
Wimar; Hormes, Erik; Oosterwijk, Rinse & 
Kooistra, Sybren)

Muysken, Joan 
—  Geef mensen recht op werk 5 – 39 (Zie ook: 

Mosselman, Kees)
Nasr, Mohamed
—  Europese solidariteit in tijden van een pande-

mie 5 – 55 (Zie ook: Cicchi, Lorenzo; Genschel, 
Philipp & Hemerijck, Anton)

Noten, Hendrik 
—  Het adagium van meer economische groei 

 voldoet niet meer 4 – 18
—  Werk minder, red de wereld 6 – 44
Oosterwijk, Gerard Rinse
—  Samen uit de crisis! 4 – 50 (Zie ook: Van den 

Bergh, Jurjen; Biemans, Mirthe; Bolhuis, 
Wimar; Hormes, Erik; Murawski, Sara & 
Kooistra, Sybren)

Peeters, Paul
—  Minder vliegen moet, maar hoe doen we dat? 

1 – 5 (Zie ook: Eijgelaar, Eke) 
Poppe, Krijn
—  De economie van de landbouw 6 – 5 (Zie ook: 

Erisman, Jan Willem)
Pu�en, Constant van der 
—  Bescherm de huurders in de vrije sector 4 – 44
Slikker, Pieter Paul 
—  Directe democratie is niet voor bange mensen 

5 – 50 (Zie ook: Dubbelboer, Niesco)

Smals, Raphael 
—  Maak van het klimaatprobleem geen ‘maan-

landing’ 4 – 5 (Zie ook: Dankbaar, Ben en Vis-
sers, Geert)

Snijders, A. L.  
—  De Liefde 1 – 74
—  Oudoom 2 – 73
—  Samen aanwezig 3 – 74
—  Kikker & pad 4 – 66
—  Lot 5 – 66
—  Spijt 6 – 71
Tang, Paul 
—  De weg naar buiten: naar een actievere over-

heid en minder macht voor aandeelhouders 
3 – 24 (Zie ook: Kat, Marius)

—  Niet strooien met geld 5 – 49
Tillaar, Marlieke van den 
—  Participeren in Baltimore 1 – 54
Tönissen, Chris
—  Zet de belangenorganisaties uit het water-

schap 5 – 54 (Zie ook: Bots, Rob)
Vissers, Geert
—  Maak van het klimaatprobleem geen ‘maan-

landing’ 4 – 5 (Zie ook: Dankbaar, Ben en 
Smals, Raphael)

Wiersma, Jan Marinus 
—  De transformatie van Midden en Oost-Europa 

2 – 15 (Zie ook: Hamans, Camiel)
Wolters, Lara 
—  Per direct gezocht: solidariteit binnen de Euro-

pese familie 2 – 6
Woltring, Naomi 
—  Over het neoliberalisme in de PvdA 5 – 22



S&D online lezen

Abonnees van S&D kunnen de meest recente artikelen direct 
online lezen. 

Wilt u S&D online lezen en/of per mail geattendeerd worden op 
nieuwe artikelen? Geef dan uw naam en e-mailadres aan ons 
door via send@wbs.nl. Wij sturen u vervolgens de gegevens toe 
waarmee u een account kunt aanmaken op de website van de 
Wiardi Beckman Stichting.



JAARGANG 77 NUMMER 6 DECEMBER 2020

S
O

C
IA

L
IS

M
E

 &
 D

E
M

O
C

R
A

T
IE

 JA
A

R
G

A
N

G
 7

7
  N

U
M

M
E

R
 6

 D
E

C
E

M
B

E
R

 2
0

2
0

3 Redactioneel Houvast
4 Column Marijke Linthorst GroenLinks?  
5 Jan Willem Erisman & Krijn Poppe De economie van de landbouw

14 Den Uyl-lezing Lodewijk Asscher Om de zekerheid van het bestaan
26 Rutger Claassen Een dashboard voor een intelligente lockdown 
43 Column Sandra Doevendans Pauzeknop voor mensen met schulden  
44 Hendrik Noten Werk minder, red de wereld 
51 Over beginselen Maarten van den Bos ‘U woont hier en heeft dus het recht 
  om er iets van te vinden’

53 Ben Dankbaar Wat is er mis met marktwerking? 
63 Meike Bokhorst Toezien op menselijke maat in publieke dienstverlening   
71 A. L. Snijders Spijt
72 Register 2020


	SenD_2020_01
	SenD_2020_02
	SenD_2020_03
	SenD_2020_04
	SenD_2020_05
	SenD_2020_06



