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Inleiding: Waar het om gaat 

Deze nota gaat over de paradox dat de werkloosheid 
hardnekkig en groot is, terwijl veel werk dat gedaan 
moet worden blijft liggen; er is geen geld voor, 
terwijl de samenleving tegelijkertijd rijk is. Sinds 
1981 is er een overschot op de betalingsbalans. 
Bovendien investeert Nederland aanzienlijk meer in 
het buitenland, dan het buitenland in Nederland 
(*1). Om de Nederlandse economie in een snel veran
derend Europa voor de toekomst veilig te stellen, 
zijn investeringen in de infrastructuur (transport 
van mensen, goederen en informatie) hard nodig. Er 
moet veel meer geld worden gestoken in stadsvernieu
wing en milieubescherming. Maar het geld wordt daar 
niet aan uitgegeven, net zo min als de sociale 
zekerheid en het zorgniveau op het gewenste peil 
worden gehouden, omdat dat zou leiden tot vergroting 
van het financieringstekort; en dat betekent het 
doorschuiven van lasten naar de toekomst. 

Het lijkt erop dat wij moeten kiezen tussen twee 
kwaden. Niet investeren betekent een uitholling van 
de toekomstige economische positie van Nederland; 
wel investeren betekent het oplopen van de rentelas
ten op de staatsbegroting, en dus een kleinere fi
nanciele ruimte in de toekomst. 

De basisgedachte van deze nota is, dat dit dilemma 
vals is. Wij doelen daarbij niet op het "inverdie
nen" van investeringen, doordat na investeren na 
werk zou opleveren, wat làter een verhoogde belas
tingopbrengst zou geven. De effecten van inverdienen 
zijn vaak overschat, de nota gaat daar niet van uit. 

Het dilemma is vals, omdat wij weliswaar niet 
voldoende geld hebben, maar wel een enorme reserve 
aan arbeidskrachten. Niet de omvang van de 
uitkeringen, maar het falen in het productief maken 
van de beschikbare arbeid, is de oorzaak van het 
tekort aan middelen. Zo beschouwd is werkloosheid 
veel duurder dan de uitkeringen bedragen. Volgens 
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Okun, die in het begin van de jaren '70 het effect 
van werkloosheid op het bruto binnenlands product 
van de Verenigde Staten heeft berekend (*2), kost 
een procent werkloosheid de samenleving 3 % van dat 
bruto binnenlands product. Deze nota blijft aan de 
voorzichtige kant met de stelling dat de kosten van 
werkloosheid, tengevolge van uitkeringen en gederfde 
belasting- en premie-opbrengsten, minimaal gelijk 
zijn aan het bruto loon dat werklozen zouden kunnen 
verdienen als zij werk hadden. Werkloosheid betekent 
reeds daardoor maatschappelijke verspilling. 

De oplossing van de problematiek kan daarom niet 
liggen in minder werken, zoals b.v. arbeidsduurver
korting (met gedeeltelijke herbezetting) tot nu toe 
heeft gebracht. In Nederland wordt nu al aanzienlijk 
minder gewerkt per hoofd van de bevolking dan in het 
ons omringende buitenland, en nog steeds daalt het 
aantal gewerkte uren per hoofd, waardoor ook de pro
ductie per inwoner achter blijft bij de groei in het 
buitenland. Arbeidsduurverkorting kan die ontwikke
ling nog verder doen verslechteren. 

Deze nota biedt voorstellen om de hoeveelheid werk 
te vergroten. Werkgevers moeten ertoe gebracht wor
den meer mensen in dienst te nemen. Er wordt van 
uitgegaan dat zij dat slechts zullen doen wanneer de 
opbrengst van de productie van de nieuwe werknemer 
hoger is dan zijn of haar loonkosten bedragen. Die 
loonkosten moeten daarom verlaagd worden. Dat kan 
door de werkloosheidskasten om te zetten in werkge
legenheidspremies, die direct gekoppeld zijn aan het 
realiseren van meer 
beleid aangesloten 
Moor ). Op de korte 

werk. Hier wordt bij bestaand 
( voorbeeld de wet Vermeend I 
termijn redden we het echter 

niet uitsluitend met een extra groei in arbeidsja
ren. verreweg de meeste nieuwe werkgelegenheid in de 
laatste jaren is te danken aan het delen van arbeid, 
en omdat groei in het gewenste tempo niet af te 
dwingen is, blijft delen voorlopig nodig. Wij plei
ten daarom voor delen waar dat kan en tegelijker
tijd, ook daar waar gedeeld wordt, voor groeien. 
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De intensiteit van de aanpak (de hoogte van de 
premies) is afhankelijk van de ernst van de proble
men voor de betreffende categorie arbeid. Door de 
premies niet via generieke maatregelen aan te wen
den, maar selectief te richten, kunnen de loonkosten 
voor de moeilijkst plaatsbaren meer dan gehalveerd 
worden, zonder de lonen te verlagen. 

Mede door tegelijkertijd de werkgelegenheid in de 
breedte aan te pakken, worden verdringingseffecten 
voorkomen. De voorstellen hebben daarom niet alleen 
betrekking op langdurig werklozen, maar ook op kort
durig werklozen en werkenden. Zo vergroot invoeren 
van bonussystemen met behulp van werkgelegenheids
preiDies werkgelegenheid van alle categorieën arbeid. 

Voorgesteld wordt arbeidscontracten zodanig op te 
stellen dat de loonkosten relatief het laagst zijn 
voor die categorieën arbeid, waarvoor de arbeids
markt ruim is, opdat de werkloosheid verder door de 
werking van de markt opgelost kan worden. Werkge
legenheidspreiDies moeten dat mogelijk maken en er 
voor zorgen dat lage loonkosten slechts ten dele in 
de hoogte van de lonen tot uitdrukking komen. Door 
in contracten vast te leggen hoe de hoogte van de 
premies op wijzigingen in de situatie op de arbeids
markt zullen reageren wordt een automatisch werkend 
mechanisme in werking gesteld, dat schommelingen in 
de conjuctuur niet zonder meer doorgeeft naar werk
gelegenheid. Integendeel, een arbeidsmarkt die zo 
reageert dempt de schommelingen van de economie. 
Idealiter zouden daartoe alle arbeidscontracten op 
den duur zo moeten worden ingericht. 

Voor die categorieën arbeid waarvoor de arbeids
markt uitgesproken ruim is wordt (zeker nu, in het 
begin) voorgesteld de arbeidsduur te verkorten, maar 
de premies daarbij zo aan te wenden, dat dit gebeurt 
met minimaal 100 % herbezetting, zodat per saldo 
meer werk wordt verricht. 

In principe is voor dit hele pakket maatregelen 
het gehele bedrag aan werkloosheidskasten (ca. f. 20 
miljard) ter beschikking, wat van een geheel andere 
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orde is dan de ca. f. 250 miljoen, die volgens het 
kabinetsplan in 1989 actief besteed zal worden. 

In deze nota worden de voorstellen zodanig 
uitgewerkt dat kostendekkendheid en selectiviteit 
gewaarborgd worden. De medewerking van alle betrok
kenen is daarbij noodzakelijk, en ook dat moeten de 
premies helpen bewerkstelligen. 

Het perspectief dat geboden wordt is, dat het spel 
op de arbeidsmarkt geen zero-sum game is. Het is 
mogelijk de werkloosheid zo op te lossen, dat elk 
van de betrokken partijen daar beter van wordt, en 
zonder dat het financieringstekort daarbij oploopt. 
Soms moet een geringe loonsverlaging, of het risico 
daarop, geaccepteerd worden in ruil voor betekenis
volle grotere zekerheid op het behoud van werk. 
Eenstemmigheid over de analyse en de grote lijnen 
van de oplossingen, die partijen samen moeten wil
len realiseren, zijn dan ook noodzakelijk. 

Werklozen voor de keus stellen, scholing te volgen 
of de uitkering te verliezen, zonder een baan of de 
garantie op een baan aan te bieden, is moreel niet 
verantwoord, vooral niet omdat het voor het oplossen 
van de werkloosheid niet nodig is. Het afschrijven 
van werklozen naar de categorie arbeidsongeschikten, 
teneide hen zo uit het bestand te manipuleren, is 
een minderwaardige, vermijdbare, dure "oplossing". 

Onnodig is het ook mensen te laten werken met een 
uitkering in speciale projecten of op grote schaal 
vrijwilligerswerk te laten doen en zo de marktwer
king te verstoren. Dit soort goedbedoelde acties 
werkt op den duur contraproductief, en zouden 
vervangen moeten worden door werk met volwaardige 
arbeidscontracten. 

Bij doelgerichte samenwerking is oplossen van het 
werkloosheidsvraagstuk mogelijk. Werk maken is werk 
willen maken. 
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Samenvatting en conclusies 

Door nu te starten met de samenvatting wordt het 
de lezer mogelijk gemaakt na hoofdstuk 3 eerst de 
concrete voorstellen te lezen, die in de hoofdstuk
ken 6 en 7 worden gedaan. In dat geval kunnen de 
hoofdstukken 4 en 5 met respectievelijk de analyse 
en de algemene voorwaarden voor de aanpak van de 
arbeidsmarkt, daarna helpen de gerezen vragen te 
beantwoorden. 

2.1 Samenvatting van de analyse 

Het aantal uren dat per hoofd van de bevolking 
gewerkt wordt ligt voor Nederland bijzonder laag en 
duidelijk beneden het aantal dat voor concurrerende 
industriële landen geldt. Bovendien is het werk 
onevenwichtig over de beroepsbevolking verdeeld, wat 
behalve economische ook grote sociale negatieve 
effecten heeft. veel arbeidskracht is onbenut. Dat 
is een verspilling, die ons veel kost. Zoveel, dat 
volgens onze berekening het 100 % subsidieren van de 
bruto lonen van alle werklozen daarmee gefinancierd 
zou kunnen worden. Gegeven de randvoorwaarden die 
wij stellen, wordt het spontaan oplossen van de 
werkloosheid door de werking van de arbeidsmarkt 
geblokkeerd. Immers wij eisen 1e: iedereen moet 
boven een afgesproken minimum (de armoedegrens 
genoemd) kunnen leven, en 2e: het minimumloon moet 
op een zekere afstand van dat minimum liggen. Extra 
arbeidskrachten worden slechts aangetrokken wanneer 
de extra opbrengsten de extra loonkosten vergoeden. 
Liggen die extra opbrengsten beneden de loonkosten 
behorend bij het minimumloon, dan wordt dat werk 
niet meer gedaan. De werkloosheid veroorzaakt een 
neerwaartse druk op de lonen. En aangezien er als 
gevolg van het vangnet een minimum loon is, lukt 
verder naar beneden drukken met in achtneming van 
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enige loondifferentiatie daar niet, en is de werk
loosheid het grootst voor de lager opgeleiden. De 
door opleidingsverschillen bepaalde tweedeling laat 
zien, dat de werkloosheid langer dan een jaar binnen 
de groep met als hoogste opleiding MAVO, 3 maal zo 
groot is als binnen de groep van hoger opgeleiden. 
Scholing is zowel voor ieder individu, als voor de 
gehele maatschappij van onschatbare waarde, en 
daaraan dient dan ook alles gedaan te worden wat in 
ons vermogen ligt. Maar de oplossing van het werk
loosheidsvraagstuk is daar niet primair en zeker 
niet uitsluitend van afhankelijk. Er blijft namelijk 
altijd een groep het minst geschoold, met het laag
ste inkomen. En voorzover de nieuw geschoolden niet 
de tekorten op de arbeidsmarkt opvullen, vervangen 
zij de minder geschoolden. Het inkomen van de laat
sten wordt nog stijver tegen het minimumloon aan
gedrukt en het werkloosheidspercentage binnen die 
groep kan daardoor zelfs hoger worden. Bovendien 
vervallen er mede als gevolg van het bestaan van 
minimum loonkosten steeds meer banen, (bewaking van 
b.v. fietsen; reparatie) en worden dienstverlenende 
functies door automaten overgenomen (drank-automa
ten, geld uit de muur). 

Deze analyse maakt het verleidelijk voor het 
oplossen van het werkloosheidsvraagstuk, toch te 
kiezen voor het verlagen van minimumlonen. Dat helpt 
weinig (*4) en is geen garantie voor een reële 
oplossing. Het is ook niet het hele verhaal. De 
nota laat zien, dat ook indien de minimumlonen op 
nul gesteld zouden worden, en de lonen zich ook naar 
beneden soepel aan de markt zouden aanpassen, er 
evenwicht bij grote werkloosheid mogelijk blijft, en 
zeker een tweedeling in een arme en in een gegoede 
en zelfs welvarende sector allesbehalve denkbeeldig 
is. Dat is zo, omdat de arbeidsproductiviteit in 
verschillende typen bedrijven sterk uiteenloopt. De 
toegevoegde waarde van de productie per werknemer in 
een grootschalig technologisch geavanceerd bedrijf, 
ligt nu eenmaal veel hoger dan de productie in een 
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eenvoudig kleinschalig bedrijfje. Aangezien de op
brengst per werknemer verschilt kunnen en zullen ook 
de lonen sterk verschillen bij een arbeidsmarkt, 
waarbij de lonen zich aan de markt aanpassen. Het 
overhevelen van kantine personeel door Philips naar 
horeca bedrijven, maar ook het gebruiken van toele
veranciers van bv. schroeven en bouten uit klein
schaliger bedrijven zijn practische voorbeelden van 
de krachten die in de markt werken. Als de koop
kracht van de werknemers met de hogere lonen uit de 
grootschaliger bedrijven samen met de koopkracht van 
de kapitaalverschaffers voldoende hoog is, om het 
geproduceerde te kunnen kopen, is evenwicht mogelijk 
bij een grote werkloosheid, waarbij de werklozen 
(zonder uitkering) wel werk moeten vinden in een 
secondaire economie van kleinschalige bedrijfjes; in 
deeltijdbanen; met oproepcontracten, die echter een 
laag en onzeker inkomen opleveren dat ver beneden 
het door ons gestelde minimum kan liggen. En omdat 
we die armoede niet willen aanvaarden, zouden we 
bij een onvoldoende groei van het aantal banen de 
arbeid beter moeten delen, maar we grijpen slechts 
in door het instellen van een minimumloon. En dat 
leidt er dan toe, dat veel werk niet meer gedaan 
wordt, en er veel mensen zijn, die een inkomen 
hebben, zonder dat daarvoor gewerkt kan worden. 

2.2 Suggesties en conclusies 

1. Het gedwongen genieten van een inkomen waarvoor 
niet gewerkt kan worden, is tevens het handvat voor 
de oplossing. De samenhang tussen inkomen en werk 
wordt zo verbroken. De kosten daarvan voor de maat
schappij zijn erg hoog. Bij werkloosheid is het 
besparen op een arbeidskracht voor de werkgever 
besparen van de loonkosten, die grotendeels op de 
gemeenschap worden afgewenteld. Daarom zoeken we de 
oplossing in het beinvloeden van de beslissing van 
de werkgever, zodanig dat het afwentelen van die 
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kosten voorkomen wordt en dus niet in het loskoppe
len van inkomen van werk, maar in het in plaats 
daarvan, uitsluitend waar nodig, loskoppelen van de 
relatie loonkosten ... inkomen. Hiervoor kan recht
vaardiging gevonden worden in het feit dat het 
verschil in arbeidsproductiviteit en het daaraan 
gekoppelde verschil in lonen, veroorzaakt wordt door 
technologie en schaalgrootte verschillen, en niet 
door de inspanning van werknemers, die overigens op 
hetzelfde niveau werken. 

2. In de nota wordt voorgesteld inkomen en loon
kosten via het geven van werkgelegenheidspremies 
(WGP's) alleen voor die categorieën arbeid los te 
koppelen waarvoor een bepaalde ernst van werkloos
heid heerst. Telkens worden hoogte en aard van de 
WGP aan de werkloosheidssituatie van de betreffende 
categorie arbeid aangepast, en in contracten vastge
legd, opdat automatisch op wijzigingen in die situa
tie gereageerd kan worden. Op deze manier kan er 
voor gezorgd worden dat de WGP's gefinancierd 
kunnen worden uit het verminderen van de kosten die 
werkloosheid veroorzaakt, en kan kostendekkendheid 
ook op termijn gewaarborgd worden. 

3. Teneinde te kunnen vaststellen voor welke cate
gorie arbeid een WGP gegeven wordt, is het voor de 
lange termijn nodig arbeid eenduidig in categorieën 
in te delen. Voorgsteld wordt de markt ruim te 
noemen als werkloosheid met een duur langer dan 4 
maanden, meer dan 4 % van de betreffende categorie 
bedraagt; en krap, indien dit percentage onder de 
1 % komt te liggen. Gezien de hoge werkloosheid nu, 
is het niet nodig op die indeling te wachten. Om te 
beginnen kunnen WGP's voor het in dienst nemen van 
langdurig werklozen gegeven worden tot die 
werkloosheid is opgelost. 

4. Er worden twee soorten arbeidscontracten 
voorgesteld die als direct effect hebben dat het 
aantal te werken uren toeneemt. Deze contracten 
bevorderen dus regelrecht de economische groei: 

1e) De "bonuscontracten": 
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Deze contracten ZlJn in principe bedoeld voor alle 
CAO's in de marktsector. Dit type contracten ver
laagt de loonkosten van extra aan te nemen werkne
mers, zodat er als het ware een zuigkracht op 
arbeidskrachten vanuit gaat. Bovendien gaan bonus
systemen inflatie tegen. Werknemers kunnen daardoor 
echter er in loon op achteruitgaan. WGP's worden 
daarom hier in de vorm van belastingverlaging voor 
alle deelnemende werknemers voorgesteld, teneinde de 
nadelen van deze contracten op te heffen. Ruim 
2 mln. werknemers komen voor zo'n contract in 
aanmerking. Bij 30 % deelname is een groei van het 
aantal banen met 40 000 een voorzichtige schatting. 

2e) De "persoonlijke 4-dagen-contracten": 
Deze contracten zijn bedoeld voor de laagst 
geschoolden. Zij moeten werk dat niet meer betaal
baar is weer betaalbaar maken. voorkomen moet worden 
dat mensen die "te duur zijn" voor de arbeidsmarkt 
worden afgeschreven, en arbeidsongeschikt worden 
verklaard. Het doel is deze categorie mensen in 
staat te stellen om opnieuw werk te doen dat als 
onrendabel was afgeschreven. Bewaking, reparatie
dienstverlening, plantsoen-arbeid, verzorging, enz. 
zouden weer rendabel kunnen worden en voor de kwar
taire sector geldt dat voor hetzelfde budget meer 
mensen kunnen worden ingezet. Ruim 100 000 mensen 
met niet meer dan een basisopleiding zijn al meer 
dan 2 jaar werkloos, en komen voor dit type 
contracten in aanmerking. 

5. Tenslotte worden er twee soorten contracten 
voorgesteld die tot doel hebben het resterend 
arbeidsaanbod, dat niet door de groei wordt 
geabsorbeerd, door het delen van arbeid kansen te 
bieden. Uitgangspunt daarbij is dat het delen met 
minimum 100 % herbezetting gebeurt. Dat laat toe, 
dat ook hier het te werken aantal uren enigszins 
toeneemt. Bovendien wordt in de contracten opgenomen 
dat bij het krap worden van de arbeidsmarkt de 
arbeidsduur verlengd wordt. Voor beide contracten 
maken de WGP's dat de loonkosten per uur dalen, en 
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dat de lonen minder dalen dan de mate van 
arbeidsduurverkorting. 

1e) De "collegiale 4-dagen-contracten": 
Deze contracten zijn vooral bedoeld om de wat 

beter geschoolden onder de laag geschoolde langdurig 
werklozen (langer dan 1 jaar) aan het werk te krij
gen. Werkgevers kunnen van deze contracten gebruik 
maken zonder te hoeven uitbreiden. Op het in dienst 
nemen van elke langdurig werkloze kunnen vier reeds 
in dienst zijnde werknemers ook een 4-dagencontract 
krijgen. 
Deeltijdwerkers worden daarbij niet uitgesloten. 
Waar dat mogelijk is bieden 4-dagencontracten 
scholing aan. Op die manier kunnen werknemers tijd 
krijgen voor bij- of omscholing, terwijl de 
werkgever de verloren capaciteit met behulp van een 
langdurig werkloze kan aanvullen. Op grond van OSA
gegevens verwachten we dat maximaal 450 000 "oude" 
werknemers bereid zijn deel te nemen, en dat 
daardoor maximaal 150 000 langdurig werklozen een 
baan kunnen krijgen. 

2e) Elastische arbeidsduur: 
Dit type contracten is bedoeld om automatisch op 

de ontwikkeling op de arbeidsmarkt te kunnen 
reageren, en kan in principe in alle CAO's, en 
ook in de contracten voor de kwartaire sector 
worden ingebouwd. Uitgangspunt is, dat per categorie 
arbeid volgens een grove indeling, bekend is hoe 
ruim of krap de arbeidsmarkt is. Het doel is zodra 
werkloosheid binnen een bepaalde categorie arbeid 
zichtbaar wordt, loonkosten en arbeidsduur automa
tisch te verlagen. Zo kan worden bereikt dat het 
ontstaan van werkloosheid in welke categorie arbeid 
dan ook onmiddellijk wordt bestreden. Bij ruime 
arbeidsmarkt wordt er door de betreffende categorie 
arbeid korter gewerkt. Daartoe wordt minder dan 
evenredig loon ingeleverd, net als bij de 4-dagen
contracten, en ontvangt de werkgever een WGP die 
maakt dat de loonkosten per uur dalen. Loonfluctua
ties zijn geringer dan de fluctuaties in arbeidsu-
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ren, terwijl de loonkosten via lastenverlichting 
bij laagconjunctuur meer dalen dan de lonen, en bij 
hoogconjunctuur meer stijgen dan de lonen. Werkloos
heidsuitkeringen worden grotendeels vervangen door 
premies die ter financiering van het tegenkoppelsys
teem worden aangewend. Het aantal gewerkte uren gaat 
met de conjunctuur op en neer, maar het aantal 
werknemers blijft stabiel. voor dit type contracten 
is het niet mogelijk aan te geven hoeveel mensen 
daarvan kunnen profiteren. Het zijn contracten die 
weliswaar onmiddellijk effectief kunnen zijn, maar 
die voornamelijk bedoeld zijn op termijn preventief 
te werken, terreide in de toekomst 4-dagencontracten 
overbodig te maken. 

6. Samenvattend kunnen we stellen dat 4-dagencon
tracten samen met elastische arbeidsduur en het 
bonussysteem het budgettair neutraal realiseren en 
daarna handhaven van volledige werkgelegenheid haal
baar maken. Werkloosheidsuitkeringen en premies 
worden omgezet in werkgelegenheidspremies (WGP's). 
De WGP's maken het "arbeidsmarktconform" reageren 
mogelijk van arbeidsduur, lonen, loonkosten en van 
prijzen van producten en diensten. Zowel werknemers 
als werkgevers profiteren daarvan. Het voordeel voor 
de belasting en premiebetaler is een grotere werkge
legenheid met een groter aanbod van producten en 
diensten. Bij een teruglopende economie wordt een 
achteruitgang in het inkomen door alle werknemers 
gedeeld, waardoor die achteruitgang per werknemer 
gering kan blijven, en wordt die achteruitgang niet 
eenzijdig op werklozen en dus overwegegend op de 
laagst opgeleiden afgewenteld. Dat is de andere 
aanpak die we samen kunnen realiseren zonder het 
sociale vangnet of het financieringstekort in gevaar 
te brengen, mits de politieke wil daartoe gemobili
seerd kan worden: Werk maken is werk willen maken; 
dus alle hens aan dek! 
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"Alle hens aan dek", 
een onderschatte waarde? 

3.1 Materiele en immateriele waarde 

Met alle hens aan dek wordt bedoeld iedereen die 
wil en kan bij het arbeidsproces betrekken, teneinde 
met behulp van de als gevolg daarvan gegroeide ac
tieve beroepsbevolking, meer van de kwaliteit van 
het bestaan te kunnen realiseren, dan nu bij 1 tot 
1 , 5 mln. inactieven mogelijk is. "Alle hens" is 
ruimer dan alleen de werklozen. Het streven moet 
allereerst zijn, de bestaande werkloosheid op te 
lossen. Maar naarmate dat beter lukt, zullen ande
ren, die niet aan de definitie van werkloos voldoen, 
maar die graag willen deelnemen, of langer willen 
werken dan nu mogelijk is, moed vatten, en mee gaan 
doen. We zijn er daarom pas als werkelijk iedereen 
die kan werken, al is het tengevolge van een handi
cap misschien slechts gedeeltelijk, daartoe ook 
metterdaad instaat gesteld wordt. Waarom willen we 
dat, wat is de waarde van alle hens aan dek? 

Ons politiek uitgangspunt is het bevorderen van de 
kwaliteit van het bestaan (*5). Dat doe je door 
mensen in staat te stellen deel te nemen aan het 
arbeidsproces. Mensen met een betaalde baan worden 
in staat gesteld voor zich zelf te zorgen. Behalve 
de materiele waarde die daaraan gehecht kan worden 
spelen de immateriele waarden een grote rol. Waarden 
die meespelen kunnen b.v. zijn: de voldoening jezelf 
te kunnen ontwikkelen in het vak waar je voor bent 
opgeleid, het gevoel volwaardig mee te kunnen doen 
in het bouwen aan een bestaansmogelijkheid (niet 
alleen voor jezelf) en zo te voldoen-aan wat alge
meen als een plicht wordt gevoeld, een groter gevoel 
van eigenwaarde te hebben, jezelf nuttig en meer 
gerespecteerd en gewaardeerd te voelen door je omge
ving dan zonder die baan, enz. (*6). De kwaliteit 
van het bestaan is niet te meten zegt Russel L. 
Ackoff (*7), maar dat is ook niet nodig: "An alter-
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native to measuring the quality of live is partici
pative planning". voor ons onderwerp betekent dat: 
volwaardige deelname in het arbeidsproces moet 
mogelijk zijn. Dat is ook een eis van democratie, 
niet alleen mee mogen praten, maar ook mee mogen 
doen. We hebben het dan bovendien over het volwaar
dig mee mogen doen. Dat sluit werkverschaffing zoals 
de D.U.W. in de dertiger jaren met vaak nutteloos 
werk uit; dat houdt in, dat mensen kunnen werken in 
overeenstemming met hun capaciteit, aanleg en oplei
ding (zonodig na bij-, her- of omscholing). Er is 
een sociaal recht op arbeid (*8; *9), dat o.a. is 
vastgelegd in het Europees Sociaal Handvest, en 
recentelijk in de Grondwet, waarbij op volwaardige 
arbeid gedoeld wordt. Dat betekent dat de waarden 
voor de betrokkenen van "Alle hens aan dek" formeel 
erkend worden. Het recht op arbeid is niet afdwing
baar, maar de overheid dient het verwezenlijken 
en handhaven van volledige werkgelegenheid als een 
van haar voornaamste doelstellingen en verantwoorde
lijkheden te beschouwen. Volledige werkgelegenheid 
is bovendien niet alleen van betekenis voor de nu 
nog gedwongen inactieven, maar voor de maatschappij 
als geheel. Het leidt: tot een grotere productie, en 
meer inkomens uit die productie; tot minder armoede 
onder minima en minderheden, tot een grotere parti
cipatie van vrouwen, tot de mogelijkheid meer werk 
te maken van het verbeteren van de infrastructuur, 
het milieu, de zorgsector, enz. Gezien het grote 
aantal inactieven, die samen een enorme niet benutte 
arbeidscapaciteit vormen, wordt de waarde van "Alle 
hens aan dek" enorm onderschat, of het hebben van 
zoveel gedwongen inactieven wordt als niet of nauwe
lijks beinvloedbaar, als uitkomst van door de mens 
niet te veranderen processen beschouwd. Noch het 
eén, noch het ander is verantwoord, we dienen actief 
in te grijpen. Hoe, is onderwerp van deze nota. 

19 



3.2 Ernst van de werkloosheid 

Inhoeverre werkloosheid het gevolg is van frictie; 
aanpassingsproblemen tussen wat precies aan kwali
teiten wordt gevraagd, en het aanbod; conjucturele 
of structurele effecten; "vrijwillige", dan wel 
"natuurlijke" werkloosheid, is practisch niet te 
ontrafelen (* 11). Dat er belangrijke effecten zijn 
van de snelle veranderingen in de technologie, is 
onmiskenbaar, maar onduidelijk blijft wat het kwan
titatieve effect is op de ernst van de werkloosheid. 
Het jarenlang voortduren van een grote werkloosheid 
met een grote kern van hardnekkige langdurige wer
kloosheid kan je moeilijk conjuctereel, natuurlijk 
of vrijwillig noemen, en alleen al het voortduren 
ervan betekent dat er een aanzienlijke structurele 
component is. En dat is ernstig. En toch, het recht 
op werk mag dan erkend worden, waaraan getornd wordt 
is de ernst van de werkloosheid. De vervuiling van 
de bestanden wordt gehanteerd (o.a. door de voorzit
ter van het VNO) om het niveau van de werkloosheid 
te bagatelliseren, terwijl statistieken van de ar
beidskrachtentelling (*10;A1) laten zien dat het 
"onbenut arbeidsaanbod" groter is dan de geregi
streerde werkloosheid. verder blijkt de werkloosheid 
volgens de criteria van de "Internationale arbeids
organisatie (ILO) wat grootte orde betreft in de 
buurt van het vervuilde bestand te liggen, hetgeen 
verklaren kan, dat in deze nota nauwelijks verschil 
gevonden wordt tussen gevolgtrekkingen uit gegevens 
afkomstig van arbeidskrachtentellingen, en die afge
leid van het vervuilde bestand van de arbeidsbu
reaus. De ernst van de werkloosheid wordt ook niet 
weergegeven door dat ene getal, dat het aantal werk
lozen op een bepaald moment weergeeft. De duur van 
de werkloosheid is al een betere graadmeter voor de 
ernst daarvan. Nog duidelijker wordt de ernst van 
werkloosheid voor een werkloze weergegeven door het 
verloop van de uitsroomkans uit de werkloosheid die 
een werkloze heeft (figuur1). Stijgt die kans met 
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het voortschrijden van de tijd, dan heeft de zoek
inspanning effect, en is er perspectief, en is de 
werkloosheid niet ernstig. Dit is zo voor ca. een op 
de zes werklozen. Voor ca. 30 % van hen die werkzoe
ken blijft de kans op werk constant, ongeacht hun 
inspanning, en voor ruim de helft daalt de kans op 
werk elke maand verder, voor hen is de situatie echt 
uitzichtsloos. Daarom kan de ernst van de werk
loosheid het beste worden weergegeven door de ont
wikkeling in de tijd van de kans, die een werkloze 
op een baan heeft, gegeven de tijd dat hij of zij al 
werkloos is. Figuur 1 geeft weer hoe die kans zich 
in de tijd ontwikkelt. 

% 
kans op werk in de komende maand 

na ..... jaren werkloosheid 

1 3 

Jaren werkloos 

Fig. 
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verticaal is de uitstroomkans uit de werkloosheid 
uitgezet tegen horizontaal de duur van de werkloos
heid. We zien de eerste maand die kans scherp stij
gen, of hoog beginnen, mogelijk omdat het werk zoe
ken voor een deel al eerder begonnen was. Het werk 
zoeken leidt nog tot een stijgende kans op werk. Dat 
zou de normale en gezonde gang van zake moeten zijn 
en blijven. Echter na drie maanden daalt de kans op 
werk, om gedurende het eerste jaar verder constant 
te blijven. De echt kansrijken hebben het de eerste 
drie maanden gered, in een normaal tijdsbestek. voor 
hen die het dan niet gered hebben is het aanbod vele 
malen groter dan het aantal vacatures, zodat zij op 
een openvallend plaatsje moeten wachten. Zij komen 
als het ware in een grote wachtkamer vol met mensen 
en enkele deuren, die af en toe even open gaan om 
iemand die net in de buurt staat binnen te laten. 
Blijkt dat iemand te zijn, die al langer gewacht 
heeft, dan heeft hij of zij een grote kans weer te 
worden teruggestuurd. Dat leidt het eerste jaar er 
toe dat de uitstroomkans onafhankelijk is van de 
zoekinspanning. Zolang het tempo, waarmee de wacht
kamer vol stroomt weinig afwijkt van het uitstroom
tempo, betekent dat een constante uitstroomkans. 
Inspanning maakt die kans niet groter. Na een jaar 
neemt de kans zelfs af. Zo goed als het toeval is 
dat iemand voor een open deur stond, is het ook 
toeval dat iemand anders na een jaar nog in de 
wachtkamer zit. Mensen worden op grond van de duur 
van hun werkloosheid gestigmatiseerd, en zo tot 
langdurig werkloze gemaakt. Zolang de karakteristiek 
zo is, en de kans op een baan als gevolg van actief 
zoeken niet stijgt, is het ontoelaatbaar de schuld 
van werkloosheid bij de werkloze neer te leggen, of 
te suggereren dat die werkloosheid vrijwillig is. 
Tot dusver is de vorm van deze karakteristiek niet 
gewijzigd. Hetzelfde beeld wordt ook verkregen wan
neer de kansen voor jeugdigen worden weergegeven, 
waarbij de gegevens uit intervieuws zijn gehaald 
(*12). 
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In deze nota wordt verder het ruim ZlJn van de 
arbeidsmarkt als volgt aan de ernst van de werkloos
heid gerelateerd: De arbeidsmarkt wordt voor een 
bepaalde categorie werk ruim genoemd, als en zolang 
de uitstroomkans uit de werkloosheid naar betaald 
werk in de betreffende categorie werk, in de tijd 
gezien niet stijgt. Als de uitsroomkans in de tijd 
gezien daalt is de arbeidsmarkt erg ruim. We spreken 
derhalve van een krappe arbeidsmarkt wanneer de 
uitsroomkans voor de betreffende categorie arbeid in 
de tijd gezien stijgt. In het laatste geval is er 
voor de werkzoekende perspectief (A2}. 

3.3 Onbenutte werkkracht 

Teneinde een kwantitatief idee te geven van de 
omvang van de onbenutte werkkracht is onderstaande 
tabel ontleend aan de Arbeidskrachtentelling (AKT} 
1985, cijfers die dus niet onderhevig zijn aan de 
bestandsvervuiling (A1}. Volgens de door de AKT 
gehanteerde definitie waren er in 1985 750 700 
werklozen, waarvan 529 300 geregistreerd. 

Werkloos 
"Marginaal actief" 
Onvrijwillige deeltijd 
Onbenutte capaciteit 

750 000 
370 000 
120 000 
240 000 

Gedeeltelijk "arbeids-ongeschikten" zijn daar niet 
meegeteld. 

3.4 Participatie in Nederland minimaal 

De deelname aan het arbeidsproces in verschillende 
landen kan het beste vergeleken worden door die 
deelname uit te drukken in het aantal gewerkte uren 
per jaar per hoofd van de potentiele beroepsbevol
king. Onder de potentiele beroepsbevolking valt 
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iedereen tussen 15 en 65 jaar. In figuur 2 is hori
zontaal de factor uitgezet (als percentage meer 
arbeidsuren) waarmee de deelname in de aangeduide 
landen, die in Nederland overtreft. Door verticaal 
het werkloosheidspercentage weer te geven, hebben we 
de combinatie van actieve deelname en de hoogte van 
de werkloosheid in deze landen in beeld gebracht 
( * 13) • 
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Fig. 2 

Wat leert dit beeld ons? Ten eerste dat in landen 
met een hoog technologisch niveau een aanzienlijk 
grotere deelname bij een wezenlijk lagere werkloos
heid mogelijk is. Nog korter gaan werken, eerder met 
pensioen gaan, bestaande arbeid verder delen, zonder 
minimaal 100 % herbezetting te realiseren, zou Ne
derland wat participatie betreft steeds verder van 
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andere landen verwijderen. En minder uren werk per 
hoofd van de bevolking betekent ook bij gegeven 
productiviteitsverhoudingen minder re~el inkomen per 
hoofd van de bevolking. De productie per gewerkt uur 
ligt in Nederland inclusief het aardgas hoogstens 
nog slechts enkele procenten hoger dan in Duitsland. 
Dat was in 1974 nog 25 % en de productie per hoofd 
van de bevolking was toen nog iets hoger dan in de 
BRD, en dat ligt inmiddels 10 % lager. Als we willen 
voorkomen dat de regio Nederland straks in Europa 
tot de minder welvarenden gaat behoren, zullen we 
via investeren de arbeidsproductiviteit op peil 
moeten houden, en zullen we meer uren per hoofd 
moeten werken. Doen we dat niet, dan zullen allerlei 
voorzieningen onbetaalbaar worden. Met alle hens 
aan dek komt Nederland met 20 % meer actieven pas te 
liggen tussen de BRD en de VS in. De grens van het 
mogelijke is nog lang niet bereikt. Er moet gekozen 
worden tussen vrije tijd en voorzieningen, die 
steeds minder gemakkelijk met aardgas kunnen worden 
betaald. Wel of niet kiezen voor een verdergaande 
verhoging van de partcipatiegraad van vrouwen 
blijft voor de gehele maatschappij van belang. 

Een tweede opmerking heeft betrekking op het bui
ten de curve vallen van Denemarken. Dat kan mogelijk 
verklaard worden door de andere aard van de werk
loosheid in Denemarken. Er zijn daar meer mensen bij 
werkoosheid betrokken, maar gedurende een kortere 
tijd. Dit illustreert ons betoog dat het wat betreft 
de ernst van de werkloosheid niet in de eerste 
plaats om het bestand gaat, maar om de stroomcij
fers, met name om de uitsroomkans uit de werkloos
heid, die in Denemarken gegeven het werkloosheidsni
veau hoog ligt. 

3.5 Opbrengst volledige werkgelegenheid 

Terreide een kwantitatief idee te krijgen van de 
opbrengst van volledige werkgelegenheid voeren we 
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een gedachtenexperiment uit. Het experiment wil geen 
weg wijzen, en is in de gevolgde weg bewust niet 
realistisch, maar het wil plausibel maken dat het 
eindresultaat, een maatschappij waarin met alle hens 
aan dek, het werk dat gedaan moet worden, ook gedaan 
kan worden, re~el mogelijk is. Tevens wil het expe
riment zichtbaar maken onder welke voorwaarden dat 
zo is. Hoe dat eindresultaat bereikt zou kunnen 
worden wordt in hoofdstuk 5 besproken. 

Het gedachten-experiment: 
Stel werkgevers mogen gratis werklozen in dienst 
nemen. Er wordt voor een rechtvaardige toewijzing 
gezorgd. vraag en aanbod van arbeid worden zowel 
kwantitatief als kwalitatief op elkaar afgestemd. 
De bedrijfstijden mogen zodanig verlengd worden dat 
het beschikbare kapitaal de uitbreiding van de fac
tor arbeid geruisloos kan opvangen. De staat betaalt 
de extra werknemers, die tegen dezelfde voorwaarden, 
als hun vergelijkbare, al in dienst zijnde colle
ga's, worden aangenomen. Het enige wat werkgevers 
moeten betalen zijn de werkgeverspremies, de BTW 
over de toegenomen toegevoegde waarde en belasting 
over de gegroeide winst. De werkloosheid is opgelost 
als we aannemen dat werkgevers, ook in de kwartaire 
sector van dit aanbod gebruik maken, en waarom 
zouden zij dat niet doen. De vraag is wat gebeurt er 
nu? De loonkosten en dus ook de totale kosten per 
eenheid product zijn gedaald. Daardoor kan een gro
ter volume tegen lagere prijzen worden afgezet. 
Export en winsten stijgen, de koopkracht van uitke
ringstrekkers is toegenomen, het rijk ontvangt meer 
belasting, en de premiepotten meer premies, terwijl 
de uitkeringen dalen. De tabel laat zien hoe een en 
ander per saldo uitpakt. Er is in de tabel met netto 
lonen als kosten voor de overheid gerekend, omdat 
belasting en premies toch weer in de overheidskas 
en in de premiepotten terugvloeien. De gebruikte 
kengetallen zijn ontleend aan de "sociaal economi
sche maandstatistiek" van juni 1987. Omdat de nieuw 
ingetreden werknemers relatief jong en onervaren 
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z~Jn is hun netto loon op 90 % van het gemiddelde 
gesteld. Groep I omvat werknemers met een opleiding 
tot en met MAVO, groep II omvat de werknemers met 
een opleiding, die hoger is. (indeling en aantal 
wordt verklaard in pragraaf 4.1.2) 

Overheidskosten 680 000 netto 
Netto jeugdlonen tot 23 jaar: 
Vanaf 23 jaar; groep I 

groep II 
Totaal kosten overheid 

Netto besparing 
werkloosheids-uitkeringen 
Opbrengst werkgeverspremies 
Totaal opbrengst overheid: 

lonen ( 0.9 
180 000 * 
305 000 * 
195 000 * 

680 000 * 

* 
15 
24 
28 

15 

gemiddelde lonen): 

750 f. 2.8 mld. 

300 7.4 mld. 

980 5.7 mld. 

f. 15.9 mld. 

300 f. 10.4 mld. 
6. 1 mld. 

f. 16.5 mld. 

Ons gedachtenexperiment kan dus budgettair 
neutraal worden uitgevoerd. Er is zelfs een 
overschot, zonder dat de besparingen op de overbodig 
geworden uitgaven ten behoeve van werkloosheidsbe
strijding zijn meegerekend. We zijn nu in staat de 
prijsverlaging die in dit experiment optreedt te 
schatten: 
- Loonkostenniveau 

van 14 % nieuwe werknemers = 0.9 * gemiddelde 
-Daling loonkosten per eenheid product 

(wel 23 % werkgeverspremie betalen): 
1.23 * 0.9 * 14 = 10.2% 

-Loonkosten ca. 55 % van totale kosten 
-Import goederen en diensten ca. 24 % van alle 

"producten". 
-Daling prijzen daarom gemiddeld: 

0.55 * 10.2 * ( 1 - 0.24) 4.3% 
Met een koopkrachtstijging van 4.3 %, die boven op 

de koopkrachtstijging komt van de nieuwe werknemers 
ad 15.9-10.4=5.5 mld., is er voldoende ruimte voor 
belastingverhoging en voor het verscherpen van de 
regelgeving. Wanneer daartoe f. 5 mld. op jaarbasis 
wordt gereserveerd, gaat iedereen er in koopkracht 
nog iets op vooruit. De overheid kan werkgevers nu 
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verplichten milieuvriendelijker te produceren. In 
het algemeen kan de overheid het realiseren van meer 
maatschappelijke behoeften afdwingen, of met behulp 
van de gestegen belastingopbrengst zelf ter hand 
nemen of financieren. Indien nodig worden werkweek 
en bedrijfstijd verder verlengd bij gelijk blijvende 
lonen. Loonkosten dalen, en de koopkracht stijgt 
verder. Het onbetaalbaar zijn van voorzieningen is 
geen excuus meer, het gaat er om of men het offeren 
van vrije tijd voor de te realiseren doelen over 
heeft. En vrije tijd kan terug verdiend worden, of 
behouden blijven door winsten in automatisering en 
informatietechnologie te investeren. De economie is 
groeiend en zit op een hoger niveau bij volledige 
werkgelegenheid. 

Tot zover het gedachtenexperiment. Dat leert ons 
niet hoe het geschetste resultaat te bereiken, maar 
wel wat de opbrengst van volledige werkgelegenheid 
kan zijn. Het leert ons dat het in de inleiding 
weergegeven beeld van het effect van grotere werkge
legenheid een reëel bestaanbaar stadium in de ont
wikkeling is. Het is dus zinvol te onderzoeken 
waarom de economie daar niet heen beweegt (hfdst. 
4), en vervolgens vast te stellen hoe we kunnen 
bereiken dat dat wel gebeurt (hdst. 5 t/m 7). 

3.6 Kosten werkloosheid 

De kosten van werkloosheid voor de gemeenschap 
vormen het spiegelbeeld van de opbrengst van volle
dige werkgelegenheid, zoals in de vorige paragraaf 
weergegeven. In de inleiding werd al opgemerkt dat 
Okun de kosten uitdrukte in de grootte van de niet 
gerealiseerde opbrengst van het BBP (bruto bin
nenlands product). Dat zullen we hier nu niet doen, 
omdat we dat kostenniveau willen bepalen, dat we 
straks bij de bestrijding van de werkloosheid bud
gettair neutraal in een soort "terugploeg-operatie" 
als werkgelegenheidspremie kunnen inzetten. 
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Daartoe laten we de hoge immateriele kosten buiten 
beschouwing. De materiele kosten zijn opgebouwd uit 
kosten voor de overheid, bestaande uit uitkeringen 
en gederfde belasting en premie-opbrengsten. Alle 
kosten worden uitgdrukt in het bruto loon (BL) dat 
een werkloze in een baan zou kunnen verdienen. Ge
middeld zal iemand met een bruto uitkering van b.v. 
f. 18 000 niet meer dan f. 30 000 gaan verdienen. 
Dat is 66 % meer. In onderstaande berekening is dat 
als gemiddelde bovengrens gehanteerd. 

K 0 S T E N W E R K L 0 0 S H E I D 

-Uitkering U= (1 1.66) * BL 
-Belasting + Premie over meerinkomsten: 

0.4 * (1- 0.60) * BL 
-Werkgevers premies 
-Totaal gederfde belasting + premie B + P 
-Totaal werkloosheidskasten 

0.16 BL 
0.23 BL 

WK 

0.60 BL 

0.39 BL 
0.99 BL 

Daarbij hebben we de gederfde BTW over de toegeno
men toegevoegde waarde, en de gederfde winstbelsting 
over de gestegen winsten niet meegerekend. Het is 
dus zeker niet overdreven te stellen dat de werk
loosheidskasten voor de maatschappij minimaal gelijk 
zijn aan het bruto loon, dat een werkloze in een 
baan zou kunnen verdienen. Dat betekent dat wanneer 
de overheid het brutoloon aan de werkgever zou ver
goeden, de kosten voor de overheid niet toenemen. 
Dat is een basis gegeven voor de bestrijding van 
werkloosheid. 

3.7. Werk maken is werk willen maken 

3.7.1. Motivering 

Het geven van een motivering voor het bestrijden 
van werkloosheid zou overbodig moeten ZlJn. We heb
ben onszelf echter niet voor niets de vraag gesteld: 

29 



"Alle hens aan dek" is dat een onderschatte waarde. 
Onze conclusie uit de eerste 6 paragrafen van dit 
hoofdstuk kan niet anders dan tot een bevestigend 
antwoord op die vraag leiden. Elk van die paragrafen 
laat kwantitatief zien wat het belang van alle hens 
aan dek is. En het gegeven, van het jaar in jaar uit 
in feite aanvaarden van zo'n groot aantal onvrijwil
lig inactieven, bewijst dat we de waarde van alle 
hens aan dek met z'n allen schromelijk onderschat
ten. Dit hoofdstuk heeft kwantitatief laten zien hoe 
groot het belang van iedere burger bij volledige 
werkgelegenheid is. Dat belang moet de motivering 
kunnen zijn voor het effectief willen bestrijden van 
de werkloosheid. 

3.7.2. Doelstelling 

Gegeven het voorgaande kunnen we onze doelstelling 
nu als volgt vaststellen: 

Het doel is de werkloosheidsbestrijding effectie
ver te maken. Dat mag echter niet tenkoste van 
alles. Er zijn waarden die we niet voor dat doel 
willen opofferen. Daarom geven we hier aan welke 
wegen wij niet begaanbaar achten en waarom niet: 
1e) Nu maatregelen nemen, die schadelijk blijken 
voor de werking van de arbeidsmarkt op lange ter
mijn, moeten we natuurlijk niet doen. Dat lijkt een 
open deur intrappen. Maar het gevaar is groot, dat 
we b.v. via het inkrimpen van arbeids- duur en tijd 
zowel per jaar als per mensenleven waardevolle capa
citeitsbronnen niet benutten tot schade van de be
trokkenen en de maatschappij als geheel. 
2e) Het nu niet verbeteren, uitbreiden, en onderhou
den van onze infrastructuur (milieu, openbaar ver
voer, zorgsector) teneide via bezuinigingen nu 
daarop, werkgevers lastenverlichting te kunnen aan
bieden, in de hoop dat zo via een versterkte markt
sector, de werkloosheid opgelost kan worden, is een 
vorm van inverdienen die als niet effectief afgewe-
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zen wordt. Het niet aanpakken van deze zaken is nu 
beschikbare arbeid onbenut laten, en het is lasten 
verschuiven naar de toekomst, en dus een niet aan
vaardbare vorm van bezuinigen. 
3e) Het verlagen van het minimumloon, zoals ook door 
de SER voorgesteld, is een manier om ongeschoolde 
arbeid voor werkgevers weer aantrekkelijker te ma
ken. Ook het bezuinigen op uitkeringen leidt tot 
lastenverlichting, die voor het goedkoper maken van 
ongeschoolde arbeid kan worden aangewend. Via het 
vergroten van de verschillen, via een grotere loon
differentiatie tenkoste van de lagerbetaalden, en de 
niet actieven, is een hogere werkgelegenheid bereik
baar. Ook dit is een weg die wij niet zullen gaan. 
4e) Tenslotte geven wij de voorkeur aan maatregelen 
die budgettair neutraal zijn. Het stimuleren van de 
economie via overheids-tekorten kan werken, mits de 
lonen nominaal gehandhaafd blijven. Via een zo gege
nereerde, mogelijk lichte inflatie dalen de lonen 
reëel, en zitten we op een weg die we onder 3e) al 
hebben afgewezen. En als die loonmatiging niet ge
realiseerd wordt zitten we met een groeiend finan
cieringstekort, zodat ook de weg via het vergroten 
van het overheidstekort geblokkeerd is. 

Tot zover wat we niet willen. Wat we wel willen om 
onze doelstelling te bereiken is: 
1e) De werkloosheidskasten als financieringsbron 
voor de werkloosheidsbestrijding inzetten. 
2e) Mogelijke obstakels voor effectieve werkloos
heidsbestrijding weg nemen. Als er te weinig 
bereidheid is, de minderheid die aan het kortste 
eind trekt te helpen omdat de meerderheid vreest 
daarvoor te moeten inleveren, het belang voor de 
meerderheid zichtbaar maken en veilig stellen. Als 
steunmaatregelen te kostbaar worden, vooral wanneer 
ze niet tijdig opgeheven kunnen worden als ze over
bodig geworden zijn, automatisch terugdraaibaar 
maken. 
3e) De werking van de arbeidsmakt zowel met het op 
de lange als op de korte termijn verbeteren via 
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voorwaardenscheppend beleid van de overheid opdat 
partijen (werkgevers en werknemers) bereid zijn 
offers te brengen op grond van de voordelen die de 
overheid daar tegenover stelt, en wel zodanig, dat 
het wantrouwen t.a.v. de effectiviteit van de maat
regelen wordt weggenomen, en zodanig dat de voorde
len vanzelf weer wegvallen zodra er geen overschot 
van het arbeidsaanbod meer is. 
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Het probleem van de 
langdurige werkloosheid 

4.1. Structureel karakter 

4.1.1 Technologie-effect 

Inhoeverre technologische "vooruitgang" effect 
heeft op het vergroten van werkloosheid is moeilijk 
vast te stellen. Bestaand werk vergt minder arbeid, 
maar nieuwe producten en diensten, nieuwe beroepen 
zorgen voor nieuwe werkgelegenheid. Beide effecten 
wijzigen de vraag naar arbeid in een enorm tempo. 
Naar welke kant de balans uitsluitend als gevolg van 
technologie ontwikkeling doorslaat is niet bekend. 
Keith Newton en Norm Leckie (*11) geven een over
zicht van de groei (positief en negatief) van de 
werkgelegenheid in 10 jaar voor een groot aantal 
beroepen. Bovenaan staan beroepen in wiskunde, 
luchttransport en sociaal werk, met groeifactoren 
van respectievelijk 13; 7 ; en 6. Drie beroepen die 
het sterkst teruggelopen zijn, elk met ca. 70%, 
hebben betrekking op montage-werk in fabrieken, het 
bedienen van liften, en op het keuren en testen. Al 
is het niet mogelijk precies de grootte van het 
technologie-effect vast te stellen op het niveau van 
de werkgelegenheid, vast staat dat er op grote 
schaal herallocatie van beroepen plaats vindt. Er 
zijn dus zeker aanpassingsproblemen, en in dat kader 
is aandacht voor her- en bijscholing absoluut nood
zakelijk. De auteurs pleiten ervoor technologiewij
zigingen via een strategisch plan in te voeren waar
bij "het mens-systeem en het technologie-systeem" 
gezamenlijk als eenheid geoptimaliseerd wordt. Op de 
noodzaak tot scholing komen we in hoofdstuk 5 terug. 
Hoe belangrijk dit ook is, onze aandacht gaat nu 
eerst uit naar een heel ander aspect van technologie 
ontwikkeling dat in samenhang met schaalgrootte een 
structureel effect op werkgelegenheid kan hebben. 
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4.1.2 Schaalgrootte 

Hartin l. Weitzman stelt (*14) dat stijgende 
meeropbrengsten bij schaalvergroting het voornaamste 
obstakel voor werklozen vormen om productief te 
kunnen worden. Hij verklaart daarmee het bestaan van 
onvrijwillige werkloosheid in een evenwichtssi tua
tie. Omdat deze analyse past op wat we aan ver
schijnselen waarnemen, biedt het ons een handvat om 
de werkloosheid aan te pakken. Zelf geeft Weitzman 
in een tweede artikel en in een boek (*15; *16) aan 
dat bonussystemen een handvat kunnen zijn. Daarop 
komen we in paragraaf 5.4 terug. J.E. Meade vond de 
artikelen van Weitzman dermate belangwekkend dat hij 
daaraan een boek gewijd heeft (*17). We zullen aan 
het schaalgrootte-effect aandacht besteden omdat het 
helder maakt dat het loslaten van het minimumloon en 
het "soepel" naar beneden aanpassen van de lonen aan 
de marktmogelijkheden, niet automatisch leidt tot 
volledige werkgelegenheid maar wel kan leiden tot 
verpaupering van een deel van de bevolking. 

Samengevat, zonder telkens precies aan te geven 
wat Meade, Weitzman, of beide zeggen, komt hun ana
lyse op het volgende neer: 

De economie draait voor een belangrijk deel op 
ondernemingen, die producten aanbieden van verschil
lende kwaliteiten. Dat betekent dat ondernemers 
enige ruimte hebben om zelf hun prijzen te bepalen, 
alhoewel er voor hun producten of diensten "bijna
substituten" bestaan. Daarom is het hele betoog 
gebaseerd op monopolistische mededinging. Kenmerkend 
daarbij is dat het gaat om een groot aantal onderne
mingen, zodat ondernemers actie nemen met als uit
gangspunt, dat dit voor de anderen geen effect 
heeft. Bovendien is er sprake van toenemende op
brengsten bij schaalvergroting. Daarbij moeten we 
niet denken aan het samenvoegeng van diverse 
ondernemingen met verschillende product-programma's 
die naast elkaar blijven bestaan in één onderneming, 
want dat kan juist een verlaging van de productivi-
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teit tot gevolg hebben. Het gaat er juist om dat 
verschillende productie-eenheden die verwante of 
zelfs gelijke producten voortbrengen bijelkaar 
gevoegd worden. Dat laat hoge investeringen in nieuwe 
technologieën toe, die nieuwe ontwerpen mogelijk 
maken, die goedkoper te produceren zijn. Dit gebeurt 
steeds meer, en aan dat proces lijkt voorlopig nog 
geen einde te komen. De productie per werknemer 
stijgt dus bij het groeien van de productieschaal. 
Hier bestaat spanning tussen de vraag naar diversi
teit, wat hogere prijzen rechtvaardigt, en meer van 
hetzelfde, wat lagere prijzen mogelijk maakt. Meade 
laat zien dat het resultaat van die spanning is, dat 
het aantal ondernemingen, dat als gevolg van de 
werking van de markt ontstaat, aanzienlijk groter 
is, dan vanuit de consument gezien optimaal is (re
kening houdend met de waardering van consumenten 
voor kwaliteit en diversiteit). Zijn conclusie is 
dat "laissez faire" niet tot voor iedereen het 
ideale resultaat leidt. Belangrijker dan het niet 
optimaal zijn van de "prijs-kwaliteit-mix" is de 
vaststelling dat evenwicht binnen de gehanteerde 
modellen mogelijk is bij onvrijwillige werkloosheid. 
Waarom dat kan t.g.v. meeropbrengsten bij schaalver
groting wordt toegelicht via het aanhalen van een 
bericht op de voorpagina van de NRC van 5 mei j.l. 
( * 3) 

Het gaat over herstructurering bij Philips via 
e fficientere productietechnieken: "Dezelfde frabi
cage kan op ongeveer 40% van het huidige potentieel . 
. ... een van de lastigste problemen: hoe kom je van 
al die fabrieken en van al die mensen af. vandaag de 
dag is de eerste vereiste: schaalgrootte." 

Als gevolg van de schaalgrootte is de output van 
een werknemer aanzienlijk hoger dan in een klein
schalige economie mogelijk is. De looninkomens die 
in de grootschalige economie verdiend worden, kunnen 
en moeten dan ook een stuk hoger zijn dan in een 
kleinschalige economie. Wanneer de lonen zo hoog 
zijn, dat de koopkracht van de werknemers in de 
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grootschalige economie samen met die van de kapi
taalverschaffers voldoende groot is om het gepro
duceerde te kopen, dan is evenwicht denkbaar bij 
werkloosheid. Dat zo'n evenwicht stabiel kan zijn, 
kan in twee stappen toegelicht worden: 1e) Door aan 
te geven wat het verschil is met een evenwicht bij 
grotere werkgelegenheid, en 2e) door te laten zien, 
dat het uitsluitend door de werking van de markt, 
automatisch bewegen naar een hoger gelegen evenwicht 
niet gaat. Dat zullen we doen zowel voor een hoger 
gelegen evenwicht dat bereikt is zonder te 
investeren, als voor een evenwicht dat met extra 
investeringen gepaard is gegaan. 

Ad Hogere werkgelegenheid zonder investeren: 
Eerste stap, het nieuwe evenwicht: 
Het gaat ons om het nieuwe volume van de 

productie, het reële niveau van de lonen en de reè'le 
koopkracht bij dit nieuwe evenwicht. Aangezien het 
nominale niveau van de output door monetair en fis
caal beleid beinvloed wordt, en we die factoren niet 
in onze analyse betrekken, gaan we uit van een 
ongewijzigd nominaal niveau. Dat betekent dat de 
prijzen bij dit reëel hoger liggende evenwicht lager 
zijn. Er is niet geinvesteerd, en dat betekent dat 
er een verhoogde productie bereikt is, zonder dat er 
sprake is van schaalvergroting in vergelijking met 
het oorspronkelijke evenwicht. De werkgelegenheid 
ligt hoger, het aantal werknemers is dus toegenomen 
en als gevolg daarvan ligt de gemiddelde productie 
per werknemer, en daarmee het reële loon nu dus 
lager. De gegroeide productie wordt door meer mensen 
gedeeld. Het lagere reële loon betekent dat de oude 
werknemers er op achteruit zijn gegaan. Als gevolg 
van lagere prijzen zien de kapitaalverschaffers hun 
koopkracht stijgen. Het aandeel van de kapitaal
verschaffers in het totaal van de productie veran
dert daardoor niet, omdat het aandeel van de werkne
mers door de groei van hun aantal in dezelfde mate 
is toegenomen. Samen met het vergrootte aantal werk
nemers kunnen de kapitaalverschaffers de vergrootte 

36 



productie kopen waardoor het evenwicht stabiel kan 
zijn. 

Tweede stap, de weg naar het nieuwe evenwicht: 
De lonen gaan als gevolg van loonconcurrentie om

laag. Het verlagen van de lonen leidt in eerste 
instantie tot verlaging van de koopkracht. Alleen 
wanneer de andere ondernemers extra werknemers 
hebben aangetrokken, en tevens hun prijzen voldoende 
hebben verlaagd, ondervindt ondernemer "A" een reäle 
toename van de vraag, en zal dan meer werknemers 
aantrekken. Ondernemer "A" zal dus meer mensen aan
nemen als de vraag naar de producten van "A" stijgt 
doordat ook andere ondernemingen meer krachten 
aangetrokken hebben en per saldo meer loon zijn gaan 
uitbetalen. Daarom kan "A" meer afzetten en meer 
werknemers aantrekken om de toegenomen vraag te 
produceren. Hetzelfde geldt voor alle andere onder
nemers. De fundamentele vraag is echter, waarom zou 
de eerste ondernemer, die nog geen stijging van de 
vraag als gevolg van de groei van de rest onder
vindt, dit proces starten. Daartoe is geen aanlei
ding. Zo'n proces start niet sec door het aanbod van 
goedkopere arbeid dat op zich (afgezien van export) 
geen prikkel tot extra productie is. 

En nog afgezien van het startprobleem overschat
ten monopolistische ondernemers de elasticiteit van 
de vraag. Zij zijn bang de markt met te lage prijzen 
te verzieken, en waarschijnlijk is, dat prijzen 
daarom minder dalen dan nodig is om voldoende koop
krachtige vraag te scheppen. Dat is in combinatie 
met het startprobleem de reden waarom evenwicht 
denkbaar is bij ieder reäel loon, en gegeven de 
stand van de techniek en de schaal van de productie, 
bij de daarbij behorende niveaus van werkgelegen
heid. 

Voorwaarde voor evenwicht is slechts dat de inge
schakelde werknemers samen met de kapitaalverschaf
fers kunnen kopen wat zij geproduceerd hebben, en 
hoe meer werkenden daarbij betrokken zijn, gegeven 
het investeringsniveau, hoe minder dat per werknemer 
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opbrengt. Algemeen geldt bij afwezigheid van inves
teren: "vele varkens maken de spoeling dun". Dat 
maakt dat automatisch, door de werking van het 
marktmechanisme volledige werkgelegenheid bereiken 
een illusie is en daarom is investeren noodzakelijk 
om ook de meerderheid van grotere werkgelegenheid te 
kunnen laten profiteren. 

Ad hogere werkgelegenheid met investeren: 
Eerste stap, het nieuwe evenwicht: 
Ook hier zijn we geinteresserd in het reële 

niveau. Aangezien de schaal vergroot is, is zowel 
het aantal werknemers als de productie per werknemer 
toegenomen. Daardoor kan iedere werknemer meer kopen 
dan in de oude situatie, de reële lonen zijn 
toegenomen, en dat geldt voor meer werknemers. Wan
neer de kapitaalkosten niet wijzigen is de koop
kracht van werknemers en van kapitaalverschaffers in 
gelijke mate toegenomen. Samen kunnen zij het gepro
duceerde weer kopen. 

Tweede stap, de weg naar het nieuwe evenwicht: 
Ondernemer "A" zal nu investeren en meer mensen 

aannemen als de vraag naar zijn producten is 
toegenomen doordat de andere ondernemingen ook 
geinvesteerd hebben en meer mensen hebben 
aangetrokken, en dus meer lonen zijn gaan uitbeta
len, waardoor de koopkracht gestegen is. Hetzelfde 
probleem doet zich voor, wie start dat proces. 
Het is onmiddellijk duidelijk, dat hogere werkgele
genheid bij grotere productieschaal slechts via 
investeren en koopkrachtstijging bereikbaar is, en 
zeker niet via koopkrachtdaling door loonconcurren
tie. Slechts bewust sturen op groei via lage rente 
gericht op investeringsgroei, en lage belasting 
gericht op koopkrachtgroei kan zoiets geleidelijk 
bewerkstelligen. voorwaarde is wel dat loonconcur
rentie maakt dat het reële loon achter blijft bij de 
productiviteitsstijging. Alleen "de markt" doet dat 
alles niet. 

In de kleinschalige economie, bij constante meer
opbrengsten ligt dat anders. Daar kan ieder als het 
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ware extreem gesteld z~Jn eigen product voortbrengen 
en op de markt verkopen. De werkgelegenheid is dan 
volledig. Maar omdat de output per werknemer dan erg 
laag is, is het loon ook erg laag, met als gevolg 
een armoede maatschappij. Dat wordt niet anders 
wanneer meer werknemers samen in ~én onderneming 
zonder schaaleffecten hetzelfde per werknemer produ
ceren. De totale productie is evenredig met de 
grootte van de beroepsbevolking beschikbaar voor die 
kleinschalige economie. En ongeacht het aantal deel
nemers blijft de productie per eenheid van arbeid, 
en dus het reële inkomen constant. 

De beroepsbevolking en de ondernemingen zijn niet 
homogeen. Er is een gradatie van grootschaligheid, 
en er zijn kleinschalige ondernemingen. Zijn de 
grootschalige voor een deel van de beroepsbevolking 
in evenwicht, dan moet de rest het doen met een veel 
lager inkomen uit de kleinschalige economie, door 
lvei tzman de "secondaire" economie genoemd. Er is dan 
"volledige werkgelegenheid" bij de gratie van een 
scherpe tweedeling tussen het arme en welvarende 
deel van de beroepsbevolking. En als dat arme deel 
in de minderheid is, zal het evenwicht zich niet ten 
laste van de meerderheid ten bate van die minderheid 
gaan verplaatsen. Overigens zijn mensen uit de 
secondaire economie hier als werkloos beschouwd, 
zonder uitkering. 

Extreme voorbeelden van het naast elkaar bestaan 
van twee economieën, vinden we in de Derde Wereld, 
waar de secondaire zelfvoorzienings-ecanomie zich 
afspeelt in de sloppenwijken met een zwakke koppe
ling met de welvarende grootschalige economie in de 
zakencentra met moderne kantoorgebouwen en fabrie
ken. In ons sociaal stelsel tolereren we zo'n 
scherpe tweedeling niet. Het minimum loon moet een 
minimum bestaan boven de "armoedegrens" garanderen. 
Het gevolg is dat het werk uit de secondaire econo
mie wegvalt, en vervangen wordt door werkloosheid. 
Door de aangeboden arbeid niet te benutten verspilt 
de maatschappij op die manier productieve krachten. 
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Zij berooft zichzelf minimaal van de producten van 
de secondaire economie. Een ontwikkeling, die door 
het hoge tempo waarin de meeropbrengsten kunnen 
groeien bij de huidige stand van de technologie (zie 
nogmaals het NRC-artikel), tweedeling in de maat
schappij kan doen verscherpen. 

En daarmee komen we aan ons volgende onderwerp: 

4.1.3 Scholing en tweedeling 

Intuitief begrijpen we wel wat met een tweedeling 
van de maatschappij wordt bedoeld. Daarbij valt te 
denken aan actieven, mensen met een baan, tegenover 
inactieven, werklozen en anderen, die b.v. als 
gevolg van een handicap niet aan het arbeidsproces 
kunnen deelnemen; of aan mensen die een 
bovenminimaal inkomen genieten tegenover de 
zogenaamde minima die van een uitkering moeten 
leven. Voor ons doel is het nuttig precieser te 
formuleren wat wij hier onder een tweedeling zullen 
verstaan. Omdat het gaat om werkloosheid, is het 
voor de analyse zinvol ons te beperken tot de afhan
kelijke beroepsbevolking, die bestaat uit diegenen 
die een baan hebben en hen die een baan zoeken. De 
belangrijkste factor die de kans op werk en de 
hoogte van het inkomen bepaalt, is de opleiding. Als 
gevolg van de in een steeds hoger tempo verlopende 
ontwikkeling van de technologie worden de scholings
eisen aan werknemers gesteld ook steeds hoger. Vaker 
is her- of bij-scholing noodzakelijk. Bijna de helft 
van de beroepsbevolking heeft een basis-opleiding al 
dan niet aangevuld met LBO, MAVO, of een afgebroken 
HAVO of VWO opleiding, hierna aangeduid als "groep 
I". Dat is de groep met een lagere opleiding, die 
vergeleken wordt met "groep II", de groep met een 
hogere opleiding, waar alles vanaf MBO onder valt. 
Omdat groep I zo groot is, wordt niet aan de gestel
de scholingseisen voldaan, is er een arbeidsover
schot en wordt het inkomen van de werkenden uit deze 
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groep tegen het minimum inkomen aangedrukt. De grens 
tussen beide groepen loopt dwars door actieven en 
niet actieven heen. Het voordeel van deze indeling 
is, dat we zo in staat zijn de hoogte van de werk
loosheid voor de groepen I en II afzonderlijk uit de 
bestaande statistieken af te leiden. Het gaat ons 
daarbij om het verschil tussen beide groepen in de 
kans op een baan voor de werkzoekenden en de kans op 
herintreden voor hen die hun baan verliezen. 

W E R K L 0 0 S H E I D 

CATEGORIE TWEEDELING - SCHOLING 
GROEP I ~MAVO GROEP II > MAVO 

Allen (geregistr) 20.2 % 8.7 % 
Allen (AKT) 18 % 7 % 

Langdurig > 1 jaar 11.7 % 3.8 % 

Jongeren 33.7 % 12.5 % 

Voor meer gedetailleerde tabellen en de afleiding 
daarvan verwijzen we naar de appendix (A2). Uit de 
gegevens blijkt dat het bepaald niet overdreven is 
wanneer we over een tweedeling spreken. Doordat we 
bewust de beroepsbevolking in twee delen gesplitst 
hebben, met als scheidings-criterium het opleidings
niveau, is scholing per definitie oorzaak van de 
tweedeling. Het verschil dat we zo in werkloosheid 
tussen de groepen vinden is opmerkelijk groot. En 
dat is nog een geflatterd verschil omdat uit de 
statistieken niet af te lezen valt dat veel werkne
mers uit groep I met een lange beroepservaring, er 
via cursussen en praktijk zoveel bij geleerd hebben, 
dat zij eigenlijk tot groep II gerekend moeten wor
den. Maar ook zonder die correctie is het sprekend 
genoeg dat het percentage langdurig werklozen voor 
de lager opgeleiden een factor 3 groter is dan voor 
de hoger opgeleiden. Dat betekent echter niet dat we 
met scholing alles kunnen oplossen. Mensen kunnen nu 
eenmaal niet allemaal hetzelfde kennisniveau berei-
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ken. Bovendien verklaart het indelingscriterium 
scholing, nog niet de hoogte van de gevonden ver
schillen. Die verklaring moet gezocht worden in de 
loonkosten, waarbij het scholingseffect het gevolg 
is van de samenhang van scholing met lonen. 

4.1.4 Sociaal vangnet en het loonkosten-effect 

Ondernemers stoppen met het aannemen van mensen, 
of starten met het afstoten van arbeidskrachten 
wanneer de opbrengst, die wordt toegeschreven aan de 
"laatste" in dienst te nemen of te houden werknemer, 
de loonkosten niet meer kan goed maken. Bij aanzien
lijk lagere loonkosten (inclusief sociale lasten) 
voor de werknemers uit groep I wordt hun kans op 
werk daarom een stuk groter. Het voor deze groep 
selectief verlagen van de "wig" is door de minister 
van SZW geweigerd. Een nieuwe variant, waarbij de 
werkgeverspremies bij en vlak boven het minimumloon 
afgeschaft worden (voorgesteld door Vermeend) is nu 
in bespreking (*18 en zie ook 4.2.5). voorstellen 
van de SER en de regering om de minimum lonen te 
verlagen zijn politiek terecht niet aanvaard omdat 
de koopkracht van de "minima" daarmee achteruit zou 
gaan. Het sociale vangnet, dat ter bescherming van 
de economisch zwakkeren in de samenleving dient, 
wordt er zo mede oorzaak van dat zonder verder 
ingrijpen het probleem van de langdurig werklozen 
bestaat. Aangezien de hoger opgeleiden wat inkomen 
betreft wat verder van dat vangnet af liggen, kunnen 
zij hun inkomen aan de mogelijkheden van de markt 
aanpassen, zodat de werkloosheid voor hen een factor 
lager kan zijn. Het inkomen van de lager opgeleiden 
wordt als het ware tegen dat vangnet platgedrukt, en 
hun banen worden deels door het net heen gedrukt. 
Dat gebeurt het eerst met banen voor vrouwen en 
etnische minderheden, omdat zij vaak nog lager ge
schoold zijn. Hoger opgeleiden worden aangetrokken 
voor werk dat ook door lager opgeleiden gedaan zou 
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kunnen worden. Het gevolg is dat werknemers kwalita
tief onderbenut worden. Omgekeerd betekent dat, dat 
wanneer meer mensen in het arbeidsproces worden 
ingeschakeld, hoger opgeleiden ·~aar boven" opschui
vend, plaats maken voor lager opgeleiden. Zowel 
kwantitatief als kwalitatief komt er dan een einde 
aan wat "labour-hoarding" wordt genoemd. De als 
gevolg daarvan stijgende arbeidsproductiviteit maakt 
de opbrengst van volledige werkgelegenheid groter 
dan alleen op grond van het aantal werknemers te 
verwachten is. 

Gegeven de werking van de arbeidsmarkt, leidt het 
met overtuiging kiezen voor het minimaal op het 
huidige niveau handhaven van een sociaal vangnet er 
dus toe, dat er mensen zijn die gewongen inactief 
zijn. Aangezien wij dat niet willen aanvaarden, kan 
dit tot een benadering van het vraagstuk van de 
langdurig werklozen leiden, waarbij geprobeerd wordt 
hen in te schakelen bij al het werk dat er ligt en 
dat bij gebrek aan middelen niet gedaan wordt. Daar
mee komen we op het terrein van werken met een uit
kering of het terugploegen van uitkeringen naar 
activiteiten. Zoals dit nu gebeurt, zijn het goed 
bedoelde noodmaatregelen, die voor een aantal mensen 
heel belangrijk kunnen zijn, maar zij heffen het so
ciale onrecht niet echt op. Een andere aanpak is 
daarom nodig. Ons voorstel (hfdst. 5 t/m 7) is het 
terugploegen op een grotere schaal te gaan doen, en 
wel zodanig dat betrokken werknemers volwaardige 
arbeidscontracten kunnen sluiten. 

4.2 Aard en effect beleid sinds 1980 

4.2.1 Hoofdlijnen huidig beleid 

Hoofdlijn van het huidige beleid is steeds ge
weest: Zorg ervoor dat de marktsector gezond en 
sterk wordt, dan trekt de werkgelegenheid weer aan. 
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Daartoe moet de overheid terugtreden, opdat lasten
verlichting en het verkleinen van de "wig" mogelijk 
wordt. De winsten en de investeringen zullen dan 
toenemen, en de werkgelegenheid zal daardoor 
groeien. Natuurlijk is een gezonde economie met 
winst makende bedrijven een noodzakelijke voorwaarde 
voor groei. De vraag is alleen of dit voldoende is, 
zeker als daartoe de werkgelegenheid in de kwartaire 
sector wordt ingekrompen. Volgens bovenstaande ana
lyse, en bevestigd door de feiten, is zo'n beleid 
zeker geen garantie voor succes voor de werkzoeken
den. Dit beleid heeft geleid tot betere bedrijfsre
sultaten. De basis is gelegd, maar te veel wordt er 
op vertrouwd dat de markt dan alles verder kan 
oplossen zonder verder overheidsingrijpen. Bovendien 
gaat het de meerderheid echt goed, en waarom zou je 
het beleid dan wijzigen. 

Wat direct gericht op werkloosheidsbestrijding 
wordt gedaan, wordt in de brief van de minister van 
SZW in de "werkgelegenheidsnotitie 1988" weergege
ven. De brief stelt dat de overheid en de sociale 
partners "gezamenlijke en onderscheiden" verantwoor
delijkheden hebben voor het goed functioneren van de 
arbeidsmarkt. De overheid heeft daarbij twee hoofd
verantwoordelijkheden: verder economisch herstel via 
het terugtrekken van de overheid, en het voeren van 
het specifieke arbeidsmarktbeleid gericht op ar
beidsvoorwaarden en herverdeling van arbeid vooral 
via deeltijdarbeid. Met behulp van een reeks van 
maatregelen, waaronder scholing, intensivering van 
de arbeidsbemiddeling, loonkostensubsidie, en een 
budget van 186 mln. voor specifiek arbeidsmarktbe
leid, wordt verwacht dat de werkloosheid in 1988 met 
25 000 personen zal afnemen. Wel hoopt men op een 
beter resultaat, gegeven de "extra inspanningen", in 
de orde van grootte van 1987, (en dat resultaat was 
30 000 personen). "Maar dit vereist vooral inspan
ningen in de marktsector". 

Inmiddels weten we dat het resultaat nihil is, en 
worden er voor 1989 voorstellen gedaan ca. 250 mln. 
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extra in te zetten voor de arbeidsvoorziening. Her
orienteringsgesprekken zullen geintensiveerd worden. 
Maar banen kunnen daarbij niet worden aangeboden, 
hoogstens ervaringsplaatsen, waar zeer langdurig 
werklozen zich tegen verzetten omdat zij niet kunnen 
geloven dat een baan daarna zal volgen. Overigens is 
het individueel benaderen van werklozen bij de ar
beidsbemiddeling, het zoeken naar de geschikte scho
ling en naar andere beroepen dan die waarvoor inge
schreven, een belangrijke verbetering in het bena
deren van het probleem. Sancties zetten op voorhand 
op onvoldoende meewerking van betrokkenen werkt 
mogelijk minder motiverend. Bovendien is het kwanti
tatieve resultaat dat van dit soort acties verwacht 
wordt nog steeds absoluut onvoldoende. Het jeugd
werkgarantieplan en de wet vermeend-Moor kunnen voor 
betrokkenen een uitkomst zijn. Maar voorzover vol
waardig werk wordt aangeboden leidt die vorm van 
loonkostensubsidie in belangrijke mate tot verdrin
ging, en neemt de werkgelegenheid daardoor onvol
doende toe. Die loonkostensubsidies zijn te gering 
om een lagere kostprijs per eenheid product te kun
nen realiseren, die nodig is om via het afzetten van 
meer product het aantrekken van meer arbeidsplaatsen 
te rechtvaardigen. Het laten werken met behoud van 
uitkeringen aan werk dat nodig gedaan moet worden, 
betekent, volwaardig werk onderbetalen. Dat is de 
hypocrisie van het arbeidsethos (*20). We zijn niet 
bereid het verschil bij te passen, omdat dat tenkos
te van het financieringstekort gaat. We lopen tel
kens aan alle kanten vast. 

4.2.2 De ontwikkeling sinds 1980 

De ontwikkeling tussen 1980 en 1986 kan het beste 
geillustreerd worden door de productie-groei, het 
gewerkte aantal arbeidsuren en de verdeling daarvan 
over werknemers te analyseren (*19). Het resultaat 
daarvan is in onderstaande tabel samengevat: 
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0 N T W I K K E L I N G 

Toename arbeidsproductiviteit 
Toename beroeps-bevolking 
Te realiseren groei werkgelegenheid 

1980 1986 

Toename van het volume van de productie 7.2% 
Korter werken per arbeidsjaar 4.8 % 
Korter werken door deeltijdarbeid 
Toename werknemers door delen arbeid 
Gerealiseerde groei werkgelegenheid 
Toename werkloosheid 

6.6 % 

11.4 % 

15.6 % 
10.2 % 
25.8 % 

18.6 % 
7.2% 

Naar aanleiding van dit overzicht kunnen de vol
gende twee conclusies getrokken worden: 

1e) Bijna de helft van de tussen 1980 en 1986 te 
realiseren groei van de werkgelegenheid, (afgezien 
van de 4.6% werkloosheid in 1980), is tot stand 
gekomen via delen van arbeid. Iets meer dan een 
kwart is slechts te danken aan productiegroei en nog 
eens iets meer dan een kwart is niet gerealiseerd. 
Het aandeel van het op groei gerichte beleid is erg 
bescheiden, en kan moeilijk als een succes van dat 
beleid worden aangemerkt. Uitsluitend via die weg 
lukt het kennelijk onvoldoende. Gezien de tegenstand 
tegen verdere arbeidsduurverkorting, "omdat dat toch 
niet helpt", is het aandeel van het delen van werk 
in de groei van de werkgelegenheid veel groter dan 
algemeen wordt aangenomen. 

2e) Aangezien het delen van werk pas echt na 1983 
goed op gang kwam ligt de top van het werkloosheicts
percentage in 1984. Maar sinds 1987 stagneert het 
verder delen van werk, en alsgevolg daarvan daalt de 
werkloosheid de laatste twee jaar niet meer. 

4.2.3 Effect arbeidsduurverkorting en deeltijdarbeid 

Omdat mensen die vervroegd zijn uitgetreden, (VUT
ters), of ouder dan 57 jaar en werkloos zijn, niet 
meer deel uit maken van de beroepsbevolking, is het 
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aandeel dat je op rekening van het delen van werk 
kunt schrijven nog veel groter dan uit de cijfers 
blijkt. Dat, opgeteld bij het feit dat de toename 
van de beroepsbevolking meer dan gecompenseerd wordt 
door het korter werken per arbeidsjaar, maakt dat 
het totaal aantal gewerkte uren per hoofd van de 
potentiele beroeps-bevolking in Nederland nog steeds 
dalende is. Dat blijkt ook uit de Macro Economische 
verkenning 1989 (*21): 

Stijging werkgelegenheid (arbeidsjaren): 1.2 % 

Minder uren per arbeidsjaar: 0.5 % 

Stijging beroepsbevolking (demografisch) : 1.3 % 

Daling participatie: 0.3 % 

Daling uren per hoofd: 0. 5 + 1 • 3+0. 3- 1 • 2= 0.9 % 

Dat is een slechte ontwikkeling (zie paragraaf 
3.4). Die afhankelijkheid van het groeien van het 
aantal deeltijdbanen, en van verkort werken per jaar 
of per mensenleven voor het terugdringen van de 
werkloosheid is een duidelijke illustratie van het 
falen van een beleid dat uitsluitend gericht is op 
productiegroei via winstherstel. En zoals uit het 
voorgaande blijkt, leidt het verder dalen van het 
aantal gewerkte uren per hoofd van de bevolking 
ertoe, dat het voorzieningenpeil niet gehandhaafd 
kan worden, en dat economische achteruitgang onver
mijdelijk wordt. Verder delen van arbeid met minder 
dan 100 % herbezetting is daarom een gevaarlijke 
weg. En tot dusver is delen van arbeid het meest 
effectieve middel ter bestrijding van de werkloos
heid gebleken. Er moet dus dringend iets anders 
gebeuren. 

4.2.4 Bezwaren tegen arbeidsduurverkorting 

De drie hoofdbezwaren die tegen arbeidsduurverkor
ting (ADV) worden ingebracht zijn: 

-Werkgevers-bezwaren: Het veroorzaakt technisch-
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organisatorische problemen. Als voor een categorie 
arbeid de markt krap is, werkt ADV groei belemme
rend. Als ADV achteraf tever doorgechoten is, is 
terugdraaien moeilijk. ADV kan tot stijging van de 
arbeidskosten per eenheid product leiden. 

-Werknemers bezwaren: Het gaat tenkoste van het 
inkomen van de nu werkenden. Door te geringe herbe
zetting is het onvoldoende effectief. 

-Overheids-bezwaren: voor de overheid als werkge
ver vallen de bezwaren samen met die van werkge
vers. Het financieel stimuleren van ADV, teneinde 
aan bezwaren van werkgevers en werknemers tegemoet 
te komen, stuit op de verdediging van het financie
ringstekort. 

Daarbij komt het zwaarwegende bezwaar dat volgens 
onze analyse, het verminderen van het aantal te 
werken uren per hoofd van de bevolking, waartoe ADV 
tot dusver toe heeft geleid, letterlijk en figuur
lijk contraproductief werkt. Wanneer we toch vormen 
van ADV willen toepassen, zoals in de volgende 
hoofdstukken voorgesteld wordt, dan moet voor elk 
van bovengenoemde bezwaren een oplossing gevonden 
worden. 

4.2.5 De jongste ontwikkelingen 

Deze paragraaf is in het laatste stadium van ge
reedkomen van deze nota ingelast, teneinde ook de 
jongste ontwikkelingen (laatste helft 1988) nog door 
de bril van deze nota te kunnen bekijken. Dat is om 
twee redenen de moeite waard. Ten eerste blijkt de 
economische groei (zowel voor '88 als voor '89 
verwacht het CPB meer dan 3 %) veel groter dan we 
ons na zwarte maandag eind vorig jaar konden voor
stellen. Ons interesseert uiteraard het effect op de 
werkloosheid. De tweede reden, om bij het laatste 
half jaar stil te staan, is de positie van deze nota 
temidden van de plotselinge golf van banenplannen en 
ideeën om vooral aan de langdurige werkloosheid iets 
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te gaan doen. 
Wat opvalt is, dat het aantrekken van de economie 

niet heeft geleid tot een grotere daling van de 
werkloosheid dan werd voorzien. Er is integendeel 
practisch niets bereikt. In dat verband is het be
richt in de NRC (*29) over de grootste groei sinds 
1979 van de Westduitse economie illustratief. Er 
wordt een groei (volume) over de eeste helft van het 
jaar van 3.9 % gemeld. De verdere groeicijfers 
hebben betrekking op het derde kwartaal: 

- bruto investeringen + 8.6 % 

- bestedingen (part. + overheid) + 1.9 % 

- bruto resultaat ondernemingen + 9.6 % 

- bruto inkomen werknemers + 3.6 % 

- werkgelegenheid + 0.6 % 

- werkloosheid + 0.7 % 

Deze ontwikkeling bevestigt de stelling dat het 
hebben van een "gezonde" economie, waar het onderne
mers goed gaat, geen enkele garantie voor het oplos
sen van werkloosheid biedt, en is tevens een illus
tratie van het zich stabiel handhaven van werkloos
heid in een groeiende economie met toenemende meer
opbrengsten (paragraaf 4.1.2). Inmiddels is in ESB 
(*30) het belang van de analyse van Weitzman aan de 
orde gesteld. 

Wat betreft de banenplannen wordt er voornamelijk 
gekeken naar de langdurige werkloosheid, en in 
relatie daarmee naar de laagstgeschoolden. Dat is 
ook volgens deze nota nodig. Maar door de maatrege
len vrijwel uitsluitend op deze categorie te rich
ten, wordt hoogstens bereikt dat een deel van de 
langdurig werklozen een kans krijgt, terwijl anderen 
nu langer moeten wachten tot ze aan de beurt komen, 
waardoor het aantal langdurig werklozen niet of 
nauwelijks daalt. Aan het scheppen van meer banen, 
aan echt delen, en aan scholing juist van hen die 
daar beter toe in staat zijn, en die hun plaats aan 
de minder geschoolden kunnen afstaan, wordt onvol
doende gedaan. Algemeen wordt nu bepleit loonkosten 
te verlagen met behoud van netto lonen, alhoewel 
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werkgevers en de regering graag de minimumlonen 
zouden verlagen. 10 % verlaging zou volgens het CPB 
zo'n 20 000 banen opleveren, die niet automatisch 
aan langdurig werklozen toevloeien. Dat bevestigt 
onze stelling dat zo'n generieke maatregel onvol
doende effect heeft, en dat de kosten daarvan effec
tiever selectief kunnen worden aangewend. Dat geldt 
voor alle varianten op het plan van Bakhoven (*18), 
die geen verbeteringen betekenen, en waarbij werkge
verspremies voor de laagstbetaalden vervallen (*31), 
en naar de beter betaalden worden overgeheveld, met 
als gevolg dat de loonkosten bij loonsverhoging 
progressief stijgen (poverty trap). Wel selectief 
werken de werkervaringsplaatsen. Die komen het 
dichtst bij ons voorstel voor persoonlijke 4-dagen
contracten. De hoop is gevestigd op de kans dat zo'n 
ervaringsplaats in een reguliere baan overgaat met 
de hulp van de wet Vermeend/Moor. Bij die erva
ringsplaatsen gaat het om scholing en training in 
combinatie met "boventallige" arbeid. Dat het reali
seren daarvan een moeizaam proces is, heeft de erva
ring met het jeugdwerkgarantieplan tot dusver ge
leerd; dat ligt jaren op de planning achter. Dit 
keer wordt het realiseren opgedragen aan de in op
richting zijnde Regionale Besturen Arbeidsvoorzie
ning (RBA), onder toezicht van het Centraal Bestuur 
voor de Arbeidsvoorziening (CBA), waarmee een begin 
gemaakt wordt aan het overdragen van de arbeidsvoor
zieningstaak aan het tripartite bestuur. De doel
stelling is nog in 1989 ca. 20 000 langdurig werklo
zen een ervaringsplaats te kunnen bieden. Wanneer 
dat lukt, is dat een goede zaak. Maar al is het zo, 
dat het aandeel lagergeschoolden daalt (*32), mede 
als gevolg van het afnemen van de uitstroom van 
schoolverlaters met LBO en MAVO diploma's (*33), 
20 000 is te weinig, en de vraag is of er echt 
nieuwe banen ontstaan. Het verschil met de persoon
lijke 4-dagencontracten is, dat daarbij bewust ge
mikt wordt op het scheppen van eenvoudig nieuw werk, 
maar wel van direct volwaardige banen, en met een 
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subsidieduur die alleen van het ruim zijn van de 
arbeidsmarkt afhankelijk is. Bovendien wordt met 
behulp van de collegiale 4-dagencontracten, het 
delen van werk en het scholen van de werknemers 
bevorderd opdat zij straks een plaatsje naar boven 
kunnen opschuiven, en er zo onderaan meer ruimte 
komt. Bonuscontracten moeten verder bijdragen tot de 
groei van het aantal banen ook voor de hogere beroe
pen. In de opvatting van deze nota kan alleen zo'n 
integrale aanpak van de gehele arbeidsmarkt snel en 
structureel effect hebben. 

De huidige maatregelen hebben vooral als effect, 
dat minimum inkomens en uitkeringen bevroren 
blijven, en dat de afstand tot het modale inkomen 
groeit, zonder dat de werkloosheid noemenswaardig 
daalt. Het wachten is op het afnemen van het aanbod 
langs demografische weg. Op verdergaande voorstellen 
zals door van de Ven en Vitányi gedaan (*34), wordt 
tot nu toe niet gereageerd. Zij stellen voor de 
loonkostensubsidie een functie te maken van de mate 
van het ruim zijn van de arbeidsmarkt, teneide zo de 
besluitvorming van werkgevers daarop terug te koppe
len. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de werkloos
heidskasten tevens de financieringsbron van de loon
kostensubsidie moeten zijn. Dat basis-idee komt het 
dichtst bij de inzichten van deze nota, het is 
dezelfde gedachtengang die hier selectief voor de 
verschillende categorieën arbeid is gevolgd. 

De conclusie moet zijn, dat "alle hens aan dek", 
niet het automatische gevolg van een aantrekkende 
economie is, en dat ingrijpender maatregelen, be
paald niet overbodig zijn geworden. 

4.3 Andere politiek noodzakelijk 

4.3.1 Huidig beleid loopt vast 

De conclusie van dit hoofdstuk is dat het huidige 
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beleid vastloopt. De als gevolg van het winstherstel 
van de ondernemingen gerealiseerde groei is ten 
enenmale onvoldoende om de stijging van de arbeids
productiviteit en van de beroepsbevolking te com
penseren. Verder verkorten van de arbeidsduur is 
niet productief, en het stuit op grote tegenstand. 
Verder blijkt uit bovenstaande analyses dat de wer
king van de arbeidsmarkt, gegeven de samenstelling 
van de beroepsbevolking, en gegeven de aard van de 
huidige arbeidscontracten, de door ons gestelde doe
len: geringe werkloosheid, een hoog voorzieningenni
veau, en een minstens op peil te houden vangnet, 
blokkeert. Toch zijn die doelen zoals we gezien 
hebben in principe simultaan bereikbaar. Omdat werk
loosheidsbestrijding onder de nevenvoorwaarden door 
ons gesteld binnen het huidige systeem blijkbaar 
onmogelijk effectief kan zijn, wordt het hoog tijd 
er mee op te houden onze energie te verspillen met 
allerlei maatregelen die toch proberen binnen de 
huidige werking van de arbeidsmarkt een oplossing te 
vinden. 

4.3.2 Andere aanpak nodig en mogelijk 

De andere aanpak moet daarom gericht zijn op het 
zodanig wijzigen van arbeidscontracten, dat gestelde 
doelen wel simultaan bereikbaar worden. Dat dat in 
principe mogelijk is hebben we uit onze analyse 
geleerd. Daartoe dient het lange termijn beleid, 
gegeven de stand van de techniek, gericht te zijn op 
meer uren arbeid per hoofd van de bevolking. En dit 
is mogelijk zonder verlenging van de arbeidsduur, 
wanneer tegelijkertijd gezorgd wordt voor een betere 
spreiding van het werk over de beroepsbevolking. 
Voor de korte termijn is het delen van het werk, dat 
vandaag beschikbaar is, in principe "het middel", om 
meer mensen aan een baan te helpen, mits effectief 
en voor alle partijen aanvaardbaar uitgevoerd (wat 
nu bepaald niet gebeurt). 
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Algemene aanpak arbeidsmarkt 

5.1 Flexibel en selectief groeien 

Om te beginnen groeien: 
Teneide de opbrengst van volledige werkgelegenheid 

(hoofdstuk 3) te kunnen realiseren is primair een 
beleid nodig dat de daling van het aantal te werken 
uren per hoofd van de potentiele beroepsbevolking 
omzet in een stijging. Dat past bij een proces van 
toenemende individualisering (*22) en participatie 
van vrouwen, dat gepaard gaat met een toenemende 
vraag naar voorzieningen. Te nemen maatregelen die
nen gericht te zijn op zodanige groei van de produc
tie dat dat ook leidt tot groei van de totale 
arbeidsinspanning. Belangrijke instrumenten ter 
bevordering van groei, hebben betrekking op het via 
fiscale en monetaire maatregelen stimuleren van 
investeringen en de koopkrachtige vraag. Maar omdat 
het effect van wat met behulp van die instrumenten 
op korte termijn te verwachten valt onvoldoende is 
voor het oplossen van het werkloosheidsvraagstuk, 
richten wij onze aandacht op het aanpassen van 
arbeidscontracten (zie ook paragraaf 6.1). Daarbij 
gaat het er om het beschikbare en nog steeds 
groeiende arbeidsaanbod primair via groei, maar 
daarnaast ook via het beter delen van de arbeid te 
absorberen. Dat kan alleen maar via het verlagen van 
arbeidskosten. 

Door een deel van de werkenden periodiek gelegen
heid te geven voor her- en bijscholing, en door het 
capaciteitsverlies met nieuwe werknemers aan te 
vullen, wordt delen van arbeid dubbel effectief. 

Zowel voor het creëren van groei, als voor het 
delen van werk is het nodig dat de hiervoor beschre
ven patstellingen doorbroken worden. De overheid kan 
dat slechts bewerkstelligen, indien zij bereid is 
die processen financieel zodanig te ondersteunen, 
dat de gewenste ontwikkelingen direct in het belang 
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van zowel wergevers als van werknemers worden. Dat 
kan in principe budgettair neutraal door de werk
loosheidskosten, zoals in paragraaf 3.6 gedefinieerd 
in "werkgelegenheidspremies" ("WGP's") om te zetten. 

Het geven van op groei gerichte WGP's dient ver
volgens flexibel en selectief te gebeuren: 

De te nemen maatregelen moeten zich wat intensi
teit betreft flexibel aanpassen aan de ontwikkeling 
van de arbeidsmarkt, en dienen wat de gerichtheid 
betreft selectief gericht te zijn op die categorieën 
arbeid waarvoor de arbeidsmarkt ruim is. Dat is om 
twee redenen essentieel. 

1e) Het flexibel aanpassen aan de ontwikkeling van 
de arbeidsmarkt is nodig om er voor te zorgen dat 
WGP's gegeven worden als de markt ruim is, en dat 
die financiering stopt zodra de arbeidsmarkt weer 
krap wordt. Daarmee wordt bereikt dat kostendekkend
heid gehandhaafd kan worden. Zonodig kan de intensi
teit van de financiering op de mate van ruim Z~Jn 
van de markt worden aangepast. Het selectief richten 
van WGP's op die categorieën arbeid waarvoor de 
arbeidsmarkt ruim is, is ook nodig om kostendekkend
heid te kunnen garanderen. Immers premies gegeven 
binnen een krappe arbeidsmarkt kunnen niet uit werk
loosheidskasten gefinancierd worden. 

2e) Door het geven van premies te beperken tot die 
categorieën arbeid waarbinnen de werkloosheid groot 
is, kunnen die premies groter en daardoor effectie
ver zijn. Dat betekent b.v. dat een generieke maat
regel om de "wig" te verkleinen minder effectief is. 
Beter wordt het al wanneer zo'n maatregel beperkt 
wordt tot de laagst betaalden, omdat de werkloosheid 
onder hen het grootst is. Gezien de hardnekkigheid 
van de problemen is het echter noodzakelijk de te 
besteden gelden optimaal te gebruiken en zo selec
tief mogelijk te kijken of de premies terecht komen 
waar ze echt nodig zijn. Deze uitgangspunten worden 
hierna in concrete voorstellen uitgewerkt. 
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5.2 Beheersen van kansen per categorie arbeid 

In paragraaf 5.1 is het belang van de indeling van 
arbeid in categorieën al besproken. Het beheersen 
van de kansen op werk binnen een bepaalde categorie 
arbeid wordt mogelijk als het ontstaan van werkloos
heid binnen de categorie gesignaleerd wordt, en als 
de arbeidsmarkt automatisch op die signalen reageert 
doordat arbeidsvoorwaarden van de hoogte, of aanwe
zigheid van die signalen afhankelijk gemaakt zijn. 

Onze eerste suggestie is dan ook zo snel mogelijk 
werk maken van een practische indeling in catego
rieën arbeid, zodanig dat werknemers als eenduidig 
behorend tot een categorie, een op die categorie 
toegespitst arbeidscontract kunnen krijgen. Daarbij 
is het niet nodig op volledigheid te wachten. Hoe 
eerder practisch gestart kan worden hoe beter. De 
ervaring zal later toch correcties wenselijk maken. 

Leiddraad bij het indelen van arbeid in catego
rieën kan de inspanning zijn, die voor her- of bij
scholing nodig is om werk binnen een categorie te 
kunnen aanvaarden. Alle beroepen die b.v. onderling 
een afstand hebben van maximaal een half jaar scho
ling zou je onder een categorie kunnen samenvatten. 
Dat dient wel eenduidig te gebeuren. Door zo het 
aantal categorieën te beperken wordt ook het aantal 
onvermijdelijke grensgevallen, en daarmee de kans op 
fraude beperkt. 

Omdat het indelen van arbeid in categorieën, en 
het opstellen van arbeidscontracten waarbij dat een 
rol speelt veel tijd vraagt, moeten op korte termijn 
te nemen maatregelen daar niet van afhankelijk ge
maakt worden. Bij de start kunnen maatregelen een
voudig selectief gericht worden op werklozen die een 
gegeven tijd werkloos zijn. Dat is voor het terecht 
geven van WGP's en voor de kostendekkendheid daarvan 
voldoende. Criteria voor het verlagen of stoppen van 
gegeven WGP's, wanneer de arbeidsmarkt krapper 
wordt, moeten in de betreffende arbeidscontracten 
vastgelegd worden, en door de arbeidsbureaus bewaakt 
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worden. Maar op den duur is dat onbevredigend, ook 
al omdat er eerst langdurige werkloosheid zou moeten 
ontstaan voordat er maatregelen effectief kunnen 
worden. Wenselijk is, dat zodra voor een categorie 
arbeid gesignaleerd wordt dat de arbeidsmarkt ruim 
wordt, via het in contracten ingebouwde tegen
koppel-mechanisme, maatregelen tegen deze ontwikke
ling van kracht worden. Loonkosten en arbeidsduur 
moeten verlaagd worden teneinde de werkgelegenheid 
te kunnen stabiliseren. o.a de hoogte van lonen en 
de vooruitzichten moeten werknemers richting krappe 
arbeidsmarkt kunnen sturen. Omscholing naar een 
andere categorie arbeid waar de arbeidsmarkt krap 
is moet bevorderd kunnen worden. Daartoe is het 
nodig dat die categorieën gedefinieerd worden. 
Verder is het nodig, dat de ontwikkeling van de 
uitstroomkans uit de werkloosheid, per categorie 
arbeid gevolgd wordt, afhankelijk van de tijd dat de 
werkloosheid al geduurd heeft, teneinde te kunnen 
vaststellen of de arbeidsmarkt ruim of krap is. Het 
signaal waarop gereageerd moet worden zou b.v. 
kunnen zijn: meer dan 4 % werkloosheid die langer 
dan vier maanden heeft geduurd, terwijl de uitsroom
kans na vier maanden in de tijd gezien niet stijgt. 
Het signaal dat de arbeidsmarkt weer krap wordt zou 
dan kunnen zijn:het zakken van werkloosheid langer 
dan vier maanden beneden 1 %, of het stijgen van de 
uitstroomkans na vier maanden. Als de karakteristiek 
van het verloop van de uitstroomkans in ons land 
niet wijzigt, stijgt de uitstroomkans na vier 
maanden niet, en kunnen die percentages heel simpel 
zonder meer als signaal-limieten dienen. Om te 
starten moet dat zeker voldoende zijn. Op den duur, 
zeker als de tendens van vaker van baan verwisselen, 
met tussendoor korte perioden van werkloosheid door
zet, is het controleren van het uitstroomverloop 
nodig, teneide te voorkomen dat ten onrechte WGP's 
worden uitbetaald. 
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5.3 Automatisch tegenkoppelen 

Omdat het wachten op maatregelen die de politiek 
ter bestrijding van werkloosheid neemt, voor werklo
zen en voor de gezondheid van de economie veel te 
lang, soms jaren duurt, is automatisch reageren 
dringend gewenst. Arbeidscontracten moeten zo inge
richt worden, dat de maatregelen ter bestrijding van 
werkloosheid in die contracten zijn ingebouwd en er 
automatisch uit voortvloeien. 

Dat moet dan ook weer zodanig gebeuren dat dit 
zowel in het belang van werkgevers als in het belang 
van werknemers is, omdat het anders niet gebeurt. De 
politiek kan zich er dan toe bepalen de grootte van 
parameters (zoals de hoogte van WGP's), voor het 
sluiten van nieuwe contracten, aan de actuele situa
tie aan te passen. 

5.4 Via elastische arbeidsduur 

Het idee van elastische arbeidsduur is eerder in 
idee66 (*23) bepleit. De daar voorgestelde financie
ring via premiedifferentiatie stuitte op bezwaren. 
Zoals in de appendix (A 3) uiteengezet gelden de 
door SZW aangevoerde bezwaren voor de hier voorge
stelde financieringsvorm via WGP's zeker niet. 

De essentie van de werking van elastische arbeids
duur (EAD) wordt in figuur 3 weergegeven. In het 
huidige starre, niet elastische systeem fluctueert 
de werkgelegenheid zowel in personen als in uren. De 
werkloosheid wordt gefinancierd door de werkloos
heidskasten WK, die de maatschappij moet opbrengen 
via uitkeringen U en gederfde belasting en premies 
B+P. In het EAD-systeem blijft de werkgelegenheid in 
personen constant. Bovendien is de fluctuatie in 
uren geringer doordat de amplitude van een tegenge
koppeld systeem kleiner is (veroorzaakt door een 
stabielere koopkracht). De constante werkgelegenheid 
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wordt door de WGP's gefinancierd, en dat is goedko
per dan werkloosheid financieren. 

Zo kunnen conjunctuurschommelingen automatisch 
worden opgevangen door aanpassing van het aantal te 

w e r k g e 1 e g e n h e i d 

huidig 
star systeem 

in uren en in 
ersonen 

kosten werkloosheid: 
WK = U + P + B 

EAD-systeem 
gemiddeld hoger 

kosten werkgelegenheid: 
WGP 

WK> WGP 
Fig. 3 

werken uren voor alle betrokken werknemers, die 
samen ook de schommeling in het loon delen, opdat 
voorkomen wordt dat werklozen de achteruitgang al
leen voor hun rekening hoeven te nemen. Dat kan, 
door in arbeidscontracten te regelen, dat wanneer 
een werkgever met minder van een bepaald type werk
nemers wil gaan werken, inkrimpen pas mag, indien 
het probleem met minder uren werken niet is op te 
lossen. Door vast te leggen dat werknemers in zo'n 
geval korter werken aanvaarden, tegen een loon dat 
minder dan proportioneel lager ligt, wordt aan werk
nemers het probleem gedempt doorgegeven. Werkgevers 
krijgen een WGP, die het hen mogelijk maakt de 
beoogde kostenverlaging te realiseren. Wanneer werk-
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gevers daarna weer willen uitbreiden, dienen zij 
eerst werkloze werknemers aan te trekken die dan ook 
verkort gaan werken. Pas wanneer er geen geschikt 
arbeidsaanbod meer is, is het aan werkgevers toege
staan het korter werken weer op te heffen. De te 
betalen premies gaan als gevolg van het meer uren 
werken omhoog, de ontvangen premies vallen weg, en 
de arbeidskosten per uur stijgen weer. De arbeids
duur is elastisch geworden. En met behulp van zulke 
contracten is automatische tegenkoppeling dus te 
verwerkelijken. 

5.5 Via bonussystemen 

Bonussystemen reageren ook automatisch op de markt 
als gevolg van de manier waarop de hoogte van de 
lonen in arbeidscontracten aan het wel en wee van de 
onderneming is gekoppeld. Dat kan op verschillende 
manieren. Niet alle methoden zijn aanvaardbaar. 
Waarom niet is in de appendix (A4) samengevat. De 
vraag is of b.v. het onlangs door FIAT gesloten 
contract voor de werknemers wel zo voordelig is 
(*24). Wij zullen uitgaan van een bonus die uit een 
vastgesteld percentage van de omzet (of bruto toege
voegde waarde) volgens een afgesproken verdeelsleu
tel aan werknemers boven op hun vast loon wordt 
uitgekeerd. Dat is ook het "share system" dat door 
Martin L. Weitzman (zie ook paragraaf 4.1.2) wordt 
aanbevolen (*15 en *16). 

In een "loonsysteem" (LS), dat we vergelijken met 
het "bonussysteem" (BS), neemt een ondernemer geen 
mensen meer aan, zodra de extra loonkosten hoger 
zijn dan de extra opbrengst. Neemt hij meer mensen 
aan, dan maakt hij daarop verlies. Deze rem op het 
aantrekken van personeel valt in het BS vrijwel weg. 
Dat kan het beste met een concreet vereenvoudigd 
voorbeeld duidelijk gemaakt worden. 

Stel de loonkosten per uur (lees per werknemer 
voor een constant aantal uren per werknemer) voor 
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een ondernemer in een LS ZlJn 100. Elk uur dat er 
extra gewerkt wordt neemt de toegevoegde waarde toe, 
maar minder dan het voorgaande uur. Gemiddeld is de 
toegevoegde waarde per uur 200. Het laatste uur 
arbeid dat wordt aangetrokken voegt aan de toege
voegde waarde 100 toe. De marginale kosten zijn 
gelijk aan de marginale opbrengst. Elk volgend uur 
arbeid dat wordt toegevoegd kost 100, maar brengt 
minder op. De werkgever in het LS neemt geen mens 
meer aan. Nu wordt de onderneming in een BS omgezet. 
Het vaste loon wordt op 70 per uur gesteld. De bonus 
is 15% van de toegevoegde waarde, en 0.15 * 200 = 

30 zodat het loon inclusief bonus, hierna het inclu
siefloon genoemd, weer 100 is. Tot zover is er niets 
veranderd. Echter wanneer nu een uur arbeid wordt 
toegevoegd, dan kost dat de ondernemer 70 + 15 % van 
100, de groei van de toegevoegde waarde, en dat is 
85, een stuk minder dan de toegenomen opbrengst. De 
rem op het aannemen van extra personeel is dus 
weggevallen. Het is niet zo dat het loon nu ineens 
tot 85 is gedaald. Het betekent, dat de door dat uur 
extra gegroeide bonus, over alle uren verdeeld 
wordt. Waren er eerst 10 uren, dan was de bonus 300, 
en is de nieuwe bonus dus 315, nu voor 11 uur, zodat 
de bonus per uur 28.6 is . Het inclusiefloon wordt 
dan 98.6. Dat is een daling van 1.4% als gevolg van 
een personeelsuitbreiding van 10 %. 

De twee grote voordelen van het BS zijn: 
1e) Het BS zuigt werknemers aan, en bevordert zo 

de werkgelegenheid. 
2e) Omdat de kosten van de laatste werknemers die 

worden aangetrokken lager zijn, kunnen ook de prij
zen iets dalen, wat nodig is om de vergrootte pro
ductie ook te kunnen afzetten. Het BS helpt daardoor 
inflatie te bestrijden of voorkomen. 

De twee grote nadelen van het BS zijn: 
1e) Wanneer het de ondernemingen binnen het BS 

echt goed gaat, en het inclusiefloon groter wordt 
dan binnen het LS uitbetaald, en bij het vernieuwen 
van de arbeidscontracten het uitgangspunt voor het 
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nieuwe inclusiefloon het laatst uitbetaalde 
vergrootte loon is, dan gaat dat tenkoste van kapi
taalverschaffers. Die zullen dan liever in bedrijven 
investeren met een LS dan in bedrijven met een BS. 
Het investeringsniveau binnen een BS kan daardoor te 
laag worden. 

2e) Werknemers lopen het omgekeerde risico. Hun 
inclusieflonen kunnen als gevolg van het aantrekken 
van extra personeel dalen als de toegevoegde waarde 
niet evenredig groeit. Ook wanneer het de onderne
ming slecht gaat en de toegevoegde waarde daalt, 
gaat het inclusiefloon van de werknemers achteruit. 
Daar staat tegenover dat de onderneming via het 
aanpassen van de prijzen de productie op peil zal 
proberen te houden, zodat de werkgelegenheid minder 
snel in gevaar is als bij een LS. Het merendeel van 
de mensen accepteert echter liever het risico op 
werkloosheid voor enkelen, dan het risico op loons
verlaging voor allen. 

Het onderdrukken van de nadelige effecten kan: 
1e) Door in een tussen werkgevers, werknemers en 

de overheid te sluiten sociaal-contract vast te 
leggen, dat de hoogte van de inclusieflonen bij het 
vernieuwen van arbeidscontracten binnen het BS zal 
overeenkomen met de lonen binnen het LS. Als tegen
prestatie biedt de overheid aan als WGP b.v. een 
derde van de bonussen niet te belasten. Daarmee is 
aan het eerste en gedeeltelijk aan het tweede nadeel 
tegemoet gekomen. Kapitaalverschaffers worden niet 
meer benadeeld, en de investeringen zijn niet langer 
in gevaar. De inclusieflonen komen netto boven de 
nettolonen in het LS te liggen, zodat enige daling 
(in ons eenvoudige voorbeeld ca. 6 %) mogelijk is 
voordat werknemers er t.o.v. het LS op achteruit
gaan. Het risico op verdere daling van de inclu
sieflonen blijft bestaan. Dat kan nog voorkomen 
worden door: 

2e) af te spreken dat inclusieflonen niet meer dan 
een vast te leggen percentage zullen dalen. De kans 
dat werknemers er t.o.v. werknemers in een LS per 
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saldo op vooruit gaan kan dan zelfs 100% worden. 
Door toepassen van dit systeem wordt de kans op 

werkloosheid keiner. De werkloosheidspremies kunnen 
dus dalen en vervangen worden door de belastingver
laging (die als WGP werkt) opdat de voordelen, die 
het bonus-systeem voor de gehele maatschappij ople
vert, kunnen worden binnengehaald. Bovendien kan de 
hoogte van de WGP's, de grootte van het belasting
vrije deel, vergroot worden voor die categorieën 
arbeid waarvoor, en zolang de arbeidsmarkt ruim is. 
Tegelijkertijd wordt dan de limiet, waartoe het 
inclusiefloon kan dalen, verlaagd. Zo toegepast 
voldoet het BS aan al onze eisen t.a.v. het arbeids
voorzieningen-beleid gesteld, betreffende groei, 
flexibiliteit, selectiviteit, en automatische tegen
koppeling. 

5.6 Toepasbaarheid, effectiviteit en verdringing 

Elastische arbeidsduur is zowel toepasbaar in de 
marktsector als in de kwartaire sector. Dat gaat het 
gemakkelijkst daar waar het aanpassen van het aantal 
te werken uren per werknemer aan de mogelijkheden 
van de markt of van de budgetten eerder als een 
voordeel dan als een nadeel worden gevoeld. Omdat 
inkrimpen in uren voordeliger is dan inkrimpen in 
mensen, is te verwachten dat de toepasbaarheid gro
ter is dan voor arbeidsduurverkorting gebleken is, 
ook al omdat opnieuw uitdijen waar en wanneer nodig 
hier mogelijk is. 

Bonussystemen zijn voornamelijk toepasbaar in de 
marktsector, waar de toegevoegde waarde meetbaar is, 
en betrouwbaar gemeten wordt. Alleen als er een 
betrouwbare maatstaf voor de output in de kwartaire 
sector gevonden kan worden kunnen bonussystemen ook 
daar worden toegepast. 

Voordat we de concrete voorstellen doen, hoe WGP's 
als loonkostensubsidies aan te wenden, is het nuttig 
met het oog op de effectiviteit eerst de volgende 
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drie vragen te beantwoorden: 
1. Helpt loonlostensubsidie wel? Nemen werkgevers 

niet primair mensen aan op de kwaliteit van de 
arbeid bij gegeven kosten. De loonkosten liggen 
bovendien veelal slechts tussen de 15 en 20 % van de 
kosten? 

Het antwoord is drieledig: 
1e) Het eerste deel van het antwoord vinden we 

door de vraag om te keren. Schaadt loonkosten verho
ging wel als we b.v. de "wig" vergroten om uit die 
opbrengst overheids-investeringen te financieren. 
Tegen zo'n maatregel zou iedereen in opstand komen. 

2e) 5% van de loonkosten komt vaak overeen met 
ca. 20 % van het netto resultaat. Ondernemers 
verwaarlozen 1 % resultaatverschil niet en dus telt 
5 % loonkosten verlaging van slechts 5 % van de 
loonkosten al mee. 

3e) Indien loonkostenverlaging, al is het maar 
gedeeltelijk aan de klant wordt doorgegeven, is het 
effect veel groter. De loonkosten bedragen 
"slechts" ca. 15 % van de kosten omdat de onderlinge 
leveringen ca. 75 % van de kosten opeisen, maar ook 
de kosten van die leveringen worden weer mede door 
loonkosten bepaald. Uiteindelijk lopen de loonkosten 
via de totale reeks onderlinge leveringen op tot ca. 
55 % van de totale kosten van een eindproduct. 
Wanneer door het invoeren van 4-dagencontracten en 
op voldoend grote schaal van bonussystemen, loonkos
ten gedrukt kunnen worden kan dat op de prijs van 
eindproducten en als gevolg daarvan op de grootte 
van de productie een merkbaar effect hebben. Het 
effect zal geleidelijk merkbaar zijn, omdat iedereen 
merkt dat behalve de loonkosten ook de kosten van 
toegeleverde producten iets lager zijn, zodat enkele 
malen doorlopen van de "bedrijfskolommen" nodig is 
om het effect op prijzen en werkgelegenheid geheel 
te laten doorwerken. Ook de concurrentie-positie op 
de exportmarkt wordt zo reëel versterkt. 

2. De tweede vraag die nog beantwoord moet worden 
is: Onderdrukt subsidieren van arbeid waarvoor de 
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markt ruim is, niet de signaalwerking, die van een 
arbeidsoverschot naar de scholingsbehoefte voor 
juist die arbeid uitgaat? 

Het antwoord is: 
Dat zou zo kunnen zijn, als er zondermeer 

gesubsidieerd wordt. Maar dat gebeurt niet. Om te 
beginnen worden WGP's gegeven op het signaal de 
arbeidsmarkt is ruim. Er is dus een direct signaal 
aanwezig. Aangezien toekomstperspectief en lonen, 
ondanks WGP's in een ruime arbeidsmarkt altijd 
minder zijn dan in een krappe arbeidsmarkt mogelijk 
is, zal dat een factor bij de beroepskeuze blijven. 
Bovendien geldt voor de werkgevers dat werknemers 
binnen een krappe arbeidsmarkt schaars en duur zijn. 
Zij zullen scholing richting krappe arbeidsmarkt 
willen bevorderen en premies in die richting 
aanwenden. Zij zullen mogelijk van WGP's gebruik 
maken om werknemers aan te trekken uit een ruime 
markt (op grond waarvan de premie gegeven wordt), en 
hen omscholen tot werknemers in een krappe markt. Er 
treedt dan substitutie op, hetgeen onmiddellijk 
leidt tot de derde vraag: 

3. Kan het geven van WGP's voor arbeid binnen een 
arbeidsmarkt die ruim is niet leiden tot substitutie 
door arbeid behorend tot een krappe markt, en moet 
dat niet worden voorkomen? 

Het antwoord op het eerste deel van die vraag is 
al bevestigend beantwoord. Het antwoord op het 
tweede deel van die vraag is: neen. Immers een 
werkloze heeft een baan met perspectief, de 
werkgever heeft een relatief moeilijk te bezetten 
plaats goedkoop bezet gekregen, de kwaliteit van de 
arbeid is via scholing verbeterd, en het aantal 
werklozen is met één verminderd. Dat is een 
voor alle partijen goede ontwikkeling. Om die reden 
wordt dan ook niet bepleit te controleren of de WGP 
wel voor dezelfde categorie arbeid aangewend wordt, 
als waarvoor de werknemer als werkloze ingeschreven 
stond. Hoofdzaak is dat werklozen uit een ruime 
markt werk krijgen, en dat de premie stopt als de 
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markt voor de categorie waaruit zij zijn aangenomen, 
krap wordt. Substitutie in de goede richting moet 
niet bestraft worden. 

Conclusie: de allocatiefunctie van de markt wordt 
door WGP's niet verstoord. 

Tenslotte dienen we nog de vraag te beantwoorden 
inhoeverre WGP's tot verdringing leiden; d.w.z. 
inhoeverre leidt het subsidieren van een 
arbeidsplaats ertoe dat b.v. de plaats die door een 
langdurig werkloze wordt ingenomen, onthouden wordt 
aan iemand die zich pas op de arbeidsmarkt heeft 
gemeld en die nu als gevolg van die subsidie langer 
op werk moet wachten. Als dat zo is, dan is die 
subsidie natuurlijk niet kostendekkend, omdat dan 
slechts de ene werkloze door de andere wordt 
gesubstitueerd. De vraag is dus inhoeverre kan dat 
worden voorkomen: 

Wanneer loonkostensubsidie gegeven wordt voor het 
in dienst nemen van b.v. een langdurig werkloze, 
zoals bij de wet Vermeend I Moor gebeurt, zonder 
extra maatregelen te nemen, is verdringing 
onvermijdelijk. Volgens MEV 1989 (*21), is de mate 
van verdringing hier eerder tweederde, dan eenderde. 
Dat nadeel wordt geaccepteerd omdat zo toch diegenen 
met het kleinste perspectief geholpen worden. De 
groei van het aantal banen valt echter tegen. In 
onze voorstellen willen we dat met een aantal 
maatregelen voorkomen: 

1e) De loonkostenverlaging moet voldoende groot 
zijn om de productie door de gesubsidieerde kracht 
tot additionele omzet te kunnen maken. Dit wordt met 
de "persoonlijke 4-dagencontracten" en de bonussys
temen nagestreefd. Die 4-dagencontracten moeten het 
scheppen van banen mogelijk maken, die zonder subsi
die niet te realiseren zijn, het moet daarbij dus om 
additionele arbeid gaan. De aard van die contracten 
moet dat kunnen waarborgen, zonder verdere bureau
cratische controle. voor de bonussystemen geldt, dat 
loonkosten voor additionele arbeid zodanig dalen, 
dat het voor de werkgever aantrekkelijk wordt 
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prijzen te verlagen en de productie op te voeren 
door extra personeel aan te trekken. Ook hier groeit 
het aantal banen, en dient de subsidie als katalisa
tor voor dat groeiproces. De groeipotentie van 
bonuscontracten hangt af van de grootte van het 
bonusaandeel. Door dat aandeel voldoende groot te 
maken kan ervoor gezorgd worden dat de als WGP 
gegeven belastingverlaging door de groei van het 
aantal werknemers meer dan goed wordt gemaakt. En 
omdat het om groei gaat die als gevolg van het 
toepassen van het bonussysteem ontstaat, is er geen 
sprake van verdringing. Het aantrekken van extra 
werkkrachten kan doorgaan totdat er geen arbeidsaan
bod meer is. Er is dan geen groei meer, maar 
verdringing is dan niet meer mogelijk, eenvoudig 
omdat er geen aanbod meer is. De dan nog te geven 
subsidie dient om het systeem in stand te houden en 
de werkgelegenheid te handhaven, en kan gezien wor
den als een vervanging van werkloosheidspremies. 

2e) Waar de loonkostenverlaging niet voldoende 
groot kan zijn, om met voldoende zekerheid tot 
extra banen te leiden, zorgen we ervoor dat door het 
delen van de arbeid, die extra banen gewaarborgd 
worden. Dat gebeurt selectief per arbeidscontract, 
zoals voorgesteld voor de "collegiale 4-dagencon
tracten", en ook voor de contracten met elastische 
arbeidsduur. De voorwaarden in de contracten zijn zo 
gekozen, dat de werkgever wel het aantal banen kan 
laten groeien voorzover hij vindt dat de loonkosten
verlaging hem dat mogelijk maakt. Als een werkgever 
alleen werklozen een 4-dagencontract geeft, dan is 
er sprake van groei met een verdringingsmogelijk
heid. Maar de WGP bedraagt dan slechts 20 %, zodat 
kostendekkendheid pas bij meer dan 80 % verdringing 
in gevaar komt. De volledige WGP per in dienst 
genomen werkloze wordt pas gegeven wanneer het werk 
met 4 "oude" werknemers gedeeld wordt, wanneer 5 
mensen doen wat eerst door 4 mensen gedaan werd. 
Verdringing wordt hier dus door het delen van werk 
voorkomen. Zo wordt per contract kostendekkendheid 
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gewaarborgd. 
3e) Het tegelijkertijd invoeren van de 

verschillende maatregelen maakt de kans op 
verdringing nog kleiner. Er is dan nog meer zekeheid 
dat een kortdurig werkloze niet langer op werk hoeft 
te wachten omdat een langdurig werkloze een baan 
krijgt. Er wordt dan aan iedereen getrokken, hetzij 
rechtstreeks binnen een krappe arbeidsmarkt, hetzij 
via een van de speciale contracten voor de ruime 
arbeidsmarkt. Wat we echter nooit zeker zullen weten 
is, of er geen mensen zijn die ook zonder WGP'S werk 
zouden hebben gekregen; of de ziekte wel echt door 
het medicijn genezen is. Maar laat ons dan dankbaar 
zijn dat de zieke weer gezond is. 
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Suggesties voor groei 

De nu volgende suggesties moeten gezien worden als 
concrete voorbeelden, ter uitwerking van wat in het 
voorgaande is bepleit. Het doel hiervan is zichtbaar 
te maken wat kwantitatief kan. Daarnaast kunnen de 
voorbeelden richting geven aan de door ons bepleite 
wijziging van arbeidscontracten, in met behulp van 
WGP's op werkgelegenheid gerichte contracten, waar
binnen lonen en of arbeidsduur zich flexibel en 
automatisch aan de mogelijkheden aanpassen. 

6. 1 Begrenzing 

Er zijn tal van maatregelen van kracht, onderweg, 
of zeer specifiek op bepaalde beroepsgroepen 
gericht, die van belang kunnen zijn, maar waar we 
hier niet op zullen ingaan. Dat investeren in infra
structuur hoog nodig is, wordt al als randvoorwaarde 
van onze doelstelling genoemd. Tenkoste daarvan mag 
niet bezuinigd worden, teneide de marktsector te 
versterken, dat werkt averechts. Het belang van 
scholing, het kiezen van beroepen waar ook vraag 
naar is, en begeleiding op jonge leeftijd bij het 
kiezen van een toekomstig beroep, het belang hiervan 
voor het vermijden van het niet passen van het 
arbeidsaanbod op de vraag is evident, en zou krach
tig bevorderd moeten worden. Als we participatie van 
vrouwen in het arbeidsproces willen vergroten, moet 
ook de opleiding van vrouwen beter op de vraag naar 
arbeid aangepast worden. Kinderopvang moet een gro
tere participatie mogelijk maken. Zonder iets aan 
het belang van deze factoren af te doen, beperken 
wij ons met onze suggesties tot datgene wat in deze 
nota centraal staat: proberen via de werking van 
arbeidscontracten met het oog op het snel aanpassen 
aan markt en budgetmogelijkheden, blijvend meer uren 
werk te realiseren per hoofd van de bevolking, en 
dus van de potentiele beroepsbevolking, teneide op 
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die manier de financiele ruimte te scheppen voor 
veel van datgene wat hierboven als wensen naarvoren 
is gebracht. 

De allocatie van de arbeidskrachten wordt aan de 
markt en aan de overheidsbudgetten overgelaten. 
Politieke besluitvorming moet er dus simultaan voor 
zorgen dat de toename van de productie, die het 
gevolg is van een grotere reële participatie niet 
uitsluitend op verhoogde consumptie gericht wordt. 
De toename van de koopkracht dient bij de groei 
achter te blijven, teneide ruimte te scheppen voor 
het doen van de nodige investeringen in milieu en 
infrastuctuur, en voor het op peil houden van het 
sociale stelsel. Op de daartoe benodigde 
besluitvormingsprocedure wordt hier niet ingegaan. 

6.2 Invoeren van bonussystemen 

Naast James Meade (Engels "Nobelprijs-econoom"), 
wiens commentaar uitvoerig in de appendix (A4) wordt 
behandeld, hebben o.a de Amerikaanse economen Robert 
Solow en Paul Samuelsou positief gereageerd op de 
voorstellen van Weitzman. Lester C. Thurow beveelt 
de Democraten in de vs aan het invoeren van bonus
systemen te bevorderen via het gedeeltlijk belas
tingvrij maken van inkomen uit bonuscontracten 
(*25). Thurow wijt de groei, de geringe werkloosheid 
(minder dan 3 %) en het soepel opvangen door de 
Japanse economie van externe schokken, zoals de 
oliecrisis, aan het hanteren van bonussystemen in 
Japan. 

Het invoeren van bonussystemen hoeft niet te wach
ten op het in categorieën indelen van de arbeids
markt. Het wel kunnen reageren op de signalen "ruim" 
en "krap" kan de werking van bonussystemen nog ver
sterken. 

Een voorbeeld van een "ES-contract" dat op signa
len reageert kan de volgende kenmerken hebben: 

1. Het inclusiefloon wordt bij de aanvang van de 
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komende contractperiode vastgesteld op hetzelfde 
niveau dat ook voor een vast loon zou gelden. Het 
bonus aandeel wordt zodanig bepaald dat het 30 % van 
dat inclusiefloon uitmaakt, en vervolgens uitgedrukt 
als percentage van de bruto toegevoegde waarde, 
zoals b.v. gemiddeld over het laatste halfjaar ge
realiseerd. Gedurende de contractperiode liggen het 
vaste deel van het loon en het percentage van de 
toegevoegde waarde vast. De totale bonus wordt in 
verhouding van het vaste deel van de lonen over de 
werknemers verdeeld. 

2. Zolang de arbeidsmarkt krap is, wordt een be
drag gelijk aan 8 % van het inclusiefloon aan het 
begin van de contractperiode gedurende die periode 
belastingvrij gemaakt. Gedurende de contractperiode 
mag het inclusiefloon niet meer dan met 8 % zakken. 
Zodra het signaal "arbeidsmarkt ruim" komt, wordt 
het belastingvrije deel verdubbeld, en mag het 
inclusiefloon max. 14 % dalen. 

De belastingverlaging die bij krappe arbeidsmarkt 
gegeven wordt moet gezien worden als een investering 
van de overheid in dit systeem. Om twee redenen. Met 
dit systeem is de werkgelegenheid groter dan met het 
systeem van vaste lonen. Wanneer dit bonus-systeem 
op voldoend grote schaal wordt ingevoerd helpt het 
automatisch de inflatie te bestrijden. In de VS en 
in Engeland wordt daartegen regelmatig gewaarschuwd, 
wat betekent dat alweer gezocht wordt naar maatrege
len om de economie af te remmen ten koste van de 
werkgelegenheid. Inflatie bestrijding en het be
strijden van het financieringstekort hebben steeds 
de voorrang boven het bevorderen van werkgelegen
heid. Met het BS kunnen we de keuze tussen inflatie 
en werkgelegenheid ontlopen, en beide simultaan 
bevorderen. Het verdubbelen van het belastingvrije 
deel bij ruime arbeidsmarkt heeft het effect van een 
WGP, die helpt de markt weer krap te maken, en die 
gefinancierd wordt door het verminderen van de werk
loosheidskasten en de lagere werkloosheidspremies 
geheel analoog aan de EAD-contracten. Ook het niveau 
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van de premie is analoog. 
Werkgevers hebben lagere loonkosten met een BS, en 

zij kunnen via het verlagen van de prijzen hun omzet 
en winst verhogen. De werknemers hebben door het 
belastingvrije deel gemiddeld over de contract
periode een hoger netto loon dan binnen het loonsys
teem, doordat er een ondergrens aan het inclusief
loon gesteld is. Bovendien profiteren zij van de 
grotere werkgelegenheid. voor geen van de partijen 
is er reden om niet met ES-contracten onder bovenge
noemde voorwaarden in zee te gaan. 

6. 3 Nieuw werk met "persoonlijke 4-dagencon traeten" 

6.3.1 Doelgroep 

Uit de analyse van de tweedeling blijkt, dat het 
grootste probleem wat omvang en ernst betreft bij de 
langdurig werklozen ligt uit groep I (de groep met 
maximaal een MAVO opleiding). Dat moet dus primair 
onze doelgoep zijn. Aangezien de leeftijd van lang
durig werklozen steeds hoger wordt, en het jeugd
werkgarantieplan tot en met 20 jaar werkt, richten 
wij ons op hen uit groep I, die 23 jaar of ouder 
zijn, en langer dan 2 jaar werkloos zijn, en niet 
voor een hoger loon dan maximaal 20 % boven het 
minimumloon in aanmerking kunnen komen. Deze groep 
bestaat uit laag opgeleiden. Vrouwen en etnische 
minderheden zijn in de groep oververtegenwoordigd. 
Zij komen derhalve overwegend in aanmerking voor de 
laagst betaalde banen. Die banen zijn vooral te 
vinden in de sectoren handel, hotel- en restaurant
wezen, reparatiebedrijven, en in de overige (niet 
zakelijke) dienstverlening. 75 % van de deeltijdba
nen (en veel zwart werk) is in die sectoren te 
vinden. 

71 



6.3.2 Het persoonlijk 4-dagencontract 

De kern van ons voorstel is: 
1. Biedt werkgevers als zij bereid zijn werklozen 

uit onze doelgroep aan te nemen, zo'n grote WGP aan, 
dat het voor hen echt aantrekkelijk wordt dat te 
doen. 68 % van het te betalen bruto loon als WGP 
moet aan die eis kunnen voldoen. De WGP ligt dan nog 
steeds ver beneden de werkloosheidskosten, die vol
gens paragraaf 3.6 het bruto loon gemiddeld over
treffen. De kosten van de premie worden dus meer dan 
goed gemaakt. 

2. Biedt werklozen 4-dagencontracten aan, die werk 
bieden voor 80 % van de geldende valtijd. Er kunnen 
dan meer werklozen voor een gegeven hoeveelheid werk 
worden ingeschakeld. 

3. Biedt de werknemers een bruto loon, dat slechts 
10 %beneden het voltijdloon ligt. verbindt daaraan 
de voorwaarde voltijd te aanvaarden zodra het krap 
worden van de arbeidsmarkt dat nodig maakt, en dat 
dan natuurlijk voor slechts 10 % meer loon. 

4. Geef voorrang aan werknemers, die bereid zijn 
in overeenstemming met hun mogelijkheden een 
scholings- of trainingsprogramma te volgen. Dit kan 
nog extra gestimuleerd worden door de WGP voor de 
duur van zo•n programma nog iets te verhogen. 

De loonkosten per uur zijn dan nog slechts de 
helft van de normaliter geldende kosten. 

6.3.3 Werking 

kosten per uur 
voltijd-contract 4-dagen-contract 

Bruto loon: 100 0.9 I 0.8 * 100 = 112.5 
Werkgeverspremie: 23 0.23 * 112.5 = 25.9 
WGP: nvt 0.68 * 112.5 =- 76.5 
Totaal loon + premie: 123 61.9 
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Door op deze manier de loonkosten voor de lagerge
schoolden drastisch te verlagen moet het mogelijk 
zijn hen in het arbeidsproces in te schakelen. Bij 
voorkeur, voor wie mogelijk, dient de vrije tijd 
voor om- of bijscholing gebruikt te worden. Dat kan 
onderdeel van het contract zijn. Het schoonhouden 
van steden en parken het vervullen van allerlei 
bewakingsdiensten, het uitvoeren van reparaties, 
allerlei diensten die weinig scholing vragen, kunnen 
dan rendabel worden. Denkbaar is dat tengevolge van 
deze contracten het succes zo groot is, dat de 
arbeidsmarkt voor deze categorie krap wordt, en dat 
alsgevolg daarvan de WGP's komen te vervallen en het 
werk in voltijd wordt omgezet. De loonkosten worden 
dan prompt weer te hoog en de mensen worden weer uit 
hun banen verdreven. De arbeidsmarkt wordt weer 
ruim, enz, enz. Zo'n slip stick beweging is natuur
lijk niet aanvaardbaar. Het verminderen van de WGP's 
moet niet te abrupt gebeuren, maar volgens een van 
tevoren vastgelegd schema. B.v. van 80 % via 90 % en 
95 % naar valtijd, waarbij ook de hoogte van de 
WGP in verhouding stapsgewijs wordt aangepast, zoda
nig dat op ieder moment de loonkosten beneden en de 
uurlonen boven normaal blijven. Een geleidelijke 
overgang, die het mogelijk maakt het niveau te bepa
len waarbij het voor werkgevers juist aantrekkelijk 
blijft dit type werk te handhaven. De dan nog te 
geven WGP ligt op het niveau dat nodig is om mensen 
in te schakelen, die anders perspectiefloos werkloos 
zouden blijven. Doordat er een bovengrens aan het 
inkomen voor deze categorie arbeid is gesteld blijft 
de prikkel bestaan om via scholing elders een betere 
baan te verwerven. De vraag naar die banen kan 
toenemen door de overige maatregelen. Zonder die 
uitweg zou eenieder in deze situatie gevangen zitten 
omdat loonsverhoging boven 20 % boven het minimum
loon een te grote loonkostenverhoging zou betekenen. 
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Suggesties voor delen 

De nadruk wordt hier gelegd op het uibreiden van het 
aantal bestaande banen. Het gaat gedeeltelijk om het 
delen van werk, maar overeenkomstig onze doelstel
ling, delen, met minimaal 100 % herbezetting, zodat 
gemiddeld ook hier het totaal aantal te werken uren 
zal toenemen. 

7.1 Meer banen met "collegiale 4-dagencontracten" 

7. 1. 1 Doelgroep 

Evenals bij de persoonlijke 4-dagencontracten gaan 
we hier uit van langdurig werklozen uit groep I, en 
van dezelfde leeftijdscategorie. Het verschil is dat 
ook werklozen langer dan 1 jaar werkloos, tot de 
doelgroep behoren. Het max. te verdienen bruto loon 
waarbij de 4-dagencontracten nog effect hebben ligt 
bovendien aanzienlijk hoger, zodat we ons richten op 
de beter geschoolden binnen groep I. 

7.1.2 Het collegiaal 4-dagencontract 

Kenmerken van dit contract zijn: 
1. Maak het voor werknemers aantrekkelijk voor een 

4-daagse werkweek te kiezen, of wel voor een 
totale arbeidsduur, die 80 % van de huidige is. Die 
vrije dag wordt netto voor ca. f. 30 aangeboden, 
doordat het bruto loon slechts 10 % beneden het 
voltijdloon ligt, precies als in het voorgaande 
voorbeeld. 

2. Op elke werkloze uit onze doelgroep die een 
werkgever op een "4-dagen-contract" aanneemt, krij
gen max. 4 reeds in dienst zijnde werknemers recht 
op zo'n zelfde contract, opdat werkgevers zonder 
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uitbreiden toch van deze contracten gebruik kunnen 
maken. Ook de deeltijdwerknemers, wat voor werkge
vers en werknemers extra voordelig is krijgen dat 
recht. 

3. De werkgever bespaart op de totale loonkosten, 
dus inclusief de werkgeverspremies, via een WGP ca. 
5 %. 

4. Boven f. 36 000 bruto voltijdloon worden de 
contracten zowel voor de werknemer als voor de wer
gever snel, maar wel geleidelijk (om mogelijke 
inkomensvooruitgang niet te belemmeren) minder aan
trekkelijk. Bij f. 46 000 valt elk voordeel weg. 

5. In bedrijven waar tot inkrimpen van het perso
neelsbestand wordt besloten (ook in de kwartaire 
sector) krijgen werknemers uit de doelgroep het 
recht op een 4-dagencontract, teneinde ontslag, of 
niet aanvullen van natuurlijk verloop te compense
ren. 

6. Wanneer uitbreiding van het personeel gewenst 
is, en er is geen arbeidsaanbod meer, door het GAB 
bevestigd, dan moeten 4-dagencontracten opgezegd 
worden met in achtneming van een vastgelegde opzeg
termijn. Werknemers hebben zich verplicht een 5-
daagse werkweek te aanvaarden. 

7. Wanneer geen uitbreiding mogelijk is als de 
arbeidsmarkt krap wordt, wordt de WGP in stappen 
verlaagd, zodanig dat eerst het voordeel voor de 
werkgever wegvalt, en wordt het loon b.v. in twee 
stappen binnen een half jaar op 80 % van het vol
tijdloon gebracht. 

8. Werknemers die bereid zijn deel te nemen aan 
door werkgevers gewenste bij-, her-, of om-scholing, 
komen het eerst voor een 4-dagencontract in aanmer
king. Dat geldt zowel voor de "nieuwe" als voor de 
"oude" werknemers. Gedurende de looptijd van scho
lingsprogramma's worden 4-dagencontracten gehand
haafd. Bij-scholing, ook voor oudere werknemers via 
het Leerlingwezen kan ruimte maken voor de lagerge
schoolde nieuwkomers, te stimuleren met een verhoog
de WGP, als bestaande regelingen ontbreken. 
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7. 1 . 3 Werking 

Wat dit voor werknemers, werkgevers, en voor 
belasting- en premiepotten betekent, wordt hieronder 
samengevat: 

1e) voordeel werknemer: 
Werknemers krijgen de kans 20 % meer vrije tijd te 

verwerven, tegen inlevering van slechts ca. 8 % van 
het netto loon. Dat betekent dat werknemers met een 
minimum loon een vrije dag voor ca. f.25 kunnen 
"kopen", in het besef, dat dat gaat om het beschik
bare werk te delen, en dat bij onvoldoende aanbod de 
5 dagen werkweek weer terug keert. voor hen met een 
voltijdloon van f. 36 000 per jaar kost de extra 
vrije dag per week ca. f. 33. Voor mensen met een 
loon, dat in de buurt van het minimum loon ligt, is 
zo'n f. 25 vaak mogelijk nog te veel. Dat hangt van 
de persoonlijke omstandigheden af. voor velen, b.v. 
twee-verdiener-partners kan dit toch een verleide
lijk aanbod zijn. Werknemers met een deeltijdbaan, 
die voor een 4-dagencontract in aanmerking komen 
gaan er zelfs financieel op vooruit, zij dienen dan 
wel bereid te zijn, indien nodig 5 dagen te werken. 
Werknemers die via om- of bij-scholing hun positie 
willen verbeteren kunnen de extra vrije tijd daarin 
investeren. 

2e) voordeel werkgever: 
Een 4-dagencontract biedt een loonkosten voordeel 

van 5 % als gevolg van de WGP's van 19 % van de te 
betalen bruto lonen: 

kosten per uur 
voltijd-contract 4-dagen-contract 

Bruto loon: 100 0.9 I 0.8 * 100 = 112.5 

Werkgeverspremie: 23 0.23 * 112.5 = 25.9 

WGP: nvt 0.19 * 112.5 =- 21.5 

Totaal loon + premie: 123 116.9 
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In sectoren waar deeltijdarbeid op grote schaal 
voorkomt is men dus ook gewend daarmee om te gaan. 
En dat zijn net die sectoren waarop een groot 
gedeelte van onze doelgroep is aangewezen. Andere 
werkgevers zouden door de geboden voordelen wel eens 
over de streep gehaald kunnen worden met deeltijd
werknemers via 4-dagencontracten te starten. Immers, 
ook voor de werkgever geldt dat het voordelig is een 
deeltijdcontract in een 4-dagencontract om te zet
ten. Hij toucheert eenvoudig het loonkosten voor
deel, mits hij voldoet aan de eis werkloze werkne
mers in dienst te nemen. Het totaal aantal te werken 
uren stijgt daardoor. 

3e) Effect voor rijk en premiepotten: 
We kunnen daar op twee manieren naar kijken, per 

set contracten, per in dienst getreden werkloze, of 
totaal. Aangezien het zowel voor wergevers als voor 
werknemers voordelig is deeltijdcontracten in 4-
dagencontracten om te zetten, rekenen we hoogstens 
op twee valtijd- en minimaal op een deeltijddeelne
mer op elke nieuwe werknemer. voor de staat is het 
onvoordelig als 4 voltijdwerkers hun contract in een 
4-dagencontract laten omzetten. Zij gaan dan 10 % 
minder verdienen, zodat de premie en belasting over 
dat verschil gemist wordt. Deelnemende deeltijdwer
kers gaan echter ca.10% meer verdienen, zodat die 
effecten elkaar neutraliseren. Aangezien de WGP 19 % 
van het bruto loon bedraagt en het hier om maximaal 
5 deelnemers gaat, de nieuwe werknemer inbegrepen, 
zijn de kosten max. 5 * 0.19 * BL = 0.95 BL (BL = 
bruto loon). Dat is minder dan de werkloosheidskos
ten, die volgens paragraaf 3.6 minimaal gelijk zijn 
aan het uit te betalen bruto loon. Afgezien van 
verfijningen (verschillen in verdiende lonen b.v.) 
blijkt hieruit dat de opbrengst groter is dan de 
kosten zijn. Bovendien zullen er gemiddeld op elke 
nieuwe werknemer geen 4 "oude" werknemers willen 
deelnemen: 

Teneinde een idee te krijgen van wat het effect 
van 4-dagencontracten op het totaal zou kunnen zijn, 
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volgt nog het volgende overzicht, gebaseerd op gege
vens in appendix (AS): 

Nemen we aan dat maximaal 3/4 (dat is 
3/4 * 200 000 = 150 000) van de werkloze doelgroep 
een 4-dagen contract krijgt, en dat maximaal 1/4 van 
de werknemers met een valtijd- of deeltijdbaan, die 
voor een 4-dagen-contract in aanmerking komen, be
reid is deel te nemen, dan komt dat neer op ca. 
450 000 werknemers. Het bruto 4-dagenloon waarover 
de WGP maximaal is, bedraagt: 

0.90 * 36 000 = f. 32 400. 
Door aan te nemen dat het gemiddelde 4-dagencontract 
op dat maximum ligt, kunnen we veronderstellen, dat 
onderstaande schatting van de opbrengst voor de 
maatschappij, de ondergrens daarvan weergeeft: 

WGP's (150 000 + 450 000) * 0.19 * 32 400 
Minder netto uitkeringen: 150 000 * 15 300 
Verlies aan belasting en premie-
opbrengst door lagere lonen 4-dagen week: 
Extra belasting en premie
opbrengst nieuwe werknemers: 
Opbrengst 

f.- 3.7 mld. 
2.3 

- 0.6 

2.2 
f. 0.2 mld. 

Hier is geen rekening gehouden met de neutralise
rende werking van het omzetten van deeltijdcontrac
ten op het verlies van belasting-opbrengsten. De 
totale opbrengst zou dan tot 0.8 mld. kunnen oplo
pen. Er is daarom enige ruimte om de contracten bij 
het krap worden van de arbeidsmarkt niet al te 
abrupt terug te draaien. 

Totale lastenverlichting voor de werkgevers, 
gevolg van de 5 % loonkosten daling: 600 000 * 0.05 
* 1.23 * 32 400 = f. 1.2 mld. 

7.2 Invoeren van elastische arbeidsduur (EAD) 

EAD-contracten zijn toe te passen binnen alle 
CAO's en andere arbeidsovereenkomsten waarin de 
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arbeidsduur eenduidig is vastgelegd. 
Met het invoeren van EAD-contracten kunnen we 

beginnen zodra voor een categorie arbeid die catego
rie gedefinieerd is, en het percentage werklozen dat 
langer dan vier maanden werkloos is bekend is. We 
hanteren dan de in paragraaf 5.2 gesuggereerde 
percentages van groter dan 4 % als signaal voor een 
ruime markt, en kleiner dan 1 % voor een krappe 
markt. 

Overeenkomstig paragraaf 5.4. worden de kenmerken 
van een EAD-contract: 

1. Zodra de arbeidsmarkt ruim is krijgen werkge
vers die met betrokken werknemers een EAD-contract 
gesloten hebben het recht, bij minimaal 100 % 
herbezetting, de arbeidsduur van die werknemers met 
5 % te verlagen. Het ontslaan van personeel dat 
onder een EAD-contract valt mag niet, zolang inkrim
pen via korter werken opgevangen kan worden. 

2. Werknemers krijgen een bruto loon dat slechts 
3 % lager ligt. (netto ca. 2.5 % lager voor 5 % 
korter werken). 

3. Werkgevers krijgen een WGP van 5 % van het uit 
te betalen bruto loon. De loonkosten, inclusief de 
werkgeverspremies dalen dan per uur met 2.5 %. 

4. Zodra de arbeidsmarkt krap wordt, en geen uit
breiding mogelijk is, wordt de WGP gehalveerd, zodat 
het loonkosten voordeel wegvalt. Binnen vier maanden 
wordt de gehele WGP ingetrokken en wordt het loon 
van die werknemers die nog steeds 5 % korter werken 
op 95 % van het voltijdloon gebracht. Aangenomen 
wordt, dat zij die langer willen werken, gegeven de 
dan krappe arbeidsmarkt, dat inmiddels elders konden 
realiseren. De werkgever die prijs stelt op behoud 
van zo'n werknemer heft het korter werken op. Kan de 
werkgever een uitbreiding wel gebruiken, dan wordt 
gewoon tot voltijd werk teruggekeerd. 

Het voordeel voor werkgevers van EAD-contracten 
is, dat de loonkosten bij het ruim worden van de 
arbeidsmarkt dalen, mits tot korter werken wordt 
besloten, en het zo ontstane tekort weer wordt aan-
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gevuld. Werkgevers die gedwongen ZlJn personeel in 
te krimpen, kunnen vergunning vragen korter te mogen 
werken zonder personeel te vervangen. Hun loonkosten 
dalen dan onmiddellijk met 5 + 2.5 = 7.5 %. 

Werknemers hebben bij een ruime arbeidsmarkt, 
wanneer het vinden van een nieuwe baan moeilijk is, 
een grote zekerheid op behoud van werkgelegenheid 
onder een EAD-contract, omdat voor de werkgever 
7.5 %kostenverlaging mogelijk is zonder ontslagen, 
en wel met onmiddellijke ingang. Dat kost hen tijde
lijk 3 % van het bruto loon, i.p.v. 30 % of meer aan 
hen die anders werkloos zouden zijn geworden. 

De WGP's worden door de 5 % nieuw aangetrokken (of 
niet ontslagen) werknemers als ca. 0.05 BL opge
bracht. Bovendien kan een belangrijk deel van de 
werkloosheidspremies voor het verstrekken van WGP's 
bestemd worden. 

Het stabieler blijven van de werkgelegenheid wordt 
nog versterkt door het groter blijven van de koop
kracht als het tegen zit in de economie. Ook het 
bezuinigen in de kwartaire sector op banen waarvoor 
de arbeidsmarkt al ruim is kan een heel eind zonder 
personeel in te krimpen worden opgevangen. 

Met EAD-, 4-dagen- en ES-contracten wordt "alle 
hens aan dek" halen en houden practisch mogelijk, 
als wij dat samen willen. 
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APPENDIX (*26) 

A1 Tweedeling en bronnen 

A 1. 1 Tweedeling 

De totalen in tabel 1 zijn ontleend aan de "so
ciaal economische maandstatistiek" van november 
1987. De verhouding tussen de groepen I en II is 
afgeleid van de gegevens uit het "supplement bij de 
sociaal economische maandstatistiek, 1986 no. 6 ". 
Deeltijdarbeid wordt daar gedefinieerd als banen met 
een duur kleiner dan 35 uur. Die definitie is daarom 
ook hier aangehouden. Aangenomen is, dat de daar 
gevonden verhouding tussen lager en hoger opgeleiden 
niet wezenlijk veranderd is. Er is afgerond op veel
vouden van 10 000 mensen (beneden de 100 000 op 
5 000). 

T !'. E E L 

aantal banen 
<Jroep _!. groep~ totaal 

volledige banen 35 uur 380 000 920 000 3 300 000 
deeltijd banen 35 uur 400 000 480 000 880 000 
totaal aantal banen: 780 000 2 400 000 4 180 000 

werkzoekenden: 450 000 230 000 680 000 
afhankelijke beroepsbevolking:2 230 000 2 630 000 4 860 000 

lan<Jdurig werkzoekenden >1jaar: 260 000 100 000 360 000 

waarvan jongeren beneden 23 jaar: 
werkenden: 280 000 250 000 530 000 
werkzoekenden: 150 000 30 000 180 000 ---
afh. beroepsbev. jonger dan 23j.430 000 280 000 710 000 

werkzoekende jongeren >1jaar: 60 000 
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T A B E L 2 

groep berekening werkloosheids percentage 

afh. beroepsbev. 600 000 * 100 I 4 060 000 14.0 % 

groep I 450 000 * 100 I 2 230 000 20.2 % 

groep II 230 000 * 100 I 2 630 000 8.7 % 

idem voor langdurige werkloosheid 

afh. beroepsbev. 360 000 * 100 I 4 860 000 7.4 % 

groep I 260 000 * 100 I 2 230 000 11.7 % 

groep II 100 000 * 100 I 2 630 000 3.8 % 

idem voor jongeren beneden 23 jaar 

afh. beroe psbe v. 180 000 * 100 I 710 000 25.4 % 

groep I 145 000 * 100 I 430 000 33.7 % 

groep II 35 000 * 100 I 200 000 12.5 % 

langer dan jaar: 60 000 * 100 I 710 000 0.5 % 

Ruim 90 % van hen die werk zoeken zegt een baan 
voor meer dan 20 uur te zoeken. Ca. 240 000 in 
deeltijd werkend, zoeken meer werk, of hebben 
onvrijwillig een deeltijd baan. Voor die gedeelte
lijke werkloosheid en voor de langdurig werkloze 
jongeren ontbreken de gegevens om een splitsing naar 
de groepen I en II te kunnen maken. Daarom is met 
dat soort verfijningen geen rekening gehouden. De 
werkloosheidsberekening in tabel 2 wordt nu recht
streeks afgeleid van tabel 1. 

A1.2 Bestandsvervuiling 

In het "supplement bij de sociaak-economische 
maandstatistiek" 1986 no. 6, wordt de omvang van de 
werkloosheid met behulp van de arbeidskrachtentel
ling (AKT) in 1985 in kaart gebracht, en het resul
taat vergeleken met de werkoosheid zoals geregi
streerd door de gewestelijke arbeidsbureaus. Het 
onbenut arbeidsaanbod blijkt groter te zijn, dan de 
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geregistreerde werkloosheid: 
Werkloos 750 700, waarvan geregistreerd, 529 300. 

Bovendien zijn er nog 374 700 mensen bereid een baan 
te aanvaarden, die het afgelopen jaar al dan niet 
actief werk gezocht hebben, gedeeltelijk ontmoedigd 
zijn, maar in de 4 weken voorafgaande aan de telling 
niet naar werk gezocht hebben, of niet binnen 2 
weken beschikbaar zijn. van hen is tweederde uit 
groep I afkomstig. En dan zijn er nog de eerder 
genoemde gedeeltelijke werklozen, mensen met een 
deeltijd baan, die meer willen werken. Omgekeerd 
zijn er meer mensen als werkloos geregistreerd, 
773 500, dan er volgens de geldende definitie en de 
AKT zijn. Toch wijkt het aantal werklozen volgens de 
AKT, 750 700, weinig af van het aantal geregistreer
den, 773 500. Passen we de werkloosheidsberekening 
op de werklozen volgens AKT toe, gesplitst naar de 
groepen I en II, dan vinden we voor de werkloosheid 
binnen groep I:18%, en binnen groep II: 7 %. Deze 
cijfers gelden voor de beroepsbevolking inclusief de 
zelfstandigen. Dit geheel op de AKT gebaseerde 
resultaat voor 1985 geeft practisch hetzelfde beeld 
te zien als tabel 2 voor eind 1987 gebaseerd op de 
totalen van de geregistreerde werkloosheid. De 
bestandsvervuiling vertekent het beeld van de twee
deling dus niet. 

A2 Uitstroomkans. 

oe uitstroomkans uit werkloosheid wordt door de 
hazard-functie weergegeven: 

De hazardfunctie geeft de kans per tijdsinterval 
(b.v. een maand) op uitstromen uit werkloosheid naar 
werk voor een willekeurige werkloze in het komende 
interval, gegeven dat die werkloze tot aan de aan
vang van dat interval niet uitgestroomd is. 

Wanneer we het uitstroomproces met behulp van de 
Weibull verdelingsfunctie beschrijven, krijgt de 
hazardfunctie voor ons interessante kenmerken: 
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Afhankelijk van de waarde van de vormparameter van 
de Weibull verdeling beschrijft die verdeling funda
menteel verschillende processen. Is die waarde gro
ter dan 1, dan wordt een proces beschreven, waarvan 
de intensiteit met de tijd toeneemt. Het is een 
proces met geheugen dat progressief werkt. Vertaald 
naar ons onderwerp betekent dat, dat uitstromen als 
gevolg van werkzoeken (het geheugen) bij het voort
schrijden van de tijd toeneemt. Is die waarde gelijk 
aan 1, dan wordt een proces zonder geheugen beschre
ven. Hoe intensief het werkzoeken ook gebeurt, het 
heeft geen effect op de ontwikkeling van het uit
stromen, de kans op werk neemt er niet door toe. En 
tenslotte als die waarde kleiner dan 1 is, dan wordt 
een proces met geheugen beschreven dat degressief 
werkt. De intensiteit van het uitstromen neemt met 
het voortschrijden van de tijd af. 

De van de Weibullverdeling afgeleide hazardfunctie 
is dan ook afhanelijk van de waarde van de vormpara
meter, groter dan 1, gelijk aan 1, of kleiner dan 1, 
respectievelijk stijgend, constant, en dalend. Fi
guur 1 in paragraaf 2.2 geeft de hazardfunctie zoals 
uit de werkloosheidsstatistieken afgeleid. De figuur 
laat duidelijk zien dat het uitsroomproces uit werk
loosheid de eerste drie maanden een proces met pro
gressief geheugen is, dat via een proces zonder 
geheugen gedurende de rest van het jaar, tenslotte 
overgaat in een proces met een degressief geheugen. 
De hazardfunctie geeft de ernst van werkloosheid 
goed weer, en kan op de in paragraaf 3.2. aangegeven 
wijze als instrument dienen om het ruim of krap zijn 
van de arbeidsmarkt te beschrijven. 

A3 WGP's versus premie-differentiatie 

De voor en nadelen van WGP's in vergelijking met 
premiedifferentiatie worden beoordeeld aan de hand 
van een kamerstuk, dat minister J. de Koning de 
kamer heeft doen toekomen nov. 86 t.a.v. instrumen-
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ten ter bestrijding van werkloosheid (*27). voor 
onze analyse is vooral van belang paragraaf 
S:"Beleidsmatige toetsing van de diverse varianten." 

Deze paragraaf begint met een vorm van premiedif
ferentiatie, waarbij de hoogte van de werkloosheids
premie van het AWF afhankelijk is van de omvang van 
de arbeidsduurverkorting, en niet van de herverde
lende effecten daarvan. Dat wil niet zeggen dat een 
vorm waarbij wel bij herverdelende effecten wordt 
aangesloten onmogelijk is. Waar wij nu mee te maken 
hebben is, dat dat in dit stuk niet is gedaan, en 
als gevolg daarvan kan terecht geconcludeerd worden 
dat er geen enkele garantie is op de beoogde herbe
zetting van de arbeidsduurverkorting. Bovendien 
werkt deze maatregel ook in een krappe arbeidsmarkt 
met alle nadelen van dien. Gesteld wordt dat onder 
bepaalde randvoorwaarden dit instrument toch goed 
zou kunnen werken, maar dat het vervullen van die 
randvoorwaarden technisch niet te realiseren is. Het 
verschil met EAD en 4-dagencontracten is, dat die 
uitgaan van min. 100 % herbezetting, en dat deze 
contracten alleen toegepast worden in een ruime 
arbeidsmarkt. 

Geopperd wordt, dat het een mogelijkheid zou kun
nen zijn de premiedifferentiatie te koppelen aan de 
wergelegenheidseffecten zelf. Dat is precies de 
manier waarop de WGP's worden toegepast. Men acht 
het echter niet doenlijk het criterium van de ont
wikkeling van het aantal arbeidsplaatsen operatio
neel te maken. De effectiviteit van de maatregel is 
niet te meten en het instrument kan zelfs contrapro
ductief werken, wordt gesteld. Dat is ook zo als de 
uitwerking is, zoals in dit stuk weergegeven: 
Bedrijven kunnen premiereductie krijgen zonder tot 
herbezetting over te gaan en andere bedrijven die 
geen arbeidsduurverkorting invoeren krijgen een 
verzwaring van de premielast, loonkostenstijging dus 
met als gevolg uitstoten van arbeidskrachten. Dit 
soort bezwaren wordt met EAD en 4-dagencontracten 
voorkomen door de eis van min. 100 % herbezetting. 
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Als algemeen bezwaar wordt verder opgevoerd het 
generieke karakter van het instrument van de premie
differentiatie, terwijl er in toenemende mate 
behoefte is aan selectieve vormen van arbeidsduur
verkorting. Ook dit algemene bezwaar hebben WGP's 
niet omdat die uitsluitend worden toegepast voor 
arbeid waarvoor de markt ruim is. De overige bezwa
ren hebben rechtstreeks betrekking op het hanteren 
van de premiedifferentiatie als instrument en zijn 
derhalve niet van toepassing op de ~'I"GP' s. 

De volgende van toepassing zijnde maatregel die 
genoemd wordt, is "De Maatregel Langdurig Werklo
zen". Net als bij EAD en 4-dagencontracten t.a.v. de 
WGP's bestaat hier een rechtstreekse relatie met de 
premiereductie en de werkgelegenheidsbevordering 
"waardoor de effectiviteit is gewaarborgd", zegt het 
stuk. Als bijkomend voordeel wordt genoemd de een
voud van de regeling omdat werkgevers de premiere
ductie zelf in de bestaande systematiek van premie
afdrachten kunnen verwerken. Daarom zijn hier eerder 
genoemde uitvoeringstechnische bezwaren niet van 
toepassing. In dat kader lijkt het zinvol te onder
zoeken, of de WGP's op dezelfde wijze verrekend 
kunnen worden door de werkgevers. Het verevenen moet 
dan achteraf door de ontvangers van de premies 
gebeuren. Daar kunnen technische problemen blijven 
zitten, maar een belangrijk uitvoeringsbezwaar is 
dan al weggenomen. 

Tenslotte wordt in de conclusie premiedifferentia
tie in de werkloosheidspremies die bij de omvang van 
de arbeidsduurverkorting aangrijpen en niet bij de 
herverdelende effecten daarvan afgewezen. Ook omdat 
er een accentverschuiving van generieke arbeidstijd
verkorting naar selectieve vormen van herverdeling 
van werk is. Zoals we gezien hebben is geen van deze 
bezwaren (niet toevallig, maar doordat daar naartoe 
gewerkt is) op de aanwending van WGP's van toepas
sing, zols voor EAD en 4-dagencontracten voorges
teld. 
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A4 Bespreking critiek op bonussystemen 

De bespreking van critiek, die op bonussystemen 
kan worden gegeven zullen we doen aan de hand van 
een boekbespreking in ESB (*28). Daarin bespreekt 
J.J.M. Theeuwes de boeken van Martin L. Weitzman 
(The Share Economy, conquering stagflation, geba
seerd op de artikelen *14, en *15), en van J.E. 
Meade (Alternative Systems of Business Organization 
and of Worker•s Remuneration). Door het bespreken 
van deze critiek wordt duidelijk dat enkele voor
waarden, die in de de door ons voorgestelde bonus
contracten ingebracht zijn, dienen om aan een aan
tal bezwaren die bij het toepassen van die contrac
ten kunnen optreden, het hoofd te bieden. Daarom 
spitsen we de bespreking toe op het behandelen van 
de critiek van Theeuwes op de in de boeken gegeven 
analyse van de werking van bonussystemen: 

a) Theeuwes stelt dat het participatiemodel van 
Weitzman op arbeiderszelfbestuur lijkt. Weitzman 
sluit dat model echter juist uitdrukkelijk uit, 
omdat de winst per werknemer gemaximaliseerd wordt, 
en dat zit niet in zijn model. Meade heeft deze vorm 
wel in zijn vergelijking opgenomen. Zijn conclusie 
is: Hoe hoger de winst hoe minder partners worden 
aangetrokken, en omgekeerd. Er is daarom gevaar voor 
instabiliteit. De schaal van de ondernemingen blijft 
ver onder het optimum voor de consument. Dat is 
duidelijk erger dan bij een loonsysteem. Daarbij 
acht hij het risico voor werknemers t.a.v. de op
brengst na aftrek van de kapitaalkosten onaanvaard
baar hoog. Geen goed woord dus voor arbeiderszelf
bestuur. 

b) T.a.v. het bonussysteem, zullen we ons beper
ken tot de door ons voorgestelde variant, waarbij de 
bonus afhangt van de toegevoegde waarde. Winstde
lingsvormen zijn ook vlg. Meade minder interessant, 
omdat zij zich grotendeels als loonsystemen gedra
gen, als het winst- of verliesaandeel boven op een 
normaal vast loon komt. Wordt een belangrijk deel 
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van het loon uit de winst uitgekeerd, dan is dat 
zeer profijtelijk voor de kapitaalverschaffer, en 
komt het risico eenzijdig bij de werknemers te 
liggen, kortom geen intressante vorm. Nu de opmer
kingen over de variant "revenue sharing" van het 
bonussysteem, verder aan te duiden als BS tegenover 
het LS (loonsysteem) 

c) Theeuwes noemt de twee gevaren, waaraan Meade 
een viertal paragrafen wijdt. Meade begint met te 
veronderstellen, dat de beloningsparameters op de 
een of andere manier, b.v. door een regeringscommis
sie, buiten het model bepaald, gefixeerd worden. 
Ondernemers zijn niet vrij daar iets aan te verande
ren. En het niveau wordt zodanig vastgesteld, dat 
het vaste gedeelte van het loon kleiner is dan het 
volle loon in het LS, en het bonus-aandeel wordt zo 
begroot, dat het loon inclusief de bonus, verder het 
"inclusie floon" genoemd, boven het geldende loon in 
het LS komt te liggen. Als de voorwaarden zo gesteld 
worden zegt Meade, dan zit het gevaar er in, dat 
vooral in arbeidsintensieve ondernemingen minder 
geinvesteerd wordt. Kapitaalverschaffers krijgen 
minder dan bij een LS, tenzij het de onderneming 
gelukt meer personeel aan te trekken. Het gevaar zit 
er in dat dat niet lukt als de werkgelegenheid groot 
is, omdat zodra de inclusieflonen onder elders 
betaalde lonen vallen, de werknemers weg lopen. 
Werknemers willen liever niet meer personeel, en wel 
extra investeringen, zodat hier de belangen duide
lijk botsen. Als ondernemers vrij zouden zijn te 
kiezen tussen dit BS en een LS, dan kiezen zij voor 
een LS. Theeuwes verzuimt te vermelden onder welke 
stringente voorwaarden die bezwaren tegen dit sys
teem zijn ontwikkeld, en constateert vervolgens in 
een adem dat het model kampt met het "vele varkens 
maken de spoeling dun probleem", terwijl de aange
duide gevaren betrekking hebben op de overlevings
kansen van de onderneming omdat de "varkens" het 
voer van de boer dreigen op te vreten. Overigens 
geldt het probleem van de dunne spoeling algemeen 
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wanneer we te maken hebben met werkgelegenheidsgroei 
bij afwezigheid van investeringen, zoals we in para
graaf 4.1.2 gezien hebben. 

d) Theeuwes stelt verder dat werknemers liever 
zekerheid hebben t.a.v. het loon, dan een geringer 
risico op werkloosheid. Dat denken Weitzman en 
Meade overigens ook. De vraag is of wij het eigenbe
lang van die werknemers die zich sterk voelen, boven 
het maatschappelijk belang van grotere werkgelegen
heid mogen stellen. Weitzman stelt daarom ook voor 
via belastingvrijstelling over een deel van de bonus 
de werknemers over de streep te trekken. Meade ziet 
vervolgens twee manieren waarop genoemde gevaren 
ontlopen kunnen worden, opdat toch van de werkgele
genheidsbevorderende, en van de inflatie beperkende 
eigenschappen, van het bonus-systeem gebruik 
gemaakt kan worden: 

1e)Zorg ervoor dat ondernemers absoluut vrij zijn 
periodiek de loonparameters, het vast loon en/of het 
"share-aandeel", aan te passen. Dat vergt indivi
dueel, per bedrijf onderhandelen over de loonparame
ters, of per bedrijfstak over de hoogte van het 
inclusiefloon, opdat dan in de concurrentie met 
anderen de investeringskansen gelijk blijven, ook 
aan die binnen het LS. Meade gaat er dan vanuit dat 
het inclusiefloon op het niveau komt te liggen dat 
geldt voor concurrerende bedrijven ook met een LS. 
Wanneer vervolgens meer werknemers worden aangetrok
ken, zonder dat er geinvesteerd wordt, kan het in
clusiefloon dalen, en daarom is zo'n systeem voor 
werknemers die niet bang zijn voor werkloosheid 
natuurlijk niet aanvaardbaar. Dat maakt het invoeren 
van een belastingvoordeel voor bonuscontracten nodig 
om die contracten voor werknemers aantrekkelijk te 
maken. Dat wordt nog verbeterd als de mate waarin 
het inclusiefloon kan dalen gelimiteerd wordt in 
relatie tot de hoogte van de belastingfaciliteiten, 
en dus in relatie tot de hoogte van de werkloosheid. 

Is met behulp van belastingfaciliteiten en een 
voor de praktijk voldoende laag gestelde ondergrens 
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van het inclusiefloon, aan de eis van loonflexibili
teit voldaan, dan is optimaal investeren zowel van 
belang voor de werknemers als voor de werkgevers. 
Alleen zij "die bui ten de poort staan" willen dat er 
meer geinvesteerd wordt, een belangentegenstelling 
die binnen het LS niet anders ligt. Bovendien willen 
zij graag personeelsuitbreiding, net als de "bonus
werkgever". En net als voor het LS geldt voor mensen 
binnen de poort dat uitbreiding "inleveren" bete
kent. En die tegenstelling tussen werkenden en werk
lozen wordt aanzienlijk afgezwakt als er grenzen 
gesteld worden aan de mate waarin het inclusiefloon 
mag dalen, zeker als dat netto leidt tot minimaal 
gelijkheid aan het nettoloon binnen het LS. 

2e) Als tweede methode om de gevaren van een niet 
goed toegepast bonus-systeem te ontlopen introdu
ceert Meade het "Discriminating Labour Capital 
Partnership". Met dit systeem wordt de opgebouwde 
groei van het loon van "oude" werknemers verdedigd 
tenkoste van de nieuwkomers. Het systeem probeert 
winstdeling en arbeiderszelfbestuur met elkaar te 
verzoenen. Teneinde de discussie niet met nog meer 
aspecten te verzwaren zoals de afhankelijkheid van 
de beloning van het aantal dienstjaren, laten we 
deze vorm van bonussystemen verder buiten 
beschouwing. 

e) Het laatste bezwaar van Theeuwesis algemeen: 
Het onderhandelingsresultaat wordt niet endogeen 
bepaald, zodat het niet zeker is dat werknemers 
neerwaartse loonbewegingen zullen accepteren. Dat 
is zo, maar daarom stelt Meade als onvoorwaardelijke 
eis: vrijheid van neerwaartse aanpassing van de 
inclusieflonen tot het nivèau van de lonen elders. 
Maar als die eis niet aanvaard wordt, dan is er 
natuurlijk niets bereikt. De verwijzing door 
Theeuwes naar de "Death of a salesman" is in dat 
verband buiten proporties. Teneinde te bereiken dat 
die eis wel aanvaard wordt is een tegenprestatie 
nodig, vandaar het voorstel van een sociaal-con
tract, waarin dat geregeld wordt, en ook kan worden, 
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door het bieden van belastingfaciliteiten en een 
bodem in het loon. 

AS Kengetallen ad collegiale 4-dagencontracten 

De volgende kengetallen die aan de gegevens, 
vermeld in paragraaf 7.1, ten grondslag liggen, 
zijn ontleend aan de "Sociaal-economische maandsta
tistiek, oktober 1987" (SEM 10-87); het statistisch 
zakboek 1985, en 1987 (SZB 85/87). 

Voor de bruto verdiende lonen van voltijdwerkne
mers zijn de getallen uit SEM 10-87 gebruikt, die 
betrekking hebben op de verdiende lonen in de nij
verheid en dienstensector in 1985. De gegeven maand
lonen zijn vertaald naar jaarlonen inclusief vakan
tietoeslag van 8 % met een index van 102 naar eind 
1987. De percentages verdiende lonen, gesplitst naar 
opleiding zijn gewogen met de aantallen werkenden 
met de bijbehorende opleiding volgens gegevens uit 
SZB 85. Omdat deze sector voor onze doelgroep 
belangrijk is, zijn de "regels" voor de 4-dagencon
tracten op deze lonen afgestemd. Zo vinden we: 
-15 % voltijdwerkers verdient bruto max. f. 33 000 
-25 % 

-40 % 

36 000 
39 000 

Omdat het eerste kwartiel in hoofdzaak door 
groep I verdiend wordt, is de max. WGP op f. 36 000 
afgestemd: 
(met bruto loon 90 % van voltijdlloon en WGP van 
19 %) 

0.19 * 0.90 * 36 000 = 0.19 * 32 400 = f. 6 200 
Voordelen boven f. 36 000 voltijdloon: 
Voorgesteld wordt de voordelen, zowel voor de 

werknemer, als voor de werkgever geleidelijk tot 
nihil te laten afnemen, tot b.v. een voltijdloon van 
ca. f. 46 000, teneide te voorkomen dat mensen als 
gevolg van een te scherpe breuk in de maatregel in 
hun loon- ontwikkeling belemmerd worden, en om zo 
een 4-dagencontract voor meer werkenden aantrekke-
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lijk te maken, opdat een werkgever, die van WGP's 
gebruik wil maken, en niet wil uitbreiden, een gro
tere kans op deelname van werkenden heeft. Dat kan 
met de volgende regels gebeuren: 
Bruto 4-dagenloon : f.10 100 + 0.62 * voltijdloon 
WGP: f. 6 200 - (bruto 4-dagenloon - 32 400) 

voor voltijdwerkers met een bruto loon van 
f. 39 000 betekent dat een 4-dagen-loon van 
f. 34 280 . Dat is 87.9 %van het voltijdloon. De 
vrije dag kost dan netto f. 55 per week, zodat 
deelname beperkt gaat worden tot diegenen, die voor 
het korter werken echt iets extra's over hebben. De 
werkgever heeft dan nog een loonkosten voordeel van 
bijna 2%. vanaf een bruto loon voor voltijdwerkers 
van f. 46 000 wordt in dit voorbeeld geen WGP meer 
gegeven. Indien nodig is uitbreiding naar hogere 
lonen natuurlijk mogelijk. 

Potentiele deelname: 
Op grond van het bovenstaande veronderstellen we, 

dat deelnaame van werkenden tot ca. f. 39 000 tot 
f. 41 000 kan gaan. Dat betekent dat ca. 40 % van 
(volgens tabel 1 in A1.1) : 
0.40 * (3 3000 000 - 530 000) = 1 148 000 werkenden 
practisch in aanmerking komen. ca. 15 % van de 
mannen met een voltijd baan, en 40% van de vrouwen 
zeggen graag korter te willen werken als hen dat 
niet te veel kost. (OSA-Rapport 1988 "arbeidsmarkt
perspectieven"). Gemiddeld zouden 0. 25 * 1 148 000 
287 000 voltijd werkenden bereid zijn mee te doen. 
Deeltijdwerknemers zijn er (tabel 1 A1.1) 880 000, 
waarvan ca. 84% niet-jongeren: 740 000. Volgens SZB 
87 zijn er 570 000 werknemers met een werkweek 
kleiner dan 20 uur. Hoeveel jongeren daarbij zijn 
wordt niet vermeld, maar de "Enquete beroepsbevol
king" geeft ca. 280 000 jongeren aan. Zo schatten we 
het aantal deeltijdwerknemers ouder dan 23 jaar, en 
met een werkweek langer dan 20 uur op: 
740 000 - (570 000 -280 000) = 460 000. 

Het deelnemers percentage van deze groep is iets 
hoger geschat nl. op 35 %, omdat die mensen uit deze 
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groep, die al dicht bij de 30 uur per week werken er 
netto financieel op vooruitgaan, zij perspectief 
krijgen op een voltijdbaan , en omdat ook de werk
gever daar baat bij heeft. Zo komen we aan een 
totaal aantal potentiele deelnemers van: 
287 000 + 0.35 * 460 000 = 450 000 (afgerond). 

Allocatie belasting en premiepotten: 
Tenslotte nog enkele opmerkingen t.a.v. de alloca

tie van belasting en premies naar de diverse 
"potten" (zie ook A3): 

Het is duidelijk, dat op een deel van de rechten, 
die premies geven, door de nieuw ingetredenen een 
groter beroep gedaan wordt, dan zij als werklozen 
konden doen. overwegend is dat zeker niet het geval, 
en wordt er meer premie betaald voor een gelijkblij
vend beroep in de toekomst uit de premiepotten. 
(zoals AOW; AKW; AWW; en dgl.) 

Aangezien de belasting en de premiepotten geen 
communicerende vaten zijn, zal het nodig zijn 
premies te verlagen, en zo nodig aan te passen (op 
nacalculatie basis), en de belasting overeenkomstig 
te verhogen, teneinde een WGP-pot te kunnen vormen. 
Hoofdzaak voor ons is dat de middelen gevonden 
worden, zonder dat daar iemand iets door tekort 
behoeft te komen. 
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