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Voor de Partij van de Arbeid en haar belangrijkste voorloper, de SDAP, is het vraagstuk 
van de arbeid steeds een van de centrale politieke programmapunten geweest. Deze 
traditie dient te worden hernomen en geactualiseerd. De huidige economie brengt immers 
risico’s, ongelijkheden en onaangenaamheden met zich mee, die deels een nieuw 
antwoord vragen. Het gaat daarbij om meer dan alleen een politieke agenda voor 
arbeidsparticipatie, waarover de commissie Bakker maandag rapporteert. Het gaat ook 
om de kwaliteit van de arbeid, de invloed van de globalisering en de verhouding tussen 
werk en de rest van het leven. 

In en buiten de PvdA lijken zich twee stromingen af te tekenen. Aan de ene kant 
zijn er de moderniseerders, die menen dat alle regels rond de arbeidsmarkt en de sociale 
zekerheid zoals wij die nu kennen een belemmering vormen voor de noodzakelijke 
overgang naar een meer dynamische economie. De verzorgingsstaat zien zij als een 
nijlpaard, dat omgetoverd moet worden in een gazelle. Aan de andere kant staan zij, die 
menen dat de zekerheid al veel te veel is ondergraven en dat wij vooral moeten behouden 
wat we nu hebben aan bescherming en sociale zekerheid. Niet meer aankomen, is hun 
devies. 

Een onbevredigende polarisatie. Het gaat er immers niet om of de sociaal-
democratie wil moderniseren of behouden - maar om de politieke uitwerking die zij aan 
haar beginselen geeft in de huidige omstandigheden. Wij onderscheiden vijf terreinen 
waarop een nieuw antwoord nodig is. 
 
Innovatie en ondernemerschap 
In de afgelopen decennia heeft de nadruk in de economische politiek sterk gelegen op de 
markt en marktwerking enerzijds, en het terugtreden van de overheid anderzijds. In de 
nieuwe mondiale concurrentieverhoudingen, echter, zijn productiviteitsgroei, innovatie 
en ondernemerschap de meest aangewezen routes om duurzame economische groei te 
bereiken. Zij vragen om een nieuwe richting in de economische politiek die verder reikt 
dan marktwerking alleen. Een politiek die op de middellange termijn helpt Nederland 
‘sterk’ te maken - en daarmee een tegenwicht biedt aan de neiging in het bedrijfsleven 
om vooral op de korte termijn te letten. 

Politiek noch overheid staan bij dit type politiek aan het roer, maar zij kunnen wel 
een verschil maken, in positieve en negatieve zin. Overheden kunnen de regeldruk 
terugbrengen en deels van richting veranderen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de regeling 
bij ziekte en arbeidsongeschiktheid voor werknemers in het midden- en kleinbedrijf - een 
molensteen voor menig klein bedrijf. Overheden kunnen voorts een rol spelen bij het 
ontwikkelen van een innovatiekader als richtinggevend principe voor economische 
politiek. Onderdelen van een dergelijk kader zijn: een forse investering in en 
kwaliteitsverbetering van het onderwijs op alle niveaus (MBO!), in interactie met de 
eisen van de economie; een stevige investering in onderzoek aan universiteiten en 
hogescholen; een betere uitwisseling tussen kennisinstellingen en ondernemingen; een 



samenhangend innovatiebeleid voor de publieke taken op het gebied van milieu, verkeer, 
energie, gezondheid, defensie; en een in overleg met betrokkenen tot stand gekomen 
sectorbeleid. Een dergelijke innovatiepolitiek zou zich nadrukkelijk ook op de - enigszins 
ondergewaardeerde - maakindustrie moeten richten en innovatie en duurzaamheid tot een 
sterke combinatie kunnen maken. 
 
Mogelijkheden en risico’s op de arbeidsmarkt 
Zoals de markt centraal is komen te staan in de economische politiek, zo is in de sociale 
politiek de individuele verantwoordelijkheid de maat der dingen geworden. De 
moderniseerders van links en rechts hebben in een variant op Che Guevara’s nieuwe 
mens in het socialisme de nieuwe mens in het moderne kapitalisme ontworpen: de 
werknemer die goed geëquipeerd is voor de kenniseconomie, zich regelmatig bijschoolt, 
van baan naar baan hopt naar vrije keuze, een tijdje voor zichzelf begint als zelfstandige 
zonder personeel en die ondertussen wat bij spaart voor de overgang naar een andere 
baan, een zorgverlof of een extra lange vakantie. In elk geval niet voor vervroegd 
uittreden, want daarop staat straf. Dat is het optimistische beeld van de werknemer in de 
kenniseconomie, die zelf zijn rugzakje vol spaart en schoolt voor tijden van tegenslag. 

Dit beeld correspondeert met een deel van de nieuwe werkelijkheid. Vooral de 
‘kenniswerkers’ hebben, hooggeschoold en beschikkend over de nodige sociale 
vaardigheden, behoorlijke mogelijkheden om zich over de arbeidsmarkt te bewegen en 
zijn in staat te sparen voor individuele verlofregelingen. Zij vertegenwoordigen een 
aloude ambitie van de sociaal-democratie: zij zijn in staat geweest hun talenten maximaal 
te ontplooien en maatschappelijk te benutten. Maar dit beeld is buitengewoon eenzijdig. 
  De trend van kortere contracten, meer flexibiliteit, snellere baanwisseling en het 
ontstaan van een groeiende groep zelfstandigen zonder personeel is ook een gevolg van 
afwentelinggedrag van ondernemingen die risico’s elders neerleggen. De kansen op de 
arbeidsmarkt zijn bovendien niet gelijk verdeeld. Zij die minder opleiding hebben 
genoten zijn aanzienlijk kwetsbaarder. Maar ook de minder kwetsbaren lopen risico’s - 
van werkloosheid tot arbeidsongeschiktheid - die niet eenvoudig individueel af te dekken 
zijn, maar om collectieve, liefst universalistische regelingen vragen. Sterker: wil men van 
werknemers een grotere bereidheid vragen zich flexibel op te stellen, dan zal juist de 
afdekking van dit type risico’s, de klassieke sociale zekerheid kortom, uitstekend 
geregeld moeten zijn. Dat geldt ook voor de zelfstandig werkenden: waarom voor hen 
niet een betaalbare risicoverzekering tegen arbeidsongeschiktheid geregeld? 

In het licht van grotere bewegelijkheid en optredende spanningen op de 
arbeidsmarkt is een politiek gewenst die de veerkracht (de term is van Kees Schuyt) van 
werknemers versterkt: een politiek die werknemers maximaal in staat stelt om aan deze 
nieuwe arbeidsmarkt deel te nemen, in het bijzonder door opleiding en scholing. Maar het 
gaat om aanzienlijk meer dan een beroep op de individuele verantwoordelijkheid van 
werknemers om bij te blijven en risico’s te nemen. Overheden, werkgevers en de sociale 
partners gezamenlijk horen hun verantwoordelijkheid te nemen, bijvoorbeeld door 
uitstekende scholings- en opleidingsmogelijkheden te bieden - inderdaad een leven lang; 
door vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen; door in 
geval van grotere reorganisaties werknemers al lang van te voren te helpen een overstap 
te maken; door betere samenwerking van verschillende instellingen tot stand te brengen 
(gemeenten, CWI, UWV); door de kennis en ervaring van oudere werknemers beter in te 



zetten. Een nieuw sociaal akkoord tussen overheid, werkgevers en werknemers zou een 
oriënterend kader kunnen bieden voor een gewenste combinatie van zekerheid en 
flexibiliteit. 

Veerkracht versterken is niet genoeg. Ondanks de toenemende krapte op de 
arbeidsmarkt is er nog steeds een vrij grote groep mensen die geen betaald werk vinden, 
maar dat wel willen. Sommigen menen dat deze outsiders geholpen zijn met een 
vergaande inperking van de rechten en zekerheden van de insiders. Nog los van de vraag 
of het niet veeleer de taak van de sociaal-democratie is om van outsiders insiders te 
maken dan omgekeerd, denken wij niet dat grondige hervormingen van de arbeidsmarkt 
en verdere versobering van de sociale zekerheid tot het gewenste resultaat zullen leiden. 
Veeleer zullen gerichte publieke investeringen in deze gebieden, gecombineerd met een 
betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en intensieve begeleiding 
naar een baan effect hebben. En het stimuleren van de lokale economie - zoals van 
(allochtoon) ondernemerschap. Het succes van het programma van Ella Vogelaar staat of 
valt met bedrijvigheid en ondernemerschap als motor voor de ontwikkeling in de 
achterstandsgebieden. 
 
Werk en de kwaliteit van het bestaan 
Het adagium van de beleidsmakers is: iedereen zo lang mogelijk aan het werk. Om dat te 
bereiken wordt een heel scala aan beleidsinstrumenten uit de kast gehaald. Regelingen 
voor kinderopvang en zorg staan helemaal in het teken van arbeidsparticipatie. Dit beleid 
botst niet alleen op financiële grenzen, maar ook op culturele. 
 De combinatie van werk en de rest van het leven zou veel meer in het teken 
moeten staan van de kwaliteit van het bestaan - en de kwaliteit van de opvoeding en zorg. 
Zeker, er is een enorme investering nodig in de infrastructuur van zorg en kinderopvang - 
maar dan wel vanuit een minder instrumenteel oriëntatiekader en rekening houdend met 
de preferenties van ouders. 

Dat leidt tot een andere agenda, waarin kinderen werkelijk centraal komen te staan, 
als de nieuwe generatie die een goede opvoeding behoeft. Naast allerlei vormen van 
kinderopvang verdienen betere verlofregelingen in de eerste fase van het kinderleven, 
betere thuis- en telewerk arrangementen, en een betere afstemming tussen de schooldag 
en de werkdag aandacht van de sociaal-democratie. 
 
De kwaliteit van het werk 
Op de politieke agenda overheersen vraagstukken van participatie en arbeidsmarkt. Over 
de kwaliteit van de arbeid gaat het zelden. De veranderingen in het arbeidsproces als 
gevolg van nieuwe technologieën en de verschuiving in de richting van een 
diensteneconomie hebben de aard van ons werk veranderd en in een aantal opzichten 
voor kwaliteitsverbetering gezorgd. Toch zijn er verschillende redenen om het wel over 
de kwaliteit van het werk te hebben. Onlangs verscheen het verslag van een nieuw 
undercover avontuur van onderzoeksjournalist Günter Walraff over de abominabele 
werkomstandigheden in de fabriek die Europa-wijd de broodjes aanlevert van een groot 
winkelbedrijf. Al eerder verscheen - deze keer van een Portugese journaliste - het relaas 
van een treurig bestaan in de Nederlandse tuinbouw. Deze verhalen wijzen op een grote 
druk op de arbeidsomstandigheden in tijden van harde concurrentie. 



Ook in grote ondernemingen is er wel wat aan de hand met de kwaliteit van het 
werk. Is niet met name onder hoger opgeleiden de werkdruk sterk toegenomen - en de 
burn-out het ziektesyndroom van de moderne economie geworden? Met de hete adem 
van de aandeelhouders of financiers in de nek, worden bestuurders aangezet tot het 
formuleren van keiharde targets, en staan reorganisaties, afslanking en overnames op het 
menu - met dikwijls onaangename gevolgen voor het personeel. Werknemers - vaak goed 
gekwalificeerd - voelen zich niet serieus genomen door de ondernemingsleiding - noch in 
hun kritiek, noch in hun positieve voorstellen. 

Is de kwaliteit van het werk in de private sector voornamelijk het werkterrein van 
de vakbeweging, voor het werk in de (semi-)publieke sector dragen politiek en overheid 
een directe verantwoordelijkheid. Vooral het werk van de ‘frontlijnwerkers’ van de 
verzorgingsstaat, zoals bijvoorbeeld verpleegkundigen, onderwijzers en politieagenten, 
staat onder druk. Aan de ene kant hebben zij te maken met toenemende verlangens, 
agressie en ongeremdheid vanuit de maatschappij. Te vaak ontaardt doorgeslagen 
assertiviteit in ongeremd gedrag en keuzevrijheid in veeleisendheid. Aan de andere kant 
worden zij van de kant van politiek en overheid geconfronteerd met nieuwe 
managementmodes, reorganisaties en opstapelende eisen. Prestatiebeloning, 
kwaliteitsverantwoording en toenemende regeldruk ondermijnen de beroepseer en het 
werkplezier in de publieke sector. 

Het recente onderzoek naar de marktwerking in de publieke sector van het 
Ministerie van Economische Zaken kent juist op dit punt een omissie: het heeft zich niet 
gericht op hen die er werken. Toch is hun positie, motivatie en professionele ruimte op 
den duur van cruciaal belang voor de kwaliteit van de dienstverlening. De kwaliteit van 
het werk in de publieke sector hoort een centrale plaats op de agenda van het kabinet 
Balkenende IV te hebben. De verbetering van de financiële positie van deze 
‘frontlijnwerkers’ is natuurlijk van belang - met de afgesloten cao’s bij de politie en het 
onderwijs is schade hersteld. Maar geld is niet genoeg. Het gaat ook om de waardering 
voor het werk, de organisatie en werkomstandigheden in de publieke instellingen zelf, de 
schaal van de instellingen, de relatie tussen management en uitvoerenden, de 
verantwoordingsmechanismen en de rol die professionals wordt toegekend in de 
vormgeving van hun werk. Voor de PvdA ligt hier een politiek terrein braak dat begint 
met de herwaardering van Theo Thijssen. 
 
Tot slot: globalisering 
En dan is er natuurlijk de globalisering. Veel Nederlandse economen zijn geneigd de 
huidige fase van globalisering niet al te zwaar te nemen. Typerend voor het denken in 
politieke en beleidskringen is misschien wel de opmerking van minister for the Cabinet 
Office van Labour, Ed Miliband: ‘We kennen inmiddels wel de goede beleidsmix als 
antwoord op globalisering, we kunnen alleen nog iets beter de effecten managen, want 
die komen enigszins eenzijdig bij bepaalde groepen neer.’ 

Daarmee komt de sociaal-democratie niet weg. Globalisering en nieuwe 
technologieën zorgen voor een nieuwe verdeling van kansen en risico’s. De balans op 
macroniveau mag vooralsnog positief zijn, de aanpassingskosten op microniveau (en de 
beeldvorming hierover die de samenleving als geheel beroert) kunnen behoorlijk oplopen 
en vragen om een politiek antwoord. Globalisering biedt naast economische voordelen 
ook kwetsbaarheid, onzekerheid en onbehagen. In combinatie met vergaande 



liberalisering van de financiële markten heeft ze een internationaal financieel systeem 
geschapen dat onbeheersbaar en onbetrouwbaar is - zie de recente kredietcrisis. Op deze 
markt zwerft bovendien kapitaal rond dat vooral korte termijn rendement zoekt - en kan 
vinden dankzij het afbreken van beschermingsconstructies en de toegenomen 
aandeelhoudersinvloed. In de SPD werd daarvoor de term ‘sprinkhanenkapitalisme’ 
bedacht. 

Op de open markten en met groeiende internationale concurrentie worden de 
economische kaarten opnieuw geschud. Dat kan betekenen dat bedrijven moeten sluiten, 
regio’s verarmen en werknemers hun baan verliezen. Dat zijn de korte termijn effecten 
van globalisering, die vooral de klassieke industriële centra treffen. Arbeidsmigratie, met 
name binnen Europa, zorgt bovendien voor nieuwe concurrentieverhoudingen, met name 
aan de onderkant van de arbeidsmarkt. 

Maar er zijn ook lange termijn effecten te verwachten. In haar recente advies over 
globalisering stelt de SER terecht dat ook in tijden van globalisering de nationale 
overheid eigen beleidsruimte houdt. Maar voortgaande globalisering van de economie op 
een schaal die we nu meemaken zal onvermijdelijk leiden tot een groeiende discrepantie 
tussen internationale economische dynamiek en macht enerzijds, en nationale politieke 
binding en besluitvorming anderzijds. We ain’t seen nothing, yet. Daar komt de 
definitieve doorbraak van nieuwe economieën bij, die voor nieuwe economische 
krachtsverhoudingen zullen zorgen. 

Welk type politiek antwoord moet de sociaal-democratie op deze ontwikkelingen 
formuleren? Allereerst is er nog genoeg te doen op nationaal - en Europees - niveau, 
bijvoorbeeld om ondernemingen te beschermen tegen ongecontroleerd korte termijn 
kapitaal en een type ondernemingsbestuur te stimuleren dat het bedrijf beschouwt als een 
werkgemeenschap en dat georiënteerd is op een breed palet van belangen. Om 
ondernemingen te behouden en aan te trekken dan wel nieuwe of vervangende 
bedrijvigheid te stimuleren kunnen uitgekiende publieke investeringen nodig zijn. Maar 
uiteindelijk zal ook op internationale schaal een nieuw kader moeten worden gevonden 
voor inbedding van de mondiale economie.  

Daarvoor zijn geen quick fixes voorhanden. Het gaat om politieke wil en 
uithoudingsvermogen. 


