Volledige werkgelegenheid:
uitdaging voor de jaren tachtig
Het feit, dat we bijzonder ver verwijderd zijn geraakt
van de doelstelling van volledige werkgelegenheid,
mag geen reden zijn om het (voorlopig maar) met die
doelstelling niet meer zo nauw te nemen. De manier
waarop in de praktische politiek aan het begrip 'volledige' werkgelegenheid inhoud wordt gegeven, zal
moeten veranderen onder invloed van sociaal-culturele, technologische en economische ontwikkelingen. Maar het basisprincipe moet blijven: iedereen,
die zich aanbiedt voor betaald werk, moet een volwaardige of in ieder geval zo volwaardig mogelijke
baan kunnen krijgen.
Uitgangspunt en doel van het beleid moet zijn, dat
mensen door regelmatig, betaald werk in hun eigen
levensonderhoud kunnen voorzien. Goede sociale
voorzieningen voor mensen, die, om wat voor reden
dan ook, niet of niet meer kunnen werken, zijn
enorm belangrijk. Maar het recht op een sociale uitkering kan, voor mensen die in de kracht van hun leven zijn, het recht om zèlf te (mogen) werken niet
vervangen. Het is frustrerend om werkloos aan de
kant te moeten blijven staan, als je zelf met eigen
hoofd en handen je brood kunt verdienen. Ik kan me
moeilijk voorstellen, dat dat ooit anders zal worden.
Met een verandering van 'arbeidsethos' kunnen de
problemen van de werklozen misschien wel worden
verzacht, maar niet opgelost.
Mijn pleidooi voor volledige, betaalde, werkgelegenheid berust niet op een miskenning of onderwaardering van het onbetaalde werk. Het onbetaalde werk is
voor het leven en welzijn van de mensen en voor het
functioneren van de samenleving even onmisbaar als
het betaalde werk. De FNV heeft zich op haar laatste
congres (in september/oktober 1981) nadrukkelijk in
die zin uitgesproken. Zij verbindt daaraan echter niet
de conclusie, dat het dus 'niet uitmaakt' of mensen
betaald dan wel onbetaald werk doen. Het betaalde
werk heeft andere kenmerken, het voorziet (óók
voor mensen, die het werk doen) in andere behoeften
dan het onbetaalde werk. De conclusie, die de FNV
is dat er in elk mensenleven plaats zou moeten
ZIJn voor zowel betaald als onbetaald werk. In onze
samenleving komt daar nog weinig van terecht.
Het betaalde werk wordt voor het grootste deel verricht door mannen. Het onbetaalde werk, vooral het
onbetaalde huishoudelijke werk, wordt voor het
overgrote deel verricht door vrouwen. De FNV wil
zich er voor inzetten deze traditionele rolverdeling
tussen de seksen te doorbreken. Het betaalde en onbetaalde werk zal moeten worden herverdeeld. We
moeten toe naar een samenleving, waarin iedereen,
èn vrouw, ongeveer evenveel van zijn of haar
tiJd besteedt aan betaald èn onbetaald werk, aan rust

en ontspanning en aan andere activiteiten.
We moeten niet toe naar een samenleving, waarin het
betaalde deel van de economie wordt geleid door een
betrekkelijk klein (en mogelijk kleiner wordend)
deel van de bevolking, dat daar full-time mee bezig is,
terwijl de rest van de bevolking is aangewezen op onbetaald werk of andere activiteiten. Sommige voorstanders van het arbeidsloos inkomen lijken in die
richting te denken. De FNV wil juist de andere kant
op: zij wil streven naar een zo groot mogelijke participatie van de bevolking (mannen èn vrouwen) in zowel het betaalde als het onbetaalde arbeidsproces.

Wim Kok
Voorzitter van de
Federatie Nederlandse
Vakbeweging

Uitdagingen voor de jaren tachtig
De doelstelling van volledige werkgelegenheid lijkt
verder weg dan ooit. Er zijn nu, medio 1983, bijna
800 000 werklozen in ons land. Dat komt neer op circa zeventien procent van de afhankelijke beroepsbevolking. Het werkelijke tekort aan banen is nog veel
groter - vermoedelijk boven de een miljoen - want
er is een aanzienlijke verborgen werkloosheid, vooral
onder gehuwde vrouwen en arbeidsongeschikten (die
vaak best zouden kunnen en willen werken, als er
maar voldoende banen waren). We moeten er op rekenen, dat het arbeidsaanbod in de rest van de jaren
tachtig en in een groot deel van de jaren negentig in
een snel tempo zal blijven toenemen. De beroepsbevolking zal in de komende jaren groeien met ongeveer 1,5 procent (of 70 000 mensen) per jaar. Ons
land neemt wat dit betreft een uitzonderingspositie in
binnen West-Europa. De snelle groei houdt verband
met demografische factoren. We kenden (tot voor
kort) een relatief hoog geboortecijfer en we kennen
(nog steeds) een relatief lage participatiegraad. In het
getal van 70 000 is ingecalculeerd, dat die participatie
langzaam maar zeker zal toenemen. De groei van het
arbeidsaanbod van vooral gehuwde vrouwen zal overigens mede afhangen van de ontwikkeling van de
vraag. Als er meer banen beschikbaar komen, zal dat
een aanzuigende werking hebben op de (nu nog) verborgen werklozen.
De ontwikkeling van het arbeidsaanbod in de rest van
de jaren tachtig is vrij redelijk te voorspellen. Over
de ontwikkeling van de vraag naar arbeid valt weinig
met zekerheid te zeggen. Veel hangt natuurlijk af van
het te voeren beleid. Dat beleid zal in de komende
jaren, hoe dan ook, voor enorme uitdagingen worden
geplaatst. De structuur van onze economie zal om allerlei redenen ingrijpende veranderingen (moeten)
ondergaan. Ik noem de belangrijkste ontwikkelingen:
• De wereldeconomie is duidelijk in beweging; de
internationale machtsverhoudingen zijn aan het ver-
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schuiven in de richting van Japan, de olieproducerende (OPEC-)Ianden en een aantal snel opkomende industrielanden in Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika.
De Nederlandse economie (met name de industrie)
blijkt bijzonder kwetsbaar voor de ontwikkelingen,
die zich aan het aftekenen zijn. Er zal in veel opzichten een vernieuwend beleid gevoerd moeten worden,
wil de industrie zich internationaal kunnen handhaven.
• We moeten ons instellen op nieuwe, spectaculaire technologische ontwikkelingen, die bijzonder ingrijpende gevolgen kunnen gaan hebben voor de omvang, de aard en de kwaliteit van de werkgelegenheid. Allerwegen wordt voorspeld, dat een herstel
van de economische groei gepaard zal gaan met een
versnelde introductie van arbeidsbesparende technieken. De ondernemers zullen, als ze weer gaan investeren, op ruime schaal gebruik gaan maken van de
mogelijkheden, die de micro-elektronica is gaan bieden om het werk verder te mechaniseren en te automatiseren. De gevolgen zijn nog nauwelijks te overzien. Maar het lijkt aannemelijk, dat een hernieuwde
produktiegroei zeker in de eerstkomende jaren over
het geheel genomen niet of nauwelijks gepaard zal
gaan met een vraag naar nieuw personeel.
• De structuur van onze economie zal veranderingen moeten ondergaan vanwege sociale en demografische ontwikkelingen. De (relatief arbeidsintensieve) bouwsector zal worden geconfronteerd met het
feit dat de vraag naar nieuwe woningen langzaam
maar zeker zal teruglopen . Het onderwijs wordt geconfronteerd met de gevolgen van een duidelijk teruglopend kindertal. De behoefte aan collectieve
voorzieningen voor ouderen zal , onder invloed van
de vergrijzing, gaan toenemen. Ook zal de behoefte
toenemen aan collectieve voorzieningen, die het
vrouwen èn mannen mogelijk maakt om betaald en
onbetaald werk op een evenwichtige manier te combineren.
Het voorgaande geeft slechts een indicatie. Onze samenleving zal zich in veel opzichten (sociaal , economisch, technologisch) moeten vernieuwen . Het
werkgelegenheidsbeleid staat voor een immense opgave . De doelstelling van volledige werkgelegenheid
dreigt verder uit het vizier te raken . Het arbeidsaanbod groeit snel, de vraag zal dat op geen stukken na
kunnen bijhouden, ook niet bij een krachtig herstel
van de economische groei. Een drastische herverdeling van het betaalde werk over werkenden en werkzoekenden is dan ook onvermijdelijk en noodzakelijk. De herverdeling van het betaalde werk zal op
zo'n manier moeten gebeuren, dat het de herverdeling van onbetaalde en betaalde taken over mannen
en vrouwen helpt bevorderen.
Crisisbestrijding anno 1983
De beleidsnota's van de FNV (met name Maak Werk!
gepubliceerd in augustus 1982) zijn samen te vatten in
de slagwoorden werk en solidariteit. Ten aanzien van
de werkgelegenheid vragen we om een samenhangend drie sporenbeleid:
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• Herstel van economische groei. Daarvoor is een
beleid nodig , dat gericht de investeringen aanzwengelt in zowel de marktsector als in (delen van) de collectieve sector. Zo'n gericht stimuleringsbeleid vergt
een duidelijke visie van de kant van de overheid op
hoe de structuur van de economie zich verder moet
gaan ontwikkelen en in welke richting (en met welke
instrumenten) die ontwikkelingen gestuurd moeten
gaan worden. In dit verband hebben we al meermalen
gepleit voor een tentatief, meerjarig werkgelegenheidsprogramma. Dat kan geen programma zijn , dat
precies aan de bedrijven voorschrijft , wat ze moeten
doen en laten, want we leven (gelukkig!) niet in een
centraal geleide economie. Het program moet veeleer dienen als leidraad voor het overheidsbeleid , daar
waar de overheid ontwikkelingen in de marktsector
tracht te beïnvloeden en daar waar zij zèlf, binnen de
collectieve sector, staat voor keuzen met ingrijpende
werkgelegenheidsconsequenties. Een stimulerend,
op groeiherstel , gericht beleid , zoals dat de FNV voor
ogen staat, verdraagt zich niet met een beleid, dat
door een overmaat aan lastenverhogingen en/of bezuinigingen op collectieve uitgaven tracht om het financieringstekort in een geforceerd tempo terug te
brengen . Ondernemers zullen niet gaan investeren ,
als zij - bij voortduring - worden geconfronteerd
met teruglopende bestedingen en inkrimpende afzetmarkten.
• Herverdeling van arbeid door arbeidstijdverkorting. In Maak Werk wordt gepleit voor een arbeidstijdverkorting van circa tien procent in vier jaar,
overeenkomstig de richtlijn van het Europees Verbond van Vakbewegingen , EVV . We gaan ervan uit,
dat de herverdeling van arbeid een 'kostenneutrale'
operatie moet zijn (dus niet moet leiden tot kostenverhogingen voor ondernemingen) . De arbeidstijdverkorting moet - waar mogelijk - worden doorgevoerd bij handhaving van de zogenaamde bedrijfstijd. Over de werkgelegenheidsgevolgen van arbeidstijdverkorting moet tussen de werkgevers en de vakbeweging , of andere werknemersvertegenwoordigers , overleg gevoerd worden. Dat overleg moet ,
waar mogelijk , uitmonden in concrete werkgelegenheidsafspraken .
• Behoud en, op enkele plaatsen , selectieve uitbreiding van de werkgelegenheid in de (semi-)collectieve sector.
Solidariteit betekent , in de FNV-visie, in de eerste
plaats een eerlijke lastenverdeling over hoger- en lager betaalden. Zwaarste lasten op de sterkste schouders dus. Het betekent een gelijke behandeling
van werknemers en ontvangers van uitkeringen en
van werknemers onderling. In concreto: handhaving van het koppelings- en trendbeleid . Meer in het
algemeen betekent solidariteit: het zo goed mogelijk
in stand houden van onze verzorgingsstaat, vooral
van die regels (wettelijk minimurr: loon , ontslagbescherming, enz.) en collectieve voorzieningen (sociale zekerheid , onderwijs, gezondheidszorg , huursubsidie, enz.) , die juist voor de achtergestelde en kwetsbare groeperingen in onze samenleving van belang
zijn .
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Het behoeft voor de lezers van Socialisme en Democratie, naar ik aanneem , nauwelijks betoog, dat het
huidige regeringsbeleid in vrijwel alle opzichten
haaks staat op de aanpak, die de FNV heeft bepleit.
Van een duidelijke, toekomstgerichte werkgelegenheidsstrategie is geen sprake. Het kabinet heeft de
neiging om in de coulissen terug te treden, juist nu
een actief vernieuwend en sturend beleid van de kant
van de overheid hard nodig is. Het kabinet flirt met
de neo-Iiberale (of misschien moeten we gewoon zeggen: nieuw-rechtse) opvatting, dat de noodzakelijke
veranderingen in onze economische structuur het
beste door de onderneming zèlf, in een spel van vrije
concurrentie , tot stand kunnen worden gebracht. Het
financieel 'ruimte' scheppen voor ondernemingen en
het opruimen van belemmeringen, die een vrij functioneren van het marktmechanisme in de weg zouden
staan , zijn tot zelfstandige doelstellingen van het beleid verheven. Verworvenheden van de verzorgingsstaat , als de welvaartsvast gekoppelde uitkeringen,
het wettelijk minimum loon, het ontslagrecht moeten
het in deze neo-Iiberale aanpak ontgelden. In het algemeen leidt het neo-liberalisme tot een nogal ongenuanceerd streven naar 'deregulering' en naar 'het terugdringen van de collectieve sector'. De afspraak in
het regeerakkoord, dat (bijna) overal in de collectieve sector de werkgelegenheid met één en het zelfde
percentage moet worden terug gebracht, is daar een
produkt van. Het terugdringen van het financieringstekort is uitgeroepen tot hoogste beleidsprioriteit. De
gevolgen zijn, sociaal en economisch , rampzalig. Het
kabinet heeft in 1983 met gigantische bezuinigingen
en lastenverzwaringen willens en wetens een deflatoir
proces ontketend , dat tot nu toe alleen maar heeft geleid tot een versnelde afbraak van werkgelegenheid
in de marktsector en ook in de (semi-)collectieve sector. Van een heropleving van de investeringen is ,
juist vanwege het deflatoire klimaat , geen sprake.
In 1984 en volgende jaren dreigt een herhaling - en
zelfs een versterking - van dit bezuinigingsbeleid.
De kans is groot, dat we in een uitzichtloze deflatoire
spiraal terecht komen.
In moet er op wijzen , dat het Nederlandse beleid niet
op zichzelf staat. In te veel westerse landen wordt
eenzelfde , of een verwant , beleidsrecept toegepast.
Alle aandacht is geconcentreerd op het weg bezuinigen van bestaande activiteiten, op het zogenaamde
ruimte scheppen voor ondernemingen. Het doelgericht, van overheidswege, stimuleren van nieuwe activiteiten vindt nauwelijks plaats. Van een welbewuste internationale samenwerking om de crisis te overwinnen is geen sprake. In plaats daarvan zijn de landen bezig om ten koste van elkaar hun (concurrentie-)positie te versterken. Het pleidooi van het EVV
en vele anderen voor een internationaal gecoördineerd stimuleringsbeleid wordt beleefd aangehoord,
maar op topontmoetingen als in Williamsburg en
Stuttgart wordt er alleen maar lippendienst aan bewezen . Men komt niet tot zaken. Het mislukken van de
UNcrAD-conferentie in Belgrado is een ander teken aan de wand. De meest invloedrijke westerse landen zijn op geen enkele manier bereid om de Noordl

Zuid-dialoog op een constructieve manier te hervatten. En dat terwijl bij velen het besef doorbreekt, dat
de onderlinge verwevenheid en wederzijdse afuankelijkheid van de rijke, geïndustrialiseerde landen in het
noorden en de zich ontwikkelende landen in het zuiden zodanig is toegenomen, dat een duurzaam herstel
van de wereldeconomie nauwelijks meer denkbaar is ,
als daar niet het noorden èn het zuiden bij worden betrokken .
Al met al een somber beeld. De internationale situatie lijkt - in veel opzichten - op die van de jaren dertig. Hoe lang zal het nog duren, voordat de door centrum-rechts gedomineerde regeringen van de westerse landen gaan beseffen, dat ze bezig zijn om de fouten van weleer te herhalen? Het enige spoor, waarop
duidelijk iets in beweging is, is de herverdeling van
arbeid, door vormen van arbeidstijdsverkorting. De
trein is na het zogenaamde Stichtingsakkoord van november 1982 op gang gekomen . Er zijn nu voor meer
dan de helft van de cao-werknemers meerjarencontracten afgesloten, die voorzien in enigerlei vorm van
arbeidstijdverkorting. Het resultaat komt gemiddeld
neer op een arbeidstijdverkorting van vijf procent in
twee jaar. Dat komt overeen met de in Maak Werk!
gehanteerde norm van tien procent in vier jaar.
Ook de financiering van de arbeidstijdverkorting
komt redelijk overeen met de uitgangspunten, die de
FNV daaromtrent hanteert. De arbeidstijdverkorting wordt over het algemeen betaald uit de prijscompensatie. Doorgaans wordt voor de vijf procent arbeidstijdverkorting door de werknemers minder dan
vijf procent betaald (de rest wordt onder meer gefinancierd uit produktiviteitswinsten). In bijna alle
cao's zijn bepalingen opgenomen, die voorzien in enigerlei vorm van overleg met vakbonden enlof ondernemingsraden over de werkgelegenheidsconsequenties van de arbeidstijdverkorting. Een nieuwe uitdaging voor de vakbeweging! We zullen in de ondernemingen en de bedrijfstakken een maximale druk op
de werkgevers moeten uitoefenen, om te bereiken
dat de arbeidstijdverkorting resulteert in het behoud
van zoveel mogelijk bestaande en de creatie van zoveel mogelijk nieuwe banen.
We hebben moeten ervaren, dat in het huidige deflatoire klimaat het accent nog bijna uitsluitend ligt op
het behoud van arbeidsplaatsen: de arbeidstijdverkorting wordt gehanteerd als een instrument om ontslagen te vermijden. De ondernemingen komen vanwege de bestaande overcapaciteit nauwelijks toe aan
het in dienst nemen van nieuw personeel op de plaatsen, die door arbeidstijdverkorting vrij komen. Als
deze situatie nog lang voortduurt, zal dat - vrees ik funest zijn voor de voortgang van het op zichzelf zo
bitter noodzakelijke proces van herverdeling van arbeid.
Als de arbeidstijdverkorting er alleen maar toe dient
om de gevolgen van een overigens falend werkgelegenheidsbeleid te maskeren, dan zullen de werknemers zich ervan afkeren. Daar komt natuurlijk bij,
dat een verdergaande arbeidstijdverkorting bij een
voortdurende stagnatie, of verdere afbrokkeling van
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de economie, van de werknemers te zware financiële
offers zal gaan vergen.
Een progressieve strategie
Laten zien hoe het anders kan, en beter , is nog steeds
de beste manier om de regerende politici er, nationaal en internationaal, van te overtuigen, dat zij op
de verkeerde weg zijn. Het huidige neo-liberale
(nieuw-rechtse) beleid is een vorm van illusiepolitiek.
Het leidt niet tot het duurzame, inflatievrije groeiherstel, dat de top in Williamsburg ons voorspiegelt. En
het leidt niet zonder meer tot een herstel van volledige en volwaardige werkgelegenheid, ook niet op lange termijn. Het is de taak van de vakbeweging en de
progressieve partijen om dat, met kracht van argumenten, aan te tonen . Ik heb niet de bedoeling en de
pretentie om in deze bijdrage een blauwdruk te presenteren van een progressief alternatief. Ik wil me bepalen tot een aantal opmerkingen over het karakter
van een alternatief beleid, dat met open ogen en opgeheven hoofd de uitdagingen van de jaren tachtig tegemoet treedt.
Ik wil voorop stellen, dat niemand in de huidige situatie een snelle, spectaculaire en pijnloze terugkeer kan
beloven naar de volledige werkgelegenheid. Onze
economie is danig ontwricht door de economische crisis van de afgelopen jaren. De werkloosheid is, voor
een belangrijk deel, een structureel probleem. Het
zal enorme moeite kosten om weer de produktiecapaciteit op te bouwen, die de laatste jaren (vaak onnodig) verloren is gegaan. Er zullen in grote delen van
het bedrijfsleven ingrijpende herstructureringen
moeten worden doorgevoerd om te kunnen overleven en om weer een nieuwe periode van groei mogelijk te maken. Ook het arbeidsaanbod zal ingrijpend
moeten worden geherstructureerd door de verdeling
van arbeid over werkenden en werkzoekenden en de
herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid . De
herstructureringsprocessen vergen tijd en geld. Er zal
op grote schaal moeten worden geïnvesteerd en dat
gaat niet zonder financiële offers op dit moment. De
herverdeling van arbeid zal met een voor velen pijnlijke herverdeling van inkomen gepaard moeten
gaan .
Onze economische toekomst is onzeker en moeilijk
in blauwdrukken vast te leggen. De gevolgen , voor
ons land, van de verschuivingen in de wereldeconomie en de gevolgen van de nieuwste technologische
ontwikkelingen zijn moeilijk van te voren te overzien. Het neo-liberalisme voert dit aan als argument
voor haar stelling dat het voor een overheid principieel onmogelijk en/of praktisch ondoenlijk is geworden om de economische toekomst te programmeren.
We moeten er voor oppassen niet in tegenovergestelde redeneringen te vervallen.
De mogelijkheid voor de overheid om te anticiperen
op toekomstige ontwikkelingen moet niet worden
overschat. Een toekomstgericht beleid zal , meer dan
ooit, een 'trial and error-beleid' moeten zijn, waarbij
stapsgewijs, lerend van ervaringen en met maximale
inspraak van de direct betrokkenen, de weg naar de
toekomst wordt afgelegd . Er zal in de relatie oversocialisme en democratie
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heid-werkgevers-vakbeweging een nieuw evenwicht
moeten worden gevonden tussen de wens en de noodzaak om op centraal niveau gezamenlijk beleidslijnen
uit te stippelen en de wens en de noodzaak om op decentraal niveau zo veel mogelijk ruimte te hebben
voor een eigen beleid. Er zullen , hoe dan ook , op centraal niveau belangrijke economische en maatschappeli j ke keuzen moeten worden gemaakt (over de economische structuur, de verdeling van werk en inkomen , de toekomst van de collectieve sector) . Tegelijkertijd is het noodzakelijk om op decentraal niveau
voldoende manoeuvreerruimte over te laten , voor
werkgevers èn werknemers, om flexibel op nieuwe
(moeilijk van tevoren in te schatten) ontwikkelingen
in te spelen .
De herverdeling van arbeid kan niet vanuit een centraal punt 'geregeld' worden . Het beleid zal primair
op decentraal niveau vorm en inhoud moeten krijgen, zoals ook in het Stichtingsakkoord werd vastgelegd. Met name de vertaling van arbeidstijdverkorting in werkgelegenheid trekt een zware wissel op het
decentrale overleg tussen de werkgevers en de vakbeweging. De vertaling van arbeidstijdverkorting in
méér banen zal in veel gevallen ingrijpende organisatorische veranderingen binnen de ondernemingen
vergen. Het werk zal opnieuw ingedeeld moeten worden. Het is essentieel, dat de werknemers daar op de
meest directe manier bij betrokken worden . De herverdeling van werk zal gepaard moeten gaan met een
versterking van de zeggenschap van de werknemers .
over de kwantitatieve en kwalitatieve werkgelegenheidsontwikkeling in hun onderneming, de verdeling
van het werk in functies en taken , de precieze werktijden, enzovoorts. Ik zei het al : hier ligt een enorme
nieuwe uitdaging voor de vakbeweging . Datzelfde
geldt voor de technologische ontwikkeling. De opmars van de micro-elektronica biedt ongekende mogelijkheden om het werk te verlichten en te verbeteren. Maar ook de gevaren zijn groot: het werk kan bij
een verkeerde toepassing verder in kwaliteit achteruit gaan (door een verdere taaksplitsing en tempoversnelling) . Ook dreigt het gevaar van een massale ,
chaotische uitstoot van arbeidskrachten. De vakbeweging moet er bij zijn om de ontwikkelingen voor de
werknemers in goede banen te leiden. Ik beschouw
het als een van onze belangrijkste taken in de komende jaren om op decentraal niveau te komen tot technologie-overeenkomsten met de werkgevers. Die
overeenkomsten moeten vastleggen , hoe, waar en in
welk tempo nieuwe produktietechnieken worden
geïntroduceerd . De overeenkomsten zullen afspraken moeten bevatten over allerlei aspecten, die voor
de werknemers van direct belang zijn: de gevolgen
voor de omvang en de verdeling van de werkgelegenheid , de verdeling in taken en functies , ergonomische
aspecten , de om-, her- en bijscholing van personeel ,
enz.
Zowel bij de herverdeling van arbeid , als bij de introductie van nieuwe technieken zal het accent moeten
liggen op decentrale beleidsvoering, waarbij het dan
de taak is van de vakbeweging om de ontwikkelingen
door druk van onderop in goede banen te leiden . Dit
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neemt natuurlijk niet weg, dat een begeleidend en
voorwaardenscheppend beleid van de kant van de
overheid hard nodig is (nog afgezien van de verantwoordelijkheid , die op de overheid zelf als verreweg
grootste werkgever rust) .
Met betrekking tot de herverdeling van arbeid moet
ik vooral wijzen op het inkomensbeleid en het beleid
ten aanzien van de sociale zekerheid . Als de herverdeling van werk , en daarmee ook de herverdeling van
inkomen, d66rzet, zal dat consequenties moeten
gaan hebben voor de manier , waarop belastingen en
premies geheven worden. Het zal moeilijk worden
om een tussenweg te vinden tussen enerzijds het streven naar een volledig zelfstandige behandeling van
man en vrouwen anderzijds de noodzaak om al te
grote draagkrachtverschillen te vermijden tussen
huishoudens waar één inkomen binnenkomt en huishoudens met twee of meer verdieners . De te verwachten technologische ontwikkelingen vergen een
nieuwe discussie over de zogenaamde heffingsgrondslag van de sociale zekerheid . Neo-liberalen beroepen zich er op , dat ze de keuzen zoveel mogelijk aan
'de markt' overlaten. In de praktijk leidt de neo-liberale aanpak in binnen- en buitenland tot een type beleid, dat mikt op (wat de WRR noemt) export-gestuwde groei . Wij moeten duidelijk maken, dat deze
eenzijdige fixatie op de export op den duur m6ét leiden tot een verschraling - en daardoor verarming van onze economische structuur. De FNV heeft met
z'n drie sporen beleid van Maak Werk! de weg proberen aan te geven naar een meer evenwichtige structuur.
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' .. . de eerste beschouwing over de
Weimar-krisis die naar principiële
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Paul Vromen in Vrij Nederland
'Met zijn methode van onderzoek
neemt hij in Nederland een unieke
plaats in.' Folia Civitatis
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