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'ledereen aan 't werk'
door: Paul Schabel, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Het zal niemand verbazen, maar ik constateer dat
Nederland een aantal grote problemen kent. Een van

de voornaamste knelpunten is de grote hoeveelheid men-
sen die `aan de zijlijn staan'. Met name het grociend aantal
arbeidsongeschikten bezorgt vclen de nodige kopzorgen.
Toch is dat niet helemaal terecht. In feitc maakt Nederland
pas de laatste vijf a tier jaar serious work van bet voorko-
men van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Hot
probleem in Nederland is vooral het feit dat de entree tot
allerlei sociale zekerheidsregelingen, waaronder de WAO,
jarenlang veel to generous is geweest. Toch hebben we niet
'lens zoveel meer WAO'ers dan in de ons omringende lan-
den. Hot is vooral een definitiekwestie. Als je alle oudere
WAO'ers niet meerckent - ik zeg altijd, de enigc Nederlan-
ders die pas op hun 65e met pensioen gaan zijn de WAO'ers
- en alle jonggehandicapten buiten beschouwing laat, zit
Nederland met het percentage inactieven ongeveer op het
Europese gemiddelde. We moctcn onszelf dus geen pro-
bleem aanpraten.

Een ander probleem is het percentage WAO'ers dat met
Psychische klachten kampt. Je kunt in het algerneen zeg-
gen dat de Nederlander work niet ziet als economische
noodzaak of absolute levensvoorwaarde, zoals bijvoor-
beeld in Amerika, maar meer als manier om zichzelf to out-
Wikkelen. Dat impliceert dat Nederlanders work minder
belangrijkvinden.

Toch is dat niet de hoofdoorzaak van het
feit dat zoveel mensen bijvoorbeeld met psychische klach-
ten de WAO instromen. Ik blijf erbij dat dit verschijnsel
alleen

maar inogelijk is alsje de poort naar aantrekkelijlce
sociale

voorzieningen wagenwijd openzet. Nu bet kabinet
heeft

aangekondigd doze poort rigoureus to gaan sluiten
voor vrijwel alle groepen werknemers, zal dat de WAO-
nstroorn

stork beperlcen. Ook de arbeidsproductiviteit is

niet de oorzaak. Die is weliswaar hoog, maar stijgt momen-
teel nauwelijks meer. Wat je bovendien ziet, is dat tegen-
over die lcorte maar drulclce workweek oolc tal van aantrek-
Icelijke arbeidsvoorwaarden staan. Nederlanders hebben
veel meer verlof dan in andere landen, onze werlcplekken
zijn in hot algemeen heel good verzorgd, de arbeidsom-
standigheden zijn in orde, zeker in vergelijking met Angel-
saksische linden. De hoge arbeidsproductiviteit of hope
werkdruk kan dus met de verklaring zijn voor het grote
aantal WAO'crs.

Cruciaal voor onze samenleving is de arbeidsparticipatie
van vrouwen, ouderen, allochtonen en arbeidsgehandicap-
ten. Participatie van deze groepen is van levensbelang voor
een welvarende maatschappij die de ambitie heeft haar
burgers sociale voorzieningen van hoog niveau aan to bie-
den. Als j c dat betaalbaar wilt houden, is er maar een oplos-
sing: icdereen can't werk! Een mooi voorbeeld hiervan zijn
de Scandinavische linden, waarvrijwel iedereen, ookvrou-
wen, werkt. Daartoe heeft Nederland de afgelopen jaren
zo'n 100.000 nieuwe kinderopvangplaatsen gecreeerd.
Daar zit het 'm dus niet in. Hot probleem is echter dat het
gebruik van kinderopvangvoorzieningen in Nederland
nooit erg populair is geweest. Dat lees je ook of uit hot feit
dat maar liefst 80 procent van de werkende vrouwen part-
time werkt. Dat is wat we oolc wel het 'anderhalfverdie-
nersmodel' noemen.

Ondanks alle lnelpunten on dreigende problemen ben ik
niet pessimistisch. Waar ik me wel de nodige zorgen over
maak is dat de overheid zich de laatste tijd vooral richt op
het afbreken van de sociale zelcerheid en niet op hot cre-
eren van meet mogclijklieden om arbeid en zorg to combi-

neren. Terwijl daarjuist de kansen liggen. Doodzonde!
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