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Maatschappij in beweging

Zouden de dijken die op het programmaboekje van deze dag staan het houden? De laatste

leer dat we echt de 'maatschappij in beweging' zagen, was vijf jaar geleden. Het gebied

rond de grote rivieren werd toen door hoog water bedreigd. Het werd toen ook duidelijk dat

we de dijken daar eerder hadden moeten herijken. Als we ons de tv-beelden van destijds nog

even in herinnering roepen, dan zien we voor ons weer die bijna bijbelse taferelen, die zich

toen op de dijken afspeelden. Lange stoeten met auto's van zeer recent bouwjaar met

daarachter zeer vooruitstrevend vormgegeven caravans, met daarop weer sportieve fietsen

en soms, heel ironisch, ook nog een fraaie boot. Achter die auto's reed vaak een tweede, wat

kleinere auto, volgeladen met kleren, tennisrackets, golfclubs en beautycases. Het was het

beeld van rijken op de dijken, dat je voor ogen kreeg. Ineens zag je welk een ongelofelijke

rijkdom zich over die dijken verplaatste naar drogere oorden. Toch was dat niet een elite op

de vlucht voor het wassende water. Het waren gewone Nederlanders, die zich misschien

toen pas realiseerden hoeveel ze to verliezen hadden, als het water de drempels van hun

huizen zou overschrijden.

De jaren vijftig

Hoe anders was het bijna vijftig jaar geleden, toen de SER nog in de kinderschoenen stond

en Nederland nog aan het herrijzen was. Bij de watersnoodramp van 1953, waarbij Zeeland,

West-Brabant en een deel van Zuid-Holland onder water liepen, waren de beelden - vooral

film, nog heel weinig televisie - geheel anders. De bevolking vluchtte op het laatste mo-

ment, vaak to laat. Mensen zaten op daken van huizen. Ze waren letterlijk en figuurlijk blij

dat ze nog net het hoofd boven water konden houden. Men had weinig to verliezen - wat

huisraad, kleren en een fiets -, maar dat weinige was tegelijkertijd wel alles.
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Als we die twee beelden naast elkaar leggen, wordt het duidelijk hoeveel er in die 50 jaar in

Nederland veranderd is. De armoede, die in de jaren vijftig nog heel gewoon was en niet

eens als zodanig beleefd werd, komt nu bijna niet meer voor. Wat toen voor bijna iedereen

gewoon was, is nu voor zelfs weinigen al uitzonderlijk geworden: een wereld nog bijna

zonder huishoudelijke apparaten, elektronica en auto's; huizen zonder centrale verwar-

ming, systeemlceukens en fraaie badkamers; kasten zonder rijke garderobes en garages

(hoezo garages?) zonder sportattributen of tuinmeubelen. Zelfs rijke mensen hadden toen

niet wat veel 'arme' mensen nu vanzelfsprelcend wel hebben. Uit de Armoedemonitor 2000

van het SCP blijkt dat er natuurlijk nog wel belangrijke verschillen zijn tussen rijk en arm.

Niettemin beschikken ook arme mensen nu in het algemeen wel over de meeste zaken die

het dagelijks leven op een vanzelfsprekende manier aangenaam maken: van een auto tot

een jaarlijkse vakantie, van een douche tot tv, wasmachine en computer, van leuke kleren

tot leldcer eten, van centrale verwarming tot een mobiele telefoon. De verschillen zitten

soms in de kwaliteit, vaak in het gemak van het aanschaffen en altijd in de zekerheid van

een goed inkomen.

Bestaan er nog echte armen?

Nederland is in de 21e eeuw als een rijk land en misschien zelfs wel als een nouveau riche-

land met parvenuachtige trelcjes to kenschetsen. Het bruto binnenlands product (bbp) per

hoofd van de bevolking is enorm gestegen, ook in vergelijking met de 15 EU-landen. In 1990

stonden we nog op de elfde plaats. In negen jaar tijd zijn we doorgestoomd naar de derde

plaats. Denematken staat op de tweede plaats (maar hoelang nog? zal de Euro-enthousiast

zich afvragen) en Luxemburg staat nummer een (maar het is mede dankzij het geld uit al

die andere landen, dat Luxemburg zo'n bancaire boom beleeft).

Het bbp per hoofd van de bevolking bedraagt nu meer dan 50.OQ0 gulden. Per huishouden

is het bbp zelfs 120.000 gulden. Dat is inclusief de kleinere huishoudens, waarvan er steeds

meer zijn. Hoe kleiner de gemiddelde omvang van een huishouden, hoe rijker een land is.

In arme landen lean men zich de luxe van het kleine, zelfstandig wonende en over alle

voorzieningen beschikkende huishouden niet veroorloven. Het individu is voor zijn welvaart

en welzijn op de grotere groep aangewezen.

10



Echte armen bestaan er niet zoveel meer. De Armoedemonitor 2000 laat zien dat een op de

zeven a acht huishoudens een laag inkomen heeft. Een op de tien huishoudens zit ongeveer

op het niveau van een minimilminkomen. Zeker geen riant bestaan, maar je kunt op dat

niveau - mede dankzij de huursubsidie - nog wel een fatsoenlijk en zelfstandig leven

leiden, dat niet direct zichtbaar anders is dan dat van mensen die het beter hebben. Echte

armoede bestaat natuurlijk nog wel, maar het is geen maatschappelijk verschijnsel van

grote betekenis meer, en zeker geen structureel maatschappelijk probleem. Wie nu nog van

de honger een brood moet stelen heeft eerst iets uit to leggen alvorens hij aan een hogere

levensstandaard zal worden geholpen. De confrontatie met een bedelaar blijft vervuld met

schaamte over de eigen welvaart. Wie echter de schaamte voor schuld aanziet, doet zichzelf

onrecht en ontneemt de bedelaar iedere verantwoordelijkheid voor zijn lot.

De macro-economische verhouding tussen arm en rijk in een land is nog altijd een goede

indicator voor de mate van sociaal welzijn en het niveau van de sociale rechtvaardigheid.

Met het stijgen van de welvaart en de betere verdeling daarvan krijgt het begrip armoede

een andere betekenis. Hit accent ligt niet meer op het overleven op zich, maar op de

mogelijkheid deel to nemen aan het samenleven en daar ook mede verantwoordelijk voor

to zijn. Op dat laatste punt is in Nederland nog veel to doen. Op het eerste punt zijn ook

internationaal gezien de prestaties in de laatste halve eeuw indrukweldcend to noemen.

Bijna vol en bijna klaar?

Oolc in andere opzichten is Nederland, bij de start van de 21e eeuw, een bijzonder land. We

vormen het dichtstbevolkte land van Europa. Verder heeft Nederland nog altijd een relatief

jonge bevolldng - ook al denken we zelf dat de vergrijzing al ver is voortgeschreden.

Bovendien groeit onze bevolking ook nog relatief snel.

Op het eerste gezicht ziet het demografische beeld van Nederland er goed uit. We hebben

een hoge levensverwachting: voor mannen ruim 75 jaar en voor vrouwen al meer dan

80 jaar. We hebben een hoog opleidingsniveau: meer dan 25 procent van de werkende

bevolldng heeft een opleiding op hbo- of wo-niveau - een cijfer dat ook in Europees verband

uitstekend is. We hebben een hoog huisvestingsniveau. Uit internationale cijfers blijkt zelfs

dat we - toch onverwacht - zo ongeveer het beste wonen. We kennen een hoge arbeids-

participatie: bijna 70 procent van de beroepsbevolking werkt, al is het aandeel deeltijdwerk 11



daarin hoog. We hebben verder een hoge graad van mobiliteit. Ook dat is voor ons een

teken van welvaart en vrijheid geworden: we kunnen ons overal naartoe bewegen, als onze

medeburgers ons met hun auto's daarvoor tenminste nog een beetje de ruimte laten.

Nederland is bijna klaar, zo lijkt het wel, misschien zelfs al iets to ver klaar om nog uitda-

gingen in petto to hebben.

Alles bij elkaar genomen, rijst dan ook de vraag: zijn er nog wel problemen in Nederland? Is

er niets meer om naar to streven in de 21e eeuw? Hebben we geen grote, nieuwe doelen

meer? Ik denk van wel. De politieke discussie zal zich steeds meer concentreren op het

gevoel dat een toenemende private rijkdom gepaard gaat met een toenemende publieke

armoede. Het gevoel dat zorg, onderwijs, veiligheid, het uiterlijk van de steden en de

manier waarop het landschap is ingedeeld, verwaarloosd worden of zijn, leeft steak.

Halverwege Paars II is duidelijk dat de aandacht niet meer uitsluitend aan de werkloosheid

en arbeidsongeschiktheid gegeven hoeft to worden, maar dat ook de thema's die direct to

maken hebben met de kwaliteit van de samenleving als geheel, onderwerp van een meer

intense beleidsbetrokkenheid mogen en zelfs moeten worden.

Gelukkig achter de dijken
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Dat neemt niet weg dat er in Nederland een enorme prestatie geleverd is. Simpel gesteld:

datgene wat aan het begin van de 20e eeuw slechts bereikbaar was voor een kleine elite, is

aan bet einde van de 20e eeuw een werkelijkheid voor bijna iedereen geworden. In het begin

van de 20e eeuw is Nederland een democratisch land geworden, waar iedereen loan partici-

peren in de stelsels van besluitvorming. Er is een systeem van sociale zekerheid ontwikkeld

dat al sinds bijna een halve eeuw voorziet in een fatsoenlijk bestaan voor mensen die niet

kunnen werken. Ook de mogelijkheden om deel to nemen aan onderwijs, om gebruik to

kunnen maken van de gezondheidszorg en van het recreatie- en cultuuraanbod zijn enorm

toegenomen. De woningnood is in ieder geval kwantitatief opgelost en de kwaliteit van de

woningen is met sprongen omhoog gegaan. Een grote mate van comfort, zekerheid en

vrijheid is nu voor iedereen weggelegd - allemaal zaken die vroeger alleen aan een ldeine

elite waren voorbehouden. In de 20e eeuw is het gelukt om al to onrechtvaardige, sociale,

economische en culturele verschillen op to heffen. Nederland is natuurlijk niet het enige



land waar zich deze ontwil keling heeft voltrokken. Maar in internationaal opzicht behoren

we tot de gelukkigste samenlevingen, dat wil zeggen tot de samenlevingen waar de mensen

in vrijheid en vrede leven, welvarend zijn en niet al to zeer geconfronteerd worden met

maatschappelijke tegenstellingen of een drukkend politiek systeem. Ijsland staat in die

ranglijst meestal op nummer een. Zelfs een bezoek in hartje zomer zal weinigen ontevre-

den doen zijn met de tweede plaats voor Nederland. Soms is zilver aantrekkelijker dan

goud.

Een gelukkige samenleving (of om het wat wetenschappelijker to zeggen: een leefbare

samenleving) is niet alleen gebaseerd op materiele welvaart. Leefbaarheid heeft ook to

maken met andere zaken: een gevoel dat er geen grote sociale verschillen aanwezig zijn, dat

er een sfeer van tolerantie en van persoonlijke vrijheid bestaat. Leefbaarheid heeft verder to

maken met Iiet idee dat je op democratische wijze invloed hebt op de wijze waarop het

leven gestalte krijgt. Leefbaarheid uit zich ook in het feit dat er een zekere mate van sociale

cohesie aanwezig is zodat voelbaar is dat mensen zich voor elkaar verantwoordelijk weten.

Leefbaar duidt, kortom, op een samenleving met samenhang en -. soms - samenzang. Wij

vinden allemaal wel dat het met de sociale cohesie minder en slechter wordt, maar vergele-

ken met veel landen om ons heen is er in Nederland nog altijd sprake van een behoorlijk

sociale samenhang. Dat merk je ook aan reacties van buitenlanders die hier enige tijd

hebben rondgekeken. Taal, cultuur, geschiedenis, leefstijl hebben Nederlanders uniformer

gevormd dan ze zelf wel waar willen nemen.

Het veelbezongen 'poldermodel' heeft ook op zichzelf niet geleid tot de opbloei van de

economie in het afgelopen decennium, maar het heeft wel de voorwaarden geschapen

waardoor het economische herstel zich snel kon voltrekken. De sociale partners maakten

afspraken over geringe loonstijging en over meer flexibiliteit in de arbeidsverhoudingen.

In het overleg werd er ruimte geschapen voor deeltijdarbeid. Daardoor kon de instroom

van een nieuwe groep hoogwaardige arbeidskrachten, vrouwen en jongeren, gemakkelijker

opgevangen worden, toen het internationale economische herstel zich aankondigde.
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Komt het poldermodel onder water to staan?
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Toch zijn er misschien tendensen zichtbaar waardoor dat poldermodel eerder onder water

komt to staan dan we denken. Niet omdat werkgevers en werknemers hun eigen weg

zouden gaan, maar er groeit een ander soort afspraken in de sfeer van de arbeids-

voorwaarden. Ze hebben een individueler karalcter, met meer ruimte voor persoonlijke

keuzes en invulling. Dat geldt voor zowel werknemers als werkgevers. Deze tendens is nog

heel pril, maar toch duidelijk zichtbaar. Ze wordt ook versterkt door de huidige overspan-

nen arbeidsmarkt, waarin de werknemer de dominantere figuur wordt. Hij kan meer dan

tien of twintig jaar geleden zijn eisen stellen en heeft ook beter geleerd dat to doen. Het

accent ligt minder op het gezamenlijk verwerven van goede arbeidsvoorwaarden en meet

op het individuele onderhandelingsresultaat. Dat heeft er misschien ook toe geleid dat toch

grote wijzigingen in de regelingen rond ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid zo

gemalckelijk geaccepteerd zijn. Wie nu aan'het werk is, merkt daar natuurlijk ook weinig

van. Tegelijkertijd is wie nu aan het werk is, vooral bezig zich als krachtige inarlctpartij to

manifesteren. Dat is niet alleen in het bedrijfsleven zo. Je ziet het ook aan de

`economisering' en 'vermarkting' van de kwartaire sector (overheid, zorg en het onderwijs).

In de manier van werken en van afspraken maken over het werk gaat deze sector steeds

meer lijken op het bedrijfsleven, al blijft zeker op het hogere niveau het inkomen sterk

achter bij wat in het bedrijfsleven haalbaar is.

De traditionele tegenstelling werkgevers-werknemers lijkt opgeheven to worden in een

gezamenlijk beleefd `ondernemerschap', dat ook steeds maatschappelijker treldcen gaat

vertonen. De nieuwe tegenvoeters zijn voor het bedrijfsleven vooral de aandeelhouders en

hun zaakwaarnemers, voor overheid en kwartaire sector zijn het'vooral de gebruikers van

hun diensten, die steeds mondiger en eisender worden.

Interessant in dit verband is ten slotte ook de opkomst van wat misschien de 'quintaire'

sector gaat worden: de wereld waar ICT ontwildceld wordt. Daar ontstaan nieuwe vormen

van ondernemerschap, waarin het onderscheid met een dienstverband vervaagt, of beter

gezegd, ook dienstverband neemt daar vaak de vorm van klein ondernemerschap aan.

Gemeenschappelijke regelingen, CAO's en vakbonden zijn er echo's uit het verleden. We



weten nog niet precies wellce richting het zal uitgaan. Zal deze sector terugkeren naar de

vertrouwde kaders van de oude economie? Of zal ze de economie een heel ander karakter

geven, net zoals de dienstensector dat een aantal decennia geleden ook deed? Zal het gratis

aanbod van allerlei functies op termijn haalbaar blijven of zullen ook hier de regels van de

klassieke markt - de lcost gaat voor de baat uit, maar de kosten kunnen niet zelf de baten

zijn - sterlcer blijken dan welke nieuwe leer ook?

Misschien staan we wat de arbeidsvoorwaarden en salarissen betreft op een punt dat we

ook in de wereld van de waterstaat zien. Ook daar wordt het antwoord niet meer gezocht in

de simpele formule die jarenlang opgeld deed: minder water, hogere dijken en meer land.

Bij het waterbeheer in Nederland is duidelijk geworden dat met een antwoord op alle

vragen niet meer kan worden volstaan. Het gaat er nu om een evenwicht to vinden tussen

de verschillende elementen die je wilt combineren. Het is niet langer evident dat de dijken

altijd hoger moeten worden en dat land ten koste van alles boven het water gehouden moet

worden.

Grotere onzekerheden

Op de drempel van de 21e eeuw zijn de verwachtingen hoger gespannen dan ooit. Tegelijker-

tijd zijn de onzelcerheden groot. We zien dat ook bij de overheid. Op alle departementen

waarmee het SCP contact heeft, is men bezig met toekomstverkenningen, met scenario's.

Niet om zekerheid over de toekomst to verkrijgen, maar vanuit het idee een betere sturing

in de richting van de toekomst to kunnen maken. De zorg van de overheid is nu: zijn de

lceuzes die we maken wel goed? Niet voor dit moment, maar voor de toekomst? Bieden ze

een perspectief op een betere toekomst, voor ons zelf, voor onze kinderen, maar ook een

betere toekomst in het kader van de Europese Unie?

De ministers en hun ministeries moeten nu weer leren to koken. Dat is heel wat anders dan

het vasten (bezuinigen) wat ze jarenlang hebben moeten doen. Vasten is vervelend en

pijnlijk, maar relatief simpel: je eet gewoon niet en dat moet je consequent volhouden.

Koken is moeilijker: je moet kiezen wat en hoe je kookt, wie de ingredienten inkoopt, wat

een goed menu is. Dat zijn de ministeries nu aan het leren, na jaren van een streng dieet, 15



van steeds weer de 'buikriem aanhalen'. Hoe koken we lekker? Hoe koken we duurzaam?

Hoe koken we verantwoord en gevarieerd, want dat hoort er tegenwoordig ook nog bij.

Ik denk dat hier spralce is van een kwalitatieve omslag in de houding van de overheid. Er is

in de komende jaren echt veel meer geld beschikbaar. In de praktijk gaat het dan om de

spannende vraag: hoe investeren we dat op een goede manier, dat wil zeggen, op een ma-

nier die de kwaliteit van de samenleving verhoogt en tegelijkertijd het kwantitatieve finan-

ciele draagvlak van een goed lopende economie niet uitholt? Dat is nog steeds de vraag.

Uitdagingen
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Voor de toekomst zie ik een aantal uitdagingen. Ik noem hier heel kort de vier belangrijkste.

INTEGRATIE VAN ALLOCHTONEN. De nieuwkomers een plek geven in onze samenleving.

Er zijn nu ongeveer 1,5 miljoen allochtonen in Nederland en hun aantal zal snel blijven

groeien, zolang het hier in Europa zo goed gaat en in vele andere delen van de wereld zo

slecht blijft. Er is geen goede afstemming tussen onze behoefte aan gekwalificeerde arbeids-

lcrachten en de binnenkomst van nieuwelingen in onze samenleving. Ook de culturele en

sociale barrieres zijn groot en dat maakt veel mensen terecht erg bezorgd. Positief is dat de

hoge werkloosheidscijfers van vooral Turken en Marokkanen inmiddels sterk zijn gaan

dalen. Met de Surinamers en een deel van de Antillianen gaat het zelfs nog beter.

BESTRIJDING CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID. Uit de internationale vergelijking die

in het Sociaal en Cultureel Rapport 2000 gemaakt wordt, blijlct dat Nederland in Europees

verband naar verhouding zwaar geplaagd wordt door crimineel gedrag: diefstal, beroving,

geweld in de publieke sfeer, beschadiging van eigendommen. Vooral in de grote steden is

ook het gevoel dat de publieke ruimte onveilig is, sterk aanwezig bij de bevolking. Dat is

slecht voor het gevoel van sociale cohesie in de samenleving, terwijl een hoog criminaliteits-

cijfer op zich slecht is voor de economie (vestigingsklimaat, toerisme).

BEHOUD LEEFBAARHEID EN DUURZAAMHEID. In een rijk land wordt intensief geleefd.

Het besef is groeiende dat dit grote consequenties heeft voor de leefbaarheid in termen van

geluidsoverlast, horizonvervuiling, landschapsverval en bewegingsvrijheid. De duurzaam-



heid is vooral een issue in termen van milieubelasting en zuinig beheer van natuurlijke

hulpbronnen.

VERSTERKEN VAN DE ARBEIDSPARTICIPATIE. Er is veel gerealiseerd op dit gebied, maar

toch staan wij in Europees verband niet zo sterk als op het eerste gezicht wel lijkt. Kijk naar

de relatief hoge WAO-cijfers en het zeer grote aandeel deeltijdwerkers. De fulltime arbeids-

participatie is in Nederland nog relatief laag en de feitelijke pensioenleeftijd ligt maar net

boven de 60 jaar. Met het oog op het behoud van de collectieve welvaart is een blijvend

hoge(re) arbeidsparticipatie noodzakelijk.

Ontwikkelingen

Uitdagingen vragen om oplossingen, ontwikkelingen kunnen leiden tot nieuwe problemen,

maar kunnen ook nude oplossingen krachteloos maken. Tegelijkertijd relativeert het con-

cept van de ontwikkeling de feitelijke betekenis van de overgang van de ene naar de andere

eeuw. De continuiteit in de tijd is veel groter dan het breukvlak van twee eeuwen lijkt to

suggereren. De grote maatschappelijke ontwikkelingen van het einde van de twintigste

eeuw zetten on-veranderd door in de nieuwe eeuw. Ik noem hier kort de vijf ontwikkelingen,

die naar mijn mening beeldbepalend en daarmee ten dele ook beleidbepalend zullen zijn.

INDIVIDUALISERING - een proces dat in de westerse samenlevingen al meer dan een

half millennium aan de gang is en nog Lang niet afgesloten is. Bij de individualisering

gaat het om de opmerkelijke combinatie van een toegenomen persoonlijke vrijheid in

de vormgeving van het leven bij een gelijktijdig toenemende afhankelijkheid van

institutionele arrangementen en steeds langer wordende verzorgingsketens. Gezelschap

wordt een keuze, maar de autonomie gaat zeker niet gepaard met toenemende autarkie.

Integendeel, voor elk deel van hun dagelijks leven zijn mensen steeds meer afhankelijk

van de inzet van anderen. Wat vermindert is de directe en volledige persoonlijke

afhankelijkheid van een of enkele personen. De economische en sociale consequenties

daarvan zijn zeer groot, wat alleen al tot uitdrukking komt in de nog voortgaande

verkleining van de gemiddelde grootte van een huishouden (nu gemiddeld nog

2,2 personen, een halvering in een halve eeuw) en de daarmee gepaard gaande behoefte 17
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aan de geindividualiseerde beschikbaarheid van voorzieningen (te beginnen met een

huis). Individualisering is voorbehouden aan rijke samenlevingen, die zich ook steeds

meer inrichten op basis van de verwachting dat ieder lid van die samenleving uiteinde-

lijk in zijn eigen levensonderhoud zal kunnen voorzien.

INFORMALISERING - dat gaat verder dan simpelweg jij en jou zeggen. Informalisering

staat voor de onthierarchisering en democratisering van de samenleving, voor de

overgang van een door stabiele organisaties bepaalde maatschappij naar een veel

flexibelere netwerksamenleving. In een informaliserende samenleving is geen plaats

meer voor een elite die als model en gids functioneert. In combinatie met individualise-

ring leidt informalisering tot minder voorspelbaar gedrag van burgers, tot een snellere

wisseling van ook emotionele investeringen en tot grotere druk om in voorkomende

gevallen verantwoording of to leggen. Informalisering leidt niet tot meer, maar juist tot

minder maatschappelijk vertrouwen. Wat niet meer geinstitutionaliseerd is, moet

steeds weer opnieuw verdiend worden.

INFORMATISERING - de werkelijke betekenis van deze ontwikkeling begint pas nu

duidelijk to worden. Feitelijk staan we ook nog aan het begin van het proces van

informatisering. Meer dan nu zal het in de toelcomst een ontwikkeling in de richting

van toenemende onzichtbaarheid en tegelijkertijd groeiende anticipatie zijn. Groten-

deels ongemerkt en steeds minder opgemerkt zal informatie in een nauwe wisselwer-

king met de loop van het dagelijks leven komen to staan. Daarnaast is nu al duidelijk,

dat informatisering het karakter van kennis verandert. Kennis wordt in hoge mate

gedemocratiseerd in termen van bezit en beschikbaarheid. De kracht van kennis schuilt

in de toekomst niet meer in het bezit van kennis, maar in het vermogen eruit to kunnen

selecteren en ermee to kunnen combineren. Nieuwe kennis zal meer uit de verrassing

van de combinatie van al aanwezige kennisbestanddelen voortkomen.

INTERNATIONALISERING - de economie, de bevollcing, de cultuur, de politiek, overal

is to zien hoe weinig dat, zeker in ldeine landen als Nederland, nog aan nationale

grenzen gebonden is. Het spannende en intrigerende is hier overigens niet het proces

van internationalisering op zich, maar de ongelijkmatigheden in het proces en zelfs de

elementen van tegenspraak die er door worden opgeroepen. Zo bepalen global players

wel het beeld van de nationale en internationale economie, maar is internationalisering

in de vorm van grote stromen migranten juist een fenomeen dat zich aan de onderkant



van de arbeidsmarkt afspeelt. De internationalisering van de populaire cultuur gaat

gepaard met een sterke opleving van het regionale gevoel. Er ontwikkelt zich een

internationale indentiteit, die een versterking van de nationale of regionale identiteit

allerminst in de weg blijkt to staan. De internationale samenwerking groeit en tegelij-

lcertijd neemt het aantal landen en het besef een afzonderlijke natie to zijn, alleen maar

toe.

INTENSIVERING - meer dan ooit staat het leven in het teken van het verlangen het

leven ook ten volle to kunnen beleven. Het leven is een project geworden, een opdracht

om eruit to halen wat erin zit, met name door de ontplooiing van de eigen wensen,

gevoelens en mogelijlcheden. De pursuit of happiness bepaalt de inrichting van het

leven, de waardering van relaties en werk, de indeling van de vrije tijd en de beoorde-

ling van zalcen als zinvol. De economische impuls die van de wens naar intensivering

van het bestaan uitgaat, is zeer groot en uiteraard wordt deze wens ook economisch

geexploiteerd. Dat sluit niet uit dat de wens naar intensivering zich ook kan uiten in het

zoelcen naar nieuwe vormen van spiritualiteit, naar inkeer en verdieping, maar slechts

weinigen zullen daar vergaande consequenties aan verbinden en kiezen voor een leven

dat zich onttrekt aan de verloldcingen van de markt. Spiritualiteit is zelf een markt - en

dat is het ook altijd al geweest.

De VIJF GROTE Is zijn geen ontwikkelingen in een strak, deterministisch spoor. Ze gaan

onderling onverwachte bindingen aan, roepen ook hun eigen tegenkrachten op en kunnen,

mede afhankelijk van politieke en economische ontwikkelingen, vertraagd en versneld

worden. Bovendien raken ze niet iedereen op hetzelfde moment en in dezelfde mate.

De zekerheden met hun onzekerheden

Op een lager niveau van abstractie zijn er zekerheden in het maatschappelijk en econo-

misch leven, die ook weer met de nodige onzekerheden gepaard gaan. We weten `zeker' dat

ze zich in de komende decennia zullen manifesteren, meestal omdat ze dat ook nu al doen

of direct voortvloeien uit actuele omstandigheden. We blijven nog `onzeker' over de mate

waarin ze zich zullen manifesteren en in welke vorm dat precies zal zijn. Ik onderscheid zes

zekerheden, die ilc steeds kort zal bespreken. 19



Ten eerste is er de versterking van de invloed van de Europese Unie. Merkwaardig genoeg

opmerkelijk afwezig in de meeste beschouwingen over de toekomst van Nederland. Zou dat

toch iets to maken hebben met het gevoel dat `Brussel' - net als het weer - iets is wat je

overkomt en waar je geen invloed op hebt?

Ten tweede is er de vergrij zing van de bevolking. Dat proces is in Nederland minder ver dan

elders in Europa. Pas na 2020 komt de vergrijzing op zijn hoogtepunt; dan zal blijken of het

inderdaad een probleem is. Dat is niet zo zeker als het soms lijkt. Ouderen zouden langer

kunnen blijven werken (de formele pensioenleeftijd hoeft niet omhoog, maar de informele

- ongeveer 60 jaar - wel!), de arbeidsparticipatie kan nog omhoog (minder deeltijd, minder

WAO) en, niet to vergeten, de jongste generaties zouden toch weer wat groter kunnen

worden. De laatste jaren worden er opvallend meer kinderen geboren!

Als derde en vierde noem ik de verdere verhoging van het algemene opleidingsniveau en de

verandering van de ruimtelijke indeling als gevolg van de bevolkingsgroei en de groei van

de welvaart. Daardoor wordt het ruimtebeslag groter en het ruimtegebruik intensiever.

Ten vijfde - en direct daarmee samenhangend - is er de vergroting van onze mobiliteit. De

twintigste eeuw heeft de massa individueel gemotoriseerd en dat zal in de 21e eeuw nog

versterkt worden door de individuele vermenigvuldiging van het gebruik van vervoermidde-

len voor werk, vakantie, sport en huishouden. Anders gezegd, vliegtuig, trein, auto, motor,

boot, tweede auto, fiets, bus zullen steeds meer door dezelfde mensen na en naast elkaar

gebruikt worden.

Het zesde punt betreft het nationaal inkomen en het nationale vermogen. We zullen nog

veel rijker worden. Hoewel rekening wordt gehouden met een economische recessie in het

eerste decennium van de 21e eeuw (preciezere voorspellingen zijn niet minder slagen in de

lucht dan deze algemene uitspraak) is de algemene opinie toch dat op de lange termijn de

welvaart nog aanzienlijk zal toenemen. Opmerkelijk is dat daarbij ook de vermogens- en

bezitscomponent weer belangrijker wordt. Wordt na de `Gouden Eeuw' van het laatste

decennium van de twintigste eeuw de 21e eeuw vergelijkbaar met de achttiende eeuw of is

er eerder sprake van een oppakken van de lijn die in de Eerste Wereldoorlog afgebroken is

en pas na de val van de Berlijnse Muur weer in de herinnering terugkeerde?

20



Private wealth en public squalor?

Wat moet er met de nieuw verworven en nog to verwachten rijkdom gebeuren? Er ontwik-

kelt zich toch een soort publiek debat rond deze vraag, met name gevoed door het besef dat

twee belangrijke gebieden van welzijn - gezondheidszorg en onderwijs - door een beleid

van vele jaren bezuiniging in een neerwaartse spiraal zijn terechtgelcomen. De kwantita-

tieve benadering - minder groei, altijd minder dan nodig is - heeft hier kennelijk tot een

kwalitatieve omslag geleid. Het voorzieningenpeil beantwoordt niet meer aan de verwach-

tingen van de samenleving, tekorten aan middelen en mankracht worden voor het publiek

voelbaar in wachtlijsten, de aantrekkingskracht van de beide sectoren als werkgebied is

sterk verminderd. Het is niet eens helemaal zeker of de nu zo vaak in de meest dramatische

termen geschilderde situatie wel helemaal overeenstemt met de feitelijke stand van zalcen.

If men define situations as real, they are real in their consequences, en dat geldt ook hier.

Er moet een dubbele slag gemaakt worden on hier het pleit weer to winnen. Enerzijds zal

er fors geinvesteerd moeten worden om weer het basisniveau to bereiken dat in het verle-

den verloren is gegaan. Het probleem is dat het dan nooit meer lean gaan om wat in het

verleden als een basisniveau gold, maar om wat tegenwoordig als zodanig geldt. Dat niveau

1`gt al een stuk hoger en dat brengt dus al de nodige extra investeringen met zich mee.

Vervolgens is het dan wenselijk om daarboven ruimte to scheppen voor nieuwe wensen en

nieuwe ontwikkelingen, eventueel ook op kosten van de individuele gebruilcers van die

voorzieningen. Voor politici en beleidsmakers blijft een probleem dat de winst die zij in het

verleden hebben kunnen boeken (lang bezuinigen zonder direct voelbaar verlies aan

kwaliteit) nu toch als verlies terugkomt, terwijl er al weer geinvesteerd wordt in de verbete-

ring van de situatie. Het duurt lang voordat het rendement van de nieuwe investeringen

zichtbaar wordt.

De verhouding tussen wat in onderwijs en zorg een publieke verantwoordelijkheid, zeker

wat de financiering betreft, moet blijven en wat aan de voorkeuren van het publiek kan

worden overgelaten, is nog allerminst zeker. In het onderwijs gaat het dan vooral om de

vraag naar de mogelijkheid om individueel meer variatie en differentiatie to kunnen

kopen, in de zorg om de vraag wat in ieder geval altijd aan iedereen moet kunnen worden

geboden. In beide gevallen blijft er steeds bezorgdheid bestaan over de loans dat de ruimte

die aan de `bovenkant' gevraagd wordt aan de `onderkant' van het voorzieningenpakket als 21



tekort beleefd zal worden. Die spanning kon tot nu toe niet bevredigend opgeheven wor-

den.

De keuze van gelijkheid en de vrijheid van keuze
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In de Nederlandse verzorgingsstaat zijn de aanzetten tot een kwalitatieve omslag inmiddels

duidelijk zichtbaar. Tegelijkertijd is ook de huiver voelbaar om daar beleidsmatig vorm aan

to gaan geven. Dat is ook wel begrijpelijk, gewend als we zijn aan een discussie die zich

vooral richtte op de breedte van de verzorgingsarrangementen (met de beschikbaarheid

voor iedereen als uitgangspunt) en de hoogte van het voorzieningenpakket (voor iedereen

alles wat in ieder geval nodig is). De kwalitatieve omslag brengt een discussie over de

'diepte' van de verzorgingsstaat met zich mee. Wat moet nog afhankelijk gemaakt worden

van de zorg van de overheid in ons dagelijks leven en in hoeverre zou het accent niet

verplaatst moeten worden naar de verantwoordelijkheid van de overheid voor de kwaliteit

van het bestaan, enerzijds in de vorm van het bevorderen van de vrijheid van keuze en het

vrijlaten van diversiteit, anderzijds in de garanties voor duurzaamheid en veiligheid?

In de aanzet tot de kwalitatieve omslag in het denken over de verzorgingsstaat is ook de

omslag terug to vinden van een denken in termen van 'kwantitatief individualisme' naar

'kwalitatief individualisme'. De 20e eeuw heeft, zeker nu we erop terug kunnen kijken als

een definitief tot historie geworden periode, in sociaal opzicht in het teken gestaan van de

verheffing van de meerderheid van de bevolking tot een bestaans-, levens- en beschavings-

niveau dat aan het begin van de eeuw was voorbehouden aan een ldeine elite. De sociaal-

politieke lijn is uiteindelijk gericht geweest op het opheffen van ongerechtvaardigde

verschillen en het verheffen van de volksmassa's. De gelijkheid van alle mensen was daarbij

het impliciete uitgangspunt en dat heeft geresulteerd in een omvangrijk streven voor

iedereen zoveel mogelijk gelijke voorwaarden en posities to scheppen. De verzorgingsstaat

is bij uitstek een herverdelingsmachine van maatschappelijke rijkdom gebleken, aange-

stuurd door een programma van verdelende rechtvaardigheid. Iedereen hetzelfde, nergens

zo mooi gesymboliseerd als in de AOW, het schoolsysteem en de AWBZ.

Juist de realisering van de gelijkheid van iedereen, en dat wordt bedoeld met kwantitatief

individualisme, heeft bij 'iedereen' het verlangen opgeroepen naar erkenning van en



ruimte voor meer individualiteit, voor een sterkere benadruldcing van de eigen ongelijkheid

en bijzonderheid. Dat wordt bedoeld met kwalitatief individualisme en dat is vooral ver-

bonden met het concept van de vrijheid. In het loader van de modern-westerse verzorgings-

staat gaat het dan niet om vrijheid in plaats van gelijkheid of voorschildcend ten opzichte

van gelijkheid, maar om vrijheid op basis van tot praktijk geworden gelijkheid. De idealen

van de 20e eeuw behouden hun geldigheid als uitgangspunten voor de 21e eeuw.

Itet zal toch niet gemaklcelijk zijn een sociaal aanvaardbare vorm to vinden voor het steven

naar meer vrijheid, enerzijds in de vorm van meer zelfbepaling en zelfbeschikking ten

aanzien van de verzorgingsarrangementen, anderzijds in de vorm van toevoegingen naar

eigen smaak aan wat als basis in het kader van de verzorgingsstaat geboden wordt. Bij het

vinden van een sociaal aanvaardbare vorm van de nieuwe verhouding tussen verzorgings-

staat en welvaartssamenleving - want daar gaat het bier om - speelt de Sociaal-Economi-

sche Raad een belangrijlce rol. De SER is mede verantwoordelijk voor de sociale dijken die

onze voeten zo lang redelijk droog hebben weten to houden. Het `herljken achter de dijken'

gebeurt ook wel zonder de SER, maar het herijken van de dijken zelf en daarmee het

herdefinieren van wat wij als polder wensen to behouden, dat zal toch tot de opgaven van

de SER blijven behoren. Het zal een hele kunst zijn om daarbij niet nat to gaan.
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