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I.   INLEIDING 

Op de cover is een delta afgebeeld. Dit begrip werd door minister Wijers in 1996 als volgt 

aangeduid: Geen poldermodel waarin niveaus laag blijven, maar een delta-model waarin we 

door aanpassing de weg omhoog vinden. Geelhoed, secretaris-generaal van EZ, gebruikte in 

zijn nieuwjaarsartikel van 1997 in de ESB evenzo de aanduiding ‘delta’ in positieve zin. In één 

van de betekenissen naar Van Dale wordt dit begrip gerelateerd aan vruchtbaar, rijk land. 

Een beeldspraak, die in de literatuur (overwegend) bij de sociale markteconomie paste. 

Inmiddels is het enthousiasme wat getemperd, omdat aan de benodigde voorwaarden 

minder goed kon en kan worden voldaan. De nog niet voorbije crisis heeft de sociale 

markteconomie zwaar onder druk gezet. In het land  waar  men prat ging op de succesvolle  

ontwikkeling  van de  Soziale  Markt Wirtschaft (SME),  is tijdens de ingrepen in de 

werkloosheidsuitkeringen na de kostbare opneming van de DDR al twijfel gerezen over de 

houdbaarheid van deze vorm van aangepaste markteconomie. Die  twijfel  is  versterkt door 

de toenemende  ongelijkheid,  de  druk  op  de  lonen aan  de  onderkant en de veranderde 

verhoudingen in de wereldeconomie. Men  vindt  dat  terug  in een aantal  aan  de  SME  

gewijde  Duitse  studies, die bron  en  aanleiding  zijn  voor  de  onderhavige  beschouwing.  

We  noemen  hier  de  studies  van  de  aan  de  CDU  gelieerde  Konrad  Adenauer  Stiftung  

en die  van  de  aan  de  uitgeverij  Bertelsmann  verbonden  Bertelsmann  Stiftung.  Meer  in  

het  bijzonder  betreft dit  het  boek  Zukunftsmodell  Soziale  Marktwirtschaft  van de  

Bertelsmann  Stiftung  onder redactie  van   Gunther  Thielen  van  2011  en  de  publicatie  

van  de  Konrad  Adenauer  Stiftung  Sixty  years  Social  Market  Economy van  Christian  

Glosner  en  David  Gregosz,  van 2010. Daarnaast  is  gebruik  gemaakt  van  de  artikelen  in  

het  boek Freiburger  Schule  und  die  Zukunft  der  sozialen  Marktwirtschaft van  de  hand  

van  Viktor  Vanberg  en  Thomas  Gehrig.  In dit  laatstgenoemde boek  wordt sterk  de 

nadruk gelegd  op  het  nut  van  de  spelregels  voor  de  vrije  markt. Daarbij  wordt  dan   

weer  verwezen  naar  de  Oostenrijkse  voorvechter Friedrich Hayek. 

De  in  deze  studies  geschetste  achtergronden  en  bedreigingen voor handhaving  van  de  

SME  zijn  heel  herkenbaar  en  verschillen  maar  weinig  van  die  in  ons  land.  Dat  is  voor  

deze  auteurs  aanleiding  om  in  het  voetspoor  van  de  Duitse deskundigen  na  te  gaan  

wat  in  ons  land  en in  de  Europese  Unie  de  nog  bestaande  toekomstkansen  zijn  voor  

de SME.   

Onder de paraplu  van  de  SME  is  op  micro-economisch  vlak  een  meer  sociaal  dan  

liberaal  model  van  bedrijfsorganisatie  naar voren  gekomen of  althans  onderwerp  van  

discussie  geworden,  met als pendant het Nederlandse Rijnlandmodel (RM),  dat  enigszins  

aansluit  bij  de SME. Het   zet  zich  af  tegen een  eenzijdig op  korte termijn gerichte 

winstvorming van het Amerikaans-Angelsaksische  model  van bedrijfsvoering.  In  het  RM  

staat de continuïteit van de organisatie voorop  en  is  de  betrokkenheid  van  de  

medewerkers bij het belang van de onderneming van gelijke waarde als dat van bestuurders 

en de aandeelhouders(waarde). Voor de goede orde merken wij op, dat het begrip 
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aandeelhouderswaarde naar twee richtingen kan worden gehanteerd en wel theoretisch, als 

de contante waarde van de in de toekomst te verwachte cashflow (dus zonder begrenzing in 

de tijd) en als een vorm van een kapitalistisch instrument, waarbij de waarde op de 

effectenbeurs wordt vastgesteld. 

Omdat het RM ondersteunend kan zijn voor de SME is daar in aansluiting op dit essay over 

de SME apart aandacht aan geschonken. De  daarbij  geraadpleegde  literatuur betreft  

publicaties  van  Mathieu  Weggeman  en  Paul  Bakker,  meer  in  het  bijzonder  het  boek  

Europees  Organiseren van  Bakker  e.a. alsmede studies, zoals Variaties in kapitalisme  

(2013), ontwikkelingen en prestaties van de Nederlandse markteconomie in de twintigste 

eeuw,  met als auteurs Dankers, Sluyterman en Luiten van Zanden.  Van de wat oudere 

publicaties noemen wij: Rijnland revisited,  Basten (2006) , het artikel  Rijnlandmodel  als  

inspiratiebron (2005) beiden in  Management  Review, en het artikel Hoe stroomt de Rijn 

door de polder (1997) van der Toren en Vos. Tenslotte werd de studie van de historicus Jona 

Lendering, De wortels van onze overlegcultuur, Hollands glorie. (2000) geraadpleegd.  

De begrippen SME en het RM worden in de hierna volgende hoofdstukken uitvoerig belicht. 

In deze inleiding stellen wij vast dat geen strak omlijnde definitie aanwezig is. Er is geen 

aanleiding veel aandacht te besteden aan ideaal-typische modellen, ook al omdat het begrip 

“proces” meer geëigend is dan de aanduiding “model”. Om de gedachte te bepalen, 

vermelden wij dat bij de Anglo-Amerikaanse stijl het primaire proces gericht is om zo snel 

mogelijk  geld te verdienen, hetgeen volgens critici mede leidt tot materialisme en 

consumentisme. Het sociaal beleid in dit type organisatie is ondergeschikt aan het 

economisch beleid. Bij Europese organisaties is het primaire proces gericht op het gelukkig 

maken van de klant door ervaren en goed opgeleide vaklieden. (Brouwer en Peters, 2012). Er 

is een streven om sociale en economische randvoorwaarden met elkaar in harmonie te 

brengen. Verschillende accenten zijn afhankelijk van conjunctuur, wijzigingen in de kwaliteit 

van instituties, alsmede sociale en culturele ontwikkelingen.  Bij de SME en het RM gaat het 

altijd om de samenhang respectievelijk het spanningsveld tussen sociaal beleid en 

economisch beleid.  

   

II.   DE KERN, MARKTCONFORM BELEID EN GELIJKWAARDIG SOCIAAL BELEID 

Uitgangspunt  van de SME is  de  sociaal-liberale  mensbeschouwing,  waarin  de  mens zich  

in  vrijheid  moet  kunnen  ontplooien.  Daarvoor  is  een  vrije  markt  met  eerlijke  

mededinging nodig, maar  ook  een  beleid  dat  mensen  in  staat  stelt  zijn  vaardigheden  

te  ontwikkelen  en  als  gelijkwaardige  te  kunnen  deelnemen  aan  het  arbeidsproces.  

Voor de  oervaders  van  de  SME  in  Duitsland,   de  “ordoliberale”  econoom  Eucken  en  de  
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topambtenaar  Mueller- Arnack1  van  de  jonge  naoorlogse  Bondsrepubliek,  hield  dit  in  

dat  het  sociale  beleid  een  gelijkwaardige  positie  moest  hebben  naast  het  economische  

beleid.  Dus  niet  zozeer  om  de   hardheid  van  de  commercie  te  verzachten  maar  om  

de  economie  in  dienst  te  stellen  van  de humaniteit.  Dat  ethische  aspect  is  als  gevolg  

van  het  grote  succes  van  de  economische  opbouw   in  de  jonge  Bondsrepubliek  wat  

onderbelicht  geraakt,  maar  het  was   wel  aanleiding  om  sociaal  beleid  te  combineren  

met  dat  voor  de  vrije  markt.  Dat  ethisch-sociale  uitgangspunt  werd  destijds gevoed  

door  de  reactie  op  de  onvrijheid  en  de  ordening  ten  tijde  van  het  nazisme  en  door  

de  religieus  gemotiveerde  ethiek  van  Eucken,  die  sympathiseerde  met  de  bekennende  

Kirche (mede ontstaan onder invloed van Bonhoeffer).   

Bij  Eucken  leefde  de  verwachting  van  de bevrijding  van  onderdrukte  menselijke  

ontwikkelingsmogelijkheden   door  de  ruimte  biedende  vrije  markt.  Bij  hem  was  er  

weinig  of  geen  angst  voor  de  koude  en  harde  wind  van  de commercie.  Vrijheid geldt 

als voorwaarde voor zekerheid en rechtvaardigheid. Vrije  en  vooral  eerlijke  mededinging  

zouden  die  voor  ieders  ontplooiing  belemmerende  machtsposities  voorkomen.  Dat  zou  

de  mens  de  vrijheid  en  de  eerlijke  kans  geven  om  zich  te  ontplooien  in  het  

economische  proces.  Voor  Eucken  was  dit  geen  zaak  van  alleen  maar  keurige  en  

gerespecteerde  spelregels  maar  ook  van  fundamenteel  en fatsoenlijk  begrip  voor  die  

regels.  Daarin  zat  voor  hem  al  een  stuk  sociale  ethiek.  Sociale  arrangementen  zouden  

nodig  zijn  voor  degenen  die  buiten  hun  schuld  geen  plek  konden  krijgen  in  de  

arbeidsmarkt . Maar  voorop  stond  de  afwijzing  van zelf beschermende  monopolie 

posities  en  door  de  staat  gesteunde  marktpartijen.   

Bij  de  praktische  toepassing  in  de jaren  vijftig  van  de vorige  eeuw  onder  de  regie  van  

Ludwig  Erhard2 en zijn staatssecretaris Müller-Arnack  bleek  de  politieke  werkelijkheid   op  

dit  punt  weerbarstig  te  zijn.  Steun  aan  de  kolenmijnbouw  en  de  staalindustrie   was  

niet  te  vermijden.  Maar  het  besef  dat  steun  tot  de  uitzonderingen  moest  behoren  

bleef  wel  overeind.  Daarnaast   zag  men  en  ervoer  men  ook  de  noodzaak  om   de  

markt  ruimte  te  laten  maken  voor   sociale  maatregelen   en  hun  financiering.  Met de 

SME werd naast het belang van ontplooiing van actoren beoogd om de economische 

voordelen van een vrije markteconomie te verbinden aan een sociaal beleid om mede 

mogelijk negatieve bijwerkingen van de marktwerking te mitigeren.  Het  ,,ordoliberalisme”   

van   de  Freiburgers   bleef  in  afgezwakte  vorm  voortbestaan  maar  werd   wel  aangevuld  

met  sociaal  beleid   als  gelijkwaardige  pijler  naast  het  marktbeleid.  Het  

individualistische,  althans  niet-communautaire   socialisme  van  de  Duitse  SME  had  de  
                                                           
1 Müller-Armack(2010) omschreef de SME als: Eine freie wirtschaftliche Initiative und freien 
Wettbewerb mit  den sozialen Überzeugungen . . . zu verbinden. In de tussenzin gaat hij  in op  
voorwaarden te stellen aan “sozialen  überzeugungen”. 
2 Aanvankelijk heeft Erhard de gedachte van Müller-Armack voor invoering van een SME verworpen. 
Erhard was voorstander van een zo ongestoorde vrije markt: Hoe vrijer de markt, hoe meer welvaart. 
Door tussenkomst van Adenauer ging Erhard overstag en heeft hij zich als regisseur ingezet voor 
introductie van de SME. 
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staat nodig. Naar Röpke en Rüstow heeft een economie geen overlevingskans zonder het 

bestaan van ethisch-morele basis.3  

Zo  werd  de  gelijkwaardigheid  van  sociaal  beleid  met  het  beleid  voor  de  vrije  markt   

de  kern  van  de  SME.   

In  de  jaren  tachtig  en  negentig  van  de  vorige  eeuw  kwam  het  uitgangspunt  van  

evenwicht tussen  het  sociale  beleid  en  het economische  beleid  ter wille  van  de  mens 

verder  onder  druk  te  staan.  Enerzijds  door  de  met  de ontkerkelijking   verminderde  

vanzelfsprekendheid  van  humaan  beleid.  Anderzijds  door  de  aan  de  vrije  

marktontwikkeling  eigen  onvoorspelbaarheid. De  markt  doet  wat  hij  doet.  Creatieve  

actoren  met  originele  of  nabootsende  ondernemers  zorgden  in  samenhang  met  de  

inmiddels  grens  overschrijdende  wereldwijde  mededinging   voor  dynamiek  en   

ontwikkelingen   met  sociale  gevolgen.  Die  zijn  als  totaal  positief  maar  voor   de  

verliezers  in  de  markt  negatief.  Dat  veroorzaakt  een  blijvende  druk  op  de  overheid  

om  de  achterblijvers  te  helpen.  Die  moet  zich  er  dan   wel  voor  hoeden  de  dynamiek  

van  de  vrije  markt  niet te  verstoren.  Verliezers  horen  bij  het  spel  en  hebben  geen  

recht  op  compensatie  voor  hun  achterblijvende  positie.  Hoogstens  voor  minimale  

broodnodige  steun.    

Bovendien  loopt  het  politieke  bestuur, dat  verantwoordelijk is  voor  het  sociale  stuk  van 

de  SME,  onvermijdelijk   achter  de  feiten  van  de  markt  aan.  Steeds  opnieuw  is  er  

motivatie  en  politieke  energie  nodig  om  bij  het  sociale  evenwicht  passend  sociaal  

beleid  te voeren. Dat  moet  dan  worden  gedaan  in  een  zich  veranderende  markt,  

waarin  de economische belangen  meer  dan  ooit  een  zwaarder  bovennationaal   gewicht  

hebben  gekregen.  Het  is  dus  niet  verwonderlijk  dat   de  kern  van  de  SME  met  het  al  

enigszins  aangetaste  sociaal-ethische  uitgangspunt   zware  eisen  stelt  aan  bestuurders.  

Dat  alles  heeft  ertoe  geleid  dat  de  kern  van  de   SME,  het  oorspronkelijk  beoogde  

evenwicht  tussen  het  op  groei  gerichte  marktbeleid   en  het  sociale  beleid  niet  of  

nauwelijks  kon  worden  gehandhaafd.       

De  laatste  decennia ontstond een doorbraak  in  het  besef  van  duurzaamheid  en  van 

behoud  van   de  voor  latere  generaties  onmisbare  hulpbronnen.  Die  op  de  toekomst  

gerichte  solidariteit  noopt  de  bestuurders   van  overheid  en ondernemingen   tot  grotere  

zorgzaamheid   en  geeft  daarmee  ook  de  sociale   kant  van  de  SME  weer  meer  gewicht.  

Iets  daarvan  is  terug  te  vinden  in  de  nu  bekende  slogan  ,,People,  Planet,  Profit”.  In  

de  volgende  paragrafen  zullen  de  hier  aangestipte  ontwikkelingen  voor   het  lot  en  de  

houdbaarheid  van  de  SMW   nader  aan  de  orde  komen.      

           

                                                           
3 Een soortgelijke bewering werd  naar voren gebracht door de econoom Tomás Sedlácek in De 
Economie van goed en kwaad  (2012) en recent door de neurobioloog Swaab:  Zonder moreel gedrag 
kan een maatschappij niet functioneren (FD, 29 maart 2014). 
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III.   DE CULTURELE INBEDDING 

De  SME  behoeft  ondersteuning  bij  de  kiezer.  Men  moet  ook  de  lasten  kunnen  en  

willen  dragen.  Dat  zijn  niet  alleen  de  premies  en  de  belastingen  voor  het  

overheidsaandeel  in  de  kosten  van  de  sociale  voorzieningen  maar  ook  moet  er  

bereidheid  zijn  om  te  aanvaarden, dat  minder  ondernemende   en  soms  ook  minder 

ijverige  medemensen  gemakkelijk  inkomenssteun  verkrijgen.   Die  steun  bij  brede  lagen  

van  de bevolking  mag  niet  bij  de volgende  verkiezing  wegvallen.  De  geldende  normen  

en  waarden  moeten  garant  staan  voor  de  continuïteit  van  de  SME.  Sociologen  

spreken  hier  van  culturele  inbedding.  Die  wordt  mede bepaald  door de  geschiedenis  en 

de taal van  een  land.  Zo  is  de  kijk  op  de  overheid  en  haar  instituties  in  de  Verenigde  

Staten  duidelijk een  andere  dan  in  Europa.  Maar  ook de  bevolking  van  Engeland  kijkt  

anders  aan  tegen  de  wettelijk  gebonden  solidariteit  dan  die in  Zweden  of  Duitsland.  In  

Engeland  is  sprake  van  de  remmende  voorsprong  van  de  daar  begonnen  industriële  

revolutie.  De  sluiting  van  de  oude  kolenmijnen  en  staalbedrijven  samen met  de  in  

moeilijkheden  geraakte  autofabrieken  hebben  de  positie  van  de  vakbonden  verzwakt  

en  mensen  geconfronteerd  met  de  noodzaak  van  zelfredzaamheid.  Dat  leidde  tot  een  

politiek  klimaat  waarbij  de  nadruk  verschoof  van  uitkeringssteun  naar  onderwijs  en  

activerende  maatregelen. Verder  was  er  in  Engeland  al  veel  langer  een  zekere  

bewondering  voor  de  adellijke  en  zakelijke  elite  met  de  daaraan   verbonden  acceptatie  

voor  grote  inkomensverschillen.  Dat  verklaart  waarom  Engeland  in  sociaaleconomisch  

opzicht  meer  in  het  vaarwater  van  de   Amerikaanse  politieke  praktijk  is  gekomen  dan  

bijvoorbeeld  Zweden.  Het  socialisme  van  de  progressieve  Engelsen  (en  Schotten)  is  

meer  individualistisch  getint. 

In  Zweden  is een stevige  culturele  inbedding  voor  de  SME aanwezig.  Verschillende  

factoren  werken  hier  samen.  Om  te  beginnen  de  met  klimaat  en  geringe  

bevolkingsdichtheid  samenhangende  traditie  van  burenhulp.  Vervolgens  is  er  ondanks  

de  ontkerkelijking  de  nog  overal  aanwezige  religieuze  achtergrond  van  het  

protestantse  Lutheranisme  met  het  daarin  vervatte  respect  voor  de  overheid.  Zweden  

is  pas  laat  geïndustrialiseerd  en  kon  daarbij  profiteren  van moderne  technologie en  

ervaring  van  uit  Amerika  teruggekeerde  emigranten.  Tenslotte was  daar  tot  voor  kort  

een  twee  generaties  lange  sociaaldemocratische  regeringsmeerderheid.  We  zullen  

hierna  zien  hoe  al  die  factoren  de  mogelijkheid  boden  voor  de opbouw  van  een  

bijzondere  vorm  van  SME.  

De culturele inbedding  in Duitsland volgde een lange weg beginnende bij de Griekse 

beschaving. De klassieke oudheid stond model voor harmonie en culturele bloei.4  Via de 

klassieken loopt de weg naar Kant. Van diens vele beweringen noemen wij de uitspraken: 

“zedelijkheid staat hoger dan de rede” en “eigenbelang moet ondergeschikt blijven aan 

algemeen belang”. Kant bracht een keerpunt aan in de cultuurgeschiedenis van het gebied, 
                                                           
4 Zie Cultuur als macht, Boterman, 2013, p. 34. 
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dat thans Duitsland heet. Dat keerpunt was van grote betekenis voor het denken van een 

geestelijke elite, waarvan Goethe, Schiller, Von Humboldt en vele anderen deel uitmaakten.  

Een lange traditie van Bildung und Kultur zou ontstaan. Helaas heeft die traditie het vreselijk 

gebeuren in de twintigste eeuw niet kunnen voorkomen. Maar niet alle zaadjes zijn 

vernietigd. In de één en twintigste eeuw staan Bildung und Kultur opnieuw in de 

belangstelling. Dit is zeker van invloed op het denken over de SME.  In Oostenrijk deed de 

econoom Gustav von Schmoller (1838-1917) onderzoek naar sociale toestanden. Hij noemde 

als eerste econoom het begrip “Soziale Marktwirtschaft”. Dit begrip werd na de Tweede 

Wereldoorlog verder uitgewerkt door Alfred Müller-Armack. De samenleving was vanouds 

gekenmerkt door een  burgerlijke  moraal  met  respect  voor  vorstelijk  gezag  en  behoefte  

aan  duidelijke  leiding.  Dat werd  er  na  de  beide  grote  oorlogen  niet  veel  minder  op  

maar  toen  werd  dat  wel  geleid  in  de banen  van  een  modern  democratische  politiek  

systeem.  Het  met  het  Wirtschaftswunder  gegroeide  zelfvertrouwen  heeft  ertoe  geleid  

dat  men zich  in  het  politieke  midden  van  de  CDU/CSU   beschouwde  als  uitvinders  van  

de  SME.  Men  wil  er  daar  eigenlijk  afscheid  van  nemen  ondanks  de  al  ruim  voor  de  

bankencrisis  doorgevoerde  harde  ingrepen  in  de  sociale  voorzieningen.  Daarbij  speelde  

de  unverfroren  inlijving  van  de  DDR,  de  daarmee  opgelopen  staatsschulden  en  

werkloosheid  een  grote  rol.  Dat  leidde  tot   een  nadere  bezinning  op  de  SME  en  de  

ingrepen  in  pensioen,  bijstand  en  werkloosheidsuitkeringen,  waarbij  SPD ministers  het  

voortouw  moesten  nemen.  De  voormalige  DDR-burgers   moesten  zich  aanpassen  aan  

de  harde  kanten  van  de  vrije  markteconomie  en  de  daaraan  verbonden  ongelijkheid.  

Dat  proces  is  nog  gaande.  

Met  dat  alles  is  de  culturele  inbedding  van  de  SME  in  haar  moederland  minder  goed  

gefundeerd  dan  de  voorstanders  zouden  willen.  

Hoe  staat  het  nu  met  de  culturele  inbedding  van   de  Nederlandse  variant  van  de  

SME?  Deze inbedding ontstond onder invloed van drie stromingen. Om te beginnen moet 

de lange christelijke (protestantse en katholieke) traditie worden genoemd, die noopte tot 

rechtvaardigheid, behulpzaamheid maar ook tot gehoorzaamheid en hiërarchie.  Een tweede 

stroming ontstond door de geografische ligging van ons (kleine)land tussen grote 

mogendheden en aan de zee. Dat maakte een grote flexibiliteit en wendbaarheid  van onze 

samenleving noodzakelijk. Tenslotte heeft ons land als “waterland” geworsteld met rivieren 

en zeeën in een haat, liefde verhouding.  Om te overleven was samenwerking en overleg een 

eerste vereiste.5 In deze smeltkroes van deelculturen liggen de wortels van het delta model, 

het Rijnland als sociale markteconomie besloten.  Een stevige culturele inbedding, als 

uitgangspunt voor de  wettelijk  verplichte  solidariteit zou verwacht mogen worden.  Dat is 

echter niet het geval. De  ontzuiling  en  ontkerkelijking  hebben  de vanzelfsprekendheid  

van  wettelijk  vastgelegde  solidariteit  ondermijnd.  De  groep  zwevende  kiezers   en  in  

                                                           
5 De Nederlandse variant van SME ook wel “poldermodel” genoemd , heeft volgens Jona Lendering 
(2000) werkelijk iets te maken met onze polders: het voortdurend overleg is immers ontstaan in de 
waterschappen en is al ruim acht eeuwen oud. 
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maatschappelijk  opzicht  onverschillige  burgers  is  naar  verhouding, blijkens  de  onder  

meer  door  Motivaction  verrichte  opiniepeilingen, beduidend groter geworden.   De  

wantrouwige  burger wil  geen  afscheid  nemen  van  de  verworvenheden van  de  

verzorgingsstaat,  maar  voelt  zich  niet  betrokken  bij  de pogingen   van  de  overheid  om  

de  kostbare  gevolgen  van  de bankencrisis   voor  de  financiële  handelingsruimte  de  baas  

te  blijven.  Het  nooit  bijzonder  grote  vertrouwen  in  de  overheid   is  met  de  crisis  nog  

minder  geworden.  Dat  heeft  samen  met  het  versterkte  liberale  denken  over  vrijheid  

en  ondernemerschap  de   nadruk   op  de  zelfredzaamheid  versterkt.  Wat  o.a.  geleid  

heeft  tot  de  aanprijzing  van   ondernemerschap  en  tot  veel  zelfstandigen  zonder 

personeel.  Dat  is  op  zichzelf  niet  slecht  voor  de  economie  maar  het  vermindert  wel  

de  betrokkenheid  bij  de  sociale  arrangementen   van  de  Nederlandse  SME.  Het  naar  

links  en  rechts  uitwaaierende  politieke  landschap   en  de  snel  opeenvolgende  

verkiezingen ondergraven  de  stabiliteit  van  het  landsbestuur,  dat  zich  meer  dan  ooit    

met  ,,polderen”   moet  handhaven.  Die  bereidheid  tot  compromissen  is  bij  alle  

verbrokkeling   een  nog  steeds  vast  gegeven  in  onze  cultuur.  Dat  heeft  tot  nu  toe  

vergaande  ingrepen  in  het  sociale  stuk  van  de  SME  voorkomen.  Het  neemt  niet  weg  

dat  de  culturele  inbedding  daarvan  in ons  land  niet  al  te  sterk  is.  Er  zijn  in  ons  

volkskarakter  uitgesproken  liberale  trekken  die  evenals  die  in  Engeland  en  anders  dan  

in  Zweden   de  sociaal-culturele  basis  van  de  SME   niet  al  te  stevig  funderen.   

 

IV.   DE VLOER ONDER MARKTBELEID EN SOCIAAL BELEID 

Om  de  sociale markteconomie (SME)  tot  haar  recht  te  laten  komen  is  het niet genoeg  

om  een  passend  marktbeleid  te  voeren  met  regels  voor  de  vrije   mededinging    tegen  

machtsconcentraties,  prijsafspraken  en  kartels. Ook  sociale wetgeving   gericht  op  

uitkeringen  bij  ziekte,  invaliditeit,  ouderdom  en  werkloosheid   zijn  niet  genoeg.  Beide  

pijlers  hebben  een  dwarsverband  nodig  om  in  de  dynamiek  van  de ontwikkeling  

overeind  te  blijven.  De  balken  in  dat  dwarsverband  zijn  de  politiek  voor  de  

arbeidsmarkt,  voor  het  onderwijs  en  die  voor  de  gezinszorg  in  samenhang  met  de  nu  

al  ver  doorgevoerde  emancipatie  van  de  vrouw.  Op  het  vlak  van  de  arbeidsmarkt  

mogen  duur  en  hoogte  van  de  uitkeringen  bij  werkloosheid  het  zoeken  en  accepteren  

van  betaald  werk  niet  belemmeren.  Een  royaal  aanbod  van  cursussen  en  herscholing  

moeten  de  herintreding  in  de  arbeidsmarkt  bevorderen.  Tijdelijke  arbeidstijdverkorting  

met  doorbetaling moet  mogelijk  zijn  om   periodes  van  flauwte  in  de  afzet  te  

overbruggen  en   vakkrachten  te  behouden.  Dit  alles met  het  doel  om  de  werkloosheid  

zo  dicht  mogelijk  te  brengen  bij  het  lage  peil  van  de  onvermijdelijke  

frictiewerkloosheid.  Hier  wordt  veel  gevraagd  omdat,  gegeven  de  bestaande  belangen,  

het  arbeidsmarktbeleid  vrijwel  steeds achterloopt  bij  de  feiten.  Het  is  een  

aanpassingsbeleid  en  dat  van  nature  niet  toekomstgericht  is. 
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Het  onderwijs  zal  de  aan  de  door  markt  en  bestuur  te  stellen  eisen  voor nieuw  

personeel  tegemoet  kunnen en moeten komen.  Het  zal  moeten  inspelen  op zowel  de  

behoefte  aan  breed  inzetbare  medewerkers  als  aan  de   vraag  naar  goede  vakkrachten.  

Ook  hier  is  veel  dynamiek aanwezig.  Daarbij  behoeft  dat  onderwijsbeleid  niet  achterop 

te  lopen bij  de  feiten.  Omdat  de  belangen  van  de jeugdige  leerlingen  met  de  toekomst  

te  maken  hebben  moet  het  onderwijs  toekomstgericht  zijn.  Men  kan  daarbij  niet  

wachten  op  de  indicaties  van  de  markt.  Omdat  de  markt  niet  bijzonder  duidelijk  is  

over  de  te  verwachten  vraag  naar  verschillende  soorten  geschoold  personeel  is  dat  

toekomstgerichte  onderwijsbeleid,  hoewel  nodig,  niet gemakkelijk.  Lacunes  zullen  er 

blijven.  Dat  is  niet  erg  zolang  het  onderwijs  over  de  mensen  en  de  middelen  mag  

beschikken  om  jonger  mensen  goed  te  helpen  hun  talenten  te  ontdekken  en  hun  

vaardigheden  te  ontwikkelen.  Over  die  door  de  econoom  Amartya  Sen  in  omloop  

gebrachte  capability  approach,   gericht  op  gelijke  kansen   als  centrale  taak  van  het  

onderwijs  in  dienst  van  humaan  en  sociaal  beleid  wordt  tegenwoordig   niet  

verschillend  gedacht.  Naarmate  dat  doel  beter  wordt  benaderd  wordt  het  onderwijs  

niet  meer  volgend  maar  veeleer  een  stuwende  factor  voor  de  ontwikkelingen  in  het 

patroon  van  de  markt.  Goed  opgeleide  mensen   onder  leiding  van  enkele  ongewoon  

creatieve  ondernemers   houden  daar  de  zaak  op  gang.  Daarmee   wordt  onderwijs  

meer  dan  een  dwarsverband  in  de  SME  maar  zelfs  een echte  pijler. 

Een  derde  schakel  in  de  keten  van  bestuur  tussen  markt  en  de niet  commerciële  

leefwereld   zijn  de  aanvullende  voorzieningen  voor  gezinnen  naast  de  zorg  van  ouders  

voor  hun  kinderen  (en  die  van  kinderen  voor  hun  ouders).  De  emancipatie  van  de  

vrouw   en  de  toegenomen  vraag naar arbeidskrachten  hebben  ertoe  geleid  dat de  

kinderbijslag  is  aangevuld  met  en  ten  dele  zelfs  vervangen  door   staatssteun  voor  

crèches  en  kinderdagverblijven .  Zweden  is  hier  het  meest  markante  voorbeeld.  In  dit  

beleid  spelen  tradities  en  cultuur  een  grote rol.  Vandaar, dat voor het beleid  in  

Duitsland  niet  het  individu  maar  het  gezin  nog  steeds  bepalend  is.  In  Nederland  is  er  

als  gevolg  van   de  bezuinigingen  op  dit  terrein  nog  discussie  over  de  rol  van  de  

familie.  De  verzelfstandiging  van  de  vrouw  en  het  sterk  toegenomen  aantal  

echtscheidingen  hebben de culturele  inbedding  van  de  plaats van  het  gezin  in  het  

sociale  beleid  onder  spanning  gezet. De  bedenkers  van  de  SME  zullen  dat  niet  hebben  

verwacht. De overheid in Nederland stimuleert haar burgers om een toenemende 

gerichtheid op participatie en ondersteuning binnen de buurt en of familie aan te gaan.  Dit 

om de sterk stijgende kosten van verzorging (onder meer door vergrijzing)  te kunnen 

beheersen.6 

                                                           
6 Austerlitz, een dorpskern van de gemeente Zeist, heeft met 1500 inwoners een voorbeeldfunctie. 
Zonder winkels, zonder medische voorzieningen, zonder bibliotheek enz. heeft zich er enkele jaren 
terug een metamorfose voorgedaan. Er ontstond een coöperatieve participatiesamenleving: 
Austerlitz eet, rijdt, klust, beweegt en het dorp voorziet in eigen behoeftes. Kortom Austerlitz zorgt 
voor zichzelf (NRC, 31 maart 2014). 
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V.   DUITSLAND EN ZWEDEN, TWEE VARIANTEN VAN DE SOCIALE 

MARKTECONOMIE 

In  de  paragraaf  over  de  culturele  inbedding  van  de  SME  zijn  de  verschillen  tussen  de  

bestuurscultuur  van  Engeland  en  de  continentale  landen  aangestipt.  In  deze  paragraaf  

gaat  het  over  de  lotgevallen  van  de  SME  in  Duitsland  en  Zweden.  Engeland  is hier  

buiten  beschouwing  gelaten.  Dat  behoeft enige  toelichting. Je  kan  met  enige  goede  wil  

Engeland  nog  steeds  als  een  welvaartsstaat  beschouwen  met  de  sinds  Tony  Blair en  

Antony  Giddens  blijvend  versterkte  nadruk  op  activering  en  bewerktuiging  van  

zelfredzaamheid.   Dit  dus  in  lijn  met  de  opvattingen  van  Sen,  die  zijn  boodschap  voor  

ontwikkelingslanden  vanuit  Oxford  verkondigt.  Social  welfare  is  meer  workfare  

geworden  en  richt  zich  voor  het  overige  op  de  bijstand  voor  de  onbeholpen  

onderkant.  Onverbloemd  sociaal  is  de  in  Engeland  nog  steeds  gekoesterde  nationale  

gezondheidsdienst.  Dat  sociale  aspect  is  er  ook  bij  redelijke  succesvolle  steun  bij  de  

inschakeling  in  het  arbeidsproces.  Daarmee  is  het  Verenigd  Koninkrijk  nog  geen  land  

met  een  SME.  Om  meerdere  redenen.  Het  land  kent  wel een algemeen  staatspensioen  

maar  dit voorziet slechts in  een relatief geringe behoefte aan de kosten van 

levensonderhoud.  Het  onderwijs  wordt  deels  aan  de  markt  overgelaten.  Daar onderwijs 

op welk  niveau ook, bijzonder kostbaar is, verkrijgt de gegoede burger een bevoorrechte 

positie.  Er  is  een  relatief  beperkte  sociale  mobiliteit,  wat  tot  uitdrukking  komt  in  

grote  ongelijkheid  met  relatief  veel  working  poor.  Dit  maakt  dat  het  sociale  beleid  in  

Engeland  niet  tot een gelijkwaardige zuil naast die van het marktbeleid.  Voor  de  

erkenning  van  het  belang  van  de  vrije  markt  hadden  de  Engelsen  geen  Eucken  nodig.  

Adam  Smith  was  hen  voorgegaan.  Maar  het  moet  worden  gezegd,  dat  op  basis  van  

de  onmiskenbaar  burgerlijke  saamhorigheid,   het  Engelse  systeem  dank  zij Labour  en  

liberale  democraten,  enkele socialistische  trekken  heeft.  Dat  gezegd  zijnde  gaan  we  nu  

over  naar  de  vraag  hoe  de  SME  is  gevaren in Duitsland. 

Voor de oorsprong van de sociale rechtstaat moet worden teruggegrepen op de grondwet 

van de BRD (1949). De instituties betreffende de vestiging van een SME werden evenzo 

vastgelegd in het verdrag tussen de twee Duitslanden (1990). In de grondwet is een ijkpunt 

van de SME terug te vinden. Voorts wordt door verschillende auteurs gewezen op de 

relevantie van de Duitse volksaard en het aanwezige arbeidsethos. 

Begin  jaren  zeventig  van  de  vorige  eeuw  stond  de  SME  er  in  de   Bondsrepubliek  goed  

voor.  De  markt  had  op  grond  van  de  kennis  van  productiemogelijkheden  de  geboden  

kansen  volop  benut.  Naast  de nog  altijd   zeer  grote  ondernemingen  in  de  autobranche  

en  de  sectoren  staal  en  chemie  hadden  de  kleinere  en  middelgrote  bedrijven  een  

ruimere  plaats  gekregen.  Er was  een  redelijke  mate van  sociale  vrede,  waaraan  de   

wet  op  de  Mitbestimmung  voor  de  ondernemingsraden  een  positieve  bijdrage  leverde.  
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De  economie  moest  vervolgens  wel   de  klappen  opvangen  van  de  oliecrises  en  de  

mijnsluitingen. Dat  bleek  niet  gemakkelijk.  De  verhoogde  sociale  uitkeringen  dwongen  

tot  hogere  sociale  premies  en  de  ruimte  voor  op  minder  ongelijkheid  gerichte  

herverdeling  verdween.  Daarmee  liep  de  zuil  van  het  sociale  beleid  al  beschadigingen  

op.  Dat  werd  niet  beter toen  men  de gevolgen  van  de  kostbare  opneming  van  de 

voormalige  DDR  de  baas  moest  worden.  Een  door  de  SPD  gesteunde  regering  moest  

rond  de   eeuwwisseling  onder  de  druk  van  de  benarde  overheidsfinanciën  

bezuinigingen  doorvoeren  in  het  uitkeringsbeleid.  Schröder  (en  Hartz)  tekenden  voor  

de  neerwaartse  aanpassing  van  de  duur  en  de  hoogte  van   werkloosheidsuitkeringen  

en  de  bescheiden  aanvulling  op  de  bijstandsuitkering  bij  het  aanvaarden  van   

laagbetaald  werk.  Riester was  de  SPD-minister  die  de  lasten  voor  de  staatskas van  de 

ouderdomsrente  verminderde   met  de  invoering  van  een  deels  met  staatsgeld  

gestimuleerde   vrijwillige  private  pensioenverzekering.  (tot  vier  procent  van  het  

belastbare  inkomen  en  met  een  toeslag  van  154  euro  per  persoon).  Voor  de  mensen  

in  de  laagste  loongroepen  is  dit  geen  verbetering.  De  animo  voor  deelneming  in  die  

private  ouderdomsvoorziening  is  met  name  onder  jongeren  klein.  Fiscale regels in 

Duitsland ( die voor beambten verschillen van overige werknemers) maken het moeilijk om 

pensioenvoorzieningen te vergelijken met die van andere landen. Voor  het  karakter  van  

de  Duitse  SME  betekende  de  pensioenherziening,  dat  de  van  oorsprong   zelfstandige  

zuil van het sociale beleid, gevolgen had voor de financiële markt. 

Deze  maatregelen  hadden  het  positieve  gevolg  van  verminderde  werkloosheid  en  

lagere  sociale  lasten  voor  de  overheid.  Die  kon  in  de  tijd  van  de  crisis  haar  financiën  

in  tegenstelling  tot  andere  eurolanden  goed  op  orde  houden.  De  Duitse  SME  moest  

wel  een  veer  laten in  de  vorm  van een  toenemende  inkomensongelijkheid  en  een  

dalend  aandeel  van  de  laagstbetaalden in het totale inkomen.  (De Gini-coëfficiënt  was 

voor Duitsland  0,32 in  1970 en 0,48 in 2012. Na  aftrek  van  belasting  was  de Duitse  Gini-

coëfficiënt  0,29 anno  2012.)  De  roep  om  invoering  van  een  minimumloon heeft naast 

de eis van sociale rechtvaardigheid,  mede betekenis om dumping van lage lonen tegen te 

gaan. Markant  is  in dit  verband  de  nog  toenemende ongelijkheid  in  het  vermogensbezit  

van  Duitsers (Gini  0,76).  Wordt  zo  de  SME  in  Duitsland  langzaam maar  zeker  

opgeofferd  aan  het  economische  succes?  Dat  is  wellicht  een  te  vergaande  conclusie.  

Het  minst  wat  ervan  kan worden  gezegd  is  dat  het  evenwicht  tussen  de  eisen  van  de  

vrije  markt  en  die  van  het  goede sociale  beleid  is  verstoord.  Kathlien Thelen, 

politicologe MIT en onder meer verbonden aan het Wissenschaftszentrum Berlin für 

Sozialforschung  bevestigt dit beeld door te wijzen op andere schaduwzijden van het Duitse 

model. In een interview met de Volkskrant (26 oktober 2013), wijst zij op de veel geroemde 

beroepsopleidingen, die inmiddels hun doel voorbij gingen. Teveel jongeren kunnen door 

het hoge niveau niet meekomen en vallen af. Als tweede tekort wijst zij op het ver 

doorgeschoten specialistische karakter van het onderwijs, op grond waarvan geen 

aansluiting ontstaat met de bij voortduring veranderende internationale markten. Bedrijven 

moeten zelf de bijscholing ter hand nemen, het geen voor de kleinere bedrijven niet is 
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weggelegd. Niet alleen Engeland kent een omvangrijke groepering van working poor. In 

Duitsland moeten volgens Kathlien Thelen meer dan 7 miljoen werkenden tot deze categorie 

worden gerekend. We  komen  hier nog  nader  op  terug  als  het  gaat  om  de  vraag  hoe  

de  participatie  van mensen  uit  alle  lagen  van  de bevolking   aan  de  door  de  markt  

vereiste  prestatiemaatschappij  kan  worden  bevorderd.   

Hoe  verging  het  de SME  in  Zweden?  Ook  dat  land  ontkwam  niet  aan  de gevolgen  van  

het  falen  van  de  markt  als  welvaartsmachine.  Al  voor  de  internationale  bankencrisis  

kreeg  het  te  maken  met  grote  problemen bij  de  Zweedse  banken.  Die  zijn  destijds  

resoluut  aangepakt  en  gesaneerd  ten  koste  van  de  staatsfinanciën,  waardoor  het  land  

gedwongen  werd  om  te  bezuinigen  op  het  royale  staatspensioen  en  op  enkele  andere  

uitkeringen.  Door  deze  aanpak,  die  overigens  gepaard  ging  met  devaluatie  van  de  

Zweedse  kroon,  konden  de  nadelige  gevolgen  van  de  thans  nog  niet  geheel  verwerkte  

bankencrisis  beperkt  blijven.  Zweden  had  die  mogelijkheid  van  devaluatie  om  de  

concurrentiepositie  ten  opzichte  van  andere  landen  te  verbeteren,  want  het  was  

buiten  de  eurozone  gebleven.  Desondanks  zijn  er  kleerscheuren.   

De  werkloosheid  is  in  vergelijking  met  Duitsland  hoog;  acht  procent  in  Zweden  t.o.v.  5  

procent  in  Duitsland.  Daarbij  is  er  in  Zweden  een  opvallend  hoge  jeugdwerkloosheid  

van  21  procent.  Dat  heeft  hier  en  daar  in  de  steden  tot  relletjes  geleid.  Die  hoge  

jeugdwerkloosheid  kan  te  maken  hebben  met  het  in  vergelijking  met  Duitsland   

verminderde  aandeel  van  de  industrie  in  de totale  werkgelegenheid.  Dat  beperkt  het  

aanbod  voor  cognitief  minder  begaafde jongeren.                        

De  aanpassing  van  het  door  de  staat  beheerde  pensioenstelsel  betrof  het  bedrag  van  

de  uitkering  en  de  voorwaarden  voor  het  recht  op  uitkering.  Het  bedrag  was  royaal  

en   is  nu  gerelateerd  aan  het  gemiddelde  in  veertig  jaren  in  plaats  van  in  dertig   

arbeidsjaren  verdiend  arbeidsinkomen.  De  claim  van  immigranten  op  uitkeringen  is  aan  

nadere  voorwaarden  verbonden  van  duur  van  verblijf  en  betaald werk.  Daarnaast  is  de  

financiering  veranderd   door  niet  meer  alleen  de  werkgevers  de  volle  premie  te  laten  

betalen  maar  deze  gelijk  op  te  delen  met  de  werknemers.  De  regie  over  het  

uitkeringsstelsel blijft  bij  de  staat.  De  markt  komt  er  niet  aan  te  pas.  Daarmee  is  de  

zelfstandigheid  van   de  Zweedse  zuil   van  het sociale  beleid  gehandhaafd.  De  

inkomensongelijkheid  is  wel  wat  groter  geworden  maar  is  nog  altijd  kleiner  dan  de  

Duitse  inkomensongelijkheid.  De  Zweedse  Gini-coëfficiënt  na  aftrek  van  de  belastingen  

is  met 0, 26  iets  beter  dan  het  Duitse  cijfer. 

In vergelijking met  Nederlandse en Duitse verhoudingen geldt een geringe bescherming 

voor ontslag, daar staat een hoge ontslagvergoeding tegenover, terwijl aanwezige 

generositeit en scholingsvoorzieningen  bijdragen aan herplaatsing elders. De  duur  van  de  

werkloosheidsuitkering  is  nu beperkt  tot  maximaal  300  dagen.  Hier geldt  de  prestatie-

economie  en  wordt  van  de  werknemers gevraagd  om  zich  te  voegen  naar de  eisen  

van  de  arbeidsmarkt.  Ondanks de omvangrijke organisatiegraad, circa 80 % van 
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werknemers is lid van een vakbond, is  de   invloed  van  de  Zweedse  sociale  partners  op  

de  uitvoering  van  de  sociale regelingen  teruggedrongen  en  de  rol  van  de  overheid  

versterkt.  Wat  gebleven  is  zijn  de  stevige  verbanden  op  de  vloer  van  de  Zweedse   

SME.  Dat  betreft  niet alleen  het  onderwijs  maar  ook  de  kinderopvang  voor  werkende  

moeders.  De  participatie  van  vrouwen  in  het  arbeidsproces  is  daarmee   bijna  tien 

procent  hoger  dan  elders.  Zoals  hierboven  al  aangestipt  worstelt  men  in  Zweden  wel  

met  de  inschakeling  van  jongeren,  met  name  van  de  meer  of  minder  gehandicapten.  

Wat  die  laatste categorie  betreft,  experimenteert  men  met werkcoöperaties  waarin  

valide  en  minder  valide  mensen  samenwerken.  Dit  als  aanvulling  op  de door de staat  

gefinancierde  stimuleringsregelingen  voor  het  in  dienst  nemen  van  gehandicapten.  

Deze  aanpassingen  hebben   de   doorslaggevende  rol  van  de  Zweedse  overheid   voor  

zuil  van  het  sociale  beleid  niet  aangetast.  Zweden  zijn  blijkbaar   gesteld  op  die  stevige  

ondersteuning  en  bereid  daarvoor  te  betalen.  Dat  blijkt  uit  het  nog  steeds  grote  

aandeel  van  de  publieke  uitgaven  van  vijftig  procent  in  het  totaal  van  de  uitgaven.  De  

brede  politieke  steun  voor  de  wettelijk  verplichte  solidariteit  maakt  dat  Zweden  nog  

steeds  mag  gelden  als  een  nauwelijks  geschonden  variant  van  de  SME.  Deze bewering 

vindt mede steun in de sleutelrol van het arbeidsbeleid, bestaande uit de koppeling tussen 

werk, familie en vorming.  

 

VI.   DE NEDERLANDSE VARIANT 

Nederland is door ligging en de aard van onze (open)economie afhankelijk van de wereld 

conjunctuur. In verband hiermee werd het economisch beleid in verschillende perioden in 

liberale richting gestuwd. Dat was het geval zowel aan het begin als aan het eind van de 

twintigste eeuw. Om risico’s van de markt te beperken en om de ontwikkeling van de 

economie niet geheel over te laten aan de soms onvoorspelbare marktwerking, kwamen de 

overheid en ook andere stakeholders in actie. Vormen van “gecoördineerde” 

markeconomie7 kwamen uitdrukkelijk voor in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw, dat 

waren perioden met grote groei. Opmerkelijk is nu, dat juist in perioden met het accent op 

marktgericht beleid een economisch succes ontstond, dat in het buitenland werd beloond 

met de naam “Dutch miracle”. Dankzij flexibele instituties heeft Nederland vaak wendbaar 

kunnen inspelen op interne en externe ontwikkelingen. De onderzoekers komen dan ook tot 

de conclusie, dat niet de ene variant van het kapitalisme de beste kansen biedt boven 

andere varianten, maar dat de beste keuze mede afhangt van internationale ontwikkelingen. 

Bedacht dient te worden dat de economie in de samenleving slechts een onderdeel vormt. 

De Harvard-hoogleraar Sandel waarschuwt voor de morele grenzen van de markt. Een 

evenwicht tussen sociaalbeleid en economisch beleid kan niet gemist worden. Nederland 

heeft zich vrij snel na de tweede wereldoorlog ingespannen om een verzorgingsstaat te 

                                                           
7 Term van Dankers, Sluyterman en Luiten van Zanden in Variaties in kapitalisme (2013). 
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vestigen. De vraag rijst of dit beleid toekomstbestendig is. Op deze vraag wordt hierna 

ingegaan.  

Ons  land  is  een  geval  apart. Na  de  oorlog  is  de  christelijke  politiek,  gesteund  door  de  

sociaaldemocratische  PvdA,  volop  bezig  geweest  met  de  opbouw  van  een  royale  SME. 

Dat  ging  ook  nog  gepaard  met  grote  belastingvoordelen   voor  het  eigen  woningbezit. 

Aan  veel  van  die  voorzieningen  heeft  men  zich  ruimschoots  te  goed  gedaan.  Men  

ging  tot  aan  en  voorbij  het  gaatje. Toen  de   economie  te  lijden  kreeg  van  stagnatie  en  

recessie,  wilde  de  Nederlander  geen  dief  zijn  van  de  eigen  portemonnee.  Moeizame  

aanpassingen  waren  nodig  om  paal  en  perk  te  stellen  aan  de  overconsumptie  van  

publieke  faciliteiten.  Het  verhaal  is  bekend.  Het  begon  met  de  onvermijdelijke   

beperking  van  de  uitkeringsregels  voor  arbeidsongeschikten,  de  WAO.  Het  maakte  

Wim  Kok  tot  een  staatsman  en  halveerde  het  ledenaantal  van  de  PvdA.  Daarna  bleek  

de  WAJONG,  de  open-einde-regeling  voor  arbeidsongeschikte  jongeren  onhoudbaar  en  

kwam  er  in  plaats  daarvan  een  participatiewet,  waarvan  de  toepassing  nu  als  gevolg  

van  de  crisis  de  grootst  mogelijke  moeite  kost.  Moeizamer  nog  verloopt  de  beperking  

van  de  belastingaftrek  voor  woningen  en  villa’s.  Hier  gaat  het  overigens  niet  om  

sociaal   beleid.  Dat  is  wel  het  geval  met  huursubsidie  en  het  bestrijden  van  het  

scheef wonen  van   corporatiewoningen  om  huizen  vrij  te  maken  voor mensen  en  

gezinnen  met  lage  inkomens. Ook  die  aanpassingen  verlopen  moeizaam.  Daarbij  kwam 

nog  dat  een  aantal  van  de  verzelfstandigde  grote  corporaties  de  luxe  van  het  inspelen  

op  de  markt  voor  onroerend  goed  en geldbeleggingen  niet  aan konden. Er deden zich 

(te) veel omvangrijke excessen voor.  Dat  heeft  geleid  tot belasting  op  de  huurinkomsten, 

minder  financiële  bewegingsruimte en (nog) scherper toezicht op  de  corporaties.   

De  in  verband  met  de   vergrijzing  noodzakelijke  aanpassing  van  het  pensioenstelsel  

heeft  inmiddels   zijn  beslag  gekregen   met  terecht een  geleidelijke  verhoging  van  de  

pensioenleeftijd.  Het  hier  te  lande  geldende  kapitaaldekkingsstelsel  met   de  

pensioenfondsen  als  zelfstandige  uitvoerders  hebben  de  ook  door  bankencrisis  

noodzakelijk  geworden  bijstelling  van  uitkeringen  en  premies  vergemakkelijkt.  Hierbij 

merken wij op, dat verlaging van pensioentuitkeringen in Nederland moeilijk verdedigbaar is. 

Als geen ander land beschikt Nederland over een pensioenvermogen van meer dan 1000 

miljard euro.  Van de talrijke fondsen presteren sommige pensioenfondsen zeer goed, 

sommige zeer slecht en dan is er een middengroep. Individuele rechthebbenden, die op tijd 

premies afdroegen,  mogen niet de dupe worden van het kennelijk niet stabiele pensioen 

gebouw. De AOW, een ander bestanddeel van pensioenvoorzieningen, werd gestructureerd 

als omslagstelsel. Gelet op de zich van jaar tot jaar wijzigende verhoudingen tussen 

werknemers en gepensioneerden is deze benadering niet toekomst bestendig. Een oplossing 

kan worden verkregen door de AOW als geheel te fiscaliseren.  

 Dan  is  er  nog  de  zorg. Vergrijzing  en  duurdere  medische  technologie  leiden  ertoe  dat  

de  mededinging  in  de markt  van  de  ziekteverzekeringen  te  hulp  geroepen  wordt  om  
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de oplopende  kosten  enigszins  in  de  hand  te  houden.  De  politieke  katers  verbonden  

aan  het  moeizaam  aanpassen  van vastgelopen  sociale  voorzieningen   hebben  veel,  zo  

niet  alles,  te  maken  met  de  culturele  en politieke  inbedding.  De politieke   inbedding  is  

sinds  de tijd  van  de  verzuiling  voor  een  groot  deel  verdwenen.    

Met  de  individualisering   en  het  marktdenken  is  niet  de  behoefte  aan  maar  wel de  

steun voor  de  wettelijk  verplichte  solidariteit  afgenomen.  Bijna  de  helft  van  de 

stemgerechtigde  burgers  heeft  weinig  of  geen  vertrouwen  in  de  politiek  en  is  

maatschappelijk  onverschillig.  Dat  is  terug  te  vinden  in het  veranderde  politieke  

landschap.  Het  aantal  partijen   met  maatschappelijk  beperkte  aspiraties  zoals  de  

partijen  voor  ouderen  of  dieren  en  de  groep  rond  Wilders  (eerst  tegen  de  politieke  

islam  en  nu  tegen de  Europese  Unie)   is  toegenomen.  De  wankele  positie  van  de  

vorige  en  huidige  regeringen   doet  denken  aan  de  destijds  vastgelopen  Franse  vierde  

republiek  te  lijken.  Deze  stand  van  zaken  tezamen  met  de  toegenomen  

onverschilligheid   maakt  de  culturele  inbedding  van  het  naoorlogse  erfgoed  van  de  

Nederlandse  SME  onzeker  en  stempelt  het  tot  een  bijzonder  geval.   

Het  systeem  was  en  is  naar  verhouding  nog  steeds  behoorlijk  sociaal  te  noemen.   De  

na  aanpassing   geldende  uitkeringen   en  het  gehandhaafde  minimumloon  komen  in  

vergelijking  met  andere  landen nog  altijd  goed  uit  de  bus.  De  inkomensongelijkheid  is  

met  een  Gini-coëfficiënt  van   0,29  na  aftrek  van  belastingen ongeveer gelijk aan die van 

Duitsland.  Een  vrij  grote  meerderheid  is  nog  steeds  tevreden  met  het  eigen  bestaan.  

Zorgelijk  is  de omvang van de werkeloosheid in het algemeen en de  groeiende   

jeugdwerkloosheid  in het bijzonder ( van  12  tot  15  procent).   Zorgelijk  is  ook  het  matige  

resultaat  van  het  UWV  en  de  reïntegratiebedrijven   bij  de  hulp  voor  het  vinden  van  

een  arbeidsplaats.  Evenals  Zweden   mist  ons  land  het  werkaanbod  van  een  grote  

industriële  sector  voor   vakkrachten  zonder  hogere  opleiding.  Wat  de  

vermogensverdeling  betreft   is  ons  land  evenmin  als  Duitsland  een  toonbeeld  van  

gelijkheid. De  rijkste  1,3  procent  bezit  40  procent  van  de  rijkdom (Gini-coëfficiënt  

0,82). 

Typisch  voor  de  Nederlandse  SME  met  haar  nog  redelijk  hoog  sociale  gehalte  is  de  

ruimte,  die  de  markt  heeft  bij  de  uitvoering  van  de  sociale  voorzieningen.  We  vinden  

dat  bij   het  kapitaaldekkingsstelsel  van  de  pensioenen  waar  de  fondsen   hun  

beleggingen  moeten  onderbrengen  op  de   markt   voor  obligaties  en  aandelen.  De  

markt  speelt  ook  een rol  bij  de  ziektekostenverzekering  en,  als  experiment,  bij  

ziekenhuizen.  In  de  arbeidsmarkt  zijn  het  de  uitzendbedrijven,  die  op  grote  schaal   

taken  van  de  publieke  werkbemiddelingsorganisaties  hebben  overgenomen.  Om  in  

termen  van  de  Duitse  bedenkers  van  de  SME  te  spreken: “ordoliberal” voor  alles.  De  

andere  kant  van  deze  medaille  is  de  aan  die  markt  voor  publieke  taken  verbonden   

overheidstoezicht,  dat  in  Nederland   vergaand  is  uitgebouwd  en  dus  bureaucratisch  

geregeld.  Het  Nederlandse  SME  heeft  met  die  inschakeling  van  de  markt  in  het  
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sociale  systeem  uitgesproken  Angelsaksische  trekken.  De  tijd  zal  leren  of  daarmee  het  

nog  altijd  nodige  evenwicht  tussen  het  sociale  en  het  markteconomische  streven  

blijvend  kan  worden  gehandhaafd.  Daar  past  het  vraagteken  bij  van  de  niet  meer  zo  

sterke  politieke  en  culturele  inbedding.   

 

VII.   VOORWAARDEN VOOR EEN HOUDBARE SOCIALE MARKTECONOMIE 

Afgaande  op  de  literatuur  en  rekening  houdend  met  de  lessen  van  het  verleden   is  er  

weinig  verschil  van  mening  over  de  basisvoorwaarden  voor  een  op  de  toekomst  

gerichte  SME.  De meest genoemde zijn:  

 Gezonde  staatsfinanciën. 

 Een  vrije  markt  met  eerlijke  mededinging  zonder  marktverstorende  subsidies.  

Zoveel  mogelijk  ruimte  voor  de  markt  voor  allocatie  van  goederen   en  diensten  

tot  aan  de  grens  waar  de  markt  het  sociale  beleid  belemmert.   

 Vrije  loononderhandelingen. 

 Een wereldhandel  zonder belemmeringen. 

 Een  onafhankelijk  monetair  beleid , gericht  op  prijsstabiliteit. 

 Toegang  tot  en  participatie  in  de  prestatiemaatschappij  door  goed  en  algemeen  

toegankelijk  onderwijs  en  royale  hulp  bij  herintreding  na  verlies  van  werk. 

Deze  voorwaarden  klinken  bekend  en  zijn  niet  wezenlijk  anders  dan  die  voor  een  

gezonde  economie  met  voldoende  groeimogelijkheden.  Ze  zijn  nodig   en  de  vraag  is  of  

ze  ook  voldoende  zijn  als  de  staatsfinanciën  op  orde  zijn   en  de  belemmeringen  voor  

de  wereldhandel  zijn  opgeheven. Ze  passen  bij  een  sociaal  getint  liberaal  beleid.  Moet  

er niet  iets  aan  worden  toegevoegd  over  de  inhoud  van  het  sociale  beleid?  Is  

bijvoorbeeld  in  Duitsland  nog  sprake  van  een SME,  zolang  het  aantal  werkende  armen  

toeneemt  en  de  daar  bestaande voornemens  voor  de  invoering  van  een  minimumloon 

niet  zijn  gerealiseerd?  Het antwoord  op  die  vraag  zal  voor  veel  aanhangers  van  het  

Rijnlandmodel  met  een  echte  SME  ontkennend  zijn.  De  inkomensverhoudingen gaan  

daar  duidelijk  in  de richting  van  meer  ongelijkheid.  Dat  geldt  in  minder  mate  voor  

Nederland,  waar  nog  wel enigszins het  predicaat  van  een  SME  van  toepassing  is.  Om  

van  de  Duitse  economie  weer  een echte  SME te  maken  zou  daar  het  voornemen  van  

een  minimumloon  op  het  niveau  van 60  procent  van  het  gemiddelde  inkomensniveau  

moeten  zijn  gerealiseerd  met  als  resultaat een opwaartse  trend  van  de  laagste  

inkomens   tot  voorbij  de  armoedegrens van  50  procent  van  het  gemiddelde  inkomen.  

Zolang  de  Duitse  overheid  sub-minimale  lonen moet  subsidiëren  en  werkgevers voor  de  

meest  eenvoudige banen  niet  het  minimumloon  willen  betalen,  kun  je  vraagtekens  

zetten bij  de  Duitse  SME.  Dit  te  meer omdat  de Gini-coëfficiënt  als  maatstaf  voor  de  

spreiding  van  inkomens  in  Duitsland significant hoger  is  dan het  gemiddelde in  de  OECD 

(0,5 versus 0,35 in 2010). 
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Een  aanvullende  voorwaarde  voor  de  kwaliteit  van  het  sociale  beleid  is  niet  los  te  

zien  van  de  verdragsverplichtingen  van  de  lidstaten  van  de  Europese  Unie  De  met  de  

EU  eenzijdig   versterkte  nadruk  op  de  economie  en  de  mededinging  kan  gemakkelijk  

tot  belastingconcurrentie  lijden  en  daaraan  verbonden  toenemende  druk  op  de  sociale  

uitgaven.  Wat  er  gebeurd  is  in  Portugal  en  Spanje  onder  druk  van   de   gezamenlijke  

regeringen  van  de  eurozone als  gevolg  van  de  crisis  laat  zien  hoe  ingrijpend  een  

eenzijdig   economisch-monetaire beleid  kan  zijn.  Dit terwijl in het Verdrag van Lissabon 

(2009)  de SME als formele institutie is vastgelegd. Het negeren van deze internationaal 

overeengekomen afspraak, versterkt  de  twijfel  aan  de  houdbaarheid  van  de  SME.  De  

conclusie  moet  zijn  dat  nadere  regels  zoals  hierboven  aangeduid  kunnen  helpen  maar  

dat  het  in  Europees  verband  verlangde  financieel-economische  beleid  dat  ook mogelijk  

moet  maken.  De  aan  de  culturele  inbedding  verbonden   politieke  wil   tot  

instandhouding  van  de  SME  zal  zich  ook  moeten laten  gelden  op   het  Europese  vlak  

en de  nodige  sociale  arrangementen  van  de  lidstaten  moeten  respecteren. Die  politieke  

wil  vergt  dus  het  opgeven  van  een  stukje  nationale  soevereiniteit,  erkenning  van  het  

belang  van bovennationale  democratie in  de  vorm van  het  Europese  parlement  om  met  

de verbonden landen te  voorkomen  dat  de  eisen van  economie  en  gezonde  

overheidsbegroting   het  sociale  beleid  klem  zet.  (Dit  indachtig  het adagium  van  de  

econoom  Rodrik  dat  globalisering  en  vervlechting  niet  samen  gaan  met nationale  

zelfstandigheid  en  democratie). 

Los  van  dit  Europese  aspect  zijn  het  de  ontwikkelingen  in  de  arbeidsmarkt en  de  

snelle  veranderingen in  de vereiste  kwalificaties,  die nieuwe  eisen  stellen  aan  de  

kwaliteit  van  de  SME.  Per  jaar  verdwijnen  er  in  Nederland  ongeveer  een  miljoen  

functies  en  komen  er  een  bijna  even  groot  aantal  nieuwe  functies  voor  in  de  plaats.  

Dit  op  een  totaal  van ca.  acht  miljoen  banen.  Het  aantal  buitenstaanders  zonder  vast  

looncontract is  in de  afgelopen  jaren  gegroeid  van  20  naar  25  procent,  waaronder  

bijna  de  helft  ZZP-ers.  Er wordt  dus  veel  aanpassingsvermogen  vereist. De  

Wetenschappelijke  Raad  voor  het  Regeringsbeleid   wijst  op  die  dynamiek  in  haar  

recente  rapport: “Naar  een  Lerende  Economie”.  Daarin  wordt  gepleit  voor meer  

circulatie  van  kennis,  meer  nadruk  op  verhoging  van  de  productiviteit  een  grotere  

betrokkenheid  in  regioverband  van  het  midden  en  kleinbedrijf  bij  uitwisseling  van  

kennis,  scholing  en  herscholing  en  innovatie.  Het sociale  aspect is  hier  de  van  

werknemers  gevraagde  flexibiliteit  en  leervaardigheid.  Academici  en  HBO-ers  zullen  

daar  minder  moeite  mee  hebben  dan  de  lager  opgeleiden.  Die  krijgen  te  maken  met  

minder  vaste  contracten  en  soms  moeizame  wederaanpassing  aan  nieuw  werk.  De  

vele  ZZP-ers  met gevraagde vaardigheden (ca. 1  miljoen)  zoeken  hier  hun  eigen  weg.   

Andere  middengroepers  en  laagstbetaalden zullen  in  een  groter aantal steun  nodig  

hebben  om  mee te  kunnen komen.  Die  steun  zou  onderdeel  moeten  zijn  van  de  

sociale  zuil van  de  SME en  meer  moeten  omvatten  dan tijdelijke  bijstand  en  

persoonlijke  begeleiding  naar  ander  werk.  Gedacht  kan  worden  aan  het  Deense  
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voorbeeld  van  een  transitofonds,  beheerd  door  de  sociale  partners  en dus  als  een  

zaak  van medeverantwoordelijkheid  van  werkgevers.  Een  behoorlijke  SME  moet  

namelijk  niet  alleen  de  verschillende  talenten  met  onderwijs  en  opleiding  gelijke  

kansen  bieden   op   het  ontwikkelen  van  de  eigen  potenties,  maar naast  

scholingsverplichtingen van  werkzoekenden ook  inspanningen  vragen  van  werkgevers  

voor  lonend  werk aan  de  onderkant  van  de  arbeidsmarkt.  Immers,  er  zijn  grenzen  aan  

het  vermogen  tot  aanpassing  aan  de  arbeidsmarkt.  Dit wordt mede veroorzaakt door de 

opmars van automatisering en robotisering.  

Voorafgegaan  door  de  mechanisering  van  de  arbeid  is  deze  ontwikkeling  niet  echt 

nieuw.  In  1930  hield  de  befaamde  econoom  Keynes  zich  al  tegen  de  achtergrond  van  

de  behoeftepiramide  met  de  daaraan  verbonden problematiek bezig  ( Stegeman,  FD  

2014).  De treden van agrarisch via industrieel naar de dienstensector zijn begaan. Hoewel 

alle treden blijvend arbeid nodig maken, met alle ondersteuning van dien (denk aan laag 

geschoolde arbeid naast hooggeschoolde en doorstuderende werkers), zijn we aangekomen 

bij de sector van het welzijn met vele deelgebieden zoals milieu, veiligheid, afvalverwerking, 

zorg voor zieken, zwakken, ouderen enz.   

Alles in aanmerking genomen zijn scenario’s denkbaar, die de werkgelegenheid perspectief 

bieden. Onze minister van Sociale zaken, Asscher,  wenst zich niet neer te leggen bij 

horrorscenario’s  met  blijvende  uitsluiting  van mensen. Hij is voornemens met een Plan van 

de Arbeid invulling te geven aan het PvdA-ideaal van volledige werkgelegenheid. (FD, 17 

februari 2014).  Een  dergelijk  plan  zou meer  moeten  omvatten  dan  het  hierboven  

genoemde  transitofonds  en,  gericht  op  het  midden-  en  kleinbedrijf  en  dienstverlening, 

werkgevers  en  overheden  in  regionaal  verband  doen  samenwerken  voor  de  

inschakeling  van  achterblijvers in  de  arbeidsmarkt.  

Het zal Asscher, als oud-wethouder van Amsterdam, deugt doen dat Amsterdam twee 

onderzoeksinstituten (met internationale reputatie) krijgt, met het doel steun te geven aan 

nieuwe impulsen voor ontwikkeling en circulatie van kennis en vaardigheden. Het eerste 

instituut, geleid door een consortium van de TU Delft, Wageningen University en het MIT uit 

Boston,  is gericht op technologische oplossingen om steden leefbaar en betaalbaar voor de 

bewoners te houden. De tweede groep ( AMC met de Amerikaanse Duke University) gaat 

medische technologie ontwikkelen. Het is volgens het FD van 14 februari 2014 de bedoeling 

dat de instituten extra bedrijvigheid en banen opleveren in de hightechsector. Het eerste 

instituut zou volgens deze bron nog voor de zomer van 2014 zijn deuren openen met een 

organisatie, die volgens plan in de komende jaren twee honderd studenten en enkele 

tientallen wetenschappelijke onderzoekers zal tellen. Verschillende multinationals hebben 

zich bereid verklaard als sponsor op te treden. Voor het tweede instituut willen het AMC en 

Duke een campus opzetten, waar plaats is voor ongeveer vijftig bedrijven. Door deze 

ontwikkelingen, te samen met realisatie van het plan van de minister van Sociale Zaken, kan  

de SME  opgewassen  blijven  bij  de  onvermijdelijke  structurele  veranderingen.   
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BIJLAGE:   

HET RIJNLANDMODEL VOOR DE ORGANISATIE VAN BEDRIJVEN EN 

INSTELLINGEN 

Het was de Fransman Albert die in Capitalisme contre capitalisme (1991) de term ‘Rijnland’ 

introduceerde, naar de geografische ligging van landen met een gelijkgestemde 

maatschappelijke en economische orde. Albert benoemde het Rijnlandmodel (RM) als een 

vorm van kapitalisme en wel: kapitalisme op basis van solidariteit. De betreffende landen 

met een ligging langs de Rijn, waren herkenbaar aan een beleid, dat naast economische 

randvoorwaarden gericht was op sociale rechtvaardigheid. Deze dubbelslag - met een sociaal 

beleid, dat gelijkwaardig is aan het economisch beleid - ontstond zichtbaar na de tweede 

wereldoorlog. De wortels van ontstaan en accenten in beleid verschillen van land tot land en 

dientengevolge komen deze verschillen evenzo voor in de organisatiewereld. De 

instandhouding vergt veel inspanning. Eerder werd bij de culturele  inbedding  gewezen  op  

de  nodige  blijvende  steun  van  de  kiezer, aan  de  in  wetgeving  gegoten  en  daarmee  

verplichte  solidariteit. Toenemende  onverschilligheid  ten  opzichte  van  de  publieke  zaak  

kan  die  steun  ondermijnen.  Dat  geldt  ook  voor  de  met  de  individualisering  

samenhangende  nadruk  op  zelfredzaamheid.  Die  zelfredzaamheid  vinden  we  terug  in  

het  in  ons  land  groot  geworden  aantal  ZZP-ers  en  werknemers  zonder  vast  contract.  

Die  ontwikkeling  in  de  sfeer  van  werk  en  inkomen  gaf  aan,  dat  daarin  Angelsaksische  

elementen  zijn geslopen,  die  de  houdbaarheid  van  de  SME  kunnen  bedreigen.  Dat  

geldt  ook  voor  de  organisatie  en  het  personeelsbeleid  van  ondernemingen.  

Werknemers   worden  daar  in  toenemende  mate  afgerekend  op  hun  persoonlijke  

prestaties  en   beoordeeld  op  het  behalen  van   financiële  doelstellingen  op  de  korte  

termijn   van  bijvoorbeeld drie of vier maanden.  Deze  vorm  van  management  by  

compliance  is  typisch  Amerikaans  en  wordt  door sommigen  met  overdrijving aan geduid  

als  management  by  terror.  Waar  dit  gebeurt  valt  voor  de  onderneming  de  nadruk  op  

korte termijnwinst en wordt de quality of working life aangetast.  Niet  het  belang  van  de  

continuïteit  van  de  onderneming  staat  voorop  maar  de  rol  als  geldmachine. Dat  geldt  

minder  voor  ondernemingen die  in geringe mate afhankelijk zijn van de  beurs  zoals  

familiebedrijven  en  semi-publieke instellingen. Maar  ook  daar  zijn  elementen  van  de  

harde  managementcultuur  binnengedrongen. Er  zijn  bedrijfskundigen  en  ook  

werkgevers  die  dit  betreuren  en  pleiten  voor  een  andere  manier  van organiseren.  Zij  

zijn  voorstanders  van  management  by  commitment  en daarmee  van  een  bedrijfsmodel   

met  meer  accenten  op  de  samenwerking binnen  de  onderneming   en  de  

zelfstandigheid  van  teams  en  hun  leiders.  We zijn hiermee terug bij het RM. Een  pleidooi  

hiervoor  is  in  de afgelopen  crisisjaren  enigszins  verstomd.  Het  lot  van  de  banken  en  

de  destijds  overspannen  manier  waarop  de  ABNAMRO  onder  leiding  van  Rijkman  

Groeninck  de  aandeelhouders  ter wille  moest  zijn,  heeft   duidelijk  gemaakt  dat  een  

beleid naar Rijnlandse snit afwezig was. Wel heeft de  eerder genoemde  introductie  van  

duurzaamheid  en  milieubelang  in  de  ondernemingscultuur  enigszins  in  het  voordeel  
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gewerkt van het RM. Familiebedrijven en grote internationale ondernemingen kennen het 

belang van vast en betrouwbaar personeel met onmisbare vakkennis en ruimte voor eigen 

initiatief. Desondanks is de vraag gewettigd of de ontwikkelingen in de arbeidsorganisatie 

van het bedrijfsleven, met name die voor de lager betaalde werknemers, de SME zullen 

bedreigen. 

In ons land is iets van het RM terug te vinden in de wet op de ondernemingsraden. 

Vennootschappen met meer dan 16 miljoen geleend kapitaal en meer dan 100 werknemers 

moeten een ondernemingsraad, een OR, hebben. Bedrijven met minder  werknemers  

hebben  alleen  een  OR  als  dat  in de  collectieve  arbeidsovereenkomst  is  afgesproken.  

Ook  publieke  en semi-publieke instellingen  dienen  vanaf  een  bepaalde  omvang  een OR  

te hebben.  De  OR  heeft  medezeggenschap  in  zaken  van  arbeidsorganisatie  en  

werkveiligheid  en  dient  te  worden  ingelicht  over  voor  het  personeel  belangrijke  

voornemens  van  de directie.  Bovendien  behoeft  de  benoeming  van  een  derde  van  de  

Raad  van  Commissarissen  van  de  onderneming  de goedkeuring  van  de  OR.  In  

Duitsland   heeft  de  OR  meer  gewicht,  omdat  die  daar  moet  instemmen  met  de  

benoeming   van  de  directeur  van  personeelszaken.  Deze  wettelijk  verplichte  

bedrijfsdemocratie  kan  niet  verhinderen  dat  negatieve  ontwikkelingen  in  de  markt  en  

opeenvolgende  verliezen,  ontslagen  ten  gevolge  hebben  en  kunnen  leiden  tot  sluiting.  

De  wet  op  de  OR  heeft  ook  niet  kunnen  voorkomen  dat  de  aanhang  van  de  

vakbonden   bij  het  personeel  van de  commerciële   sector  sterk   afnam, wat  op  zichzelf  

ook  niet  bevorderlijk  is  geweest  voor  de  steun aan de SME.  Wat  deze  wet  in  elk  geval  

bevestigt  en  bewerkstelligt  is  de  erkenning  van  het  belang  van  de  werknemer  als  

stakeholder. Dat heeft niet geleid tot een gelijkwaardige positie ten opzichte van de 

eigenaren c.q. bestuurders en aandeelhouders maar wel het sociale element in de 

organisatie versterkt. Een stap dus in de richting van het RM maar nog geen daarbij 

passende bedrijfscultuur. 

Lang niet alle werkzaamheden en niet alle bedrijven en instellingen lenen zich voor de 

verdergaande toepassing van het RM. Het past beter bij diensten en productieprocessen, 

waar eigen initiatief en moeilijk vervangbaar vakmanschap voorop staan. De toepassing bij 

industriële bedrijven met veel massaproductie in een veranderlijke markt kan de nodige 

wendbaarheid in de weg staan. Er is geen ideaaltypisch RM. Het RM is ook geen statisch 

model, maar een proces van voortdurende ontwikkeling en voortdurend leren. Het WRR 

(1993) spreekt in dit verband van ‘circuleren van kennis en vaardigheden’ en ‘studie is de 

beste investering die er bestaat’. Wat voorts typerend en essentieel is, betreft de manier 

waarop gevraagde prestaties worden beoordeeld, onvoldoende resultaten worden 

afgerekend en teamwerk wordt bevorderd. Daarmee wordt vanuit de werksfeer in de 

organisatie van instellingen en bedrijven bijgedragen aan de culturele inbedding van de SME. 

Tot slot: de kracht van het RM ligt onder meer in een breed draagvlak en een goed 

georganiseerd middenveld. Bij de besluitvorming worden belanghebbende groeperingen 
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betrokken zoals de OR, de vakbonden, de werkgeversorganisaties en de overheid, waardoor 

ook een goede oriëntatie op maatschappelijke problemen ontstaat. Het accent wordt gelegd 

op onderling overleg, zoals een harmoniemodel betaamt. Instituties in dit vlak werden 

wettelijk verankerd door oprichting van de Stichting van de Arbeid (1945) en de Sociaal 

Economische Raad, de SER (1950).8 

Als meest belangrijke betekenis van de SME en het RM moet, zoals in dit essay werd belicht, 

worden gewezen op  de verwevenheid tussen het economisch, sociaal en arbeidsbeleid met 

een ondergrond van solidariteit of zoals Müller-Almack formuleerde:                                                                                                      

. . . für der Marktwirtschaft zugrunde liegende Verfassungsethik . . . waarmee bepaald geen 

utopisch moralistisch streven werd beoogd. Bij de realisering van de SME door Erhard ging 

het om een meer praktische instelling van maatschappelijk mede verantwoordelijk zijn. Op 

dit punt was en is veel te doen. Zo werd in ESB van 7 maart 2014 een drieluik over moraal en 

het publiek belang gepubliceerd. Eén van de auteurs, Veraart, is van oordeel dat op dit punt 

van toezichthouders meer verwacht mag worden. Door het verbreden van het 

aandachtsveld kunnen mede normen en waarden in ogenschouw worden genomen, om 

zodoende de morele robuustheid van een instelling te kunnen toetsen. Wat toetsen en 

controleren aangaat, heeft het zin ervan uit te gaan dat een verbijzonderde controle primair 

dient te worden gericht op het functioneren van interne- en zelfcontrole.  

Van verschillende zijden werd en wordt kritiek op het RM geuit. Zo wordt wel naar voren 

gebracht, dat een beperkte groep van elkaar goed kennende insiders de dienst uitmaken. Te 

veel belanghebbende stakeholders zou invloed worden onthouden. Deze kritiek kan worden 

weerlegd indien besluitvormers representatief, op basis van een transparante machtiging 

opereren en adequaat verantwoording afleggen. Een andere zwakte van het RM kan zich 

doen gevoelen door een mogelijk optredende stroperigheid en verzwakking van de 

slagkracht. Als voorbeeld noemen wij geplande invoering van een nieuw pensioenstelsel per 

1 januari van 2015.9 Na jarenlang overleg tussen politiek en andere stakeholders heeft de 

staatssecretaris een wetsvoorstel gemaakt, dat uitging van twee varianten naar keuze. Bij de 

ene regeling gold een vaste, definitieve verplichting omtrent de hoogte van 

pensioenuitkeringen ten behoeve van pensioengerechtigden. Bij de andere regeling werd 

minder zekerheid geboden, wel met een streven naar waardevastheid. Kort nadien heeft de 

staatssecretaris het (keuze)voorstel ingetrokken om in de richting te gaan van een 

tussenvoorstel. Inmiddels heeft de regering nog geen wetsvoorstel bij de kamers ingediend. 

Ook wat de in de wandelgangen gesuggereerde premies betreft bestaat bij de sociale 

partners ontevredenheid. Deze vorm van jarenlang polderen getuigt niet van slagkracht. 

Naar blijkt kan een gezaghebbende autoriteit niet worden gemist.  

                                                           
8 De vaderlandse overlegcultuur blijkt niet stuk te krijgen. Aldus Jona Lendering, die daar aan 
toevoegt: Onze Nederlandse culturele grammatica wordt gedomineerd door het overleg – wie 
daaraan zit, komt aan het hart van de Nederlandse cultuur. 
9 Zie ook het FD van 26 maart 2014. 
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Bij de veronderstelde nadelen dient, zoals eerder opgemerkt, ook de structuur van de 

Nederlandse economie te worden betrokken. Bij de grote ondernemingen en instellingen 

krijgt het RM betekenis door institutionele medezeggenschap en afstemming tussen het 

economisch- en sociaal beleid. Voor de resterende organisaties kan worden gesteld, dat 

anders dan in het verleden niet de grote multinationals, maar vooral de kleinere 

ondernemingen (het MKB) voor ontwikkeling en groei zorgen. Bovendien vergt de 

dienstensector, die in Nederland relatief omvangrijk is, initiatiefrijke en klantgerichte 

medewerkers. Dat maakt dat vormen van medezeggenschap en horizontale besluitvorming 

onze economie eerder versterken dan verzwakken. Er is dus aanleiding om met een 

positieve noot te eindigen, die door Jona Lentering als volgt wordt verwoord: De 

vaderlandse overlegcultuur bestaat al een eeuw of tien en heeft zich steeds aan 

veranderende omstandigheden kunnen aanpassen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat er op 

korte termijn een einde komt aan iets dat ons al zo lang en zozeer in het bloed zit als ons 

verlangen naar consensus en overleg. 

      

   


