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deregulering van de financiële markten. Na het vertrek van Jacques 

Delors als voorzitter van de Europese Commissie in 1995 werd ook 

de EU steeds meer gedomineerd door een neoliberale agenda, wat 

leidde tot een uitverkoop van belangrijke delen van de publieke sec-

tor. Het gevolg was niet alleen een verlies van de politieke controle 

over belangrijke basisvoorzieningen als de waterdistributie, de ener-

gievoorzieningen, het openbaar vervoer, de sociale woningbouw, de 

zorg en de post, maar ook een uitholling van de arbeidsvoorwaarden 

en de dienstverbanden van werknemers. In een aantal bedrijfstak-

ken heeft dit inmiddels geleid tot een ernstige verschraling, niet 

alleen van lonen en arbeids-

voorwaarden, maar ook van 

de geleverde kwaliteit, en tot 

verlies van vakmanschap en 

motivatie. De race to the bottom, 

met als argumenten de inter-

nationale concurrentie en de 

noodzaak tot permanente her-

structurering, veroorzaakte een grote machtsverschuiving. Gevolg is 

een overdracht van sociale risico’s van bedrijven naar (individuele) 

werknemers door een groei van atypische arbeidsrelaties. 

Eerdere Europese studies
Tegen deze achtergrond startte begin 2006 een internationale groep 

onderzoekers met onderzoek naar de veranderende arbeidsrelaties.1 

Het eerste onderzoek richtte zich op de bouwsector, vanouds een 

sector met veel wisselende dienstverbanden, tijdelijke contracten 

en informele arbeidsrelaties. In vrijwel heel Europa is sprake van 

een gelijksoortig patroon: arbeid wordt meer en meer uitbesteed, 

niet alleen voor wat betreft de werving & selectie, maar ook in de 

uitvoering. Directe aanstelling wordt vervangen door contracten 

met agentschappen, uitzendbureaus of andere tussenpersonen 

en met een groeiende groep zelfstandigen. Die ‘dienstverlening’ 

wordt afgewikkeld via leveringscontracten waardoor de factor ar-

beid volledig uit beeld verdwijnt. Hierdoor is het aantal mensen in 

vaste dienst sinds begin jaren ‘90 sterk gedaald. In de bouw komt 

dit onder meer tot uiting in een inmiddels bekend verschijnsel. De 

marktleiders halen nog steeds de belangrijkste (grote) opdrachten 

binnen via gespecialiseerde calculators en aanbestedingsafdelin-

gen. Hun aanwezigheid op de bouwplaats beperkt zich echter steeds 

meer tot het aangebrachte logo. De uitvoering loopt via een keten 

van onderaanneming. Via leveringscontracten bemiddelen tussen-

personen in de benodigde goedkope arbeid waardoor het lijkt dat 

er geen werknemer meer bij komt kijken. In de landbouw komt het 

voor dat de oogst op het land wordt verkocht, aansluitend de koper 

met zelfstandigen de oogst binnenhaalt en deze vervolgens terug-

verkoopt aan het landbouwbedrijf – alles keurig netjes via commer-

ciële contracten. 

In de korte tijd later uitgebrachte studies naar laagbetaald werk 

kwamen de gevolgen van deze ontwikkeling voor de inkomens-

verdeling duidelijk aan het licht.2 Een laagbetaalde werknemer is 

volgens de OESO-definitie een werknemer die minder verdient dan 

tweederde van het gemiddelde nationale bruto uurloon. Vaak wer-

ken deze werknemers in losse, atypische dienstverbanden, met hoge 

werkdruk en weinig autonomie. De studies werden uitgevoerd in vijf 

West-Europese landen: Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Groot 

Brittannië en Nederland. Ze toonden aan dat Groot Brittannië en 

Duitsland, met in de slipstream Nederland, eenzelfde kant op drei-

gen te gaan. Eén op de vier 

werknemers in het welvarende 

Westen dreigt af te glijden 

naar een staat van armoede.

Op basis van ongeveer 200 

casestudies in callcenters, zie-

kenhuizen, zorginstellingen, 

supermarkten, de catering- en 

de voedingsindustrie komen de onderzoekers met een percentage 

laagbetaalden variërend van 8,5 in Denemarken tot 23 in Groot 

Brittannië. Nederland en vooral ook Duitsland hebben inmiddels 

de 20% overstegen, en in beide landen wordt dit mede verklaard 

door de groei van het aantal zelfstandigen met lage inkomsten. In 

alle vijf bestudeerde landen is hetzelfde beeld te zien. Het zijn vooral 

de (jonge) toetreders, migranten, laaggeschoolden, parttimers en 

vrouwen die in laagbetaalde banen (over)vertegenwoordigd zijn en 

werken in atypische dienstverbanden. 

Een positief verschil met een eerder uitgevoerde studie naar laagbe-

taald werk in de VS is echter van groot belang: met uitzondering van 

Groot Brittannië zijn de vangnetten van sociale zekerheid en sociale 

bijstand, inclusief de gezondheidszorg, in de EU-landen aanmer-

kelijk beter geregeld. De vraag is natuurlijk of dit met de komende 

bezuinigingen zo zal blijven. 

Precaire dienstverbanden
Dit brengt ons terug bij het belang van een gewoon dienstverband. 

Duitse onderzoekers constateerden in 2006 dat één op de drie EU-

werknemers werkt in een atypisch of precair te noemen dienstver-

band, met weinig baanzekerheid.3 In veel gevallen gaan laagbetaald 

werk en dienstverbanden met weinig baanzekerheid hand in hand, 

resulterend in een accumulatie van niet alleen laag inkomen en een 

In een tot de verbeelding sprekende lezing, in druk verschenen in 

het voorjaar van 2009 en getiteld ‘Die Milliardenvermögen sind das 

Problem’ (‘De miljardenvermogens vormen het probleem’), laat 

Günter Moewes, decaan van de Fachschule Dortmund, zijn licht 

schijnen op de achtergronden van de huidige crisis. In zijn betoog 

over de groeiende ongelijke inkomens- en vermogensdeling haalt 

hij een anekdote aan die vaak gebruikt wordt om voorstanders van 

grotere gelijkheid de mond te snoeren. Het verhaal gaat dat de 

steenrijke Baron Rothschild, op zekere dag in 1848, al wandelend 

in Frankfurt-am-Main twee werklui ontmoette die hem vroegen of 

hij zijn rijkdom niet met het gewone volk wilde delen. Goedgemutst 

trok Baron Rothschild zijn portemonnee en antwoordde: “Maar na-

tuurlijk! Dat regelen we ter plekke. De rekening is snel gemaakt, ik 

bezit 40 miljoen florijnen en er zijn 40 miljoen Duitsers. Dus iedere 

Duitser heeft recht op een florijn.” Vervolgens overhandigde hij de 

verbouwereerde arbeiders elk een florijn en liep lachend verder.

Zonder overigens te pleiten voor absolute gelijkheid maakt Moewes 

opnieuw de rekening op met een heel ander resultaat: alleen al de 

verdeling van het vermogen van de bovenste 4% der allerrijkste 

Duitsers over alle volwassen Duitse burgers (bijna 67 miljoen men-

sen) zou elke individuele burger 29.000 euro opleveren. En met het 

vermogen van de rijkste Duitser, Aldi-eigenaar Karl Albrecht, zou 

de uitkering van alle Duitse uitkeringsgerechtigden acht maanden 

lang kunnen worden verdubbeld. Hij is niet de enige die zich ern-

stig zorgen maakt over de groeiende maatschappelijke ongelijkheid. 

Socioloog Kees Schuyt pleit (in Socialisme en Democratie 5/6-2010) 

voor een halt toeroepen aan de schadelijke werking van het mecha-

nisme waardoor rijken steeds rijker en armen steeds armer worden. 

Beide auteurs tonen aan dat, na een afname van de inkomensver-

schillen, ruwweg tussen de jaren dertig en de jaren tachtig, deze 

verschillen de laatste twintig jaar weer fors zijn gegroeid. 

Gelijke behandeling en het bieden van mogelijkheden en kansen 

lijken verdwenen van de politieke agenda. Pleidooien voor liberali-

sering en flexibilisering van de arbeidsmarkt, met een beroep op de 

voortgaande individualisering, gaan voorbij aan de machtsverschil-

len die zich in onze samenleving voordoen. In een onlangs beëindigd 

project van de Europese koepelorganisatie SOLIDAR (‘Fatsoenlijk 

werk voor iedereen’) is onderzocht welke uitwerking dit heeft op de 

Europese arbeidsmarkt, waar immers de roep om flexibilisering ook 

voortdurend wordt gehoord.

Een gewoon dienstverband
De naoorlogse periode kende met name in de landen van de 

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

(OESO) een ongekende groei van werkgelegenheid en welvaart. 

Dit leidde op de arbeidsmarkt tot een gunstig klimaat voor vaste 

arbeidsrelaties en ‘gewone’ banen. Arbeidswetgeving en cao’s droe-

gen in belangrijke mate bij tot een algemeen gevoel van rechtvaar-

dige behandeling en vormden tegelijkertijd betrekkelijk effectieve 

mechanismen voor sociale vrede. Daarmee is niet gezegd dat het 

verdelingsvraagstuk nooit tot strijd leidde. Maar op het gebied van 

het dienstverband werd die strijd na het verdwijnen van archaïsche 

arbeidsrelaties als de dagloner en na de modernisering van het uit-

zendwezen lange tijd niet meer gevoerd. 

De laatste twintig jaar is hierin verandering gekomen, mede als ge-

volg van de technologische revolutie, de mogelijkheden tot over-

plaatsing van productie en de toenemende concurrentie tussen hoge 

en lagelonenlanden. De ‘hervormingsagenda’ voor de arbeidsmarkt, 

een beleid geïnspireerd door het ‘succes’ van de Amerikaanse ba-

nenmachine in de periode Reagan en lange tijd gepropageerd door 

internationale organisaties als de Wereldbank en de OESO, heeft 

geleid tot een groei van precaire vormen van arbeidsrelaties. De 

eenmaking van de Europese markt startte met een programma dat 

voorrang gaf aan economische integratie, het slechten van de gren-

zen voor kapitaal en diensten en dat aanzette tot privatisering en 
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koude	kermis
Ik schrijf deze column medio augustus. Op 

dit moment is op vaderlandse bodem al-

lesoverheersend de formatie van een onder 

curatele staand kabinet met door retoriek 

en valse krachtdadigheid gedreven bezui-

nigingsplannen. En dat dan tegen de ach-

tergrond van broos economisch herstel, 

dreigende sluiting van Neêrlands meest 

toonaangevende farmaceutisch bedrijf en 

een dreigende verlaging van pensioenaan-

spraken omdat beleggen in aandelen al even 

geen feest meer is en onze pensioenpremies 

maand na maand zoveel geld op de kapitaal-

markt pompen dat de Nederlandse overheid 

nu al bijna om niet geld kan lenen. Om maar 

een paar zaken te noemen. 

Geheel tegen mijn wens en verlangen in, 

moet ik er rekening mee houden dat bin-

nen enkele weken de uitvoerende macht in 

ons land daadwerkelijk gaat opereren onder 

curatele van een partij die aan die macht 

voluit deelneemt zonder daarover aan de 

wetgevende macht enige verantwoording 

verschuldigd te zullen zijn. Zeggenschap 

zonder verantwoordingsplicht: elixer voor 

despoten. 

Dit op voorwaarde natuurlijk dat er vol-

doende mensen gevonden kunnen worden 

die bereid zijn om zich aan het Nihil Obstat 

van de heer Wilders en zijn splijtende op-

vattingen te onderwerpen. Maar ik vrees 

dat men daar geen moeite mee zal hebben. 

Waarmee de politieke werkelijkheid in ons 

land al gekker is geworden dan ik ooit voor 

mogelijk zou hebben gehouden. Het absur-

disme van Jiskefet voorbij. 

Ik vrees dat de constructie waarvan we de 

founding fathers zich zowel rechts als links van 

het politieke centrum vinden, ons haar plan-

nen in Jip-en-Janneketaal zal voorschotelen 

en meer nog, die plannen met argumenten 

in dezelfde taalstijl zal onderbouwen. Geen 

argumenten dus, maar oneliners. Annie 

M.G. Schmidt moest eens weten! 

De bozige en amorfe achterban van de ge-

doogpartij moet te vriend gehouden worden 

en – mijnerzijds arrogant of niet – die achter-

ban kán niet uitblinken door een overmaat 

aan intelligentie. Mensen die zeggen er voor 

te hebben doorgeleerd, hebben mij steeds 

voorgehouden dat je zo’n type achterban 

móet bedienen met eenvoudige zinscon-

structies van het ‘rechttoe rechtaan’ type. 

Twaalf, dertien woorden max. Geen woor-

den met meer dan vier lettergrepen en zeker 

geen bijzinnen! Doe je dat niet en erger nog, 

laat je ook maar een homeopathisch vleugje 

nuance toe, dan zappen ze meteen door naar 

X-factor, Popstars of ‘U denkt dat u kunt 

dansen.’ Ik denk van niet. Ik denk dat het 

een fatale misrekening is te vermoeden dat je 

zo’n achterban met oneliners wél vasthoudt. 

Wijzer worden ze daar in elk geval niet van. 

Zeer waarschijnlijk wel een stuk bozer. De 

simplistische verwachtingen die oneliners 

oproepen, zijn immers niet waar te maken 

in de praktijk van alledag. 

En dan te bedenken dat uitgerekend die 

achterban voor de VVD en voor het CDA zo 

dadelijk nog belangrijker zal zijn dan hun 

authentieke achterban. Want de gedoger be-

paalt. Of moet ik het nu ineens een gunstige 

bijkomstigheid vinden dat er van democra-

tie in de PVV maar weinig te bespeuren valt? 

Dus dat de achterban daar eigenlijk helemaal 

geen achterban is. Wat je als voorman alle 

ruimte geeft om daags na de verkiezingen 

al meteen een krachtig uitgedragen stand-

punt te laten vallen. Ik schreef het al, we zijn 

Jiskefet voorbij. 

Toen Wilders zijn hoofddoekjesbelasting 

lanceerde, kon ik niet anders dan onbedaar-

lijk lachen. Het idéé. Ik ben er vrijwel zeker 

van dat hij zichzelf bij het bedenken op de 

knieën heeft geslagen van pret en daarna 

met krampende kaken heeft geoefend op het 

zonder hakkelen uitspreken van ‘kopvod-

dentaks’. Hij moet er op vertrouwd hebben 

dat zijn mede-Kamerleden niet bij zouden 

komen van het lachen. De Kamervoorzitter 

zou schuddebuikend een korte schorsing 

voorstellen en daarna zou er in alle ernst 

verder vergaderd worden. Maar nee, in plaats 

van een lachsalvo en een “Tjee Geert, wat een 

vondst! Nemen we in één keer de keppeltjes, 

de tulbanden en de gesteven witte boorden 

mee!” was er de hoogtonige verontwaardi-

ging die Geert de terugweg afsneed. 

Geert heeft gesméékt om een cordon sanitaire 

en zijn roomies hebben het hem niet gegund. 

En wat De Winter in België nooit is gelukt, 

wordt Wilders hier nu in de schoot gewor-

pen – sterker nog, hij wint de jackpot: alles 

te zeggen, niets te verantwoorden. Elk suc-

ces het zijne, elke mislukking de schuld van 

een ander. 

Wie denkt dat de soep niet zo heet gegeten 

zal worden als hier opgediend, durf ik een 

koude kermis te voorspellen. Zeggenschap 

zonder verantwoordelijkheid is een bijtend 

brouwsel waar democratie en nuancering 

geen vat op hebben. 

onzeker arbeidsmarktperspectief, maar ook in slechte arbeidsom-

standigheden, beperkte sociale voorzieningen en geringe maat-

schappelijk participatie. 

In het onlangs afgeronde SOLIDAR-project zijn enkele casestudies 

uitgevoerd naar precaire arbeidsrelaties.4 In het laatste decennium 

voor de crisis (tot ± 2008) blijkt het aantal werkenden in flexibele, 

precaire en slechtbetaalde banen in Europa te zijn gegroeid tot zo’n 

19 miljoen mensen, bijna 10% van de totale beroepsbevolking. De 

gevolgen van de crisis zijn daarna afgewenteld via verdergaande 

flexibilisering, tijdelijke contracten en versoepeling van het ont-

slagrecht. Nederland blaast al jaren ijverig een deuntje mee met de 

lidstaten die een dergelijk arbeidsmarktbeleid voorstaan. 

In zes Europese landen (Estland, Duitsland, Litouwen, Roemenië, 

Italië en Zweden) is onderzoek gedaan naar kwetsbare groepen 

op de arbeidsmarkt, in het bijzonder jongeren en migranten. De 

val van de Berlijnse muur en 

het verdwijnen van het ijzeren 

gordijn maakten een exodus 

mogelijk van veel tijdelijke, 

relatief jonge Oost-Europese 

arbeidskrachten richting 

West-Europese markten. De populairder geworden externe re-

krutering van tijdelijke krachten kreeg, met het aanbod van grote 

contingenten Oost-Europeanen, een forse steun in de rug. De in-

zet van Poolse, Baltische, Roemeense en Bulgaarse werknemers 

en zelfstandigen gaf aan deze arbeidsbemiddeling een grensover-

schrijdend karakter.

De controle op de rechtmatigheid van deze bemiddeling en op de 

arbeidsvoorwaarden van alle werknemers in precaire dienstverban-

den ontbeert zowel de menskracht als de benodigde procedures 

van (internationale) samenwerking tussen instellingen en instan-

ties (ook bij de vakbeweging, overigens). En er is nauwelijks een 

traditie van grensoverschrijdend, wederzijds informeren op dit ter-

rein. De pakkans blijft gering en de sancties zijn dermate symbolisch 

dat malafide bemiddelaars (en kwaadwillende werkgevers) graag 

het risico nemen. Voor een effectieve controle op de naleving van 

wet- en regelgeving en van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstan-

digheden zijn aansprakelijkheidsbepalingen nodig in de productie-

ketens. Bovendien dient er een vergunningenstelsel te komen dat 

voor bonafide arbeidsbemiddeling zorgt. Gelet op de politiek van het 

‘terugbrengen van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven’ 

zit dit er voorlopig zowel nationaal als Europees niet in. 

Groeiende tweedeling
Opvallende bevinding in de SOLIDAR-cases was het feit dat, vooral 

in Centraal en Oost Europa, de neoliberale hervormingsagenda nog 

altijd blind wordt gevolgd. Neem de nieuwe Wet op het arbeidscon-

tract in Estland die van kracht werd per 1 juli 2009. Daarin worden 

de opzegtermijnen en de werkloosheidsuitkeringen en ontslagver-

goedingen sterk verlaagd, zonder dat hier enige verbetering van de 

werk- of inkomenszekerheid tegenover staat. 

De meeste West-Europese landen kennen nog een zeker regelwerk 

van overleg en van wetgeving en arbeidsvoorwaardenbeleid dat 

zorgt voor een tegenwicht tegen deze filosofie.

De cases tonen aan dat een hervormingsagenda, ingegeven door een 

eenzijdig ondernemingsbelang en gelanceerd vanuit mondiale of 

Brusselse instellingen, zeer negatief kan uitwerken op werknemers-

belangen, indien dergelijke plannen kritiekloos worden gekopieerd 

in landen zonder overlegeconomie. 

Hoewel er op basis van onderzoek geen enkele onderbouwing moge-

lijk is voor het uitgangspunt dat door verdere deregulering en flexi-

bilisering van de arbeidsmarkt landen sneller uit een crisis raken en 

beter presteren, blijft de roep om hervorming en versoepeling alom 

klinken. Terwijl juist landen die 

een stevige traditie kennen van 

sociale zekerheid en van goed 

geregelde arbeidsrelaties op 

de keper beschouwd de crisis 

beter hebben doorstaan. Op 

zich is dit ook niet raar; er is in die landen meer sprake van anticy-

clische voorzieningen, van een zekere rem op al te sterke neergang 

van koopkracht en bestedingen en van een buffer tegen oplopende 

armoede. 

Toch volharden de meeste regeringen en de Wereldbank en OESO 

in hun streven naar verdere deregulering en van versoepeling van 

de ‘te rigide’ ontslagbescherming. Als dit gepaard gaat met verdere 

bezuinigingen (lees verslechteringen) in de sfeer van de sociale 

zekerheid en de werkloosheidsuitkeringen is het gedaan met het 

positieve onderscheid voor Europa ten opzichte van de VS. Gevolg is 

het verder overhevelen van de risico’s op de arbeidsmarkt van de on-

derneming (en de overheid) naar de individuele burger. Een verdere 

groei van slecht betaald en onzeker werk ligt dan in het verschiet. De 

voorgestane verlaging van de huidige bescherming brengt zo geen 

einde aan de groeiende tweedeling op de arbeidsmarkt, zoals in 

de hervormingsplannen wel eens wordt beweerd. Die verlaging en 

versoepeling brengt alleen maar grotere delen van de beroepsbevol-

king (ook middengroepen en mensen met vaste dienstverbanden) 

in de gevarenzone.
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wordt nog altijd blind gevolgd




