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Samenvatting (Dutch summary) 

 

Maakt het nog uit welke politieke partijen Europese welvaartsstaten hervormen? Deze 

vraag houdt de gemoederen in toenemende mate bezig onder kiezers, academici en 

beleidsmakers. Recente economische ontwikkelingen, vergrijzing en nieuwe 

arbeidsmarkt risico’s gerelateerd aan inzetbaarheid en de geboorte van kinderen 

resulteren in een grote uitdaging voor politieke partijen op het terrein van de 

welvaartsstaat. Momenteel zijn er twee dominante theorieën die de rol van politieke 

partijen beogen te verklaren bij het hervormen van sociaal beleid.  

De aanleiding voor deze studie is de observatie dat Europese politici met name 

sinds de jaren negentig vergaande welvaartshervormingen in gang zetten welke niet 

verklaard kunnen worden door beide theorieën. Zo verwachten historisch 

institutionalisten dat mechanismen, zoals padafhankelijkheid, gevestigde belangen en 

electorale risico’s, de bestaande verzorgingsstaat in stand houden. In het licht van een 

mogelijke verkiezingsnederlaag zullen liberaal-economische partijen zoveel mogelijk 

afzien van hervormingen van grote, populaire arrangementen als pensioenen en 

vervroegde uittredingsregelingen. Op hun beurt wordt het voor sociaal-democraten en 

Christen- democraten, in de naoorlogse periode de partijpolitieke bouwers van sociaal 

beleid, steeds moeilijker voor uitbreiding te kiezen in een context van fiscale 

soberheid. Met fiscale soberheid doelt deze studie op lage economische groei (als er al 

sprake is van groei), vergrijzing en begrotingstekorten. 

Toch zien we dat zowel sociaal democraten als Christen democraten 

pensioenen en vervroegde uittredingsregelingen hervormen. Bovendien zijn de 

hervormingen inmiddels grotendeels in tegenspraak met de verwachtingen van 

machtsmiddelen theoretici, de andere dominante groep van wetenschappers op het 

terrein van veranderingen in sociaal beleid. Volgens hen zullen partijen sociaal beleid 

op dezelfde wijze aanpassen als tijdens de opbouwperiode van de verzorgingsstaat. 

Met andere woorden: in nauwe samenwerking met socialistische vakbonden zetten 

sociaal-democraten zich in voor royale pensioenen die voor een ieder toegankelijk 

zijn. Christen-democraten doen hetzelfde, tezamen met confessionele vakbonden en -

werkgeversorganisaties. Belangrijk verschil met de sociaal-democratie is dat zij 

daarbij inkomensverschillen zoveel mogelijk willen handhaven in plaats van 

verkleinen.   
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Naast pensioenen en vervroegde uittredingsregelingen richt deze studie zich 

op gezinsbeleid (financiële prikkels, ouderschapsverlof en kinderopvang). In de 

periode na de Tweede Wereldoorlog ondersteunden Christen-democraten daarbij 

mannelijke broodwinners en huisvrouwen, terwijl sociaal-democraten sinds tenminste 

de vroege jaren zeventig beogen dat vrouwen arbeid en gezin kunnen combineren. 

De studie betoogt dat zowel historisch institutionalisten als machtsmiddelen 

theoretici onterecht veronderstellen dat de beleidspreferenties van politieke partijen 

constant zijn. Een dergelijke veronderstelling biedt weinig soelaas als we er, in 

overeenstemming met theorieën over beleidsleren, van uitgaan dat partijen reflectieve 

actoren zijn. Partijen reflecteren op de veranderende context waarin zij opereren, 

zowel op het terrein van fiscale soberheid als de samenstelling van het electoraat. Een 

dergelijke reflectie is niet de handeling van een unitaire actor. Integendeel, de 

literatuur over partijorganisaties leert ons dat “een partij zelf een politiek systeem is. 

Politiek wordt eindeloos bedreven met verschillende coalities van krachten en actoren 

die streven naar dominantie” (Katz and Mair 1992: 6, hun nadruk). Gedurende dit 

proces kunnen nieuwe dominante coalities beslissingsregels en beleidsvoorstellen 

wijzigen” (Harmel ea 1995; Mulé 2001).  

Voortbouwend op deze inzichten bouwt dit boek een brug tussen theorieën 

over partijorganisaties en theorieën over sociale beleidsvoorkeuren. Het vergroot ons 

begrip van partijen en welvaartsstaathervormingen door over de tijd het maken en 

breken van interne coalities systematisch te volgen als de drijvende kracht achter 

hervormingen van pensioenen en gezinsbeleid. Ik beargumenteer dat tijdens het 

proces van het wijzigen van beleidsvoorkeuren partijen nog steeds van belang zijn, 

maar in toenemende mate op een andere wijze dan verondersteld door 

machtsmiddelen theoretici.  

In hoofdstuk 2, het theoretisch raamwerk, beredeneer ik dat – uiteenlopend 

over tijd, plaats en beleidsgebied - verschillende groepen dominant kunnen worden 

binnen sociaal-democratische en Christen-democratische partijen. Tegen een 

achtergrond van contextuele uitdagingen (fiscale soberheid en een veranderend 

electoraat) is een externe schok de katalysator. Deze noopt een partij om kritisch te 

kijken naar de mate waarin het primaire doel behaald is. Voor zowel social-

democraten als Christen-democraten is het moment van falen om de regering te 

domineren potentieel de meest krachtige externe stimulus. In het daaropvolgende 
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volgende proces van organisatieverandering zal de nieuwe coalitie de groep politici 

vervangen die het oude leiderschap steunde. Bovendien zal de nieuwe coalitie de 

interne beslissingsregels van een partij veranderen om de eigen positie te 

ondersteunen. Dit stelt een partij in staat om nieuwe beleidsvoorkeuren op het terrein 

van de verzorgingsstaat te ontwikkelen. Dienovereenkomstig kunnen “sociaal-

democratie” en “Christen-democratie” een uiteenlopende betekenis hebben, 

uiteenlopend over tijd, plaats en beleidsgebied. Zodra dit wordt genegeerd, zijn 

bevindingen over de rol van partijen bij welvaartsstaatshervormingen op zijn best 

misleidend of zelfs onjuist.  

Op het gebied van pensioenen en vervroegde uittredingsmogelijkheden 

identificeer ik meer pragmatische en meer traditionele groepen binnen sociaal-

democratische en Christen-democratische partijen. Pragmatisten zijn gedefinieerd als 

politici die nieuwe oplossingen  zoeken om de fiscale soberheid terug te dringen, 

zoals privatiseringen en bezuinigingen. Traditionalisten daarentegen verdedigen 

bestaande sociale zekerheidsregelingen en hun kerninstituties om werknemers te 

beschermen tegen de onzekerheden van marktwerking (Kitschelt 1994: 219-220).   

 Het onderscheid tussen traditionalisten en pragmatisten staat aan de basis van 

de twee onderstaande proposities die zijn onderzocht in de empirische hoofdstukken. 

Bij de contextuele uitdagingen op het terrein van het sociaal-democratisch electoraat 

focus ik op de-industrialisatie, oftewel een afname van het aantal werknemers in de 

industrie. Voor Christen-democraten richt ik me op secularisatie: een afnemende mate 

van praktisering van een religie in de samenleving.  

 

Sociaal-democratie: Tegen een achtergrond van fiscale soberheid en de-

industrialisatie is het falen om de regering te domineren de katalysator die tot gevolg 

heeft dat een coalitie van pragmatisten dominant wordt binnen de partij. 

 

Christen-democratie: Tegen een achtergrond van fiscale soberheid en secularisatie 

is het falen om de regering te domineren de katalysator die tot gevolg heeft dat een 

coalitie van pragmatisten dominant wordt binnen de partij. 

  

Op het terrein van gezinsbeleid is het kernverschil tussen groepen die dergelijk beleid 

stimuleren het onderscheid tussen politici die zich richten op werkende vrouwen en 

politici die het traditionele gezinsideaal promoten. Ik noem deze groepen 
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respectievelijk de ondersteuners van gelijke rechten en famialisten. Ondersteuners van 

gelijke rechten beogen gender gelijkheid te promoten in termen van gelijke toegang 

tot sociale en professionele posities voor beide sexen, inclusief een gelijke verdeling 

van macht en verantwoordelijkheden binnen een huishouden. Beleidsvoorstellen zijn 

ondermeer publieke kinderopvang, ouderschapsverlof voor werkende vrouwen en 

financiële tegemoetkomingen voor kinderen van lagere inkomensgroepen. Famialisten 

zien de traditionele familie als de ideale omgeving voor het opvoeden van kinderen. 

Op zijn minst zouden vrouwen de keuze moeten hebben of zij hun kinderen zelf 

willen opvoeden of niet. Als zodanig staan zij voor gezinsbeleid dat zorg voor 

kinderen onafhankelijk van de arbeidsparticipatie van ouders ondersteunt, zoals 

universeel ouderschapsverlof en fiscale tegemoetkomingen voor ouders zonder 

betaald werk.  

  Gezien het feit dat het promoten van gelijke rechten één van de kernwaarden 

van de Europese sociaal-democraten is sinds tenminste de vroege zeventiger jaren, 

staat het onderscheid tussen famialisten en ondersteuners van gelijke rechten aan de 

basis van onderstaande propositie met betrekking tot de Christen-democratie.  

Vrouwenemancipatie bestaat hier uit twee aspecten: 1) een toename in de 

arbeidsparticipatiegraad van vrouwen en 2) een afname van de steun van het 

electoraat voor het mannelijke broodwinner – huisvrouw – model. 

 

Tegen een achtergrond van secularisatie en vrouwenemancipatie is het falen om de 

regering te domineren de katalysator die tot gevolg heeft dat een coalitie van 

ondersteuners van gelijke rechten dominant wordt binnen een Christen-democratische 

partij. 

 

Hoofdstuk 3 gaat in op de keuzes van het onderzoeksontwerp en de methodologie. De 

studie vergelijkt een klein aantal case studies. Bij elke casus worden ontwikkelingen 

binnen partijen en beleidsveranderingen systematisch gevolgd van het begin van de 

jaren tachtig tot 2007. Ik richt me daarbij op Duitsland, Nederland en Oostenrijk om 

variabelen die volgens de literatuur de mate en richting van 

welvaartsstaatshervormingen verklaren zoveel mogelijk constant te houden. De drie 

landen hebben de dubbele uitdaging van een lage arbeidsmarktparticipatiegraad van 

vrouwen en ouderen; worden geregeerd door meerdere partijen tegelijkertijd; hebben 

partijsystemen met zowel sterke Christen-democraten als sociaal-democraten; hebben 
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lange tradities van betrokkenheid van sociale partners bij het ontwikkelen van sociaal 

beleid en zijn lid van de Economische Monetaire Unie (EMU).  

 Meetproblemen van geaggreerde gegevens van uitgaven aan sociaal beleid 

zijn op twee manieren geadresseerd. Ten eerste vergelijk ik pensioenen en 

gezinsbeleid onder andere vanwege het feit dat geagreggeerde gegevens verschillen in 

ontwikkelingen binnen beleidsgebieden kunnen verhullen. Het historisch 

institutionalisme, welke is gebaseerd op padafhankelijkheid van grote sociale 

zekerheidsregelingen zoals pensioenen, is allicht minder relevant in een kleiner 

domein zoals gezinsbeleid. Bovendien richt ik me op beleidsontwikkelingen op het 

niveau van het individu. Dit is de kern van de welvaartsstaat, maar wordt niet in kaart 

gebracht met geagreggeerde gegevens van uitgaven.  

 Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de contextuele uitdagingen van sociaal-

democraten en Christen-democraten in Duitsland, Nederland en Oostenrijk. De focus 

ligt op de-industrialisatie, secularisatie en vrouwenemancipatie, aangezien fiscale 

soberheid is behandeld in het vorige hoofdstuk bij het discussiëren van de 

vergelijkbaarheid van probleemladingen. Opvallend is dat Nederlandse partijen eerder 

te maken hadden met fiscale soberheid (sinds het einde van de jaren zeventig), de-

industrialisatie en secularisatie. Bovendien kampten Nederlandse partijen met de 

hoogste mate van fiscale soberheid tot het einde van de jaren tachtig. Tot slot is de 

Nederlandse samenleving nog steeds meer gede-industrialiseerd en geseculariseerd 

dan de samenlevingen in Duitsland en Oostenrijk. Dienovereenkomstig verwacht ik 

dat pragmatisten het eerst dominant worden in Nederland. Voor wat betreft 

gezinsbeleid is vermeldenswaard dat zowel secularisatie als vrouwenemancipatie 

langzamer verliep en in mindere mate voorkomt in Oostenrijk dan in beide andere 

landen. Vandaar dat de Oostenrijkse Christen-democraten de minste contextuele 

uitdagingen hadden op het gebied van gezinsbeleid. Als zodanig is de verwachting dat 

famialisten het langst dominant blijven binnen de Oostenrijkse Christen-democraten.  

 Hoofdstuk 5 bestudeert in hoeverre de politieke besluitvorming rond de 

introductie, uitbreiding en hervorming van pensioenen en gezinsbeleid gelijk is in de 

drie landen. De vergelijkende historische analyse van het zogenaamde ‘gouden 

tijdperk’ van de welvaartsstaat (de periode van 1945 tot 1975) laat zien dat Christen-

democraten en sociaal-democraten zich overeenkomstig de veronderstellingen van de 

machtsmiddelen theoretici gedroegen.  



 332 

Bovendien blijft dit in grote mate het geval in Oostenrijk op het terrein van 

pensioenen tot begin 2000. Dit is veel minder van toepassing op Nederland. Hier 

implementeerden Christen-democraten reeds aan het begin van de jaren tachtig 

omvangrijke bezuinigingen. Nog opmerkelijker is dat Duitse sociaal-democraten 

pensioenen uitbreidden van 1998 tot eind 1999. Vervolgens implementeerden ze 

echter een meer markt-liberale hervormingsagenda dan voorgaande kabinetten van 

Christen-democraten en liberalen hadden gedaan sinds ze aan de macht kwamen in 

1982.   

Het beeld is anders ten aanzien van gezinsbeleid. Hier werpt de 

machtsmiddelen theorie veel licht op de richting van hervormingen. In Oostenrijk is 

dit zelfs nog steeds zo. In Nederland en Duitsland is dit echter niet langer het geval 

sinds respectievelijk 2002 en 2005. 

 De empirische hoofdstukken 6 tot en met 11 onderzoeken de bevreemdende 

bevindingen uit het vorige hoofdstuk. Hoofdstuk 6 concludeert dat de aanvankelijk 

zeer beperkte veranderingen op het terrein van de Duitse pensioenen onder 

Christelijke-liberale kabinetten in grote mate verklaard kunnen worden door de sterke 

positie van Christen-democratische traditionalisten, in het bijzonder van de 

vakbondsvleugel. Van begin jaren negentig tot 1998 zwakte de positie van 

traditionalisten af tegen een achtergrond van een verslechterende economie en een 

toenemende secularisatie. Desalniettemin kon de minister van sociale zaken, een 

belangrijke vertegenwoordiger van de Christen-democratische werknemersvleugel, 

meer omvangrijke pensioensbezuinigingen terugdringen. Deze bezuinigingen waren 

de inzet van de liberale coalitiepartner, radicaliserende werkgeversverbanden, de 

Christelijke werkgeversvleugel en andere Christen-democraten met pragmatische 

oriëntaties. Ondanks een verslechterende economie en de-industrialisatie, 

implementeerde het kabinet van sociaal-democraten en groenen een traditionele 

pensioensagenda. Althans, dit was het geval totdat de linkervleugel van de sociaal-

democraten snel gemarginaliseerd werd, een process dat in een stroomversbelling 

kwam nadat de partij in 1998 had besloten om voor een strategie van 

regeringsdeelname te gaan. Sindsdien heeft de partij pensioenshervormingen in gang 

gezet die het best te kwalificeren zijn als markt-liberaal.   

 De historische analyse van Duits gezinsbeleid in hoofdstuk 7 laat zien dat 

partijen tot 2005 beleid implementeerden zoals verwacht door machtsmiddelen 

theoretici. Tegen een achtergrond van secularisatie en toenemende 
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vrouwenemancipatie leidde uitsluiting van regeringsdeelname van 1998 tot 2005 

echter tot een belangrijke wisseling van de wacht binnen de Christen-democraten. 

Zodra de partij terugkeerde op het regeringspluche implementeerde een dominante 

coalitie beleid gericht op het ondersteunen van gelijke rechten in plaats van het 

traditionele gezinsideaal. 

 Hoofdstuk 8 richt zich op Nederlandse pensioenshervormingen. In 

vergelijking met Duitsland en Oostenrijk, had Nederland tot eind jaren tachtig te 

maken met meer fiscale soberheid. Bovendien is de Nederlandse samenleving meer 

gede-industrialiseerd en geseculariseerd dan Duitse en Oostenrijke samenlevingen. 

Sinds het einde van de zestiger jaren veroorzaakte secularisatie een grote afname in 

het kiezersaandeel van confessionele partijen. Dit leidde tot angst onder Christelijke 

politici om hun dominante positie in de regering te verliezen en maakte een fusie tot 

het CDA mogelijk in 1980, een partij met een gemarginaliseerde traditionalistische 

vleugel. Fiscale soberheid versterkte de mogelijkheid voor pragmatisten om 

bezuinigingen op pensioenen door te voeren in een coalitieregering met liberalen van 

1982 tot en met 1989. Als antwoord op de op dat moment pivotale positie van de 

Christen-democratie in het Nederlandse partijsysteem werden pragmatisten ook 

dominant binnen de sociaal-democratische partij, een partij die - met uitzondering van 

een interruptie van 9 maanden aan het begin van de jaren tachtig – sinds 1977 was 

uitgesloten van regeringsdeelname.  

 Het volgende hoofdstuk laat zien dat het vrij lang duurde tot Nederlandse 

Christen-democraten vaarwel zeiden tegen famialistische kernwaarden. Evenals in 

Duitsland verklaart de machtsmiddelen theorie gezinsbeleid tot begin 2000. De 

Christen-democratische partij was echter op zoek naar een nieuwe identiteit nadat ze 

in 1994 plotseling in de oppositiebanken belandde. Toen de partij in 2002 terugkeerde 

in de regering was een dominante coalitie veel meer gericht op werkende vrouwen 

dan voorheen. 

 Hoofdstuk 10 analyseert waarom de machtsmiddelen theorie tot 1996 redelijk 

veel licht werpt op Oostenrijkse pensioenshervormingen en waarom het veel van zijn 

relevantie verliest sinds begin 2000 in het bijzonder. Oostenrijkse sociaal-democraten 

leidden coalitieregeringen van 1983 tot en met 1999. In die periode vormden ze sinds 

1987 een regering met Christen-democraten. Ondanks een context van versterkte 

fiscale soberheid wisten vakbondsvertegenwoordigers in beide partijen in 1995 

pensioenshervormingen te blokkeren. Vervolgens zien we in beide partijen in 
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toenemende mate een trend van afzwakking van de mate van invloed van 

vakbondsvertegenwoordigers ten koste van meer liberale en werkgevergeoriënteerde 

politici. Deze trend was het sterkst binnen de Christen-democratie en accelereerde 

toen de voormalige voorzitter van de werkgeversvleugel partijleider werd in 1995. Er 

vonden intern destijds hevige discussies plaats hoe de Christen-democraten van een 

nauwelijks zichtbare coalitiepartner konden uitgroeien tot de dominante partij. Van 

2000 tot en met 2006 vormden de Christen-democraten een regering met rechts-

populisten. Ondanks protesten van de Christelijke vakbondsvleugel en de 

populistische partij wisten Christen-democratische regeringsleden de hervormingen in 

een markt-liberale richting te sturen. Hoewel de Christelijke vakbondsvleugel geen 

vertegenwoordigers in de regering had, wist ze samen met de populistische partij 

bezuinigingen te vertragen en enkele compensaties te bereiken. 

 Hoofdstuk 11, het laatste empirische hoofdstuk, laat zien dat famialisten in 

2008 nog steeds dominant zijn binnen de Oostenrijkse Christen-democratie. Dit is met 

name het gevolg van het feit dat secularisatie en vrouwenemancipatie langzaam en in 

beperkte mate plaatsvonden in vergelijking met Duitsland en Nederland. Eind jaren 

negentig omarmden zowel leidende Christen-democratische als rechts-populistische 

politici het traditionele familie-ideaal. Een dergelijke koers was aantrekkelijk voor het 

grote aandeel Oostenrijkse Katholieken in het bijzonder en ondersteunde de Christen-

democraten in hun streven de pivotale partij te worden. Dienovereenkomstig leidde de 

overgang van een grote coalitie geleid door sociaal-democraten naar een kabinet met 

Christen-democraten en rechts-populisten, ondanks de toenemende fiscale soberheid, 

in 2000 tot de implementatie van  famialistisch gezinsbeleid. 

 Tot slot vat de conclusie de belangrijkste bevindingen samen en gaat de 

conclusie in op de theoretische implicaties van deze studie. Vastgesteld wordt dat, in 

tegenstelling tot de veronderstellingen van historisch institutionalisten, partijen nog 

steeds een verschil maken op het terrein van de welvaartsstaat. Beleidskeuzes zijn 

inmiddels echter anders dan tijdens de opbouwperiode van de verzorgingsstaat en 

daarmee anders dan verondersteld door machtsmiddelen theoretici. De empirische 

hoofdstukken tonen aan dat termen als “sociaal-democratie” en “Christen-democratie” 

een uiteenlopende betekenis hebben, uiteenlopend over tijd, plaats en beleidsgebied. 

Het is daarbij essentieel om de samenstelling van dominante coalities binnen partijen 

te onderscheiden. Het maken en breken van interne coalities vindt plaats tegen een 

achtergrond van specifieke contextuele uitdagingen. Deze uitdagingen verklaren 
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echter niet het exacte moment waarop interne machtswisselingen plaatsvinden. 

Tenminste voor de hier bestudeerde sociaal-democratische en Christen democratische 

partijen is het falen om de regering te domineren de katalysator voor 

partijverandering.     

Voortbouwend op theorieën over politieke organisaties en leerprocessen heb ik 

laten zien dat partij-elites tijdens dit moment van falen zowel zoeken naar de wijze 

om de regering te kunnen domineren als naar de wijze waarop sociaal beleid 

vormgegeven dient te worden. Daarbij vind ik overigens enkele duidelijke gevallen 

van verkeerde informatie en verkeerde percepties. Contextuele uitdagingen beperken 

wel degelijk bepaalde beleidskeuzes, terwijl ze andere keuzes juist mogelijk maken. 

Tegen een achtergrond van onzekerheid instruëren deze uitdagingen partij-elites 

echter niet over hun relatieve gewicht, intensiteit en omvang. Integendeel, contextuele 

uitdagingen nopen tot doelbewuste beleidsantwoorden, antwoorden die zijn ingegeven 

door de normatieve oriëntaties van beleidsmakers en hun cognitieve interpretaties van 

veranderende sociale- en economische omstandigheden. Beleidsantwoorden worden 

echter ook beïnvloed door machtsverdelingen binnen en tussen partijen en door de 

aanwezigheid of afwezigheid van belangengroepen. Uiteindelijk zijn politieke actie en 

politieke keuzes binnen de grenzen van contextuele uitdagingen dus van belang voor 

de distributieve uitkomsten van sociaal-economisch beleid. In het licht van deze 

conclusie zal ik dan ook eindigen met enkele beleidsvoorstellen die mijns inziens 

bijdragen aan het hervormen van welvaartsstaten op een sociaal acceptabele, 

economisch levensvatbare en politiek haalbare manier. 




