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Loonmatiging is al vele jaren de beproefde manier van Nederland om 
economische crises het hoofd te bieden. In de jaren dertig van de vorige 
eeuw bijvoorbeeld meende de Nederlandse re gering, onder leiding van 
Hendrikus Colijn, dat de beste manier om de Grote Depressie te lijf te 
gaan was door loonmatiging in de industrie te steunen door loonkortingen 
in de pu blieke sector. Na de Tweede Wereldoorlog zette de Nederlandse 
regering, in samenwerking met de vakbonden en werkgevers, een van 
de meest strikt gereguleerde systemen op van loonvorming in Europa 
om de Nederlandse loongroei in bedwang te houden. Alhoewel dit sys -
teem uit elkaar viel in de jaren 60 en 70, kent Nederland vanaf de jaren 
80 een systeem van vrij wil lige loonvorming waarbij loonmatiging een 
terugkerend fenomeen is tijdens elke eco no mische crisis; begin jaren 
80, begin jaren 90, begin 2001 en ook nu tijdens de laatste grote, door de 
problemen van de financiële markt veroorzaakte, crisis lijkt loonmatiging 
het tover woord. 

Waarom hebben we het in Nederland altijd over loonmatiging? Dit 
is de vraag die in deze studie centraal staat. Specifiek gaat het over de 
Nederlandse fascinatie voor loon ma tiging in de periode 1980 tot 2005, 
een periode die ook wel bekend is komen te staan als de periode van het 
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waarom er dan wel een politieke consensus over loon matiging lijkt te 
bestaan. Deze vraag wordt versterkt door het gegeven dat loonmatiging 
politieke verdelingsconsequenties heeft (simpelgezegd: werknemers 
minder, werkgevers meer) en andere landen niet eenzelfde enthousiasme 
opbrengen voor dit soort beleid. Waarom Nederland wel? 

Deze studie zoekt het antwoord in meer culturele en discursieve 
benaderingen: ik kijk naar de manier waarop Nederlandse politici, 
vakbonds- en werkgeververtegenwoordigers politiek bedrijven en 
overleggen, welke normen en waarden van belang zijn, en hoe woorden, 
symbolen, en verhalen een rol in dit overleg spelen. De Hoofdstukken 3, 4 
en 5 gaan aller eerst in op de vraag hoe de Nederlandse consensuspolitiek 
in het algemeen, en het Ne der landse corporatisme in het bijzonder, werkt. 
Dit laatste begrip – corporatisme – is een term die met name vanaf de 
jaren 70 veel gebruikt werd om een politiek system te beschrijven waar 
vakbonden en werkgevers overleggen en onderhandelen over in ieder geval 
lonen, maar vaak ook over andere sociaal-economische thema’s. Nederland 
wordt vaak genoemd als een gemiddeld tot sterk corporatistisch land. Maar 
alhoewel er veel aandacht is geweest voor Nederlandse corporatistische 
instituties, is er weinig onderzoek gedaan naar hoe dit corporatisme 
precies werkt; hoe en waarom vindt overleg plaats? 

Na een beschrijving van corporatistische instituties en actoren in 
Hoofdstuk 3, ana ly se ren Hoofd stukken 4 en 5, in detail de manier van 
overleg binnen de Nederlandse cor po ra tis tische be  leids ge meenschap. Op 
basis van interviews, worden in Hoofdstuk 4 enkele zogeheten ‘spelregels’ 
geïdentificeerd waaraan politici, vakbonds- en werkgeversver te gen woor-
digers zich moeten houden in over leg zoals een flexibele en pragmatische 
houding en/of zo lang mogelijk doorpraten. Deze spelregels hebben tot 
doel om gezamenlijk tot een in vul ling te komen van het ‘algemeen belang’, 
een concept dat centraal staat in de beleids gemeenschap. Deze spelregels 
worden niet altijd zo expliciet ge formuleerd tijdens on der han de lingen, ze 
zijn informeel en worden vaak routinematig toe gepast. Het is ‘nor maal’ 
gedrag. Dit betekent echter niet dat ze zonder consequentie zijn: mensen 
die zich niet aan de regels houden, worden buitengesloten en worden 
beschouwd als on betrouwbare onder han de lingspartners. Deze dynamiek 
van de geaccepteerde spelregels, de in- en uit sluiting van mensen en ideeën 
is van belang voor het begrijpen van de centrale rol van loon matiging: 
in een op consensus gerichte overlegcultuur is de marge voor discussie 
relatief klein, over sommige ideeën kan makkelijker overeenstemming 

‘Polder Model’. Dit begrip werd in de tweede helft van de jaren 90  
ge ïntroduceerd, in zowel de Nederlandse als buitenlandse pers, om het 
Nederlandse eco no misch ‘wonder’ te verklaren van die tijd. Nederland 
deed het erg goed in vergelijking met andere landen als het ging om 
economische groei, inflatiecijfers, inkomensgelijkheid, maar met name 
als het ging om werkgelegenheidscreatie. Alhoewel aan het begin van 
de jaren 80 Nederland nog sterk ach terbleef in arbeidsmarktparticipatie, 
behoorde dit land halverwege de jaren 90 tot de top van Europa. In het 
publieke debat werd dit succes gekoppeld aan de specifieke manier van 
po litiek bedrijven in Nederland: de op consensus en compromis gerichte 
overlegcultuur waarbij harde en noodzakelijke hervormingen (van 
onder meer de welvaartstaat) niet door dwang maar middels overleg 
met maatschappelijke actoren konden worden doorgevoerd. Ne derland 
Polderland. 

Een centraal element van het Polder Model verhaal was het begrip
 loonmatiging. De verklaring van het economische en werkgelegenheids-
succes van de tweede helft van de jaren 90 zou met name, alhoewel niet 
alleen, gevonden moeten worden in de loon ma ti ging die Nederland sinds 
het begin van de jaren 80 betrachtte. Deze loonmatiging zou eco no mische 
groei en banen hebben gecreëerd door het gunstige effect ervan op met 
name de be drijfswinsten en export; door loonmatiging kon Nederland 
beter concurreren op in ter na tio nale markten. Deze loonmatiging was 
overigens niet zozeer overheidsbeleid; het werd ge steund door zowel 
vakbonden en werkgevers die in 1982 het, nu wereldwijd bekende, 
Akkoord van Wassenaar sloten waarin ze afspraken maakten over 
arbeidstijdverkorting en loon matiging.  

Dit proefschrift analyseert waarom en hoe dit begrip loonmatiging zo’n 
centrale rol speelde in dit Polder Model verhaal. Alleen al het opwerpen 
van deze vraag impliceert dat het ant woord niet simpel is. Immers, de 
meeste analyses over het Polder Model ver on der stel len dat loonmatiging 
centraal staat omdat het goed is voor de Nederlandse economie. De vraag 
naar het waarom doet er in dat geval niet zo toe: loonmatiging is goed 
en daarom steunen de regering, werkgevers en vakbonden dit beleid. In 
Hoofdstuk 2 zet ik uiteen waarom deze, zogeheten ‘functionalistische’ 
verklaring onbevredigend is. Economen in bin nen en buitenland 
verschillen van mening over de rol van loonmatiging in het algemeen, 
en het effect van Nederlandse loonmatiging in het bijzonder. Het 
gebrek aan consensus in de eco nomische wetenschap roept de vraag op 
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to ri sche verhaallijn over het Akkoord van Wassenaar uit 1982 en 3) de 
politieke verhaallijn over de Nederlandse focus op consensusvorming 
en het algemeen belang. Iedere actor in de Nederlandse corporatistische 
beleidsgemeenschap uit niet per definitie de volledige storyline, maar be-
nadrukt met name de verhaallijn waarin hij of zij zich het meest herkent. 
Dat is de kracht van storylines; het kan worden gedeeld door mensen en 
organisaties met verschillende ideeën en belangen. 

In de conclusie wordt gepoogd een antwoord te geven op de hoofdvraag: 
waarom hebben we het in Nederland altijd over loonmatiging? Het 
antwoord hierop is niet simpel; het komt voort uit een combinatie van 
politiek-culturele handelingen en discursieve prak tijk en. Aan de ene 
kant zorgt de op consensus gerichte politieke cultuur van de Nederlandse 
corporatistische beleidsgemeenschap ervoor dat er een vrij smalle marge 
is voor discussie: niet alles is be spreekbaar in een consensueel debat, 
en met name ideeën en beleid die in de terminologie van het al ge meen 
belang kunnen worden gegoten hebben een comparatief voordeel, 
alsmede ideeën die door experts worden ondersteund. Loonmatiging 
past goed in dit plaatje. Aan de andere kant is ook de manier waarop 
actoren zelf loonmatiging naar voren brengen en legitimeren van belang. 
Alhoewel werkgevers een sterke positie hebben in de Ne der landse 
beleidsgemeenschap, is hun nadruk op loonmatiging onvoldoende als 
verklaring voor diens dominantie. Het idee van loonmatiging blijkt door 
alle gevestigde actoren uit ste kend in lijn te kunnen worden gebracht met 
Nederlandse geaccepteerde tradities, en worden ge associeerd met succes 
voor iedereen. En uiteindelijk is dat een doorslaggevende factor:  
beleid dat als succes wordt gezien in het verleden, vormt vaak de kern  
van het beleid in de toekomst. 

worden bereikt dan andere ideeën, met name in tijden van crisis. 
Loonmatiging is zo’n idee. Eenmaal geaccepteerd als het algemeen belang, 
zorgen de consensuele spelregels voor de continuering ervan. 

Hoofdstuk 5 behandelt vervolgens een specifieke uitwerking van een 
van deze spel re gels; de verwachting om ideologische conflicten zoveel 
mogelijk vermijden, te de po li ti ci se ren. Hierbij is de rol van experts cru-
ci aal, en dan met name de rol van het Centraal Planbureau (cpb). Om de 
kans op consensus en compromis te vergroten, worden veel politieke 
on der han delingen ge baseerd op ‘neutrale’ wetenschappelijke inzichten. 
De prominente rol van het cpb in de Ne  derlandse beleidsgemeenschap 
heeft de acceptatie en continuering van het idee van loon matiging als 
algemeen belang versterkt. Vanaf haar oprichting heeft het cpb het belang 
van loon matiging benadrukt, in haar modellen en analyses. Voor, tijdens 
en na politiek overleg beïnvloedt de cpb de kaders waarbinnen dit overleg 
plaatsvindt; door de uit gangs positie van de Nederlandse economie 
te schetsen, en door de effecten van loon ma ti gings ak koor den door te 
rekenen. 

Na deze analyse van de consensuele spelregels van de corporatistische 
be leids ge meen schap en de impact op het ‘discourse’ in en van die 
gemeenschap, analyseren Hoofdstuk 6 en Hoofdstuk 7 hoe politieke 
actoren zelf ook hebben bijgedragen aan de acceptatie en con ti nu e ring 
van loonmatiging als centraal concept. Hoofdstuk 6 duikt de geschiedenis 
in en bekijkt hoe het idee van loonmatiging zich vanaf de jaren 70 – de 
economische crisis die een omslag in economisch denken veroorzaakte 
– heeft ontwikkeld. Dit hoofdstuk gebruikt het begrip ‘storyline’, om 
duidelijk te maken hoe het idee loonmatiging onderdeel was van een 
groter verhaal; over de oorzaken van de crisis, de gewenste en effectieve 
oplossingen, en wie waarvoor verantwoordelijk is. Storylines worden 
collectief gecreëerd, maar individueel gebruikt. Dit hoofdstuk laat zien dat 
de storyline over loonmatiging (de Wage Restraint Storyline, wrs) zoals 
we die vanuit het Polder Model kennen, in de jaren 70 opkwam maar pas 
echt wijdverspreid raakte begin jaren 90. Tot die tijd concurreerde deze 
storyline met andere storylines over de Ne derlandse economie, met name 
die over arbeidstijdverkorting. 

Hoofdstuk 7 gaat als laatste in detail in hoe die dominantie van de 
loonmatigingsstoryline vormkreeg in de jaren 90. Het specificeert de wrs 
als bestaande uit drie verschillende verhaallijnen: 1) de cau sale verhaallijn 
over het verband tussen loonmatiging en economische groei, 2) de his-


