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Een bekend verwijt aan politici is, dat

zij een tijdshorizon van hooguit vier

jaren hebben: tot aan de volgende ver-

kiezingen. Noodzakelijke structurele

hervormingen blijven daardoor uit.

Wie de politieke discussie van de afge-

lopen jaren heeft gevolgd, kan echter

niet anders dan concluderen dat dit

verwijt achterhaald is. Het begon met

het plan van het vorige kabinet om de

AOW-leeftijd op termijn te verhogen

naar 66 en daarna, rond 2022, naar 67

jaar. Dit met het oog op de houdbaar-

heid van de oudedagsvoorziening op

de lange termijn. Ook het streven om

het begrotingstekort omlaag te bren-

gen werd gerechtvaardigd met het

argument dat we de volgende genera-

tie niet met ondraaglijke schulden

mogen opzadelen. Vorig jaar, bij de

doorrekening van de verkiezingspro-

gramma’s, bleek de VVD vooral zo

goed te scoren omdat haar program-

ma in 2040 (sic!) de meeste banen

oplevert. En Diederik Samson van

coalitiegenoot PvdA wordt niet moe te

herhalen dat de prestaties van dit

kabinet pas in 2021 op waarde kunnen

worden geschat. (Het is natuurlijk wel

de vraag of de kiezers hem daarvoor

de tijd zullen gunnen.)

Dat niet alleen politici tegenwoordig

verder vooruitkijken dan de volgende

verkiezingen, blijkt uit het sociaal

akkoord dat de sociale partners op 

11 april sloten. Verreweg het grootste

deel van het akkoord gaat over

beleidsopties voor de langere termijn,

beginnend in 2016 en uitmondend in

een geheel ‘nieuwe inrichting van de

instituties’ in 2020. Het gaat onder

meer om het instellen van 35 regiona-

le werkpleinen en werkbedrijven voor

arbeidsmarktbeleid en tewerkstelling

van arbeidsgehandicapten, het over-

hevelen van de verantwoordelijkheid

voor de werknemersverzekeringen en

het arbeidsmarktbeleid naar de socia-

le partners, hervorming van het ont-

slagrecht en de invoering van een

nieuw pensioencontract. Daarmee

hebben de sociale partners nu al een

groot deel van de sociaaleconomische

paragraaf in het regeerakkoord 2017

geschreven! 

Dat lijkt geen probleem als de kiezers

de huidige coalitiepartners VVD en

PvdA in staat zullen stellen om nog

vier jaar door te regeren. Maar wat, 

als er in 2017 een andere coalitie aan-

treedt? Zal die zich gebonden voelen

aan afspraken die het huidige kabinet

met de sociale partners heeft gemaakt?

Daarmee zou ze zichzelf nauwelijks

ruimte bieden om een eigen sociaal-

economische koers uit te stippelen.

Degenen die het poldermodel be-

kritiseren omdat het te veel, en onvol-

doende gelegitimeerde, macht aan 

de sociale partners geeft, zouden daar-

mee het gelijk aan hun kant krijgen. 

Zou een volgend kabinet de gemaakte

afspraken daarentegen terzijde schui-

ven, dan blijft er van het sociaal

akkoord weinig meer over dan een

stuk papier. Immers, voor de huidige

kabinetsperiode onderscheidt het

akkoord zich vooral door uit- of afstel

van een aantal voorgenomen hervor-

mingen. Voorlopig geen verkorting van

de ww, hervorming van het ontslag-

recht en invoering van een quotum

voor arbeidsgehandicapten. Aan de

tienduizenden werknemers die de

komende tijd hun baan dreigen te ver-

liezen, heeft het akkoord niet veel te

bieden. De maatregelen voor de korte

termijn (tot 2016) zijn er vooral op

gericht om de arbeidsmobiliteit te

ondersteunen – van baan naar baan,

van school naar baan en van werkloos-

heid naar baan. Maar zolang die banen

er simpelweg niet zijn, zal dit vooral

betekenen dat een werkvinder een

andere werkzoekende verdringt. 

Als alles meezit hebben de sociale

partners een mooi fundament gelegd

voor het sociaaleconomisch beleid

van het volgende kabinet – in de hoop

dat dat kabinet daar dankbaar gebruik

van zal maken. Als het tegenzit, zullen

die plannen voor de lange termijn

nooit tot uitvoering worden gebracht

en blijft de werkloosheid de komende

tijd pijlsnel oplopen. De scheidslijn

tussen succes en falen, tussen een 

historisch akkoord en een jammerlijke

mislukking, is soms erg dun!
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