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Patrick Janssens nodigde me uit om het bredere kader te schet 
sen waarin het Antwerpse sociale beleid geplaatst kan worden. Ik 
vertrek daarbij van een eenvoudig uitgangspunt: een principieel plei 
dooi voor gelijkheid. Daarbij duikt meteen ook 'verantwoordelijk 
heid' op. Gelijkheid en verantwoordelijkheid zijn immers keerzij· 
den van dezelfde medaille. Deze vaststelling leidt tot de idee van 
wederkerigheid, een woord dat niet zo gemakkelijk in de mond ligt, 
maar waarvoor ik niet meteen een beter alternatief heb. Vervolgens 
leg ik uit dat wederkerigheid een vanzelfsprekend principe is - of 
toch lijkt - in een klassieke opvatting over sociale zekerheid, maar 
minder vanzelfsprekend is in het sociale beleid van de zrste eeuw. 
Of beter, vandaag is het in de praktijk van het sociale beleid minder 
gemakkelijk om dat principe in enkele eenvoudige spelregels te ver· 
talen. Het wederkerigheidsprincipe zelf blijft echter hard nodig in 
de 'nieuwe welvaartsstaat' van de zrste eeuw. 

Deze nieuwe welvaartsstaat is onder meer - maar niet uitsluitend - 
een investeringsstaat. Het sociale beleid van de ziste eeuw moet in 
belangrijke mate een investeringsbeleid zijn, omdat we nog meer 
dan vroeger moeten investeren in menselijk kunnen. Met 'menselijk 
kunnen' verwijs ik niet alleen naar opleiding en onderwijs, maar ook 
naar sociale vaardigheden, naar weerbaarheid, naar creativiteit ... Dat 
is geen nieuwe gedachte: ze maakt opgang sinds het midden van de 
jaren 1990. Ik ga daarom kort in op de vraag welke lessen we kun· 
nen trekken uit de 'sociale investeringsstrategie' die de Europese 
Unie al meer dan tien jaar bepleit. Vervolgens heb ik het over Bel 
gië en Vlaanderen. Maakte ons land een overgang naar een nieuwe 
welvaartsstaat, met een sterk sociaal investeringsbeleid, activering en 
aan nieuwe noden aangepaste dienstverlening? Zonder diep in te 
gaan op deze vraag, illustreer ik met enkele cijfers dat het antwoord 
alleszins een zekere paradox moet verklaren. Ik ga wat grondiger in 
op het model van activering dat de voorbije tien jaar in ons land 
gestalte kreeg. Het stedelijk beleid komt daarin aan bod; mijn be 
langrijkste vaststelling is dat de opdracht van stedelijk beleid in ons 
land op dit punt in zekere zin nog een onbeschreven blad is. 

Op het einde van dit hoofdstuk keer ik terug naar het uitgangspunt: 
wederkerigheid. Ik zie daarin voor de stad een voorname rol: ze moet 
een 'verbindingsstad' worden, die investeert in sociale samenhang. 
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Geen gelijkheid zonder verantwoordelijkheid 

Het is onrechtvaardig dat mensen benadeeld worden ten opzich 
te van andere mensen - dat ze armer zijn, dat ze minder comforta 
bel leven, dat ze minder keuzemogelijkheden hebben, dat ze min 
der kansen krijgen om zich te ontplooien ... - door eigenschappen 
of omstandigheden waarvoor ze zelf niet verantwoordelijk zijn. Dit 
uitgangspunt klinkt misschien vanzelfsprekend. Maar wie hiervan 
vertrekt, kan niet anders dan veel onrechtvaardigheid vaststellen in 
de samenleving: grote verschillen in levensstandaard en grote ver· 
schillen in kansen, die met de 'eigen verantwoordelijkheid' van men· 
sen niets te maken hebben. Wie mijn uitgangspunt deelt, moet op· 
komen voor veel meer gelijkheid in de samenleving. 

Nu kun je niet uitleggen wat dit gelijkheidsbeginsel betekent als 
je niet duidelijk maakt voor welke omstandigheden mensen niet per· 
soonlijk verantwoordelijk zijn en voor welke omstandigheden dat 
wel zo is. Met andere woorden, een pleidooi voor gelijkheid veron 
derstelt een heldere scheidingslijn tussen de verantwoordelijkheid 
van het individu en de verantwoordelijkheid van de gemeenschap. 
Ik geef een triviaal voorbeeld. Een vader verdeelt zijn erfenis over 
zijn twee zonen, die wel dezelfde opvoeding hebben genoten maar 
erg verschillend zijn. De oudste is sober en zuinig en tevreden met 
de kleine dingen des levens. Hij kan daar heel wat meer 'geluk' uit 
puren dan de jongste, die elke dag champagne en kaviaar nodig 
heeft om gelukkig te zijn. Als de vader zijn erfenis netjes in twee 
verdeelt, zal de oudste daarmee dus veel gelukkiger zijn dan de 
jongste. Het resultaat is een vorm van ongelijkheid - in geluk. Nu 
vinden we geluk belangrijk: we zouden willen dat mensen evenveel 
kansen aangereikt krijgen om gelukkig te zijn. Maar toch twijfelt 
niemand eraan dat het gelijkheidsbeginsel in dit geval gerespec· 
teerd is. Veronderstel nu dat de zonen wél dezelfde consumptie 
gewoonten hebben, maar de oudste is perfect gezond en de jong· 
ste is sinds zijn geboorte verlamd en heeft allerlei hulpmateriaal 
nodig. Als de vader de erfenis gelijk verdeelt, dan vinden we nu 
wellicht dat het gelijkheidsbeginsel geschonden is. Waarom? Omdat 
we afwijkingen qua smaak meestal zien als individuele verantwoor 
delijkheid - bijvoorbeeld omdat we dit rangschikken onder 'vrije 
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wil'. Maar fysieke afwijkingen ziet haast niemand als eigen verant 
woordelijkheid. 

Dit voorbeeld illustreert dat gelijkheid, verantwoordelijkheid en 
solidariteit onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Streven naar 
gelijkheid is per definitie verantwoordelijkheidsgevoelig, anders ko 
men we bij absurde recepten uit ('gelijkheid vereist dat de vader 
meer geld geeft aan de zoon die behept is met een dure smaak'). 
Omgekeerd, als je individuele verantwoordelijkheid belangrijk vindt, 
dan moet je consequent solidair zijn met wie getroffen wordt door 
omstandigheden buiten zijn of haar wil. Eigen verantwoordelijkheid 
begint en eindigt ergens; wie dat niet ziet, maakt van individuele 
verantwoordelijkheid een grenzeloos begrip, en dus een loos begrip. 

Mijn redenering doet een beroep op enige logica. Maar de soli 
dariteit die deze logica ondersteunt, is geen natuurwet. Het is een 
houding die steunt op wederkerigheid. Wederkerigheid veronder 
stelt dat mensen in staat zijn zich 'in elkaars schoenen' te plaatsen en 
te beseffen dat de minder goede positie van sommigen niet het gevolg 
is van hun eigen, vrijwillige keuze, maar van omstandigheden buiten 
hun wil. Wederkerigheid houdt in dat je bereid bent om je eigen 
verantwoordelijkheid te nemen om mensen te helpen die het minder 
goed hebben door omstandigheden buiten hun verantwoordelijk 
heid. Met deze wat omslachtige formulering wil ik aangeven dat we 
derkerigheid een actieve houding is, die iets vergt van iederéén. In 
moderne welvaartsstaten wordt veel wederkerigheid georganiseerd 
en gefinancierd door de overheid, via het heffen van belastingen bij 
voorbeeld. Een rechtvaardige samenleving vereist echter ook een zin 
voor wederkerigheid in het dagelijkse gedrag, met name in hoofde 
van mensen die door het lot goed bedeeld zijn. Dat laatste heb ik 
vroeger sterk beklemtoond in een boek over sociale rechtvaardig 
heid en individuele ethiek (Vandenbroucke, 2001a). 

Het verhaal van de vader en zijn twee zonen is vanzelfsprekend 
uitermate simplistisch. In het geval van de 'dure smaak' slaat de 
weegschaal waarop persoonlijke verantwoordelijkheid en collectieve 
verantwoordelijkheid gelegd worden, helemaal door naar persoon 
lijke verantwoordelijkheid; bij de aangeboren handicap slaat de 
weegschaal helemaal door naar collectieve verantwoordelijkheid. 
Kansen missen en daardoor achterop geraken is in de werkelijke 
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wereld heel vaak een moeilijk te ontwarren combinatie van eigen 
verantwoordelijkheid en omstandigheden ('omgevingsfactoren'). De 
weegschaal slaat zelden helemaal door; hoe je ze afstelt en beoordeelt 
is een maatschappelijke conventie, een sociaal contract. Maar wie 
denkt het zonder weegschaal te kunnen doen - omdat hij elke ge 
miste kans vertaalt als individuele schuld of omdat hij elke gemiste 
kans ziet als schuld van de samenleving - maakt een grote fout. 

Sociaal beleid toetsen aan de eisen van rechtvaardigheid is com 
plex, niet alleen omdat de weegschaal zelden helemaal doorslaat. Er 
is een bijkomende moeilijkheid: wat keuzes zijn voor ouders - keuzes 
waarvoor je ze misschien verantwoordelijk wilt houden - zijn voor 
hun kinderen omstandigheden - omstandigheden waarvoor je de 
kinderen niét verantwoordelijk wilt houden. Opgroeien in armoede 
is een recept voor mislukking op school en in het leven, waartegen 
je kinderen wilt beschermen, zélfs al zou je denken dat de ouders 
in sommige gevallen deels verantwoordelijk zijn voor het geringe 
inkomen van hun gezin. In een samenleving die kinderen gelijke 
kansen wil geven, zul je de weegschaal daarom vaak herbekijken - 
omwille van de kinderen. 

Aandacht voor individuele verantwoordelijkheid impliceert niet 
dat je meedogenloos bent voor menselijk falen. Mensen moeten meer 
dan één kans krijgen. Sterker, we kunnen niet alle problemen waar 
mee we geconfronteerd worden in het sociale beleid vatten vanuit 
het beginsel 'gelijkheid met verantwoordelijkheid'. Sommige gevol 
gen van individuele keuzes - keuzes waar mensen wel degelijk ver 
antwoordelijk voor zijn - zijn zo dramatisch, de kwetsbaarheid die 
eruit voortvloeit is zo fundamenteel, dat we deze gevolgen toch wil 
len rechtzetten. De dienst spoedgevallen die twee zwaargewonden 
binnenkrijgt, zal zich bijvoorbeeld niet de vraag stellen wie het 
verkeersreglement gerespecteerd heeft en wie niet. Die vraag komt 
hoogstens achteraf, bij het financiële plaatje van het ongeval. Het 
zelfde geldt voor heel wat andere beslissingen op het sociale domein, 
waar men de vraag 'hoe ben je in deze situatie geraakt' niet stelt. De 
weegschaal waarop persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheid 
wordt afgewogen, wordt dan gewoon niet gebruikt. Dit aanvoelen 
heet mededogen - een gevoel dat volgens sommigen geen plaats heeft 
in het strenge domein van de rechtvaardigheid, maar dat domein 
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aanvult. Ik denk dat 'de kwetsbaren beschermen' wel een onafhan 
kelijke plaats heeft als een eis van rechtvaardigheid wanneer we het 
hebben over de welvaartsstaat. 'De kwets baren beschermen', soms 
ongeacht de reden van hun kwetsbaarheid, is een taak die de gemeen 
schap op zich moet nemen, als een positieve verantwoordelijkheid. 

Wanneer hanteren we de weegschaal van verantwoordelijkheden 
en wanneer niet? Op welk principe doen we een beroep in concrete 
situaties? Het antwoord kun je niet in een formule vatten, omdat de 
twee uitgangspunten - verantwoordelijkheidsgevoelige gelijkheid 
enerzijds, de kwetsbaren beschermen anderzijds - niet voortvloeien 
uit één grondprincipe. We moeten durven erkennen dat zoiets wel 
licht eigen is aan elke filosofische reflectie. Sommigen zullen wellicht 
het eerste uitgangspunt meer beklemtonen dan het tweede. Als basis 
principes staan ze eigenlijk op gespannen voet met elkaar, maar mis 
schien zijn het de twee voeten waarmee sociaaldemocraten stevig op 
de grond moeten blijven staan. 

Zo opgevat is gelijkheid geen zaak van gelijke resultaten: we ga 
randeren bijvoorbeeld geen gelijke inkomens onafhankelijk van 
persoonlijke keuze en inspanning. Toch vereist dit uitgangspunt 
méér dan wat vaak onder 'gelijkheid van kansen' wordt begrepen, 
namelijk afwezigheid van discriminatie en gelijke spelregels voor 
iedereen. Individuele keuzemogelijkheden van mensen worden niet 
alleen bepaald door de formele spelregels in de samenleving, maar 
ook door hun natuurlijke aanleg, door talenten die ze al dan niet 
meegekregen hebben, en door hun eerste levensjaren. Wie iedereen 
formeel wel dezelfde kansen biedt, maar deze verschillen uit het 
oog verliest, geeft een eerder enge, meritocratische invulling aan 
eigen verantwoordelijkheid. Ik denk dat mensen niet verantwoor 
delijk kunnen gesteld worden voor verschillen in talenten, wel voor 
wat ze met die talenten doen. Zelfs wanneer er geen enkele vorm van 
discriminatie zou zijn in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, wan 
neer er dus een perfecte formele gelijkheid van kansen zou heersen, 
dan nog blijft het rechtvaardig om zwakke groepen in het onderwijs 
en op de arbeidsmarkt extra te steunen, en blijven er sterke argumen 
ten voor herverdeling van inkomens. 

Opdat een samenleving gelijkheid - zo opgevat - zou nastreven, 
en om al deze complexe afwegingen te kunnen maken, moeten men- 
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sen in staat zijn tot wederkerigheid. Ze moeten méér zijn dan homo 
economicus, de mens die alleen zijn individueel belang nastreeft. 
Wederkerigheid veronderstelt dat mensen in staat zijn tot coöpera 
tief gedrag en tot een dosis altruïsme. Veel wetenschappelijk onder 
zoek toont aan dat mensen zich in een groepsverband niet spon 
taan opstellen als homo economicus; en wanneer ze vaststellen dat 
ook anderen coöperatief en altruïstisch gedrag vertonen, kan dat 
een stabiel patroon worden. Dat vergt wel communicatie en sociale 
samenhang. Mensen moeten zich dus met elkaar verbonden voelen. 
Overigens is sociale samenhang op zichzelf ook een mooie zaak: het 
is wat een groep mensen tot een samenleving maakt, eerder dan een 
groep losse individuen. Daarover gaat dit boek. Meer bepaald roept 
het de vraag op wat daarin de rol van stedelijk beleid kan zijn. In 
dit hoofdstuk schets ik hoe ik het bredere kader daarvoor zie. 
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Wederkerigheid in de nieuwe welvaartsstaat 

Om de uitdaging waar we vandaag voor staan beter te begrijpen 
is het nuttig een onderscheid te maken tussen enerzijds 'klassieke 
sociale risico's' en de manier waarop de sociale zekerheid die op 
vangt, en anderzijds 'nieuwe sociale risico's' en de wijze waarop het 
sociale beleid daarmee omgaat. Nu is het onderscheid dat ik verder 
schets wel zo vereenvoudigend dat het de complexe realiteit van de 
'klassieke sociale risico's' geweld aandoet. Maar een scherp contrast 
dient het vervolg van mijn betoog het best. 

Met klassieke risico's bedoelen we bijvoorbeeld: het risico datje 
niet meer inje levensonderhoud kunt voorzien omdat een economi 
sche crisis toeslaat en je afgedankt wordt door je baas en geen ander 
werk vindt; het risico dat je niet meer in je levensonderhoud kunt 
voorzien omdat je ziek wordt; het risico dat je niet meer in je levens 
onderhoud kunt voorzien omdat je oud wordt ... Dat was de kern 
van 'de sociale kwestie' in de 19de eeuw. De sociale zekerheid bood 
daar een antwoord op. Dat werd opgevat als een collectieve uerzeke 
ring tegen risico's. Het antwoord op de 'oude sociale kwestie' was 
een verzekeringsparadigma. Terecht heeft men vaak beklemtoond 
dat dit verzekeringsparadigma niet alleen voor solidariteit zorgde, 
maar vanuit het welbegrepen eigenbelang van elk individu ook eco 
nomisch rationeel was - rationeel zonder een beroep op een zin 
voor solidariteit. Een verplichte collectieve verzekering waarbij risi 
co's samengevoegd worden, is inderdaad economisch efficiënter dan 
een stelsel van vrije, private verzekeringen (voor wie mocht twijfelen, 
de economen die daarvoor het bewijs leverden, kregen de Nobel 
prijs Economie in het jaar 2001); en tegelijkertijd beantwoordt een 
verplichte algemene verzekering goed aan het morele principe dat 
ik eerder geschetst heb. De verzekering trad op vanwege de relatief 
eenvoudige vaststelling dat mensen het slachtoffer waren van risico's 
waarvoor je hen zelf niet verantwoordelijk kon stellen. Nu is de uit 
drukking 'relatief eenvoudig' nooit van toepassing op sociale regel 
geving, maar je zou toch kunnen stellen dat de klassieke sociale 
risico's, waarvoor de sociale zekerheid in het midden van de vorige 
eeuw werd uitgebouwd, zo opgevat en zo ervaren werden. En ook 
in situaties waar de feitelijke persoonlijke verantwoordelijkheid niet 

WEDERKERIGHEID: NIET VANZELFSPREKEND, WEL HARD NODIG 27 

zo eenduidig was, bleek het mogelijk om de verantwoordelijkheden 
af te bakenen op basis van eenvoudige spelregels. Een voorbeeld 
daarvan is de vaststelling van de wettelijke pensioenleeftijd op vijfen 
zestig jaar (waarna de samenleving de verantwoordelijkheid voor het 
levensonderhoud overneemt); een ander voorbeeld is de regel dat 
arbeidsongevallen een verantwoordelijkheid zijn van de werkgever, 
waarvoor hij zich dient te verzekeren. 

Sociale verzekeringen concretiseren zo een bijzonder heldere 
vorm van wederkerigheid: wie bijdraagt, verwerft rechten. En om het 
geheel efficiënt te maken - efficiënt in ieders individueel belang - 
wordt bijdragen in één pot voor iedereen verplicht. Zoals eerder ge 
zegd, vereenvoudig ik het beeld van de klassieke sociale zekerheid 
sterk: van bij de aanvang was sociale zekerheid méér dan een ver 
zekeringsparadigma en gingen achter het verhaal van 'verzekering' 
ook sterke vormen van zuivere solidariteit schuil, waarbij sommige 
sociale groepen méér bijdroegen dan ze doorgaans terugkregen, en 
andere groepen minder bijdroegen dan ze doorgaans terugkregen. 
Maar zuivere vormen van solidariteit en welbegrepen eigenbelang 
waren in het verhaal van de sociale verzekeringen zo sterk verwe 
ven, dat dit een erg robuust geheel vormde - en nog steeds vormt. 

In de loop van de jaren 1990 begon men te spreken over een 
'nieuwe sociale kwestie'. De uitdrukking 'nieuwe sociale kwestie' ver 
wees vooral naar de moeilijkheid om mensen met een lage of onaan 
gepaste scholing duurzaam in te schakelen in de arbeidsmarkt: on 
aangepaste scholing was een nieuwe vorm van 'risico'. Om iedereen 
toegang te bieden tot een 'recht op maatschappelijke nuttigheid' 
moest een scholings- en integratieprobleem aangepakt worden, zo 
betoogde bijvoorbeeld de Franse auteur Rosanvallon. Het ging niet 
om de werkloosheid van arbeiders uit economische sectoren die 
door een conjunctuurcrisis tijdelijk hun job kwijtraakten en bij een 
herleving van de conjunctuur veel kans hadden om in dezelfde sector 
opnieuw werk te vinden: daarvoor biedt een goed stelsel van werk 
loosheidsuitkeringen een afdoende antwoord. Het ging om een veel 
fundamenteler probleem van sociale uitsluiting, waar een 'verzeke 
ringsparadigma' niet echt een antwoord op biedt. Het recht op maat 
schappelijke nuttigheid kun je immers niet vervangen door het 
recht op een uitkering. Bovendien is de vraag of iemand al dan niet 
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goed geschoold is, ook afhankelijk van de eigen inspanning, of bre 
der, van de persoonlijke levensloop van mensen. Het gaat hier niet 
om risico's die mensen treffen zoals de bliksem een huis treft tijdens 
een onweer; het eigen 'gedrag' speelt een rol. 

In de loop van de jaren 1990 begon het beleid ook andere socia 
le behoeften vast te stellen, met name de combinatie van betaalde 
arbeid met gezinsverantwoordelijkheid. Sommige auteurs hebben 
die groeiende behoefte ook gevat onder de noemer 'nieuwe socia 
le risico's'. Niet alleen lage of onaangepaste scholing is dan een 
sociaal risico waar mensen mee geconfronteerd worden, maar ook 
de onmogelijkheid om familiale verantwoordelijkheid en betaalde 
arbeid te verzoenen. Dat geldt in het bijzonder voor alleenstaande 
ouders. Maar het geldt ook voor families waarin iemand langdurig 
afhankelijk wordt van zorg. Langdurige afhankelijkheid van zorg is 
op zichzelf ook een relatief nieuw gegeven, dat een nieuw sociaal 
beleid vraagt. Al deze situaties worden een 'risico' in een samenleving 
waar gezinsverbanden instabieler worden. Maar ook in stabiele 
gezinnen hebben vrouwen meer dan vroeger nood aan fatsoenlijk 
betaald werk. In een samenleving waar een dubbel inkomen de norm 
wordt voor koppels, zijn hoe dan ook uitgebreide voorzieningen 
nodig voor kinderopvang en bejaardenzorg. 

Naast de aandacht voor nieuwe behoeften en nieuwe risico's groei 
de ook een ander inzicht: het is beter sociale risico's te voorkomen 
dan ze achteraf te verhelpen. Dat geldt bij uitstek voor de 'nieuwe 
sociale risico's': door opleiding en activering van werkzoekenden, 
door investeringen in onderwijs en levenslang leren voorkom je dat 
mensen zwak staan op de arbeidsmarkt. Investeren in menselijk 
kapitaal en weerbaarheid is beter dan werkloosheid vergoeden. On 
derwijs, opleiding en activering werden gezien als sleutels in een pre 
ventief sociaal investeringsbeleid. Breed uitgebouwde kinderopvang 
moet het niet alleen mogelijk maken dat mannen en vrouwen bui 
tenshuis werken, het is tegelijkertijd een investering in de integratie 
van kinderen in de samenleving. 

De aandacht voor nieuwe sociale risico's en de idee dat er geïn 
vesteerd moet worden in de weerbaarheid van mensen, leidde ook 
tot de stelling dat onze welvaartsstaten naast 'uitkeringen' meer 
'dienstverlening' moeten ontwikkelen. Als we vrouwen stimuleren 
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om volwaardig te participeren op de arbeidsmarkt, dan is kinderop 
vang nodig - en niet alleen een stelsel van loopbaanonderbreking, 
Iaat staan alleen maar kinderbijslag. Actief arbeidsmarktbeleid en 
onderwijs ontwikkel je als dienstverlening, niet op basis van uitkerin 
gen. Met name de bismarckiaanse welvaartsstaten ( de verzekerings 
stelsels waartoe België historisch behoort) werden beschouwd als 
'cash-heavy' en te weinig gericht op sociale dienstverlening. De 
onderzoekers die deze kritiek uitten op de bismarckiaanse traditie, 
hadden als ideaal het Scandinavische model voor ogen. De verhou 
ding tussen wat Scandinavische landen besteden aan sociale dienst 
verlening en wat ze besteden aan sociale uitkeringen ligt heel anders 
dan bij ons. In vergelijking met de bismarckiaanse landen besteden 
ze verhoudingsgewijs veel meer aan dienstverlening dan aan uitke 
ringen. Er zijn nog andere verschillen. De bismarckiaanse traditie 
had veel oog voor de sociale en arbeidsrechtelijke bescherming van 
de mannelijke kostwinner, die hoofd is van een gezin: sterke ontslag 
bescherming en genereuze uittredestelsels maken deel uit van dat 
plaatje, dat in de Scandinavische sociale traditie minder aanwezig is; 
hoge minimumlonen horen er ook bij. De arbeidsmarkt is goed voor 
de (traditioneel vooral mannelijke) 'insiders', maar minder goed 
voor de 'outsiders'. 

De nieuwe welvaartsstaat zou dus gekenmerkt worden door ant 
woorden op nieuwe sociale risico's, door preventief investerings 
beleid, door meer nadruk op emanciperende dienstverlening, zoals 
onderwijs en kinderopvang, en door een minder sterke opsplitsing 
tussen 'insiders' en 'outsiders' op de arbeidsmarkt. In zo'n opvatting 
van sociaal beleid krijgen zowel de overheid als de individuele mensen méér 
verantwoordelijkheid dan vroeger. De overheid moet dienstverlening 
en een sociaal investeringsbeleid ontwikkelen. Tegelijkertijd komt 
er meer nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van mensen om 
investeringskansen die hun geboden worden te grijpen. Het verant 
woordelijkheidsdebat wordt daardoor gecompliceerder en ook ge 
voeliger voor zeer uiteenlopende opvattingen over hoe mensen zich 
moeten gedragen. Het is immers niet zo gemakkelijk om de 'eigen 
verantwoordelijkheid' voor werkloosheid vast te stellen, als het gaat 
om een probleem van onvoldoende scholing, of om een alleenstaan 
de ouder. Vermoedelijk zullen vele mensen het er wel over eens zijn 
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dat de overheid degelijk onderwijs moet garanderen en tweedekans 
onderwijs en bijkomende beroepsopleiding moet aanbieden voor 
wie niet van de eerste keer met succes op een goed spoor zat, zoals 
vele mensen de overheid ook verantwoordelijk houden voor kinder· 
opvang. Maar hoe veeleisend je bent inzake de inspanning die je 
van mensen zelf verwacht, hoe streng je oordeelt en welke conse 
quenties je daaraan verbindt. .. dat zijn vragen waarop het antwoord 
nooit 'af' is. 

De persoonlijke levensloop van mensen bepaalt sterk of ze gevat 
worden door de nieuwe risico's. Dat voedt de idee dat sociale (on) 
gelijkheid in postindustriële samenlevingen eerder biografisch be· 
paald is dan door sociale klasse. Deze gedachte is niet zonder grond. 
Toch moet men bij discussies over verantwoordelijkheid een onder 
scheid maken tussen twee vaststellingen. De eerste vaststelling is dat 
de gevolgen van de 'nieuwe sociale risico's' toch sterk sociaal be 
paald zijn, d.w.z. dat de sociale klasse waarin mensen geboren zijn 
( en waarvoor je ze niet verantwoordelijk kunt houden) een zeer grote 
rol blijft spelen. Je mag sociaal beleid in de zrste eeuw dus niet be· 
naderen alsof er geen sociale stratificatie meer zou zijn in sociale 
risico's. De sociale bepaaldheid van onderwijsresultaten is daarvan 
een bekend en droevig voorbeeld. De andere vaststelling is dat de 
praktische aanpak van deze nieuwe risico's wel vereist dat mensen 
zélf een stuk verantwoordelijkheid opnemen. Succesvol gelijkekan 
senonderwijs veronderstelt dat mensen de wil hebben om via onder· 
wijs hogerop te geraken, veronderstelt met andere woorden de aspi 
ratie om het goed te doen in het onderwijs. Succesvolle integratie in 
de arbeidsmarkt veronderstelt dat mensen de ambitie hebben om 
respect te verwerven via hun werk. Wie de eerste vaststelling uit het 
oog verliest, komt terug uit bij een model van 'individuele schuld 
voor armoede', waar de Antwerpse onderzoeker Jan Vranken terecht 
tegen gewaarschuwd heeft. Vranken beschreef armoede als een net· 
werk van sociale uitsluitingen, 'dat zich uitstrekt over meerdere ge· 
bieden van het individuele en collectieve bestaan'. Essentieel voor 
hem was dat dit 'de armen scheidt van de algemeen aanvaarde leef· 
patronen van de samenleving' en dat ze 'deze kloof niet op eigen kracht 
kunnen overbruggen'. Ik denk dat dit onverkort juist is. Anderzijds, 
zou ik daaraan toevoegen, kun je de kloof vaak ook niet overbruggen 
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zonder eigen kracht. Dat is cruciaal in een sociale investeringsvisie: in· 
vesteringen in menselijk kapitaal renderen niet zonder eigen inbreng. 

Zoals ik eerder al aanduidde, is er nog een andere reden waarom 
simpele spelregels waarmee je de eigen verantwoordelijkheid van 
mensen ondubbelzinnig zou kunnen afbakenen, niet voor het grijpen 
liggen. Zelfs al meen je dat de werkloosheid van een alleenstaande 
ouder, om dat voorbeeld te nemen, in een concreet geval in ruime 
mate de verantwoordelijkheid is van die ouder, dan nog wil je de 
kinderen niet tot armoede veroordelen, want armoede is een recept 
voor een slechte start op school en in het leven. Dit zijn geen eenvou 
dige afwegingen. Een voorbeeld kan illustreren wat een dergelijke 
afweging in de praktijk inhoudt - naar mijn aanvoelen althans - en 
waarom dit altijd moeilijke keuzes blijven. Naar aanleiding van de 
uitbreiding en verbetering van de schooltoelagen heb ik als minister 
beslist dat schooltoelagen kunnen teruggevorderd worden van 
ouders bij 'recidive' van hardnekkig spijbelen. Sommige mensen vin· 
den dit hard, omdat je ouders treft voor wie dit geld belangrijk kan 
zijn en die - zo luidt het argument contra - misschien machteloos 
staan tegenover het spijbelen van zoon of dochter. Ik denk dat je 
een dergelijke maatregel, die draait rond bijkomend geld boven op 
de kinderbijslag, mag nemen als signaal dat je spijbelen een ernstig 
probleem vindt en op de medewerking van de ouders rekent om het 
aan te pakken. De band tussen de uitkering en het doel dat ze dient - 
naar school gaan - is ook bijzonder helder. Hetzelfde kan mijns 
inziens niet gezegd worden over kinderbijslag, wat de reden is waar· 
om ik het koppelen van kinderbijslag aan (niet) spijbelen altijd een 
te vergaande piste heb gevonden. Toegegeven, men kan daartegen 
inbrengen dat schooltoelagen slechts relevant zijn voor het financieel 
zwakste kwart van de bevolking, terwijl eventuele kortingen op kin· 
derbijslag - als de overheid een financiële sanctie wil treffen - de héle 
bevolking zouden aangaan. Alles samen genomen blijf ik toch den· 
ken dat het conditioneren van schooltoelagen verantwoord en rele· 
vant is, als signaal aan de ouders vanuit de onderwijsoverheid. Maar 
'af' is dit debat nooit. 

Kortom, de wederkerigheid van een verzekeringscontract is rela 
tief eenvoudig wanneer de verantwoordelijkheid voor het risico 
gemakkelijk afgebakend kan worden (door de aard van het risico of 
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door maatschappelijke conventie, cf. arbeidsongevallen en pensioen 
leeftijd). De wederkerigheid in de nieuwe welvaartsstaat is een veel 
complexer verhaal. Wederkerigheid krijgt overigens een bijkomende 
dimensie in een samenleving die open is en waarin zich dus migran 
ten kunnen vestigen. Als iemand beslist dat hij deel wil uitmaken 
van onze welvarende samenleving, niet alleen om er te werken maar 
ook om er in geval van nood te kunnen terugvallen op sociale steun, 
welke eisen stelt deze nieuwe opvatting over de welvaartsstaat daar 
dan tegenover? 

De uitdrukking 'sociale investeringsstaat' wordt meestal verbon 
den met Giddens, die als ideoloog van de zogeheten Derde Weg de 
indruk gaf dat sociale investeringen in de plaats zouden kunnen 
komen van sociale uitkeringen. Preventief investeren in menselijk 
kapitaal zou beschermen minder belangrijk maken. Vanzelfsprekend 
moet een succesvol sociaal investeringsbeleid ertoe leiden dat afhan 
kelijkheid van werkloosheids- en bijstandsuitkeringen wordt vermin 
derd. Maar de gedachte dat investeringsprogramma's sociale uitke 
ringen op grote schaal kunnen vervangen, is zowel naïef als eenzijdig. 
De 'actieve welvaartsstaat' zoals ik die in 1999 bepleit heb, beklem 
toonde nieuwe sociale risico's en de nood om preventief op te treden 
en te activeren, maar tegelijkertijd ook de boodschap - contra Gid 
dens - dat de klassieke sociale risico's en adequate sociale uitkeringen 
noodzakelijk blijven. De 'actieve welvaartsstaat' was dus een poging 
om een 'én-én-strategie' te ontwikkelen: de klassieke opdrachten 
van de welvaartsstaat niet vergeten, maar nieuwe opdrachten toevoe 
gen (Vandenbroucke, 1999, 2001b, 2007). Dat evenwicht was ook 
essentieel in het pleidooi van de Belgische regering op de Top van 
Lissabon in 2000, bij het lanceren van de Open Coördinatie rond 
Sociale Insluiting. En het is dat evenwicht dat in de tweede helft 
van het decennium in toenemende mate verloren ging in het Euro 
pese discours. De Lissabon-strategie legde vanaf 2005 veel eenzij 
diger de nadruk op groei en werk, en besteedde minder aandacht 
aan sociale insluiting. 
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Europese lessen uit de sociale investeringspraktijk 

Dat sociaal beleid investeringsbeleid veronderstelt, is geen nieu 
we gedachte. De Lissabon-strategie die de EU in 2000 afsprak was 
daarvan reeds doordrongen. Is het tien jaar later mogelijk om lessen 
te trekken uit de praktijk van het sociaal investeringsbeleid? 

Een gemakkelijke vraag is dit niet, om twee redenen. Vooreerst 
was er niet één uniek recept dat in alle Europese landen op uni 
forme wijze werd toegepast. In sommige landen ging activering 
gepaard met een aanzienlijke achteruitgang van het peil van de 
werkloosheids- en bijstandsuitkeringen; in andere landen was dat 
minder of niet het geval. In sommige lidstaten leidde het pad van 
de activering naar slecht betaalde mini-jobs, in andere landen niet. 
Het sociaal investeringsparadigma is beslist geen eenduidig verhaal, 
maar integendeel vatbaar voor nogal verschillende interpretaties 
(zoals mijn bedenkingen bij het werk van Giddens illustreren). De 
tweede reden waarom het niet eenvoudig is de resultaten van de 
beoogde koerswijziging te beoordelen heeft te maken met het lan 
getermijnkarakter van sociale investeringen. Verbeteringen in het 
onderwijs vergen bijvoorbeeld heel veel tijd vooraleer ze vruchten 
afwerpen. 

Toch kunnen we al enkele lessen trekken. Het is nuttig om daar 
over kort uit te weiden, omdat dit toelaat onze opvatting over soci 
aal investeringsbeleid te ontdoen van een aantal dubbelzinnigheden 
en scherper te stellen. Bea Cantillon heeft erop gewezen dat het rela 
tieve succes van het Europese beleid inzake jobcreatie in het vorige 
decennium toch niet geleid heeft tot de beoogde daling van de 
armoede in het Europa van de vijftien. Dat falen is onmiskenbaar 
verbonden met het feit dat het aandeel mensen (kinderen en volwas 
senen) dat leeft in werk-arme gezinnen niet afgenomen is, ondanks 
de hoogconjunctuur op de arbeidsmarkt (werk-arme gezinnen zijn 
gezinnen waar de volwassenen beneden de zestig niet aan het werk 
zijn). Het tewerkstellingsbeleid heeft de werk-arme gezinnen dus 
onvoldoende bereikt; nieuwe jobs gingen meer dan evenredig naar 
gezinnen waar al iemand aan het werk was. Cantillon (2011) verbindt 
aan de vaststelling van deze feitelijke mislukking twee bijkomende 
kritische bedenkingen. Zij meent dat het overheidsbeleid minder her- 



34 FRANK VANDENBROUCKE I.S.M. KIM LIEVENS 

verdelend is geworden omdat meer middelen gaan naar program. 
ma's die vooral een middenklasse van beter geschoolde tweeverdie 
ners helpen, zoals kinderopvang en dienstencheques. Vervolgens 
stelt ze vast dat in vele landen het activeringsbeleid geleid heeft tot 
een relatieve achteruitgang van werkloosheids- en bijstandsuitkerin 
gen. Daardoor is de armoede bij werk-arme gezinnen toegenomen. 
Elders heb ik enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij deze 
analyse (Vandenbroucke en Vleminckx, 20n). Ik geloof dat een door 
gedreven activerings- en investeringsbeleid noodzakelijk is, en dat 
het over het algemeen te vroeg is om een definitief oordeel te vellen. 
Maar ik ben het wel eens met Cantillon dat een hernieuwde aandacht 
voor herverdelen nodig is en dat de sociale investeringsagenda ook 
door die bril bekeken moet worden. 

Op lange termijn kan het sociale resultaat van een activerende 
investeringsstrategie positief zijn voor de vermindering van armoede 
en het bevorderen van sociale samenhang. Dat veronderstelt dat 
de structurele werkloosheid en het aandeel mensen in werk-arme 
gezinnen daalt, dat voldoende geïnvesteerd wordt in degelijke kin 
deropvang en hoogstaand onderwijs, en dat het netto-inkomen van 
gezinnen met laagbetaalde jobs voldoende wordt ondersteund - ter 
wijl het nodig blijft te investeren in gezondheidszorg en zorg en fat 
soenlijke pensioenen uit te betalen. Dat is vanzelfsprekend een hele 
opdracht. Opdat een sociale investeringsstrategie kans zou hebben 
om daarin te slagen, moet het beleid aan vijf voorwaarden voldoen, 
die ik hier kort opsom. 

Ten eerste is een evenwicht nodig tussen de investeringsagenda 
en de beschermingsagenda van het sociale beleid. Dat is niet al 
leen noodzakelijk omdat de zogenaamde 'klassieke' sociale risico's 
nog prominent aanwezig zijn in onze samenleving en door de ver 
grijzing nog prominenter zullen worden, dat is ook nodig omdat 
het zeer moeilijk is voor een sociaal investeringsbeleid om aan ieder 
een gelijke kansen te bieden in een samenleving die doorsneden 
wordt door grote ongelijkheden. In het onderwijs is dit bijzonder 
duidelijk: ongelijke thuissituaties leiden tot ongelijke onderwijs 
kansen. Maar hetzelfde geldt in de gezondheidszorg. Eerder wees 
ik erop dat gelijkheid niét betekent dat je alle resultaten gelijkmaakt; 
het gaat erom dat je de mensen reëel dezelfde ontplooiingsmoge· 
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. . heden biedt. Gelijke kansen zijn echter moeilijk te realiseren in een 
bJk u« .. enleving waarin de bestaande resultaten zeer onge 'I;} zyn. 
samTen tweede zou onderwijs de invloed van ongelijke thuissituaties 

latere levenskansen moeten afzwakken, eerder dan deze te ver· 
op . d .. h . 0 

ken Om die reden is ons on erwtJS toe aan ervormmg. m ster · .. 
dezelfde reden moet kinderopvang meer z1Jn dan ?e~ louter opva~- 
en van kinderen en is ook de integrerende en socialiserende kwali 

~eit ervan erg belangrijk. Nog om die reden is in het algemeen va~k 
maatwerk nodig, en dat zowel in onderwijs en kinderopvang als in 
ndere vormen van sociale dienstverlening. Maatwerk betekent dat 
:aximaal rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstan 
digheden en competenties van mensen die een beroep doen op uit 
keringen en/of begeleiding. 

Ten derde moet een sociaal investeringsbeleid voldoende ambi 
tieus zijn en samenhangend. Een sociale investeringsstrategie is een 
pakket, waarbij het geheel sterker is dan de som van d~ delen._ Half 
werk leidt tot minder dan halve resultaten. Verder stel ik dat dit met 
name voor België een belangrijke les is. 

Ten vierde is een sociale investeringsstrategie geen goedkope 
optie. Het is niet zo dat je dankzij sociale investeringen allerlei geld 
uitspaart in klassieke sociale programma's, zoals Giddens en Britse 
aanhangers van de Derde Weg leken te geloven. Onderwijs, oplei 
ding, activering en kinderopvang van hoge kwaliteit vereisen vol 
doende middelen. Een sociaal investeringsbeleid staat in de meeste 
Europese landen dus op gespannen voet met de idee dat de belas· 
tingen binnen afzienbare tijd verlaagd kunnen worden. Een brede 
middengroep (en grootverdieners) moeten bereid zijn en bereid 
blijven om te betalen voor een sterk uitgebouwde en hedendaagse 
sociale welvaartsstaat. Tegelijkertijd betekent dit dat de budgettaire 
kosten van de pensioenen ondanks de vergrijzing niet te hoog mo 
gen oplopen. Langer werken is een sleutel om daarvoor te zorgen. 

Zowel de bereidheid om belastingen te betalen als de bereidheid 
om langer te werken veronderstelt dat een middengroep van wer 
kende mensen ervaart dat 'wederkerigheid' geen loos begrip is en ook 
bijdraagt tot het tastbare succes van sociale programma's. Waarom 
zou men betalen voor programma's die de beoogde sociale doelen - 
zoals integratie van mensen door activering- niet bereiken? Waarom 
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zou men langer werken als de indruk bestaat dat anderen niet hoe 
ven te werken? Het succes van het investeringsbeleid is met andere 
woorden zélf een sleutel voor een duurzaam maatschappelijk draag 
vlak. 

T~n vijfde wordt efficiëntie in een tijdperk van permanente bud 
gettaire schaars~e _m~er da~ o~~t belangrijk. Vaak zal een doordachte 
vor~ van ~electivite~t n~dig ziJn, zowel in het sociale beschermings 
beleid als m het sociale mvesteringsbeleid. 

De nieuwe welvaartsstaat in België 

Hebben de Europese welvaartsstaten inderdaad de bocht inge 
zet naar een 'nieuwe welvaartsstaat'? Daarover is door sociale en 
politieke wetenschappers heel wat gediscussieerd en de slotsom 
lijkt te zijn dat het sociale beleid inderdaad in heel wat landen nieu 
we wegen is ingeslagen. Wat België betreft overheerst toch de indruk 
dat in vergelijking met andere landen relatief weinig gewijzigd 
werd in het bestel. Een antwoord op de vraag in welke mate het 
Belgische sociale bestel een nieuwe richting is ingeslagen, vergt een 
grondigere analyse dan mogelijk is in het bestek van deze bijdrage. 
Ik wil slechts enkele elementen aanstippen, die dienstig zijn voor 
de rest van mijn betoog. 

Gezinsverantwoordelijkheid en betaald werk 
Hebben we in ons land ingezet op de mogelijkheid om betaalde 

arbeid en gezinsverantwoordelijkheid te verzoenen? Het antwoord 
op die vraag is ondubbelzinnig ja. Dit was niet alleen een expliciete 
beleidslijn gedurende vele jaren en op elk overheidsniveau, maar er 
is ook een duidelijk resultaat. Als men het verschil meet tussen de 
werkzaamheid van vrouwen met kinderen beneden de zes jaar en 
de werkzaamheid van vrouwen zonder kinderen, dan scoort België 
uitzonderlijk goed: daar waar in de meeste landen vrouwen met 
kleine kinderen minder aan het werk zijn dan vrouwen zonder kin 
deren, is dat in België niet zo. Integendeel, vrouwen met kinderen 
zijn in ons land méér aan het werk dan hun vrouwelijke leeftijds 
genoten zonder kinderen. 

De tewerkstellingsdynamiek was de voorbije twaalf jaar in ons 
land ook bijzonder vrouwelijk. De stijgende werkzaamheid was bij 
ons uitsluitend een zaak van vrouwen. De toename van de werkzaam 
heid bij vrouwen volgde de algemene Europese evolutie, terwijl de 
mannelijke werkzaamheid minder gunstig evolueerde dan het Euro 
pese gemiddelde. Dit resultaat is geen toeval. De werkzaamheid van 
vrouwen beneden de veertig hangt samen met de beschikbaarheid 
van kinderopvang. Met meer kinderopvang en een hogere werk 
zaamheid van vrouwen beneden de veertig hebben we op dit punt 
duidelijk een verschuiving tot stand gebracht in de richting van het 
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Scandinavische model. Maar zoals we verder aangeven, is er nog 
ruimte voor verbetering. 

Ook op de andere 'nieuwe sociale risico's' die samenhangen met de 
wisselende levensloop van mensen, zoals zorgafhankelijkheid, zocht 
het Belgische en Vlaamse beleid antwoorden. Zeer uitdrukkelijk was 
dat het geval met de zorgverzekering in Vlaanderen en de ontwikke 
ling van specifieke, op dergelijke zorg gerichte thematische verloven. 

Of op het nieuwe risico 'lage of onaangepaste scholing' een ade 
quaat antwoord is gegeven, is een andere kwestie: ondanks beleid 
(selectieve lastenverminderingen, opleiding ... ) blijft de werkzaam 
heidsgraad van laaggeschoolden in ons land laag in vergelijking met 
andere landen. Ik kom daarop terug wanneer ik het heb over de 
investeringsdimensie van onze welvaartsstaat. 

Dienstverlening in plaats van cash? 
De vraag of nieuwe ontwikkelingen in het sociale beleid zich eer 

der zouden moeten toespitsen op dienstverlening in plaats van op 
uitkeringen is in de beleidsdiscussie in ons land zelden expliciet aan 
de orde gesteld. Wanneer we kijken naar algemene gegevens, dan 
stellen we vast dat in België en Vlaanderen tijdens het voorbije de 
cennium veel geïnvesteerd is in dienstverlening, bijvoorbeeld door 
de verdere uitbouw van de gezondheidszorg en de welzijnssector. 
In tegenstelling tot wat men misschien zou denken, hebben wij tij 
dens het voorbije decennium nochtans niet uitzonderlijk méér dan 
andere landen ingezet op tewerkstelling in deze collectieve dienst 
verlening. De tewerkstellingsgroei was in vergelijking met andere 
landen wel sterk in de overheidsadministraties maar niet zo uitge 
sproken in de sector maatschappelijke dienstverlening en gezond 
heidszorg. Het verschil tussen België en andere landen is eerder dat 
de tewerkstelling in de commerciële dienstensector bij ons minder 
dynamisch is geweest dan in andere landen, waardoor het relatieve 
zwaartepunt van de tewerkstellingsdynamiek bij ons nog meer dan 
elders in deze gesubsidieerde dienstensectoren lag. 

Op basis van de algemene verhouding tussen sociale uitgaven 
'in cash' en sociale uitgaven 'in dienstverlening' blijft België beho 
ren tot het type van de welvaartsstaten die 'cash-heavy' zijn. Wanneer 
we dieper graven dan macrocijfers en kijken naar concrete beleids- 
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dossiers, dan is het beeld gemengd. De ontwik~eling van ~e kinder 
vang is een voorbeeld van een keuze voor dienstverlening, maar 

ohpt beleid ter ondersteuning van de combinatie gezin/arbeid heeft e . 
ook de vorm aangenomen van nieuwe uitkeringsstelsels (premies 
voor loopbaanonderbreking). De vraag is dus ofwe daarin het go~de 
evenwicht bereikt hebben. Bijkomende investeringen moeten m1Jns 
·nziens gebeuren in kinderopvang, niet in uitbreiding van onder 
~rekingsregelingen. Kinderopvang maakt het immers mogelijk dat 
het arbeidsaanbod op de arbeidsmarkt toeneemt, terwijl bijkomen 
de onderbrekingsuitkeringen boven op wat reeds bestaat vandaag 
misschien eerder het omgekeerde effect sorteren. 

Inzake zorgafhankelijkheid vormde de belangrijkste innovatie 
van het Vlaamse beleid, de Vlaamse zorgverzekering, een voorbeeld 
bij uitstek van een keuze voor 'uitkeringen': men had de middelen 
van de nieuwe zorgverzekering immers ook kunnen besteden aan 
het verder uitbouwen en toegankelijk maken van thuiszorg en resi 
dentiële voorzieningen. In zekere zin zou dat laatste een vrij logische 
keuze geweest zijn, gezien de bestaande institutionele structu~_r 
van ons land. Zonder enig institutioneel probleem ( en zonder b1J· 
zondere problemen met Europa) had men zowel in het Vlaamse ge 
west als in Brussel bestaande dienstverlenende voorzieningen kun 
nen versterken en verbreden. Dat deze keuze niet gemaakt werd, 
heeft alles te maken met de politieke dynamiek in het institutionele 
debat: het Vlaamse beleid wilde bewijzen dat het in staat was om 
een vorm van 'verzekering' uit te bouwen met betrekking tot lang 
durige afhankelijkheid en de meest zichtbare wijze om dit te doen 
waren cash-uitkeringen. Dat laatste heeft dan weer geleid tot een 
federale 'reactie', in de vorm van een versterking van de federale 
uitkeringen voor zorgafhankelijke bejaarden ... Dezelfde politieke 
dynamiek geldt in zekere zin ook voor het combinatiebeleid arbeid/ 
gezin: het Vlaamse beleid wilde bewijzen dat het niet all~en inza~e 
dienstverlening kon innoveren (kinderopvang), maar ook mzake mt 
keringsstelsels (de aanmoedigingspremies), waarmee men zich op 
het terrein van de federale overheid begaf. 

Dit was niet per se verkeerd. Ik heb twijfels bij de sociale efficiën 
tie van de Vlaamse zorgverzekering zoals die er nu uitziet, omdat 
uniforme uitkeringen niet noodzakelijk overeenkomen met de 
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hoogte van de individuele noden van mensen, maar ik pleit er niet 
voor om de keuze voor uitkeringen hier terug te schroeven. De vraag 
naar de toekomst toe is of we dit patroon telkens weer moeten 
herhalen, bijvoorbeeld wanneer het gaat over gezinsbijslagen. In 
het Vlaamse regeerakkoord is sprake van een specifieke Vlaamse 
kinderbijslag, boven op de federale. Nu het stilaan duidelijk wordt 
hoe scherp de budgettaire problematiek zich zal stellen, moet men 
zi~h ~e _vr~ag stell_en of het niet beter is dat de Vlaamse regering 
prroritair mspannmgen doet voor kinderopvang en schooltoela 
gen (die zich selectief richten op bestaansonzekere gezinnen), eer 
der dan voor een nieuwe Vlaamse kinderbijslag die ten aanzien van 
h_et feder~le instrument niet wezenlijk innovatief is. Deze vraag stelt 
zich overigens zowel in het scenario van een defederalisering van 
~e ~in~erbijslag (moet deze dan verhoogd worden?) als bij een 
mstitut10neel status-quo (is het zinvol een specifieke Vlaamse kin 
derbijslag in te voeren?). Dergelijke strategische keuzes zijn helaas 
nooit gemaakt. Maar het is nog niet te laat orn dit debat ernstig te 
beginnen. 

Investeren in menselijk kapitaal en activeren? 
Hebben we in ons sociaal beleid de klemtoon verlegd van het 

lou~er beschermen van mensen naar het investeren in menselijk 
kapitaal en weerbaarheid? Zo algemeen gesteld is de vraag zeer 
moeilijk te beantwoorden. In ons land wordt al meer dan twee 
decennia veel geïnvesteerd in wat internationale statistieken aan 
mer~en -~ls 'actief arbeidsmarktbeleid', en de klemtoon is daarbij 
geleidehJk verschoven naar wat als het meest interessant wordt be 
schouwd vanuit een standpunt van activering, namelijk opleiding 
en persoonlijke begeleiding van werkzoekenden (zeker in Vlaan 
deren). Verder bespreken we zowel het activeringsmodel als de 
resultaten ervan grondiger. Wat Vlaanderen betreft mag ook niet 
gezegd worden dat het onderwijsbudget verwaarloosd wordt. Uit 
statistieken blijkt ook dat we een vroeger bestaande scholings 
achterstand tegenover de andere Europese landen ingehaald heb 
ben. Mensen met lage scholing hebben het echter in toenemende 
mate moeilijk op onze arbeidsmarkt, zoals we verder ook aangeven. 
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Een budgettaire beoordeling . 
Wanneer we het Belgische beleid beoordelen op basis van de 

budgettaire inspanningen die de verzamelde overheden leveren, ont- 
t een paradoxaal beeld. Tabel 1 vat enkele kerngegevens samen. staa . . . 
In tabel 1 maak ik een onderschei~ tu~sen overheid~u~tgaven vo_or 

'klassieke sociale risico's' en over~eidsmt~aven_ ~oo; me_uw_e soci~- 
. ice's' De uitgaven voor klassieke sociale nsico s sphts ik op m le nsi · . 

d ie categorieën: uitgaven voor gezondheidszorg, pens10enen en n "k . , ndere uitkeringen' (werkloosheid, bijstand, vervangingsmt enn- a . 
en voor ziekte en invaliditeit, kinderbijslag ... ). De mt gaven voor 
!ieuwe risico's splits ik op in vijf categorieën: uitgaven v~or ouder 
schapsverlof, ouderenzorg, kinderopvang, actief arbeids~arkt 
beleid en basis- en secundair onderwijs. Ik breng zowel het peil van 
deze uitgaven als hun evolutie in beeld voor België en voor ~waalf 
andere Europese landen, telkens in verhouding tot het bruto binnen- 
1 nds product (de ciifers vormen dus een percentage van het bbp). 
a :., ' , 
De evoluties worden aangegeven in zogenaamde procentpunten , 
wat betekent dat je twee percentages met elkaar vergelijkt. Als je de 
evolutie van de uitgaven bekijkt, is België een land waar ~eer d_a~ 
elders een verschuiving plaatsvond van uitgaven voor klassieke nsi 
co's naar uitgaven voor nieuwe risico's, met name voor kinderop 
vang en onderwijs. Anderzijds blijft het peil van de uitgaven voor 
klassieke sociale uitkeringen in België relatief hoog, met name voor 
cash-uitkeringen die niet voor gepensioneerden beste~d zij~; dat 
België in het totaal meer uitgeeft aan sociaal en onderwijsbeleid dan 
de EU-12 wordt voor een zeer groot deel verklaard door het verschil 
wat deze uitkeringen betreft, ondanks het feit dat ze in België mer 
kelijk gedaald zijn in verhouding tot het bruto binnenlands ~ro 
duct. Dat België opvallend veel blijft besteden aan wer~l~osheids 
uitkeringen is de belangrijkste factor daarin. Het vergelijkingspunt 
('elders') slaat hier op de gemiddelde cijfers voor twaalf andere~~ 
landen. Aangezien die landen voor het overige zeer h~terogee~ z~n, 
moet de vergelijking met dat gemiddelde met de nodige omzichtig 
heid gebeuren. Ter illustratie heb ik bij de vergelijking ~an het 
gemiddelde van de twaalf andere EU-landen verder op~esphtst _tus 
sen Noord-, Zuid- en Continentaal Europa en het Verenigd Konink 
rijk. Het is dan interessant om België te vergelijken met zijn conti- 
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SOCIALE EN ONDERWIJSUITGAVEN IN% VAN HET BBP 

WIJZIGING 2005-07 T.O.V. 1985-89 NIVEAU 2005-07 
Kolommen (a) tot en met (f) 

Conti- 
Noord- Conti- Zuid· VK geven weer in welke mate België EU12 Noord- 

nentaal Zuid- 
VJ< EU12 EU nentaal EU de gemiddelde publieke uit- 

EU EU eelgië EU EU 

gaven, per categorie en in het (i) (j) (k) (I) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (h) 
totaal, voor de jaren 2005-07 

........ 
6,36 7,03 6,37 6,77 hoger of lager lagen dan de (1) Gezondheidszorg 1,26 1,36 0,31 1,25 2,11 1,98 7,31 6,62 

gemiddelde uitgaven voo_r --- 7,09 8,79 11,10 5,40 de jaren 1985-89, telkens in 
(2) Pensioenen -0,38 1,20 0,52 0,06 3,11 0,22 8,93 8,85 

procentpunten van het bbp. (3) Andere uitkeringen -1,65 -1,08 
4,50 6,29 4,78 3,22 3,15 Een positief getal duidt op -1,03 -1,77 -0,24 

een toename, een negatief (4) Ouderschapsverlof 0,10 0,06 0,31 0,62 0,24 0,17 0,28 
getal op een afname (in 

-0,03 0,06 0,09 

0,29 0,16 0,55 verhouding tot het bbp). (5) Ouderenzorg 0,19 0,17 0,35 0,05 0,15 0,63 1,72 
Wat de werkzaamheidsgraad (6) Kinderopvang 0,83 0,46 

1,04 1,68 1,03 0,58 1,05 betreft, gaat het over de -0,07 0,72 0,54 0,64 0,96 
evolutie van de gemiddelde (7) Actief arbeidsmarkt- 

-0,04 0,07 
0,78 1,20 0,85 0,49 0,36 werkzaamheidsgraad 

beleid 0,11 0,09 0,14 -0,36 1,16 

tussen 1985-89 en i.wo5-07. (8) Basis- en secundair 
0,57 0,00 3,54 4,07 3,46 3,11 3,98 

Kolommen (g) tot en met (1) 
onderwijs -0,27 -0,29 0,28 0,89 4,08 

29,02 26,45 25,20 21,54 geven het gemiddelde niveau 
(9) Totaal 0,88 2,24 -0,11 0,17 6,17 1,85 29,79 26,27 

weer van de verschillende - -- 66,66 63,06 72,48 uitgavencategorieën voor 
(10) Werkzaamheidsgraad 8,51 4,73 -2,87 7,34 8,07 3,78 61,37 67,70 73,67 

de periode 2005-07, in 
procenten van het bbp. 

Bron: Bewerking Vandenbroucke 'Noord-EU' staat Rijen (1) tot (8) beschrijven grote publieke 
voor Denemarken, uitgavencategorieën voor de belangrijkste en Vleminckx (2011), waarin men 
Finland en Zweden; sociale functies van welvaartsstaten; meer gegevens en toelichting 
'Continentaal EU' staat rijen (1-3) verwijzen naar de 'klassieke sociale van bronnen kan vinden. 
voor Nederland, Duitsland, risico's'; rijen (4-8) verwijzen naar de 'nieuwe 
Frankrijk en Luxemburg; sociale risico's' en 'investeringsopdrachten' 
'Zuid-EU' staat voor van de welvaartsstaten. Rij (9) toont het totaal 
Portugal, Griekenland, van al deze uitgaven. Rij (10) geeft de werk- 
Italië en Spanje. zaamheidsgraad weer, d.i. het aantal mensen 
'EU12' is het gemiddelde dat aan het werk is in verhouding tot de 
cijfer voor al deze landen bevolking tussen vijftien en vierenzestig jaar. 
samen. 
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nentale (bismarckiaanse) familieleden enerzijds en met Noord-Europa 
anderzijds. 

Die vergelijking levert een genuanceerd beeld op. Om er vergaan 
de conclusies uit te trekken, moet men niet alleen naar het niveau 
van de uitgaven maar ook naar de aard van de uitgaven kijken. Zo 
lijkt het erop dat de Noord-Europese landen haast evenveel uitge 
ven aan uitkeringen voor niet-gepensioneerde inactieven als België; 
in deze landen is er echter veel meer in- en uitstroom uit de werk 
loosheid (met vaak hogere uitkeringen voor wie pas werkloos is, maar 
veel minder lange afhankelijkheid van de werkloosheid, in vergelij 
king met België). Wat de pensioenuitgaven betreft, moet rekening 
gehouden worden met het feit dat het hier alleen maar om publieke 
pensioenuitgaven gaat, terwijl voor sommige landen aanvullende 
pensioenen erg belangrijk zijn. 

Enigszins paradoxaal is dus dat België, als je kijkt naar de ver 
schuiving van budgetten, iets meer dan andere landen een koerswij 
ziging naar een nieuw model lijkt te hebben ingezet; maar als je 
kijkt naar het niveau van de uitgaven per deelcategorie, kun je ons 
land moeilijk als een voorbeeld van een nieuwe, investerende wel 
vaartsstaat beschouwen. De werkzaamheidsgraad vertoont overigens 
ook dit dubbele beeld. Op zeer lange termijn is de werkzaamheids 
graad in ons land meer gestegen dan het Europese gemiddelde; 
maar het peil van de werkzaamheidsgraad blijft beduidend bene 
den dat Europese gemiddelde. Er zijn veel 'nieuwe sociale uitgaven' 
tot stand gekomen in ons land, maar de afhankelijkheid van klas 
sieke sociale uitkeringen blijft ook hoog. 

Wat is de verklaring voor deze paradox? Alleszins moeten we 
beseffen dat het karakter van het beleid niet alleen af te lezen valt 
uit de evolutie van budgetten. Vooruitlopend op wat verder volgt, 
zie ik een dubbele verklaring - naast de vaststelling dat het active 
ringsbeleid nog verbreed en versterkt kan worden. Ten eerste werd 
de overgang naar een activerend arbeidsmarktbeleid in ons land 
rijkelijk laat ingezet, waardoor een grote groep mensen gevangen 
raakte in moeilijk remedieerbare, langdurige werkloosheid. Ten twee 
de is onze arbeidsmarkt niet gunstig voor de tewerkstelling van 
'outsiders', mensen die niet beantwoorden aan het profiel 'gezond, 
goed geschoold, tussen vijfentwintig en vijfenveertig jaar oud, blank'. 
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-- di it de boot vallen zijn bekend: ouderen, laagge- D groepen ie ui ' . E 
e d llochtonen, mensen met een arbeidshandica~. ·.· co- 

school en, a . k h te van rrurumum- . che arameters, zoals arbeids osten, oog . 
nornis p . d beidsmarkt spelen daarm een rol. 
1 en en regulering van e ar . . d bi - 
on land heeft de 'familialistische' traditie die eigen w_as aan e ~s 
Ons . t: . hter zich gelaten met de relatief sterke mt- 
rnarckiaanse errerus ac . d b 1 g- . ( .. het dat die nog steeds mm er e an b van kmderopvang ziJ . h 

-~u':" n in Noord-Europa) en de invoering van allerlei ihemausc e 
nJ\is da Maar de bismarckiaanse traditie van het kostwi~nersmodel 
ver ~:: door in de regulering van de arbeidsmarkt, m het voor 
wer g b id kt (waar geschoolde vrouwen 
deel van 'insiders' op de ar ei smar , . , de arbeids- 

d idelijk biJ. zijn) en ten nadele van outsiders op 
nu Ul . b 1 . d b t t p de gevolgen van markt. Zelfs een sterk activenngs e ei o s o 
deze parameters. 
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Het Belgische activeringsmodel 

Van een arme naar een rijke(re) opvatting over rechten en 
plichten 

De ~ffectieve overgang van een passief arbeidsmarktbeleid naar 
een actief arbeidsmarktbeleid is in ons land zeer Iaat gebeurd; een 
echte omslag kwam er pas in 2004. Een moeizaam (maar uiteind _ 
l~jk wel succesvol) onderhandeld akkoord tussen de federale reg:. 
rmg en de gewest- en gemeenschapsregeringen leidde tot een nieuw 
en eigen Belgisch model van activering. Tot in 2003 was er van een 
systematische individuele begeleiding en opvolging van werkzoe 
kenden eigenlijk geen sprake. Wel bestond een sanctiemechanisme 
waarbij mensen die 'abnormaal langdurig werkloos' waren, geschorst 
werden .. Dat was het fameuze artikel 80 uit de werkloosheidsregle 
mentermg. In de praktijk trof dit alleen vrouwen die gehuwd waren 
of samenwonenden met een partner van wie het inkomen een mini 
mumdrempel overschreed, en die geen belangrijke actieve loop 
baan achter de rug hadden. Het mechanisme was in die zin niet al 
leen discriminerend, het sloeg ook blind toe. Deze vrouwen hadden 
soms nooit enig aanbod van werk of opleiding gekregen, maar ver 
namen dat ze geschorst zouden worden. Verweer was dan moeilijk. 
In termen van 'rechten en plichten' was dit een arm verhaal: een deel 
groep werd aangepakt met een blind sanctiemechanisme een indi 
v~dueel re~~t op begeleiding bestond niet. In 2003 wa; het mijn 
m~drukkehJke bedoeling om deze 'arme' opvatting van rechten en 
plichten te vervangen door een 'rijkere' opvatting. Artikel 8o werd 
geleidelijk afgeschaft, waardoor het in ons land gehuldigde principe 
van werkloosheidsuitkeringen van onbepaalde duur een reële bete 
kenis kreeg voor álle werkzoekenden. Tegelijkertijd werd een nieuw 
stelsel met betrekking tot de actieve begeleiding en opvolging van 
werklozen gecreëerd, dat mee de leefbaarheid van het systeem van 
de werkloosheidsverzekering van onbeperkte duur moest garande 
ren. De opzet bestond in het beter afstemmen van het instrument 
van de federale overheid (controle op de beschikbaarheid van werk 
lozen voor de arbeidsmarkt) en de instrumenten van de gewesten en 
~~meenschappen (arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding), met 
een gemeenschappelijk doel: 'zich inspannen om de rechten- en 
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Ii htenbenadering van werklozen te realiseren en zo de werkloos 
~:i~ te bestrijden en in het bijzonder de langdurige werkloosheid 
te voorkomen'. 

In het nieuwe systeem is de RVA niet alleen bevoegd om de be- 
hikbaarheid van de werklozen voor de arbeidsmarkt te controle 

se op basis van de informatie van de gewestelijke arbeidsbemid- ~n . 
delingsdiensten, maar kan de RVA ook zelf de zoekinspannmgen 
controleren. Die opvolgingsprocedure voorziet dat een consulent 
n de RVA de zoekinspanningen van uitkeringsgerechtigde werk 

va ld iid lozen door middel van individuele gesprekken op welbepaa e tIJ - 
stippen controleert. Door de nieuwe procedure lopen ~lie .~er~.Io 
zen die onvoldoende zoeken het risico op een al dan met tijdelijke 
verlaging of schorsing van de werkloosheidsuitkering. Een schrifte 
lijke 'verwittiging' van de werklozen, dat tegenover de werkloos 
heidsuitkering ook een plicht staat om werk te zoeken en dat men 
later gevat zal worden door een opvolgingsprocedure, speelt daar 
bij een essentiële rol. Het opvolgingstraject wordt wel opgeschort 
indien een werkloze bepaalde acties van de gewesten en gemeen 
schappen volgt. Op die manier wordt de begeleiding van de werk 
loze niet verstoord. Om de administratieve last voor de werkloze 
zelf tot een minimum te beperken en een eerlijke evaluatie door de 
RVA mogelijk te maken, voorzag men ook in een meer systematis:he 
elektronische gegevensuitwisseling tussen de RVA en de gewestelijke 
arbeidsbemiddelingsdiensten. 

Wat was het praktische resultaat van dit nieuwe beleid? Het is 
haast onmogelijk om daar een precies antwoord op te geven, maar 
recent is wel nuttig wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd door 
Bart Cockx e.a. (Cockx, 2010). Cockx stelt vast dat de verwittigings 
brief op zich een duidelijk effect heeft: de overgang van werkloos 
heid naar werk wordt erdoor gestimuleerd. Het effect is wel sterker 
als er een voldoende aanbod is van jobs, wat een mooie illustratie 
vormt van het feit dat tegenover druk om kansen te grijpen ook een 
reëel aanbod van kansen moet staan, zoals ik eerder onderstreepte. 
Uiteindelijk was het globale effect van deze maatregel niet zo belan~ 
rijk, omdat de groep werklozen die ermee geconfronteerd werd m 
de onderzochte periode niet zo omvangrijk was. In 2009, toen het 
nieuwe systeem op kruissnelheid was, werd maandelijks naar 2,5 % 
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van de uitkeringsgerechtigde werklozen een 'verwittiging' gestuurd. 
De analyse toont aan dat de daling van de werkloosheid tussen 
2004 en 2008 (-23 % bij -50-jarigen) hoofdzakelijk volgt uit de ver 
betering van de conjunctuur in die periode. De 'opvolging' heeft 
bijgedragen tot tewerkstelling van werklozen, onder meer door het 
mogelijke 'dreigingseffect' dat van de procedure uitgaat, 'maar ge 
zien het relatief gering aantal werklozen waarop de opvolging van 
toepassing is en vermits de maatregel over vele maanden gespreid 
is, mag men de impact van deze maatregel op zich niet overdrijven'. 
Cockx onderzocht ook de invloed van de gesprekken die de RVA 
voerde in het kader van de opvolging (zij het alleen voor de Vlaam 
se werklozen), en ook daar gaat een duidelijk positief effect van uit. 
Het blijkt niet zo te zijn dat de druk die ontstaat op werklozen om 
werk te aanvaarden, leidt tot een tewerkstelling in jobs die bedui 
dend minder goed betaald zijn. Cockx besluit hieruit dat de loutere 
mededeling aan mensen dat tegenover een uitkering ook een plicht 
staat, een effect heeft, en dat men deze maatregel breder (en dus 
sneller nadat iemand werkloos is geworden) zou moeten toepassen. 

Cockx illustreert ook dat de sancties in het kader van de 'opvol 
ging' een groeiend maar beperkt aandeel vormen van het totaal 
aantal sancties. In 2009 leidde de 'opvolging' tot iets minder uitslui 
tingen dan artikel 80, de maatregel die door de 'opvolging' is ver 
vangen, maar enkel toeliet om de uitkeringen voor samenwonenden 
stop te zetten. Belangrijk is echter de vaststelling dat het globale 
aantal sancties in de tweede helft van vorig decennium zeer sterk 
gestegen is, inbegrepen deze die niets met de 'opvolging' te maken 
hebben. Die stijging geldt voor alle gewesten en is vooral in Wallo 
nië opmerkelijk. Die evolutie wordt onder andere verklaard door de 
verbeterde informatie-uitwisseling tussen de gewestelijke arbeids 
bemiddelingsdiensten en de RVA, wat een expliciete doelstelling 
was van het samenwerkingsakkoord. Het politieke momentum van 
het akkoord leidde tot een grote bereidheid, zowel in Vlaanderen 
als in Wallonië, om werklozen die op een of andere manier niet in 
gingen op het aanbod van hulp en begeleiding te sanctioneren. Nu 
is sanctioneren op zich natuurlijk geen doelstelling, maar wel de 
onderliggende verduidelijking dat een werkloosheidsuitkering niet 
vrijblijvend is. Los van de vraag wat de impact daarvan was op de 
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werkgelegenheid ( die kan moeilijk anders dan positief zijn, maar 
de vraag is hoe groot het positieve effect was), was het samenwer 
kingsakkoord van 2004 erg belangrijk voor de legitimatie van ons 
werkloosheidsstelsel. 

In vele landen wordt het recht op een werkloosheidsuitkering in 
de tijd beperkt en komt de werkloze in de bijstand terecht (het leef 
loon in België). Het is eenvoudig om het recht op een uitkering in 
de tijd te beperken en het is ook gemakkelijk te begrijpen. In ons 
land is deze keuze niet gemaakt. Er zijn argumenten voor dit Belgi 
sche model. Vooreerst argumenten van rechtvaardigheid: we vermij 
den dat een werkloze die moeite doet om werk te vinden louter op 
basis van de duur van zijn of haar werkloosheid wordt uitgesloten. 
Daarnaast is er een beleidsargument: omwille van de uitkering ver 
plichten de bovenlokale overheden zich ertoe om álle werklozen 
rechtstreeks op te volgen en te blijven opvolgen. Verder wijs ik erop 
dat net hierdoor ook een niet zo eenvoudige dualiteit ontstaat in het 
beleid, omdat de lokale overheden verantwoordelijk zijn voor een 
activeringsspoor dat voor een deel parallel loopt, namelijk de acti 
vering van leefloontrekkers. 

Werkloosheidsuitkeringen garanderen die in principe onbeperkt 
zijn in de tijd veronderstelt vanzelfsprekend dat het beleid voldoen 
de nauwgezet, strikt en kordaat is, en dat er tegelijkertijd toch vol 
doende financiële prikkels zijn om aan het werk te gaan. Aan dat 
laatste - het vermijden van financiële werkloosheidsvallen - werd 
ook gewerkt tijdens de voorbije tien jaar, met name door het ver 
beteren van het netto-inkomen van mensen met een laag brutosala 
ris. Een en ander blijft een moeilijk evenwicht. Elders heb ik gesteld 
dat de voorstanders van activering niet mogen ontkennen dat het 
activeringsbeleid niet ontsnapt aan een zeker trilemrna: het is niet een 
voudig om er tegelijkertijd voor te zorgen dat (i) werklozen niet in 
armoede leven, (ii) de administratieve opvolging niet te log en te 
opdringerig wordt en (iii) de werkgelegenheid toeneemt en de uitke 
ringsafhankelijkheid vermindert (Vandenbroucke en Vleminckx, 2011). 

Het samenwerkingsakkoord van 2004 heb ik altijd beschouwd 
als een second-best oplossing voor het probleem waar het Belgische 
arbeidsmarktbeleid mee worstelde sinds de jaren 1980: de institutio 
nele opsplitsing tussen enerzijds de controle op de rechtmatigheid 
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van werkloosheidsuitkeringen, die federaal bleef, en anderzijds de 
begeleiding van de werkzoekenden, die een regionale bevoegdheid 
was geworden. Tot 2004 was er geen effectieve communicatie tussen 
de 'sanctionerende' en de 'helpende' hand, waardoor activeringsbe 
leid onmogelijk was. De ongecontroleerde aangroei van de groep 
langdurig werkloze mannen en vrouwen (alhoewel voor de laatste 
groep het artikel 80 wel ingreep, zij het blind) die daaruit voort 
vloeide, was dramatisch omdat het - met name in Wallonië - 

0 
een bepaald ogenblik bijzonder moeilijk werd om voor deze me: 
sen nog een brug naar de arbeidsmarkt te bouwen. Het akkoord 
vormde een keerpunt, maar een.first-best oplossing moet controle en 
begeleid~ng in één hand brengen. Omdat ik er steeds van uitgegaan 
ben dat Je de werkloosheidsuitkeringen beter op het Belgische ni 
v~au l_aat, ontwikkelde ik na 2004 een nieuw voorstel, waarbij de 
mtkermgen en normering federaal zouden blijven, maar de uitvoe 
ring van activering én controle volledig geregionaliseerd worden. 
Ik ging_ ervan u_it dat dit beter individueel maatwerk zou mogelijk 
maken m functie van de individuele problemen van de werkloze: 
een kordatere aanpak waar nodig, een zachtere aanpak waar aange 
wezen. Het recente onderzoek van Cockx behandelt dit thema ook. 
Een volledige regionalisering van de uitvoering van de controle zou 
vol~ens C,ockx e.a. - in het kader van een homogene federale regel 
gevmg - het voordeel hebben dat de informatieverzameling over 
de zoekinspanningen en de beschikbaarheid door dezelfde dienst 
zou gebeuren, wat normaal gezien leidt tot betere informatiedoor 
stroming en afnemende coördinatiekosten'. Maar de voordelen van 
een regionalisering komen voor Cockx niet vanzelf. 'Indien men de 
controle en. d~ sanctionering op het gewestelijke niveau onderbrengt, 
betekent dit immers dat het de facto de gewesten zijn die de toeken 
ningsduur van de uitkeringen bepalen. Die beslissingen zouden de 
federale uitgaven voor de werkloosheidsverzekering bepalen, zon 
der dat de gewesten die moeten financieren.' Dat is problematisch 
schrijft Cockx, en terecht. Het is dan noodzakelijk om de gewesten 
mee vera~t~oordelijk te maken voor de gevolgen van hun beleid op 
de financiermg van de federale werkloosheidsverzekering. Een 'bonus 
malus' -stelsel dat gewesten financieel beloont/straft in functie van 
regionale werkgelegenheidsresultaten, was daarom een essentieel 

t in onze voorstellen voor de staatshervorming. Zonder krach 
~unbonus-malusstelsel is het beter de uitvoeringsbevoegdheid van ug 
de controle federaal te laten. 

De sluitende aanpak in Vlaanderen 
In Vlaanderen werd de omslag naar een algemene activerings 

politiek, althans voor mensen beneden de vijfti~, bezegeld met de 
invoering van de zogenoemde sluitende aanpak m 2004. Elke werk- 

ekende zou op tiid een passend aanbod krijgen om zo de weg naar zo ~ 1 . d 
duurzame tewerkstelling zo kort mogelijk te houden. De s uiten e 
aanpak werd in eerste instantie opgezet om lang~urige werkloosheid 
te voorkomen. Om die reden moesten recent mgeschreven werk 
zoekenden zo snel mogelijk begeleid worden. Daarbij vertrok me~ 
wel van de vaststelling dat niet elke werkzoekende dezelfde begel~1- 
ding nodig heeft. Arbeidsbemiddeling via rechtstreeks persoonlijk 
contact met de werkzoekenden is tijdsintensief en duur. Om de be 
schikbare middelen efficiënt te gebruiken en deadweight-effecten te 
vermijden, koos men voor een getrapt begeleidingsmod~l. De co~ 
sulenten van de VDAB worden gericht en gedoseerd mgezet, m 
functie van de zelfredzaamheid van de individuele werkzoekende. 

Naarmate de mazen van het net van de sluitende aanpak geslo 
ten werden werd het beleid meer en meer geconfronteerd met 
moeilijke e~ hardnekkige problemen van mensen ~ie erg ver ~erwij 
derd waren van de arbeidsmarkt. Laaggeschoolde Jongeren die lang 
werkloos blijven, vormen een van die moeilijke groepen .. Daarom 
werd eind 2005 een krachtige aanpak van jeugdwerkloosheid gelan 
ceerd in dertien Vlaamse steden en gemeenten waar een grote groep 
laaggeschoolde jongeren langdurig werkloos was, waaronder ook 
Antwerpen. Op die manier werd ook een grote groep werk~oeken 
de allochtonen gevat. Jongeren werden op een kordate mamer aan 
gesproken op basis van de reële mogelijkheden die de. arbeids1:-1arkt 
hun te bieden had, maar ook intensief geholpen om die rnogelijkhe 
den te grijpen. Tijdens de duur van het plan, de periode december 
2005-december 2007, daalde de werkloosheid onde_r de laagge 
schoolde autochtone én allochtone jongeren in de dertien steden en 
gemeenten sterker dan in de rest van Vlaandere~. Dit was maatschap 
pelijk een belangrijk resultaat. Ook als we de cijfers vanaf december 
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2005 doortrekken tot december 2009 was de evolutie van de werk 
loosheid onder de laaggeschoolde jongeren in deze dertien steden en 
gemeenten iets beter (-2,1 %) dan in de rest van Vlaanderen ( +3,6 %). 

Intussen was er voldoende geleerd uit deze proeftuin om een 
minder gestandaardiseerde aanpak - waarbij je problemen zo snel 
mogelijk opspoort en zoveel mogelijk voorkomt - te veralgeme 
nen. Vanaf 1 januari 2008 werd die aanpak dus uitgebreid naar alle 
jonge werkzoekenden in heel Vlaanderen. Dat betekent concreet 
dat werkzoekende jongeren sindsdien kunnen rekenen op een snel 
lere en meer persoonlijke aanpak via het Jeugdwerkplan. Die meer 
flexibele aanpak kreeg de naam 'sluitend maatpak'. De Vlaamse rege 
ring wil deze aanpak uitbreiden naar alle werkzoekenden, ook die 
genen die ouder zijn dan vijfentwintig. 

Activering van leefloners via de RMI-wet 
Tien jaar terug kwam ook de activering van de leefloners op de 

agenda, mede ten gevolge van de aanhoudende stijging van hun 
aantal. Met de inwerkingtreding van de wet betreffende het recht op 
maatschappelijke integratie (RMI-wet) op 1 oktober 2002 werd acti 
vering en arbeidsmarktintegratie een cruciale opdracht van de 
OCMW's, naast de traditionele minimale inkomensbescherming. 
Voor de kandidaat-bijstandsgerechtigden bleven de formele toe 
gangsvoorwaarden grotendeels dezelfde. Ook het 'werkbereid' zijn 
is in principe geen nieuwe voorwaarde van de RMI-wet. Die voor 
waarde was reeds in 1974 ingeschreven in de voorloper van de RMI 
wet, de wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum. 
Maar omdat de toeleiding naar de arbeidsmarkt aan belang gewon 
nen had, werd het recht op maatschappelijke integratie geherdefini 
eerd. Het recht op een minimuminkomen was niet alleen meer afhan 
kelijk van de behoeftigheid, maar ook van de getoonde inspanningen 
om zelfredzaam te worden, hoewel er geen resultaatsverbintenis aan 
gekoppeld werd. 

Het karakter van activering is volgens Sarah Carpentier (2010) 
individueler en dus lokaler dan het toekennen van een uitkering. 
Daardoor brengt activering naast een inhoudelijke verschuiving ook 
een coördinatiekwestie met zich mee. Hoewel de federale overheid 
het wetgevende kader bepaalt, hield de activering van de bijstand 
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in België volgens Carpentier dus een impliciete 'bevoegdheidsover 
dracht' naar het lokale niveau van de OCMW's in. De wetgeving 
op het gebied van activering is immers minder eenduidig ge~efini 
eerd dan de wetgeving inzake minimale inkomensbeschermmg en 
laat daardoor meer ruimte voor interpretatie en maatwerk. Er is bij 
voorbeeld geen precieze definitie van 'werkbereidheid' of 'een pas- 
sende job'. 

Deze decentralisatie ging volgens Carpentier niet gepaard met 
een striktere federale aansturing of opvolging van de OCMW's (wat 
bijvoorbeeld wel het geval is in Denemarken en Nederland). De fe 
derale overheid heeft volgens haar geen informatie over de manier 
waarop de OCMW's met hun lokale autonomie omgaan. 'Toewij 
zing van bijstandsgerechtigden aan tewerkstellings- en financiële 
instrumenten is gebaseerd op de toegangsvoorwaarden en de evalu 
atie door lokale trajectbegeleiders of maatschappelijk werkers en de 
OCMW-raden. Federaal werd geen gedetailleerd screeningsinstru 
ment uitgewerkt. En ook wat de financiering betreft bleven de prin 
cipes grosso modo dezelfde. Het leefloon wordt deels door de fede 
rale overheid en deels door de OCMW's betaald. Financiële steun 
(het zogenoemde equivalente leefloon1

) wordt volledig federaal terug 
betaald. Daarnaast nemen OCMW's met eigen middelen bijkomen 
de initiatieven in functie van de lokale behoeften. De federale overheid 
is enkel op de hoogte van betalingen waar federale subsidies mee 
gemoeid zijn.' Volgens Koen Hermans (2005) heeft de federale 
overheid ten aanzien van het activeringsbeleid van de OCMW's tot 
nog toe vooral 'inputsturing' gehanteerd. Ze creëerde vooral finan 
ciële mogelijkheden, waarvan OCMW's gebruik kunnen maken. 

Naast het RMI voorziet een OCMW ook andere maatschappelijke hulp. Een eerste 
vorm, die het meest aanleunt bij het RMI, is het 'equivalent leefloon'. Die financiële 
hulp wordt verstrekt aan personen die niet beantwoorden aan een of meerdere 
voorwaarden van de Rlvl I-wet, maar wel behoeftig zijn. In die gevallen wordt een 
bedrag toegekend dat even hoog is als het leefloon. Verder is ee~ OCMW bevoegd 
voor aanvullende hulpverlening aan personen met een te lage uitkering (leefloon_, 
inkomensgarantie voor ouderen en dergelijke). OCMW's verstrekken een waaier 
van dienstverlening die zowel financieel als materieel, eenmalig (~uurwaarbo~gen), 
tijdelijk (huurtoelagen) of systematisch (stookoliep_remies) kan_z1Jn. Belangrijk om 
weten is dat die diensten geen afdwingbaar recht z1Jn, maar altijd afhangen van de 
financiële mogelijkheden van het lokale bestuur. De OCMW's. ervaren met andere 
woorden een grote flexibiliteit bij de bepaling van de toekenmngsvoorwaarden 
(Raeymaeckers e.a., 2009, De Boyser, 2006). 
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Hoe leefloners geactiveerd moeten worden, laat ze over aan de 
OCMW's. 

Wat wel verschilt met de oorspronkelijke bestaansminimumwet 
is de meer uitgesproken arbeidsplicht voor wie jonger is dan vijfen 
twintig jaar, een leeftijdsonderscheid dat verklaard wordt door de 
sterke toename in de jaren 1990 van het aantal jongeren dat op een 
OCMW een beroep moest doen. OCMW's moeten aan jongeren in 
principe na drie maanden een arbeidsovereenkomst aanbieden. Dat 
is volgens Hermans de enige vorm van 'outputsturing'. Toch kan 
ook volgens hem niet worden ontkend dat de leefloonwet een rui 
me interpretatie toelaat. Het aanbieden van een arbeidscontract is 
immers geen absolute plicht. Wanneer beroepsintegratie niet reali 
seerbaar is op korte termijn, werd de mogelijkheid ingebouwd om 
een leefloon toe te kennen dat gekoppeld is aan een geïndividuali 
seerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI). Veel hangt 
dus af van de interpretatie van het OCMW. Opnieuw is er dus van 
outputsturing niet echt sprake, met aanzienlijke verschillen tussen 
de OCMW's als gevolg. 

Dat de aanpak lokaal verschillend is, blijkt alvast uit de evolutie 
van het aantal leefloontrekkers tussen 2000 en 2010. In vier figuren 
vergelijk ik de evoluties van het aantal mensen met een leefloon en 
het aantal werkzoekenden in Vlaanderen en in de verschillende 
Vlaamse centrumsteden. Het aantal werkzoekenden en mensen met 
een leefloon wordt telkens afgezet tegenover de bevolking tussen 
achttien en vierenzestig jaar. Om de evolutie duidelijk in beeld te 
brengen geven figuren 1 en 2 aan hoe het aantal leefloontrekkers, 
respectievelijk werkzoekenden evolueerde in verhouding tot de be 
volking; figuren 3 en 4 geven dezelfde evolutie weer, maar nu wordt 
het startpunt (het jaar 2000) voor alle steden en gemeenten gelijk 
gesteld aan 100; dat brengt de uiteenlopende dynamiek (de toena 
me of afname) scherper in beeld. 
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Een frappante vaststelling is dat de evolutie van de werkloosheid 
in de Vlaamse centrumsteden een veel uniformer beeld geeft dan de 
evolutie van het aantal mensen met een leefloon. Het aantal leef 
loontrekkers ligt niet alleen op een sterk verschillend niveau, maar 
op tien jaar tijd ontstaat een waaier van uiteenlopende evoluties. Dat 
suggereert dat lokale omstandigheden en lokaal beleid daarin een 
sterke rol spelen. De Antwerpse cijfers zijn zeer opvallend. In ver 
houding tot de bevolking op actieve leeftijd telde Antwerpen in het 
jaar 2000 het hoogste aantal werklozen, vergeleken met de andere 
centrumsteden, en op één stad na het hoogste aantal leefloontrek 
kers. In 2010 was dat nog steeds zo, met dit verschil dat Antwerpen 
in 2010 op de tweede plaats kwam met betrekking tot het aantal 
werklozen (per inwoner tussen achttien en vierenzestig) en op de 
derde plaats met betrekking tot het aantal mensen met een leefloon. 
Gezien het grootstedelijk karakter van Antwerpen is het niet verras 
send dat daar meer dan elders mensen werkloos zijn of van bijstand 
leven: een grote stad trekt meer sociale problemen aan. Wel verras 
send is de zeer sterke daling van het aantal mensen met een leefloon 
in Antwerpen tussen 2000 en 2010. In absolute aantallen daalde het 
aantal leefloontrekkers met 12 %, terwijl hun aantal in Vlaanderen 
toenam met 13 %. In geen enkele Vlaamse centrumstad daalde het 
aantal mensen met een leefloon sterker dan in Antwerpen. 

Verder in dit hoofdstuk kom ik nog even terug op het globale 
Vlaamse cijfer met betrekking tot het aantal leefloontrekkers, hier 
wilde ik vooral de diversiteit in resultaten beklemtonen. Ik doe dat 
niet met het oog op het toekennen van 'goede' of 'slechte punten'. 
We beschikken vandaag niet over vergelijkende studies die toelaten 
om deze uiteenlopende resultaten te verklaren, en dat is bijzonder 
jammer. Voor beleidsverantwoordelijken zou het interessant zijn het 
eigen beleid te kunnen vergelijken met steden die relatief succesvol 
lijken - tenminste wat het aantal leefloontrekkers betreft -, zoals 
Antwerpen. 

Cijfers zijn natuurlijk maar één zaak. Een andere vraag is welke 
principes een OCMW-bestuur hanteert in zijn beleid en hoe we de 
kwaliteit van dat beleid moeten beoordelen. Koen Hermans (2005) 
onderscheidt drie types van OCMW's. 'Het inertietype besteedt 
weinig aandacht aan activering en is vooral gericht op het passief 
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Figuur 1: Evolutie van het aantal mensen met een leefloon in Antwerpen, twaalf 
andere centrumsteden en Vlaanderen in verhouding tot de achttien- tot vierenzestigjarige 
bevolking (2000-2010*) 

Figuur 3: Groei van het aantal mensen met een leefloon in Antwerpen, twaalf andere 
centrumsteden en Vlaanderen in verhouding tot de achttien- tot vierenzestigjarige bevolking 
(2000 = 100; 2000-2010*) 
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Figuur 2: Evolutie van het aantal werklozen in Antwerpen, twaalf andere centrum 
steden en Vlaanderen in verhouding tot de achttien- tot vierenzestigjarige bevolking 
(2000-2010*) 

Figuur 4: Groei van het aantal werklozen in Antwerpen, twaalf andere centrumsteden 
en Vlaanderen in verhouding tot de achttien· tot vierenzestigjarige bevolking (2000 = 100; 
2000-2010*) 
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(*) De cijfers voor 2010 zijn, wat de bevolkingsaantallen betreft, gebaseerd op een schatting. 
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verstrekken van uitkeringen. Het disciplinerende type legt veel nadruk 
op werkbereidheid en uitstroom, zonder dat dit noodzakelijk tot 
duurzame integratie moet leiden. Het integratietype hanteert een 
ruime definitie van activering en maakt gebruik van een gediversi 
fieerd __ a~nbod van diensten, met trajectbegeleiding en maatwerk., 
Aanw1Jzmgen dat men kiest voor het 'integratietype' zijn de mat 
van keuzevrijheid van leefloners bij het activeringstraject (bijvoor~ 
beeld de keuze van een job), de begeleiding tijdens en na de tewerk 
st~~ling, de mogelijkheid om andere vormen van activering te kiezen 
(b1~:'oor_beeld vrijwilligerswerk) en de mate waarin gezinsverantwoor 
dehJkhe1d als activering beschouwd wordt. Aansluitend bij het werk 
van Hermans, pleiten Peter Raeymaeckers en Danielle Dierckx voor 
een emancipatorische benadering, waarbij activering de sociale grond 
rechten van mensen moet helpen realiseren. Zo'n benadering leunt 
volgens he~ het dichtst aan bij de opvatting over armoede van Jan 
Vranken, die we eerder citeerden. Volgens een emancipatorische be 
nadering 'ligt de verantwoordelijkheid voor het creëren van zinvolle 
a~tiveringstrajecten op maat bij de samenleving en niet bij het indi 
vidu. Wel moet het individu inspanningen leveren om het active 
rlngsrrajecr te doen slagen. Deze passen in een geïndividualiseerd 
traject en moeten daarom ook op maat van de capaciteiten van het 
individu worden bepaald.' (Raeymaeckers en Dierckx, 2009) Vertrek 
ken~e van ~ijn pleidooi voor gelijkheid en verantwoordelijkheid, 
ben ik geneigd me bij dit pleidooi aan te sluiten. Maar ik ben het 
niet eens met diegenen die stellen dat dit inhoudt dat activering moet 
vertrekken van de vrijwillige hulpvraag van de betrokkene en niet 
gebaseerd mag zijn op verplichting. Een genuanceerde opvatting over 
verantwoordelijkheid - waarvoor ik pleit - impliceert niet dat ver 
plichting e~ ee_~ ze~ere kordaatheid in de aanpak uit den boze zijn. 

Veel duidelijkheid over hoe het beleid van Vlaamse OCMW's 
zi~_h ': de_ prakt~k verhoudt tot deze typeringen bestaat er vandaag 
m1Jns inziens met. Er bestaat interessant onderzoek over het resul 
taat van activeringstrajecten bij OCMW's. Verschillende benaderin 
gen van activering door OCMW's zijn ook al in kaart gebracht (Peter 
Raeymaeckers geeft bijvoorbeeld aan dat de hulpverleners van en 
kele s~ciale centra binnen het OCMW van Antwerpen een emanci 
patonsche of een disciplinerende invulling van activering hanteren, 
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afhankelijk van het centrum), maar sterke conclusies kan men daar 
vooralsnog niet uit trekken. 

Financiële instrumenten en financiële responsabilisering 
Activering is niet alleen een zaak van begeleiding en opvolging. 

Er bestaat een hele waaier van financiële instrumenten waarmee de 
doorstroming naar werk van werklozen en leefloontrekkers onder 
steund wordt: tegemoetkomingen voor werkgevers, tegemoetko 
mingen voor de mensen die aan het werk gaan, gesubsidieerde 
tewerkstelling, ondersteuning van opleidingen en stages, tegemoet 
komingen voor de OCMW's die mensen op een spoor naar werk 
zetten ... Het arsenaal van maatregelen is verschillend voor werklo 
zen en mensen met een leefloon, alhoewel sommige instrumenten 
voor de twee groepen relevant en bruikbaar zijn. 

Deze instrumenten worden ook op grote schaal gebruikt in zoge 
noemde activeringstrajecten. De vraag is natuurlijk of die activering 
een duurzaam resultaat heeft. Kristel Bogaerts e.a. (2010) toonden 
aan dat er zich in de trajecten van werklozen en leefloners grote 
verschillen en duidelijke patronen aftekenen, zowel na de start van 
maatregelen als na het beëindigen ervan. Vooreerst houdt de active 
ring van werklozen globaal langer aan dan die van leefloners. Werk 
lozen die uit de activering vallen, worden voornamelijk opnieuw in 
de werkloosheidsverzekering teruggevonden. Slechts een heel klein 
percentage doet een beroep op het leefloon. Verder valt een aanzien 
lijke stroom van leefloners naar de RVA op. Na deelname aan een 
activeringsmaatregel zien Bogaerts e.a. in het algemeen opnieuw 
meer tewerkstelling bij de werklozen dan bij de leefloners. 2 En net 
als tijdens de activering stroomt een groot aantal leefloners door 
naar een RVA-uitkering3. Zowel bij werklozen als bij leefloners is 
de kans op tewerkstelling na activering groter als men in dezelfde 
job aan de slag kan blijven. Bij maatregelen waarvan de beéindi- 

Het is niet duidelijk in welke mate de cijfers in kwestie vertekend zijn door de voortijdige 
uitval van bepaalde groepen (voornamelijk leefloners). Ze moeten dan ook met de 
nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden en mogen zeker.niet gelezen worden als 
tewerkstellingskansen na het volledig doorlopen van een activeringsmaatregel. . 
Dit moet natuurlijk samen gezien worden met de opzet van de meest gebruikte 
activeringsmaatregel, artikel 60§7- Wanneer men voldoende lang gewerkt heeft 
om recht te hebben op uitkeringen, wordt men vergoed als werkloze. 
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bovenlokale overheid en de sociale zekerheid. Bij het leefloon gel 
den andere beperkingen op activering dan in de werkloosheidsver 
zekering, al is het maar omdat dit het laatste vangnet is voor men 
sen. Het profiel van de mensen is ook verschillend. Voor het publiek 
van de OCMW's is 'sociale activering' (in de zin zoals bijvoorbeeld 
Ton van der Pennen die omschrijft, namelijk het verhogen van de 
maatschappelijke participatie en het doorbreken van sociaal isole 
ment door maatschappelijk zinvolle activiteiten te ondernemen, die 
eventueel een eerste stap op weg naar betaald werk kunnen zijn) 
relevanter dan voor het gros van de mensen die bij de VDAB aan 
kloppen. Maar tegelijkertijd moet vastgesteld worden dat er zowel 
bij de OCMW's als in de werkloosheid mensen zijn met een relatief 
sterk profiel voor de arbeidsmarkt en mensen met een zeer zwak 
profiel voor de arbeidsmarkt, en dat er zowel bij de OCMW's als in 
de werkloosheid mensen zijn die te maken hebben met ernstige per 
soonlijke, familiale en/of psychische problemen. Voor die groep werk 
lozen moet de welzijnssector te hulp komen. Maar is het OCMW 
nu net niet de aangewezen lokale regisseur van de welzijnssector? 

Op bepaalde punten lijkt het beleid niet erg consistent te zijn, 
maar een evaluatie ervan is volgens Bogaerts e.a. niet evident. De 
huidige monitoring laat niet voldoende toe om te bepalen of en in 
welke mate de aanpak van werklozen en leefloners verschilt, of al 
thans niet voor alle aspecten die daarbij van belang zijn. Bogaerts 
merkt op dat de (federale) overheid een aantal acties niet systema 
tisch registreert, zoals de deelname aan door de gemeenschappen 
en gewesten georganiseerde opleidingen, de tewerkstelling via dien 
stencheques en het aantal sancties. Er kan dan ook niet duidelijk 
worden aangegeven of het activeringsbeleid voor leefloners meer of 
minder op de reguliere arbeidsmarkt gericht is dan dat voor werk 
lozen. Enkel een transparante opvolging van alle activeringsacties 
voor beide groepen kan hiervoor de basis vormen. 

De sterktes en zwaktes (zoals het mogelijk te snel grijpen naar 
gesubsidieerde tewerkstelling en deadweight-effecten) van de verschil 
lende instrumenten moeten beter in kaart gebracht worden, maar 
in elk geval lijkt een stroomlijning van de maatregelen aangewezen. 
Deze vragen dringen zich des te meer op naarmate het activerings 
beleid op een harde kern van 'moeilijk of niet-bemiddelbaren' 

ging ook het einde van de tewerkstelling betekent, zijn er kleinere 
tewerkstellingskansen kort na het einde van de maatregel, maar ze 
lopen (dankzij begeleiding) wel wat op naarmate de tijd vordert. 

De financiële instrumenten die de federale overheid aanbiedt 
vormen voor de OCMW's alleszins een stimulans om leefloner~ 
zoveel mogelijk aan het werk te krijgen. Als de activering nadien vol 
gehouden wordt of als er voldoende sociale rechten opgebouwd 
zijn, heeft dat immers een positieve invloed op de OCMW-midde 
len (aangezien leefloners vaak ook nog aanvullende financiële 
OCMW-hulp ontvangen die niet federaal wordt betoelaagd, bij 
voorbeeld voor huur of schoolkosten). Als een OCMW samenwerkt 
met een arbeidsbemiddelingsdienst, wordt een jaarlijkse subsidie 
van 500 euro per dossier toegekend. 

Uitdagingen voor het Belgische en Vlaamse activeringsmodel 
De activering van werklozen en leefloners verloopt via andere 

paden, waarbij bovendien ook de bestemmingen verschillen. Zoals 
Bogaerts e.a. opmerken lopen die paden voor een deel parallel en 
voor een deel sequentieel: parallel, omdat sommige mensen die 
afhankelijk worden van een uitkering, instromen in de werkloos 
heid terwijl andere mensen rechtstreeks instromen bij het OCMW; 
sequentieel, omdat voor sommige mensen de bijstand het ultieme 
vangnet is nadat hun recht op werkloosheidsuitkeringen uitgeput is. 
In vele andere landen is de verhouding tussen werkloosheidsverze 
kering en bijstand vooral sequentieel, omdat de werkloosheids 
verzekering beperkt is in de tijd en werklozen na een vastgelegde 
periode van de verzekering overgaan naar de bijstand. Eerder schreef 
ik dat je het Belgische model van (in principe) onbeperkte werk 
loosheidsuitkeringen kan verdedigen met beleidsargumenten: de bo 
venlokale overheid verplicht zich zo om werklozen rechtstreeks te 
blijven opvolgen. Maar tegelijkertijd moet worden erkend dat dit 
model de wisselwerking tussen het pad van de werkloosheidsverze 
kering en het pad van de bijstand complex maakt en daarmee ook 
een bijzondere uitdaging creëert voor de manier waarop de lokale 
overheid en de bovenlokale overheid (die instaat voor de sociale ze 
kerheid) hun acties coördineren en op elkaar afstemmen. De lokale 
overheid vertrekt vanzelfsprekend van een andere opdracht dan de 
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stoot. Via een doorlichting van de werklozen en leefloners in op 
dracht van de stad Antwerpen, samen met de VDAB en het OCMW 
stelden Ludo Struyven e.a. (2010) vast dat een kwart van alle lang: 
durig werklozen in Antwerpen kampt met een dubbele problema 
tiek van enerzijds werkgerelateerde tekorten en anderzijds persoon 
lijke, welzijnsgerelateerde tekorten. Bij het OCMW van Antwerpen 
bevindt zich een derde van de leefloners in een soortgelijke situatie. 
Dit wil niet zeggen dat een activeringsbeleid voor deze groepen 
geen zin heeft, maar hun traject moet wel inwerken op de belemme 
ringen. Het onderzoek van Struyven e.a. komt bovendien tot de 
bevinding dat bij een op tien werklozen de problematiek van die 
aard is dat werkhervatting niet haalbaar is op een redelijke termijn, 
zelfs niet als dat in de sociale economie is. Voor hen moet onbezol 
digde sociale activering (zoals eerder beschreven) een uitkomst bie 
den. Daar staat tegenover dat een derde van alle leefloners sneller 
kan worden toegeleid naar de VDAB of een reguliere job. 

De aangeboden dienstverlening moet volgens Bogaerts e.a. dus 
bepaald worden door de reële noden van een werkloze of leefloner 
en niet door zijn statuut of uitkering. De huidige statuutgebonde~ 
dienstverlening belemmert volgens hen een degelijke begeleiding 
en doorstroming naar de arbeidsmarkt. De vraag rijst of hier geen 
fundamentele wijzigingen nodig zijn. De stelsels moeten in elk ge 
val beter op elkaar afgestemd worden. Eén piste die Bogaerts e.a. 
naar voren schuiven is dat men in essentie de bestaande structuren 
behoudt, maar de statuutgebonden dienstverlening via incremente 
le ingrepen doorbreekt en zo tot een structurele samenwerking tus 
sen de actoren (OCMW's, RVA en arbeidsbemiddelingsdiensten) 
komt, en dat steeds met respect voor eigenheid en specifieke exper 
tise. Werklozen en leefloners kunnen op die manier steeds toegewe 
zen worden aan de actor die de meest passende begeleiding biedt. 
Bij onmiddellijk inzetbaren met enkel arbeidsmarktgerelateerde 
problemen kan dan bijvoorbeeld de VDAB steeds tussenbeide komen 
terwijl personen met een niet-arbeidsmarktgerelateerde problema: 
tiek en de behoefte aan een intensief traject door het OCMW gehol 
pen worden. Voor een integrale begeleiding is trouwens ook een ge 
meenschappelijk screeningsinstrument (zoals dat in Denemarken 
en Nederland bestaat) en voldoende oog voor nazorg nodig. Dos- 
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siers moeten ook gemakkelijk van de ene dienst naar de andere 
overgedragen kunnen worden, en dat zo zorgvuldig mogelijk, zodat 
breuken in de begeleiding vermeden worden. In die context sloe 
gen het Antwerpse OCMW, de Antwerpse VDAB en de stad Antwer 
pen begin 2008 de handen in elkaar. Ook op Vlaams niveau zijn in 
2009 een aantal proeftuinen opgezet, maar er worden momenteel 
helaas geen middelen meer voor vrijgemaakt (de VDAB voorziet 
wel in middelen voor dergelijke samenwerkingen, zoals in Antwer 
pen, maar die zijn beperkter). De samenwerking tussen de lokale 
OCMW's en de Vlaamse VDAB blijft zo een moeilijke opgave. 

Structurele samenwerking tussen de verschillende actoren (inclu 
sief de welzijnssector) zou de uiteenlopende activeringsvisies dichter 
bij elkaar kunnen brengen. Dit betekent uiteraard niet dat de lokale 
OCMW's geen interpretatiebevoegdheid mogen hebben. Die is 
noodzakelijk om maatwerk mogelijk te maken en in te spelen op 
lokale behoeften, zeker omdat de leefloonpopulatie door een multi 
dimensionele problematiek gekenmerkt wordt en de lokale arbeids 
markt grote verschillen vertoont. Maar de variatie in aanpak van de 
OCMW's vormt een probleem als leefloners in de ene gemeente 
minder kansen krijgen om hun sociale integratie te realiseren dan in 
de andere. Met het leefloon als laatste vangnet is een ongelijke be 
handeling van rechthebbenden ethisch moeilijk verdedigbaar. Dit is 
geen pleidooi voor één activeringsmodel dat door alle OCMW's 
moet worden overgenomen. Dat zou, zoals Hermans schrijft, voor 
bijgaan aan de specifieke voorgeschiedenis en eigenheid van elk 
OCMW. Maar het is de vraag of de verschillen die we vandaag zien 
tussen OCMW's legitiem zijn, en of de kansen van mensen die van 
het OCMW afhankelijk zijn daardoor niet geschaad worden. 

Wanneer de uitvoering van het activerend beleid ten aanzien van 
zowel werklozen als leefloontrekkers geregionaliseerd wordt, zoals 
ik bepleit, dan ontstaan nieuwe mogelijkheden van synergie en af 
stemming, die het makkelijker moeten maken om de hoger aange 
kaarte problemen aan te pakken. Vlaanderen zal dan moeten bepa 
len of en in welke mate een sterkere bovenlokale aansturing nodig 
is. Een grotendeels onbeschreven blad zal dan beschreven moeten 
worden. Het Antwerpse beleid, dat in de volgende hoofdstukken 
beschreven wordt, kan dan misschien inspirerend werken. 
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Resultaten van het activeringsbeleid: enkele feiten 

Het activeringsbeleid volgde in de meeste landen een dubbel 
spoor: enerzijds grondige ingrepen in de uitkeringsstelsels (ver 
minderen en inkorten van de werkloosheidsuitkeringen qua duur; 
overgang naar bijstandsstelsels), anderzijds een flankerend beleid 
in de vorm van een striktere begeleiding en opvolging van werkzoe 
kenden. De activering hanteerde dus in belangrijke mate een 'finan 
cieel' - vaak hardvochtig - instrument: door het korten van werk 
loosheidsuitkeringen werden werkzoekenden meer dan vroeger 
financieel gedwongen om beschikbaar werk te aanvaarden. Dat laat 
ste is in België niet gebeurd. Het uitkeringsstelsel wijzigde niet (het 
netto-inkomen van mensen die aan het werk gingen werd wel ver 
beterd) en het activeringsbeleid werd ontwikkeld als een flankerend 
beleid bij het bestaande uitkeringsstelsel. Het activeringsbeleid zo 
als wij dat voeren, wordt daardoor vaak als 'vervelend' en 'adminis 
tratief' ervaren door de betrokken mensen: zij ontvangen uitkerin 
gen, maar worden zeer geregeld aangesproken op hun 'gedrag'. Ik 
denk dat dit onvermijdelijk is, gezien de keuze die we gemaakt heb 
ben. Als we, zoals in andere landen gebeurd is, zouden activeren 
door uitkeringen af te schaffen of te verminderen, dan zouden we 
inderdaad minder een beroep moeten doen op 'opvolging' en 'admi 
nistratieve procedures'. Deze financiële benadering is echter hard 
vochtiger dan de administratieve. 

De activering werd in de praktijk uitgewerkt voor mensen bene 
den de vijftig.4 Voor de vijftigplussers, met name slachtoffers van 
herstructureringen, ontwikkelde het Generatiepact nieuwe initiatie 
ven. Ik ben het eens met Jan Vanthuyne en Tom Bevers (2009) dat 
het Generatiepact uiteindelijk geen sterke wijziging inhoudt van de 
bestaande uitstapregelingen. Men rekende hier vooral op een 'aan 
moedigende' aanpak, waarvan het effect zichtbaar is, maar voorals 
nog relatief beperkt blijft. 

In Vla~nderen werden ook beslissingen genomen met het oog op een aangepaste 
act,venng van mensen boven de vijftig, maar het is te vroeg om te zeggen wat de 
impact ervan is. 
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Activering werd het motto zowel voor werkzoekenden a~s voor 
xnensen met een leefloon. Terwijl het beleid met betrekking tot 

rkzoekenden in 2004 in zekere zin 'genationaliseerd' werd (en dus 
":'e zekere mate geüniformiseerd), werd het activeringsbeleid voor 
rn h ·d leefloontrekkers op een volledig gedecentraliseerde leest gesc ~e1 . 

De vraag is nu wat de resultaten zijn van dit model. De ultieme 
lakmoestest voor dit beleid is in principe dubbel. Ten eerste: hoe 
veel mensen zijn aan het werk, in fatsoenlijke jobs? Ten tweede: 
hoeveel mensen leven in armoede? Ik voeg hier nog een andere toets- 
steen toe: hoeveel mensen leven met een leefloon? . 

Ik snijd eerst dit laatste punt aan. Bij het begin van de regenng 
Verhofstadt I werd de ambitie geformuleerd om het aantal mensen 
met een leefloon ( dat waren er toen 7 4.000) op vijf jaar tijd met een 
derde te verminderen. Tot 2002 zette zich een opmerkelijke daling 
in maar sindsdien is er sprake van een stijgende tendens, met onge 
veer 

90
.ooo leefloners in België vandaag. Op basis van de laatst be 

schikbare cijfers kun je voor Vlaanderen spreken van een status-quo; 
in Wallonië steeg hun aantal met ongeveer 15 %, terwijl de toe~ame 
in het Brussels gewest spectaculair was (meer dan een verdubbe~ing). 
Je zou kunnen stellen dat deze cijfers, in een context _v~n ~roeiende 
maatschappelijke complexiteit (en dus toegenomen nsico sop mar 
ginalisering) en van een omvangrijke re~laris~tie van mensen zon 
der papieren, niet wijzen op een totale mislukking van he~_b:oogde 
beleid. Daar is iets van aan. Maar tegelijkertijd blijft de st1Jging van 
het aantal leefloners een maatschappelijk falen van eerste orde. 

De officiële armoedecijfers, die België verzamelt in het kader van 
de Lissabon-doelstellingen, tonen een stagnatie: het aantal mensen 
dat leeft in een gezin met een inkomen dat lager ligt dan 60 % van 
het mediane inkomen, schommelt sinds 2003 rond de 15 %. Inzak~ 
armoedebestrijding behoren we echter niet meer tot de_ 'kopgroep 
van Europa; een aantal landen doet het vandaag, qua sociale bescher 
ming, beter dan België. Een succes is dit dus niet. . 

Wanneer we naar de evolutie va~ de werkzaamheid tussen 1999 
en 

2009 
kijken, dan valt binnen België op hoe sterk de werkz_aam 

heid bij vrouwen stijgt voor alle leeftijdsklassen tus_sen ve.~rt1g :n 
vierenzestig jaar. Wat de leeftijdsgroepen tussen veertig en v1Jfe_nv1J~: 
tig jaar betreft, is met name de stijging van de werkzaamheid b1J 
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laaggeschoolde en middengeschoolde vrouwen zeer uitgesproken 
(met name in Vlaanderen). Er zijn twee plausibele verklaringen. 
Vooreerst is er een natuurlijk 'cohorte-effect', het ouder worden en 
aan ~-et werk blijven van de toegenomen groep vrouwen die op jonge 
leeftijd begonnen te werken. Vervolgens is er wat de laaggeschool 
de vrouwen betreft, met name in Vlaanderen, de impact van de 
dienstencheques. De ontwikkeling van de dienstencheques bracht 
in Vlaanderen werkelijk een 'knik' teweeg in de curve van de werk 
zaamheidsgraad van vrouwen; zonder het dienstenchequecircuit 
zou dit effect er niet geweest zijn en zou de werkzaamheidsgraad 
van laaggeschoolde vrouwen in Vlaanderen vandaag misschien niet 
veel hoger zijn dan in 1999. 

De vooruitgang tussen 1999 en zooq voor laaggeschoolde vrou 
wen boven de veertig jaar contrasteert sterk met de positie van an 
dere groepen van laaggeschoolden op onze arbeidsmarkt. In Vlaan 
deren zijn laaggeschoolde mensen boven de vijfenvijftig aanzienlijk 
minder aanwezig op de arbeidsmarkt dan elders in Europa (wan 
neer we ons baseren op het gemiddelde van de EU-15); in Wallonië 
hebben laaggesch<?olden in eender welke leeftijdscategorie veel 
minder kans op werk dan elders in Europa. Deze realiteit is tussen 
1999 en 2009 relatief weinig veranderd. Als je de kansen die laag 
geschoolde mensen in Vlaanderen en Wallonië krijgen en de kansen 
die ze elders krijgen vergelijkt, dan komen Vlaanderen en Wallonië 
vandaag slechter uit deze vergelijking dan tien jaar terug. 

Men moet deze cijfers vanzelfsprekend voorzichtig interpreteren. 
~e maatschappelijke positie van 'laaggeschoolde mensen' is in 2009 
met meer dezelfde als de maatschappelijke positie van 'laaggeschool 
de mensen' in 1999, en datzelfde geldt ook voor de positie van mid 
dengeschoolde en hooggeschoolde mensen. In 1999 was 43 % van de 
Belgische populatie die in beeld wordt gebracht in deze cijfers laag 
geschoold; in 2009 was dat aandeel gedaald tot 29 %. De laagge 
schoolden van 2009 zijn in die zin vermoedelijk meer 'in verdruk 
king' op de arbeidsmarkt dan de laaggeschoolden van 1999. In de 
EU is overal dezelfde evolutie opgetreden, met dit verschil dat in 
1999 het gemiddelde aandeel van de laaggeschoolden iets lager lag 
in de EU dan in België, terwijl het in 2009 in de EU gemiddeld iets 
hoger ligt dan in België: ons land haalt een scholingsachterstand in. 
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In de leeftijdscohorten boven vijfenveertig jaar is de werkzaam 
beidsgraad over het algemeen significant gestegen tussen 1999 en 
09 (wanneer we onze huidige prestaties met ons eigen verleden be- 

20 bliif kijken), maar in vergelijking met het gemiddelde van de EU-15 IJ t 
de achterstand in werkzaamheid van oudere werknemers zeer groot. 

Is het zinvol onze werkzaamheidscijfers te vergelijken met het 
emiddelde van de EU-15? Waarom zouden we ons blind staren op 

gen moving target - want dat is de arbeidsmarkt van de EU? Volstaat 
het niet om te kijken naar de evolutie van de cijfers over de tijd in 
België en zijn gewesten, om vast te stellen waar er bij ons vooruitgang 
is en waar niet? De vergelijking met andere EU-landen stelt proble 
men, onder meer omdat de realiteit van 'laaggeschoold zijn', 'mid 
dengeschoold zijn' en 'hooggeschoold zijn' in de verschillende lan 
den niet dezelfde is, gezien de verschillen in de onderwijsstelsels en 
de verschillen in onderwijsprestaties. Maar om meerdere redenen is 
de vergelijking met de gemiddelde evoluties in de EU toch zinvol. 
Ze illustreert verschillen in het sociale bestel, die samenhangen met 
beleidskeuzes die in het verleden gemaakt zijn. Ze geeft een onder- 
grens aan voor wat onze ambitie zou kunnen zij~. . 

De conclusie uit al deze cijfers is dat de Belgische arbeidsmarkt 
tijdens de voorbije tien jaar geen 'bevroren landschap' ~as. Er zijn 
successen geboekt, met name de toename van de vrouwelijke tewerk 
stelling, en die successen hangen samen met beleidskeuzes .. De 
dienstencheques zijn een voorbeeld van een succesvolle hervormmg, 
met grootschalige impact op de arbeidsmarkt. Men kan hier gewa 
gen van een verschuiving in het sociale model, in de richting van 
meer dienstverlening en tewerkstelling voor laaggeschoolden. Het 
originele van deze Belgische piste is dat dit niet gebeurde via ~e col 
lectieve sector zoals in het Scandinavische voorbeeld, maar m een 
sterk gesubsidieerde private sector. Voor de overheidsbegroting is 
dit natuurlijk ook wel een dure operatie. 

Naast de vaststelling van enkele positieve evoluties, zijn er echter 
twee grote 'maren'. 

Vooreerst bleven grote knelpunten op onze arbeidsmarkt bestaan: 
de positie van laaggeschoolden (vooral in Wallonië, maar niet al 
leen daar) en van ouderen. Het gaat om hardnekkige tegenstellin 
gen tussen 'insiders' en 'outsiders' op onze arbeidsmarkt, maar om- 
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dat Vlaanderen, Wallonië en Brussel niet hetzelfde profiel hebben, 
is het niet eenvoudig om eenduidige oorzaken aan te duiden. Het 
activeringsbeleid moet verder versterkt worden en nog beter afge 
stemd op verschillende regionale en lokale realiteiten. Maar we zul 
len ons ook moeten bezinnen over onze arbeidswetgeving (met 
name de mogelijkheden tot vervroegde uittrede, die in het Genera 
tiepact niet ingrijpend veranderd zijn; en de vaststelling dat voor 
sommige groepen de ontslagbescherming zeer sterk is, terwijl ze 
~oor anderen zwak is) en over tekorten in het onderwijs (ongekwa 
hficeerde en verkeerd gekwalificeerde uitstroom). Maar de analyse 
van deze knelpunten moet ook economisch zijn: blijven de kosten 
van arbeid voor laaggeschoolden niet te hoog in vergelijking met 
de mogelijke marktopbrengst bij hun tewerkstelling, met name in 
Wallonië en Brussel, maar misschien ook in Vlaanderen - ondanks 
de inspanningen die reeds gebeurd zijn inzake lastenverminderin 
gen? Het activeringsbeleid, dat ten aanzien van de werkzoekenden 
flankerend was eerder dan financieel en naar de ouderen toe vooral 
'aanmoedigend', heeft deze harde economische gegevens niet we 
zenlijk veranderd. 

Het tweede 'maar' betreft de budgettaire kostprijs van het tewerk 
stellingsbeleid. Die lag vaak hoog. Ik heb het dan niet alleen over 
de lastenverminderingen, maar ook over de dienstencheques en 
over een aantal 'aanmoedigende' maatregelen die netto misschien 
~eer kosten aan de begroting dan ze opbrengen. Die hoge kostprijs 
is soms moeilijk te vermijden, maar soms ook het gevolg van een 
~~brek aan consequentie. Zo heeft het weinig zin om met belang 
rijke algemene lastenverminderingen over de brug te komen, als er 
geen volgehouden vorm van loonmatiging is. Daarmee neem ik niet 
de stelling van de werkgevers over dat we vooral een probleem van 
loonkosten hebben in dit land ( ook daar zit nogal wat eten en drin 
ken in en hoort nuance). Maar de lastenverminderingen hebben te 
vaak moeten dienen om sociaal overleg vlot te trekken. Nu de dien 
stencheques zo sterk ontwikkeld zijn, zou men zeker de betere ver 
dieners daar iets méér voor mogen aanrekenen; een fiscale aftrek 
voor dienstencheques is echt wel zinloos. 

Meer in het algemeen lijdt het Belgische en Vlaamse beleid soms 
aan een gebrek aan consequentie en consistentie. Joris Ghysels en 
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Wim Van Lancker (2010) stellen vast dat de middelen die de over 
heden inzetten voor kinderopvang in Vlaanderen twee keer meer 
ten goede komen aan de gezinnen met de 20 % hoogste inkomens 
dan aan de gezinnen met de 20 % laagste inkomens. In Zweden 
geldt precies het omgekeerde patroon. Dat illustreert dat h~t mat 
theuseffect dat Bea Cantillon terecht aanklaagt met betrekkmg tot 
de Vlaamse kinderopvang geen onvermijdelijkheid is. Het hangt 
mijns inziens samen met twee factoren. Enerzijds is de participatie 
van vrouwen op onze arbeidsmarkt nog steeds beperkter dan in 
Zweden (als je naar alle leeftijdsgroepen kijkt), waardoor er in Vlaan 
deren meer ruimte blijft voor informele kinderopvang bij groot 
ouders. Anderzijds is er de zeer consequent uitgebouwde kinder 
opvang in Zweden. Kinderopvang is daardoor in Vlaanderen een 
beleid dat - relatief gesproken - sterk ten goede komt aan een be 
ter verdienende, goed geschoolde middengroep. Omgekeerd blijft 
een belangrijke groep laaggeschoolde mensen afhankelijk van uit 
keringen. Je zou, met enig cynisme misschien, kunnen stellen dat 
zo een vorm van 'wederkerigheid' in ons beleid tot stand komt. 
Maar dit is geen gezonde vorm van wederkerigheid, want ze dient 
de maatschappelijke samenhang niet en bereidt ons niet voor op de 
uitdagingen van de toekomst, die vereisen dat nog meer mensen 
aan het werk gaan. De 'én-én-ambitie' waarover ik het eerder had 
( én stevige sociale bescherming én succesvolle sociale investering) 
moet op een bredere basis gestoeld worden. Ons land heeft hervor 
mingen nodig inzake het sociale en het werkgelegenheidsbeleid. 
Om meer mensen aan het werk te krijgen, zullen we gebaande pa 
den moeten verlaten. De vraag is nu hoe deze vaststelling - die een 
oproep is tot ambitie om te hervormen - zich verhoudt tot ons uit 
gangspunt: gelijkheid, verantwoordelijkheid en wederkerigheid. 
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Wederkerigheid, landelijk en lokaal 

De actualiteit van herverdeling, en dus wederkerigheid 
Ik begon deze bijdrage met een uitgangspunt: gelijkheid. Dat is 

voor mij een fundamenteel moreel en sociaal beginsel. Dat beginsel 
nastreven in de praktijk veronderstelt een hoog niveau van sociale 
bescherming, naast een consequent sociaal investeringsbeleid. In 
een periode van budgettaire sanering, die voor ons ligt, komen deze 
uitgangspunten vanzelfsprekend onder druk. We mogen moeilijke 
vragen daarbij niet uit de weg gaan. Zo kun je je de vraag stellen 
hoe zwaar het gelijkheidsbeginsel weegt als je het bij het maken van 
beleidskeuzes moet afwegen tegen andere maatschappelijke uitda 
gingen, zoals bijvoorbeeld de opwarming van het klimaat. Veron 
derstel dat het bestrijden van de opwarming zo'n grote budgettaire 
inspanning vraagt van de overheid dat we nu een beetje moeten in 
leveren op de kwaliteit van de sociale bescherming, zouden we dat 
niet aanvaarden? 

We mogen niet op een naïeve manier ontkennen dat de komende 
jaren andere beleidsuitdagingen dan het strikt sociale zeer hoog op 
de agenda zullen staan, zoals energiebeleid en industriële innova 
tie, en dat deze uitdagingen qua beleidsaandacht en budgettaire 
middelen zullen concurreren met het sociale. Maar de redenering 
moet mijns inziens toch andersom gemaakt worden. In welk type 
van samenleving is het a priori eenvoudiger om de opwarming van 
het klimaat effectief te bestrijden: in een egalitaire samenleving of 
een inegalitaire samenleving? Het lijkt me gemakkelijker om klimaat 
beleid te voeren in een meer egalitaire samenleving. Maatregelen 
om de klimaatproblematiek aan te pakken zullen gedragssturend 
moeten zijn; soms zal het nodig zijn bepaalde vormen van consump 
tie duurder te maken. Denk bijvoorbeeld aan 'slim rekeningrijden', 
dat de milieubelasting door het verkeer vertaalt in een prijs: dit lijkt 
me een uitermate wenselijk scenario om de uitstoot van het verkeer 
aan banden te leggen. Of neem de prijs van energiedragers: als we 
de CO2-uitstoot sterk aan banden willen leggen, zijn prijsverhogin 
gen van de energiedragers onvermijdelijk. Maar in een inegalitaire 
samenleving is het moeilijker om daarvoor een draagvlak te vinden. 
Rijke mensen worden immers minder beknot in hun vrijheid om 
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mobiel te zijn en energie te verbruiken wanneer de prijzen daarvoor 
omhoog gaan dan mensen met een middeninkomen; hun persoon 
lijk budget is zo groot dat ze het relatief gemakkelijk kunnen her 
schikken om duurdere mobiliteit en energie te betalen. En zeker 
voor arme mensen is het verhogen van de prijs van mobiliteit en 
energie sociaal nefast. Wie een draagvlak wil vinden voor bijvoor 
beeld rekeningrijden, zal moeten uitleggen dat dit sociaal aanvaard 
baar is. Dat veronderstelt dat de inkomensverdeling niet al te scheef 
is. Als de inkomensverdeling erg ongelijk is, dan is het principe 'de 
vervuiler betaalt' snel vertaald in 'de betaler mag vervuilen'. 

Dit argument kan veralgemeend worden. Of het nu gaat om 
onderwijsbeleid, gezondheidsbeleid, justitiebeleid, milieubeleid ... 
inegalitaire samenlevingen maken beleid moeilijker. Sterker nog: 'gelijke 
kansen' is iets anders dan 'gelijke resultaten', en gelijke resultaten zijn 
geen doel op zich, maar gelijke kansen realiseer je veel moeilijker in 
een samenleving waar de resultaten zeer ongelijk verdeeld zijn. 

Wie zegt dat herverdelen hoog op de agenda moet staan, heeft 
daarmee een reeks vragen nog niet beantwoord. Wat willen we eer 
lijk verdelen? Gaat het alleen over inkomen? Of ook over gezond 
heidsstatus? Autonomie? Redeneren we Rawlsiaans? Is met andere 
woorden de toetssteen van rechtvaardigheid de situatie van de zwak 
ste groep in de samenleving? Of vinden we een te grote inkomens 
spanning hoe dan ook een probleem, zelfs al helpt het de zwakkere 
groepen niet vooruit dat we de topinkomens verminderen? De 
plaats ontbreekt om op al deze vragen in te gaan. Twee bedenkin 
gen wil ik wel onderstrepen. De eerste is vooral zelfkritisch. In het 
verleden hebben politieke verantwoordelijken, zoals ik, wel eens 
gezegd dat extravagant hoge topinkomens ons weliswaar stoorden, 
maar dat het confisqueren en herverdelen van deze topinkomens 
maar heel weinig extra inkomen zou mogelijk maken voor de mid 
den- en lage inkomens. De wet van de grote getallen maakt dat je dan 
kruimels uitdeelt. Met andere woorden, wie zich opwond over top 
inkomens had het over een kwestie met veel symbolisch maar wei 
nig praktisch belang. We zijn daardoor de aandacht verloren voor 
de inkomensvorming in de toplaag van de samenleving. Dat ver 
klaart onder meer waarom we zo laat tot het inzicht zijn gekomen 
dat de wijze waarop bonussen voor managers berekend worden, zo 
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fout is. Meer ten gronde denk ik dat het in de samenleving van mor 
gen absoluut nodig zal zijn om een 'fairness code' in ere te herstellen 
waarbij wat mij betreft inkomens aan de bovenkant ook kritisch 
bekeken worden en daadwerkelijk aangesproken worden om méér 
te herver~elen. Dat zal nodig zijn om een draagvlak te creëren in de 
samenleving voor noodzakelijke hervormingen, met name wanneer 
we aan de middengroepen in de samenleving inspanningen zullen 
~~eten vrag~n die ook de vorm aannemen van koopkrachtoffers, 
b1toorbe~ld in het kader van de ecologische transitie en de budget 
taire sanering. 

De tweede bedenking sluit daarbij aan, maar stelt de vraag posi 
tief. Waarop willen we een gedeeld gevoel van rechtvaardigheid in 
de samenleving van morgen baseren? In vroegere debatten over so 
ciale zekerheid werd vaak de nadruk gelegd op het feit dat het ver 
standige eigenbelang - ook van betere verdieners - hen gehecht 
zou maken aan de sociale zekerheid, op voorwaarde dat ze zelf 
genoeg 'opbrengst' zouden zien van hun bijdragen wanneer ze ge 
troffen worden door een risico. De mensen die dit argument han 
teerden ter verdediging van het stelsel van de sociale zekerheid von 
den het daarom belangrijk dat uitkeringen een voldoende sterke band 
zouden hebben met de levensstandaard van mensen voor het voor 
doen van een risico. Een voldoende sterk 'verzekeringsprincipe' zou 
garan_t ~ta~n voor_ de legitimiteit van het stelsel. Te veel (inkomens) 
selectiviteit zou mt den boze zijn. Er schuilt veel homo economicus in 
dit argument: h~t g~at over het rationele individuele eigenbelang. 
In de mate dat Je dit argument kunt gebruiken om het draagvlak 
voor de welvaartsstaat te onderhouden, is het mijns inziens zeer 
nuttig. De vraa~ is of het klassieke verzekeringsprincipe in de nabije 
toekomst weer m ere hersteld kan worden. Ik betwijfel dat. Betekent 
dat d_an het einde van de legitimiteit van de welvaartsstaat? Dat lijkt 
me met zo. 

Het is mijn overtuiging dat we een beroep kunnen en moeten 
doen op de homo reciprocans, de mens die in staat is tot solidariteit 
~n. herverdelen, op voorwaarde dat er voldoende 'wederkerigheid' 
rs in de samenleving, maar die 'wederkerigheid' ook ruim kan op· 
vatten. De homo reciprocans is een beetje zoals de homo economicus: 
hij ziet graag 'iets terug' voor 'zijn geld' (of zijn inspanning), maar 
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hii hanteert geen kruideniersschaal en hij ziet dat 'iets terug' ook 
b;eder dan de homo economicus. Hij vindt de eigen verantwoorde· 

l .. kheid van mensen belangrijk, maar hij is ook vatbaar voor mede 
IJ h"" dogen wanneer andere mensen erg kwe~_sbaar zijn'. ook al zou _1J 
die kwetsbaarheid misschien kunnen wijten aan eigen keuzes die 
deze andere mensen ooit gemaakt hebben. Ik denk dat mensen be· 
reid zijn om nettogevers te zijn en te blijven in de samenleving, op 
voorwaarde dat ze zien dat met 'hun geld' maatschappelijke pro· 
blemen, zoals armoede en werkloosheid, daadwerkelijk aangepakt 
worden ('er worden geen bodemloze emmers gevuld'), en op voor· 
waarde dat diegenen die hulp krijgen, waar mogelijk en waar rele· 
vant zelf ook inspanningen doen om van die hulp iets te maken. Maar 
ook op basis van mededogen ten aanzien van grote kwetsbaarheid. 
Dat alles is een vorm van wederkerigheid. Dat we van mensen die 
begenadigd zijn door het lot, erg getalenteerd of in een geprivilegi· 
eerd milieu geboren, verwachten dat ze datgene wat ze meegekre 
gen hebben ook inzetten voor het goed van de samenleving, is een 
ander aspect van wederkerigheid. Wederkerigheid is mijns inziens 
een fundamenteel bindmiddel in de samenleving. Wederkerigheid 
doet onder meer een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van 
mensen, maar zou een rijker begrip moeten zijn dan het nogal 
strakke 'rechten-en-plichten'vdiscours. En wederkerigheid zou een 
houding moeten zijn die we niet alleen eisen van de zwakken in de 
samenleving maar ook van de sterken. 

Wederkerigheid houdt de mogelijkheid in dat mensen het ook als 
hun verantwoordelijkheid zien om iets 'af te staan' aan de samen· 
leving. Om het met de beroemde uitdrukking van de Britse sociaal 
onderzoeker Richard Titmuss te zeggen: wederkerigheid houdt de 
mogelijkheid in van gi,.ft relationships (zoals het vrijwillig en belange 
loos afstaan van bloed, wat het voorbeeld was dat Titmuss gebruikte 
om te stellen dat commercialisering van menselijke relaties tot inferi 
eure sociale resultaten leidt). In deze zin is het gezegde 'voor wat 
hoort wat' te kort door de bocht, als het uitdrukking wil geven aan de 
fundamentele idee van wederkerigheid. Niet elke bijdrage die mensen 
leveren aan de samenleving moet rechtstreeks beantwoord worden 
door een persoonlijk voordeel. Wie dat principe hanteert, zal eindi 
gen bij een schrale opvatting over solidariteit, zoals Titmuss stelde. 
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De stad als verbindingsstad 
Om meerdere redenen krijgt lokaal beleid in de nieuwe wel 

vaartsstaat, zoals ik die opvat, een belangrijke rol. Vooreerst is 
maatwerk beter mogelijk in lokaal beleid. Daarnaast kan het lokale 
bestuursniveau een grote rol spelen in het leggen van dwarsverbin 
dingen die nodig zijn om alle facetten van beschermings· en sociaal 
investeringsbeleid op elkaar af te stemmen. In deze inleiding on 
derstreepte ik vooral de complexe uitdaging inzake activering, waar 
een duidelijke beleidsvisie nodig is over de rol van het lokale be 
stuur. Maar je kunt vele andere voorbeelden geven. Denk aan de 
lokale regie met betrekking tot kinderopvang. Of het beleid dat ge 
voerd moet worden om de regelmatige participatie van kleuters in 
het kleuteronderwijs te bevorderen. Om dat goed te doen is samen 
werk~~g nodig tussen de Lokale Overlegplatforms voor Gelijke On 
derwijskansen, de lokale verantwoordelijken van Kind & Gezin, de 
OCMW-consulenten die probleemgezinnen kennen ... Een ander 
voorbeeld betreft het spijbelbeleid, waar lokale welzijnswerkers, de 
lokale politie en onderwijsverantwoordelijken samen kort op de bal 
moeten spelen. Onderwijs is een domein bij uitstek waar een stad 
een regierol kan opnemen, waarbij alle onderwijsnetten op gelijke 
voet worden behandeld. Het is niet toevallig dat ik als minister van 
Onderwijs een decreet Lokaal Onderwijsbeleid op punt stelde. 
Goed stedelijk beleid is dus verbindingsbeleid. 

De stad is niet alleen uitstekend geplaatst om beleidsdomeinen 
met elkaar te verbinden, de stad is ook goed geplaatst om mensen 
met elkaar te verbinden. In de samenleving die gestalte gaf aan de 
klassieke sociale zekerheid kwam maatschappelijke samenhang - 
zeker in België - tot stand in het kader van een actief, zuilgebonden 
verenigingsleven. De tijd waarin zuilgebonden sportclubs, toneel 
en zangverenigingen, fanfares en harmonieën deze rol speelden is 
voor een groot deel voorbij. Nu kan de stad ervoor zorgen dat men 
sen elkaar ontmoeten; en dat doen vele steden en gemeenten ook 
al is het maar door een goed gevulde kalender van feestelijkheden'. 
Steden zijn uniek geplaatst om daarin een meerwaarde te bieden. 
In, ,d~ migratiesamenleving die we vormen, voelen ongetwijfeld 
meer mwoners van Antwerpen zich 'Antwerpenaar' dan er inwoners 
zijn die zich 'Vlaming' voelen. Die gedeelde lokale band heeft een 
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enorme potentie, op voorwaarde dat hij ook wordt omgezet in een 
lokale ervaring van sociale samenhang. Deze potentie is ook van 
belang vanuit het perspectief van de Vlaanderen-brede sociale sa 
menhang die we nodig hebben. Hij vormt er als het ware de lokale 
opstap voor. . . 

De stad kan een echte verbindingsstad worden, m alle betekenis 
sen van het woord, wanneer wederkerigheid een praktische, lokale 
betekenis krijgt. Dat is de uitdaging waarop Patrick Janssens in de 
volgende hoofdstukken van dit boek een antwoord zoekt, waarop 
elke burgemeester een antwoord moet zoeken. Eerder schreef ik 
dat wederkerigheid niet alleen een beroep mag doen op de verant 
woordelijkheidszin van wie zwak staat in de samenleving, maar ook 
op die van wie sterk staat. Wegens de specifieke sociale opd.rachten 
van lokale besturen ligt de klemtoon in wat volgt sterk op wie maat 
schappelijk zwak staat. Dit mag niet de indruk wekken dat weder· 
kerigheid in de bredere samenleving een eenrichtingsverkeer vormt. 
En wanneer we omgaan met mensen die zwak staan in de samen· 
Ieving, veronderstelt wederkerigheid een correct evenwicht tussen 
begrip voor menselijk falen en oog voor kwetsbaarheid, de noodza 
kelijke sociale bescherming die je moet garanderen, en de eisen die 
je aan mensen stelt in ruil voor dienstverlening e~ met name ~oor 
de investeringen die je doet in hun toekomst. Dat Je steeds opmeuw 
genuanceerde afwegingen maakt, sluit niet uit dat een lokale over 
heid kordaat optreedt om verwachtingen ten aanzien van mensen 
duidelijk te maken. In een samenleving waar geen excessieve onge 
lijkheid heerst tussen rijk en arm, is een beroep op persoonlijke ver· 
antwoordelijkheid legitiem en effectief. In zo'n samenleving kan 
een sociaal investeringsbeleid, dat ook steunt op persoonlijke aspi 
ratie en verantwoordelijkheid, goed gedijen. 

Waar begint en waar stopt de verantwoordelijkheid van het indi 
vidu? Het blijft een evenwichtsoefening die nooit af is. Dat even 
wicht laat zich niet vatten in eenvoudige vuistregels. En dat is een 
reden te meer om het lokale niveau hier ruime mogelijkheden te 
geven, omdat op dat lokale niveau maatwerk en snelle bijsturing 
van dat maatwerk kán. 

Een verbindingsstad is een stad die investeert. Een rode draad 
door mijn betoog was dat sociaal beleid meer dan vroeger een in- 
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vesteringsbeleid moet zijn. Steden hebben veel belang bij deze in 
vesteringsklemtoon in het sociale beleid: het zijn met name steden 
waar de nood aan onderwijs en kinderopvang nu het snelst groeit. 
Stadsbesturen zouden dus, vanuit hun welbegrepen eigenbelang, 
vurige aanhangers moeten zijn van de nieuwe welvaartsstaat die ik 
geschetst heb. Nu heb ik deze sociale investeringsgedachte tot hier 
zeer individueel ingekleurd: het leek alleen te gaan om investerin 
gen in het individuele kapitaal van individuele mensen. Het sociaal 
beleid van de toekomst moet echter ook op een andere manier een 
investeringsbeleid zijn. In een individualiserende samenleving moe 
ten we meer dan vroeger doelbewust investeren in sociale samen 
hang, in sociaal kapitaal. Daarin hebben steden een bijzondere ver 
antwoordelijkheid, die anderen niet kunnen overnemen. Is dat 
geen mooie vorm van wederkerigheid? De stad van de toekomst heeft 
een investerende, nieuwe welvaartsstaat nodig. De nieuwe welvaartsstaat 
heeft de verbindingsstad nodig, de sociale investeerder bij uitstek. 

VOOR WAT HOORT WAT 

Patrick Janssens 


