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Voor mijn moeder 

Annie Hemerijck-van Dam (1923) 
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Mijnheer de Rector Magnificus, zeer gewaardeerde toehoorders, 

 

1. Economische crises en regimeverandering  

Diepe economische crises zijn momenten van politiekinstitutionele waarheid. In de nasleep 

van zowel de Grote Depressie in de jaren dertig van de vorige eeuw, alsook van de Grote 

Stagflatie crisis in de jaren zeventig, veertig jaar later, veranderde de maatschappelijke orde 

in de westerse wereld fundamenteel van karakter. De ervaringen van depressie, 

massawerkloosheid, armoede, politieke polarisatie, geopolitieke en instabiliteit en de 

catastrofe van de Tweede Wereldoorlog zette regeringen in West-Europa en Noord-Amerika 

aan tot de vestiging van een ‘gemengde economie’ na 1945. Voortaan aanvaarde de overheid 

centrale verantwoordelijkheid voor het ‘temmen’ van de financiële markten en het 

‘beteugelen’ van de sociale risico’s van de moderne industriële markteconomie. Door zich 

verplichtend in te zetten voor volledige werkgelegenheid, ouderdompensioenen, kwalitatief 

hoogstaand onderwijs en gezondheidszorg voor iedereen, veranderde de relatie tussen de 

politiek en de economie fundamenteel van karakter. Volledig nieuw was dat sociale 

grondrechten constitutioneel werden verankerd om de formele gelijkheid van burgers 

materieel te onderbouwen in de democratische rechtsstaat (Marshall, 1950; Esping-Andersen 

1999). In tegenstelling tot vooroorlogse tegenstellingen bracht de verzorgingsstaat 

verschillende politieke bewegingen en sociaaleconomische klassen dichter bij elkaar. 

Werkgevers beloofden voldoende werkgelegenheid voor (mannelijke) arbeiders te creëren. 

Werknemersorganisaties lieten hun traditionele eis van de socialisatie van de productie varen 

in ruil voor medebestuur in de arbeidsverhoudingen, inkomenspolitiek en de sociale 

verzekeringen (Crouch, 1999). Brede liberale, christendemocratische en 

sociaaldemocratische volkspartijen steunden allemaal de actieve rol van de overheid in de 

economie. Ook de naoorlogse Europese samenwerking moet in het licht worden gezien van 

de twee decennia (geo)politieke spanning en chaos die eraan vooraf gingen. De Europese 

Gemeenschap moest een einde maken aan het oorlogszuchtige nationalisme van het 

Interbellum, door de verschillende economieën van de Beneluxlanden, Italië, en vooral 

Duitsland en Frankrijk, hechter met elkaar te verbinden. Beide grote projecten van 

institutionele ordening – de nationale verzorgingsstaat en de Europese gemeenschap – 

waren ongekend succesvol in termen van verdere democratisering, economische voorspoed, 

volledige werkgelegenheid, meer evenredige inkomensverdeling en een demografische 

babyboom (Ruggie, 1982). Petje af voor naoorlogs social engineering! 

 

De nasleep van de tweede oliecrises in 1979 was een volgend moment van maatschappelijk 

herontwerp. Hoge inflatie, stijgende werkloosheid en lage groei vormden de aanleiding tot 

een institutionele breuk met de naoorlogse sociaaleconomische orde. De hang naar stabiliteit 
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gedurende de wederopbouw was doorgeslagen naar institutionele inertie. De recessie aan het 

begin van de jaren tachtig zette aan tot een ‘Gestalt-switch’: Waar in de voorgaande periode 

van het ‘ingebed liberalisme’ de markt als beleidsobject beteugeld moest worden, werd vanaf 

1980 marktliberalisering omarmd als de zaligmakende oplossing voor de problemen van de 

uit het lood geslagen overheidsfinanciën, de stagnerende verzorgingsstaat, en Eurosclerose. 

Niet stabiliteit, maar flexibiliteit werd het nieuwe beleidsdevies. De panacee tegen een te veel 

aan collectieve regulering werd gevonden in een strategie van ‘institutionele liberalisering’: 

privatisering, deregulering en verzelfstandiging, versobering van sociale programmas, de 

vervolmaking van de interne markt en de introductie van de EMU (Europese Monetaire 

Unie) (Streeck en Thelen, 2005). En ook dit niet zonder succes. De inflatie werd beteugeld, 

financieringstekorten gingen omlaag, overheidsschulden werden gesaneerd, met op termijn 

als gevolg mooie groeicijfers en fikse werkgelegenheidcreatie. Anders dan in de Verenigde 

Staten, ging de spectaculaire banengroei in Nederland, die in steeds grotere getale werd 

opgeëist door vrouwen, niet gepaard ging met een navenant sterke toename in 

inkomensverschillen en relatieve armoede (Visser en Hemerijck, 1997). De verzorgingsstaat 

zette een stap terug, maar werd niet ontmanteld. Wederom een prestatie van formaat! Eén 

hoera voor de markt, maar ook voor het leervermogen van overheden en sociale partners, is 

hier op zijn plaats. 

 

Vier jaar na de val van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers is evident dat we met de 

Grote Recessie van doen hebben met een crisis van jaren dertig- en jaren tachtig-achtige 

proporties (Hemerijck, 2009). Staan we in de nasleep van de wereldwijde kredietcrisis, na 

drie decennia ruim baan voor liberalisering, aan de vooravond van wederom een ingrijpende 

institutionele transformatie die verder reikt dan het ‘re-reguleren’ van de banken? Aan deze 

prangende vraag wil ik in het komende half uur, vanuit het perspectief van de institutionele 

beleidsanalyse, een bijdrage leveren. Ik zal hierbij vooral aandacht besteden aan de twee 

elementaire institutionele onderdelen van onze maatschappelijke orde, die in de nasleep van 

de financiële crisis politiek danig onder druk staan: de nationale verzorgingsstaat en de 

Europese Unie. Oplopende begrotingstekorten en hogere staatsschulden, noodzakelijk om 

een dramatische meltdown te voorkomen in 2008, dwingen nationale beleidsmakers om fors 

om te buigen. Omdat sociale voorzieningen in EU-lidstaten tussen 16 en 30% van de 

overheidsuitgaven vormen, betekent dat bezuinigingen in belangrijke mate zullen moeten 

worden opgebracht door opnieuw ingrijpende sociale hervormingen. Ondertussen lijkt de 

Europese Unie, voorheen een institutioneel baken van internationale vrede, veiligheid en 

voorspoed, verstrikt te zijn geraakt in een te veel smal economisch beleidsrepertoire. Sinds de 

vervolmaking van de interne markt en de introductie van monetaire unie is er nauwelijks 
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geïnvesteerd in een Europese politiek, die nu imperatief is om de eurocrisis, de meest 

ingrijpende crisis sinds de Grote Depressie, te overwinnen. 

 

Ik vervolg in drie stappen. Allereerst geef ik een korte uiteenzetting van mijn leeropdracht 

institutionele beleidsanalyse. Hierna reflecteer over de toekomst van de nationale 

verzorgingsstaat aan de hand van twee beleidsagenda’s: een versoberingsagenda en een 

toerustingsagenda. Het beleidsdebat in de nasleep van de financiële crisis wordt vooral 

beheerst door een versoberingsdiscours van lagere uitkeringen, hogere premies, meer eigen 

bijdragen, pakketverkleiningen en arbeidsmarktderegulering. Toch is de “evidence base” van 

een toerustingsagenda van gerichte investeringen in kinderen en menselijk kapitaal en de 

ondersteuning van werkende gezinnen, met het oog op het duurzaam verhogen van de 

arbeidsdeelname in een periode van vergrijzing, sterker. Ik sluit af met een meer normatief 

pleidooi om de toerustingsagenda in te bedden in een nieuwe Europese economische politiek 

in de vorm van een “EU sociaal investeringspact”, als aanvulling op – niet ter vervanging van 

– het “fiscale compact” waartoe Europese regeringsleiders in december 2011 besloten.  

 

2. Institutionele beleidsanalyse, de verzorgingsstaat en de Europese Unie 

Beleidsreacties op economische ontwikkelingen – zoals crises – kunnen niet goed worden 

begrepen zonder expliciet de politiekinstitutionele context waarin ze vorm krijgen bij de 

analyse te betrekken. Ingrijpend institutioneel herontwerp moet politiek gearticuleerd, 

maatschappelijk gedragen, en bestuurlijk geëquipeerd worden. Dit was het geval was bij het 

naoorlogse compromis van ‘ingebed liberalisme’ en ook bij de institutionele 

liberaliseringrespons op de stagflatiecrisis vanaf de jaren tachtig. Stabiele intermezzo’s van 

institutionele ontwikkeling worden gekenmerkt door een zekere  “goodness of fit” tussen 

beleidsexpertise, breed gedragen politieke compromissen, ondersteund door robuuste 

bestuurlijke capaciteiten om gedeelde preferenties efficiënt in beleid ten uitvoer te brengen – 

gegeven de stand van techniek, concurrentieverhoudingen, en sociale structuren. Max Weber, 

de intellectuele wegbereider van de moderne institutionele beleidsanalyse zou spreken over 

een “Wahlverwandtschaft”. De hypothetische oriëntatie op een institutionele “goodness of fit” 

tussen beleidsexpertise, politieke compromissen, en bestuurlijke capaciteiten mag echter niet 

eng functionalistisch worden opgevat. De wereld van beleid, economie en politiek is geen 

tabula rasa. Waar je heen gaat hangt af van waar je vandaan komt en dat sluit sommige 

bestemmingen ook uit. Deze historische oriëntatie, die kenmerkend is voor de institutionele 

beleidsanalyse, wordt veelal aangeduid met het begrip ‘padafhankelijkheid’ (path 

dependency). Padafhankelijkheid houdt in dat sociale processen altijd worden 

voorgestructureerd door historisch overgeleverde regels, beleidstradities, politieke stijlen, 

organisatievormen, normen, opvattingen en waarden. Het institutionele effect van bestaande 
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spelregels en vigerende beleid is in wezen tweeledig: enerzijds beperken instituties, zoals de 

bedding van een rivier, bepaalde gedragingen en handelingen. Anderzijds constitueren 

instituties de sociale identiteiten en handelingscapaciteiten waarmee actoren in staat worden 

gesteld om vorm en richting te geven aan hun interacties (Hall en Taylor, 1996; Scharpf, 

1997; Hemerijck, 2000; 2003). De werkhypothese van “goodness of fit” stelt onderzoekers in 

de traditie van de institutionele beleidsanalyse ‘methodologisch-theoretisch’ in staat om de 

relatieve hervormingsontvankelijkheid van politieke systemen op het netvlies te krijgen en 

tevens de mogelijke inhoudelijke richting van toekomstig beleid te duiden met een redelijke 

graad van plausibiliteit.  

 

Vanaf de jaren negentig ontwikkelde de institutionele beleidsanalyse zich tot een van de 

meest invloedrijke theoretische perspectieven in de vergelijkende studie van beleid, dit in het 

bijzonder op de terreinen van de studie van verzorgingsstaat en de dynamiek van Europese 

integratie (Esping-Andersen 1990; Pierson 1994; Hall/Taylor, 1996; Scharpf en Schmidt 

2000a; 2000b; Hall/Soskice, 2001; Moravscik, 1998; Scharpf, 1999; Héritier, 1999; 

Tsoukalis, 2003; Ferrera, 2005; Eichengreen, 2007). De grootste doorbraak in de 

institutionele beleidsanalyse op het terrein van de verzorgingsstaat kwam van de hand van 

Gøsta Esping-Andersen. In zijn magnum opus The Three Worlds of Welfare Capitalism 

(1990) liet hij overtuigend zien hoezeer historische politieke tradities bepalend waren voor de 

naoorlogse architectuur van verschillende typen verzorgingsstaten. Esping-Andersen 

onderscheidt drie clusters van nationale verzorgingsstaten: de Scandinavische, de 

Angelsaksische en de Continentale verzorgingsstaten. Op basis van een analytische en 

empirische verfijning onderscheid ik een viertal analytische clusters van 

verzorgingsstaattypologieën (Ferrera, 1996; Hemerijck en Ferrera, 2004; Hemerijck, 2013). 

 

In de Scandinavische verzorgingsstaten (Denemarken, Finland, Zweden en Noorwegen) 

geldt sociale bescherming als universeel recht van iedere burger op dezelfde basisgaranties. 

De Scandinavische verzorgingsstaten biedt genereuze inkomenszekerheid, een breed scala 

aan publieke maatschappelijke dienstverlening, en een actief arbeidsmarktbeleid gericht op 

een zo hoog mogelijke arbeidsmarktparticipatie voor mannen en vrouwen. De 

Beneluxlanden, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk vormen het cluster van Continentale 

verzorgingsstaten, dat gekenmerkt wordt door een sterke verbinding tussen 

arbeidsmarktpositie en/of familiestatus, gebaseerd op traditionele (kostwinner-status) 

normen en waarden. Eveneens relatief hoge inkomensvervangende uitkeringen zijn qua duur 

en hoogte van de sociale verzekeringen direct gekoppeld aan het arbeidsverleden en de 

gezinssituatie (Van Kersbergen, 1995; Palier, 2010). Vergeleken met de Scandinavische 

verzorgingsstaat kent de Continentale verzorgingsstaat een veel beperkter scala aan 
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maatschappelijke dienstverlening voor werkende ouders. In het Angelsaksische cluster van 

het Verenigd Koninkrijk en Ierland bestaan sterk geïndividualiseerde en relatief lage 

inkomensafhankelijke uitkeringen voor werkloosheid, ziekte en ouderdom, met strikte regels 

voor het recht op bijstand. Maatschappelijke dienstverlening is grotendeels privaat 

georganiseerd, met uitzondering van de publieke NHS (National Health Service). Het 

Mediterrane cluster, bestaande uit Italië, Spanje, Portugal en Griekenland, volgt in de sfeer 

van de sociale verzekeringen het Continentale regime, maar kent ook aantal specifieke 

structuren, die een gefragmenteerde structuur weerspiegelden. Het ontbreken van regelingen 

voor sociale bijstand gaat gepaard met een formele arbeidsmarktstructuur die meer dan in de 

andere regimes strikt gereguleerd is. Verder ontbreekt het aan professionele dienstverlening 

in kinderopvang en ouderenzorg. Familiebanden compenseren hier de tekorten in de 

onderontwikkeling in de formele zorgvoorzieningen (Ferrera, 1996; Guillén, 2002; 2010).  

 

Gelijksoortige ontwikkelingen in de beleidsomgeving van Europese verzorgingstaten – denk 

aan de intensivering van economische internationalisering, de groei van de 

diensteneconomie, de feminisering van de arbeidsmarkt en demografische vergrijzing – 

leiden in verschillende clusters zeer verschillende beleidsproblemen en genereren daarmee 

ook uiteenlopende hervormingspaden (Esping-Andersen, 1996; Hemerijck/Schludi, 2000; 

Huber en Stephens, 2001; Pierson, 2001; Hemerijck, 2013). We leven in wereld van 

meervoudige pad-afhankelijke oplossingen – multiple equilibria – en niet van een ‘one-size-

fits all’ receptuur.  Over afgelopen twee decennia tot aan de vooravond van de financiële 

crisis, was het pad van de Angelsaksische verzorgingsstaat primair gericht op het vergroten 

van de ruimte voor de vrije markt en het versterken van het selectieve karakter van de sociale 

zekerheid, een ontwikkeling die gepaard ging met een fikse groei van de werkgelegenheid. De 

keerzijde van het succes van de Angelsaksische ‘banenmachine’ was een forse toename in 

relatieve armoede door de neerwaartse druk op de lonen. De Continentale verzorgingsstaat 

bleek lange tijd gevangen in een negatieve spiraal van hoge bruto loonkosten en stijgende 

inactiviteit. Een toenemend beroep op de sociale verzekeringen leidde tot een verdere stijging 

van de lastendruk op arbeid en dit belemmerde werkgelegenheidsgroei in de dienstensector. 

In Zuid-Europa werd de continentale ‘inactiviteitsval’ versterkt door  strikte 

arbeidsmarktregulering, waardoor de kloof tussen insiders en outsiders verder werd verdiept 

met als gevolg verdere sociale uitsluiting van vooral jongeren en vooral vrouwen. De 

Scandinavische verzorgingsstaten hebben weten vast te houden aan de combinatie van een 

ruimhartig en voor iedereen toegankelijk stelsel van sociale zekerheid en een versterkt 

activerend arbeidsmarktbeleid. 
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Sociale hervormingen zijn aan de orde van de dag. In veel Europese verzorgingsstaten 

hebben beleidsmarkers in de afgelopen decennia – met wisselend succes – maatregelen 

genomen om processen van economische internationalisering, demografische vergrijzing, 

verdienstelijking en de feminisering van de arbeidsmarkt, met hervormingen in de sociale 

zekerheid, de pensioenen, arbeidsmarktregulering en -beleid, en maatschappelijke 

dienstverlening te begeleiden. Aanvankelijk lag het accent hierbij in de meeste lidstaten van 

de Europese Unie vooral op het doorvoeren van een zekere versobering, later groeide de 

aandacht voor activering en maatschappelijke dienstverlening. Nergens zijn sociale 

hervormingsprocessen gevoerd aan de hand van een nieuwe blauwdruk. Veeleer was sprake 

van min of meer los van elkaar staande - weliswaar doelgerichte - maatregelen die gelaagd en 

cumulatief in elkaar’s verlengde, de functies van verschillende onderdelen van sociaal beleid 

ingrijpend hebben veranderd. Correctie van historisch gegroeide institutionele ‘mismatches’, 

zoals de inactiviteitsval in Continentaal Europa en de diep arbeidsmarktsegmentatie in de 

Mediterrane landen, is echter geen sinecure. Paul Pierson van Berkeley University heeft in 

een aantal belangwekkende publicaties laten zien hoe sociale hervormingen veelal politieke 

patstellingen entameren die institutionele inertie in de hand werken (Pierson, 1994; 1998; 

2001; 2004, 2010). De uitbouw van de verzorgingsstaat, gebaseerd op klassencompromis in 

een periode van economische voorspoed, heeft namelijk plaatsmaakt voor een ‘nieuwe 

politiek’ van gevestigde belangengroepen en professionele organisaties die klaar staan om 

blokkades op te werpen tegen veranderingen die schadelijk zijn voor statusposities in staand 

sociaal beleid. Voeg hieraan de populariteit van sociale programma’s – denk aan de AOW – 

aan toe en het wordt direct duidelijk waarom een frontale politieke aanval op de 

verzorgingsstaat grote politieke risico’s en kosten met zich meebrengen (zie ook 

Clayton/Pontussen, 1998). Anderzijds laat de Europese empirie ook zien dat 

beleidswijzigingen worden gestructureerd door leerprocessen op basis van negatieve 

ervaringen met staand beleid, het verspreiden van nieuwe ideeën en inzichten, en inspiratie 

van over de landsgrenzen . Omdat leerprocessen in hoge mate achter een kwestie zijn van 

‘trial and error’ is succes nooit gegarandeerd. Bij het institutioneel inpasbaar maken van 

ervaringen uit andere landen vindt ook altijd reconstructie plaats, waarbij nieuwe 

beleidsinzichten worden getransformeerd naar bestaande institutionele contexten en vice 

versa (Thelen, 2004). Met inachtneming van incubatie-effecten, verhogen geslaagde 

experimenten weer wel de kansen op bredere regionale verspreiding (Hemerijck, 2013). 

  

De relatie tussen de ontwikkeling van de nationale verzorgingsstaat en de verdieping en 

uitbreiding van de EU, de tweede belangwekkende institutionele innovaties van na de 

Tweede Wereldoorlog, is ambivalent. Er bestaat waarschijnlijk geen ander nationaal politiek 

gevoelig beleidsterrein waarop de principes van subsidiariteit en proportionaliteit met zoveel 
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verve wordt verdedigd als op het terrein van sociaal beleid. De uitbouw van de 

verzorgingsstaat werd bevorderd door een ongekend lange periode van economische groei, 

die mede het resultaat was van nauwere Europese economische samenwerking. Met een 

expansief naar buiten toe gericht economisch beleid van marktverruiming werden de 

lidstaten in de gelegenheid gesteld om met een meer naar binnen gericht sociaal beleid hun 

nationale verzorgingsstaten verder uit te bouwen. Allengs vatte de idee post dat een effectief 

economisch en legitiem sociaal beleid het beste in strikt van elkaar afgescheiden 

supranationale en binnenlandse arena’s vorm kon krijgen. Dit institutionele vergelijk kan 

omschreven worden als het compromis van“Smith abroad” en “Keynes at home” (Ferrera, 

2005). De ironie van Europese integratie is misschien wel dat het onverwachte succes van de 

wederopbouw onder de versterkte geopolitieke samenwerking, de door de oorlog verzwakte 

natiestaten als verzorgingsstaten heeft versterkt, op een manier die verdere politieke 

Europese eenwording op later tijdstip eerder moeilijker dan makkelijker heeft gemaakt. De 

Britse historicus Alan Milward (2000) spreekt hier treffend van de onbedoelde “European 

rescue of the nation state”. Denemarken en het Verenigd Koninkrijk in het bijzonder 

ontwikkelden zich in de jaren zeventig en tachtig tot verklaarde tegenstanders van 

uitbreiding van Europese sociale competenties.  

 

Nadat de beide oliecrises hun tol hadden geëist in termen van verlies aan economische 

dynamiek, concurrentiekracht en financiële stabiliteit, vond op EU-niveau een belangrijke 

heroriëntatie plaats met de lancering van de interne markt en later de invoering van de 

monetaire unie. Deze nieuwe initiatieven, zoals een uniform rente- en wisselkoersbeleid door 

de EMU en daarbij horende budgettaire restricties in het kader van de het Stabiliteit en Groei 

Pact, brachten belangrijke beperkingen met zich mee voor wettelijk toelaatbare 

beleidskeuzen in nationaal sociaal beleid. Verder voedde initiatieven van de Europese 

Commissie, zoals de oorspronkelijke dienstenrichtlijn van Commissaris Bolkestein, een 

perceptie van ‘scheefgroei’ tussen Europese marktordening en nationale 

verzorgingsstaatontwikkeling. Rijke lidstaten zouden hun hoge standaarden van sociale 

zekerheid mogelijk niet langer zouden kunnen handhaven (Leibfried en Pierson, 2000; Offe, 

2003). In een wereld van beleidsconcurrentie was de nationale verzorgingsstaat was 

semisoeverein geworden (Scharpf, 1999).  

 

De redenering dat Europese marktintegratie nationale sociale beleidsintegratie verdringt is  

plausibel, maar hierbij zijn wel een aantal empirische kanttekeningen te plaatsen (Hemerijck 

2007). De vervolmaking van de interne markt en de introductie van EMU heeft in de jaren 

negentig juist een aantal zelfcorrigerende en zelftransformerende krachten binnen Europese 

verzorgingsstaten gemobiliseerd (Levy, 1999; Hemerijck, 2002). Zo heeft de intensivering 
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van het proces van Europese marktintegratie een belangrijke impuls aan de revitalisering van 

sociale pacten tussen werkgeversorganisaties en de vakbeweging in veel Europese landen 

(Ferrera en Gualmini, 2000; 2004; Rhodes, 2003; Hassel, 2006). De stringente macro-

economische eisen verbonden met de EMU, brachten nationale beleidsmakers in Italië, 

Portugal en Spanje ertoe om een begin te maken met de modernisering van de 

arbeidsverhoudingen en sociale zekerheid, naar het voorbeeld van het Nederlandse Akkoord 

van Wassenaar aan het begin van de jaren tachtig (Visser en Hemerijck, 1997; Dølvik, 2004; 

Martin en Ross, 2004). Op het gebied van het werkgelegenheidsbeleid werd maximalisering 

van de werkgelegenheid de nieuwe overkoepelende doelstelling. Hiermee werd afscheid 

genomen van de uitzichtloze weg van het reduceren van het arbeidsaanbod uit de jaren 

tachtig (Marx, 2007). Dit diende ook een budgettair belang. Hoe meer mensen deelnamen 

aan het arbeidsproces, des te groter hun bijdrage aan de betaalbaarheid van een adequaat 

niveau van sociale bescherming zonder de openbare financiën in gevaar te brengen. Op het 

gebied van de sociale verzekeringen resulteerden de veranderingen in macro-economisch 

beleid en de loonpolitieke in een duidelijke verschuiving naar een grotere nadruk op 

activering en re-integratie en versterking van minimuminkomenstandaarden in de sociale 

bijstand (Clasen, 2005). Op het gebied van pensioenregelingen was de belangrijkste trend de 

groei van het aantal (verplichte) bedrijfspensioenen en particuliere pensioenverzekeringen. 

Omslagsystemen (waarbij premies werden ingehouden) werden in toenemende mate 

gecombineerd met regelingen met een kapitaaldekking, en daarmee een sterkere (actuariële) 

samenhang tussen pensioenuitkeringen en -premies (Myles, 2002; Ebbinghaus, 2011). In 

Spanje gingen beperkende maatregelen hand in hand met het verhogen van 

minimumpensioenen. Maatregelen om het combineren van werk en deeltijd pensioneren 

door middel van belastingvoordelen te bevorderen, leidden in Denemarken en Finland tot 

steeds flexibeler pensioneringspatronen en daarmee een relatief hogere arbeidsdeelname van 

oudere werknemers.  

 

Het is opmerkelijk dat in politiek-ideologische zin bleven deze proactieve processen van de 

“zelftransformatie” van nationale verzorgingsstaten in de schaduw van Europese 

marktintegratie bijna onopgemerkt zijn gebleven. Vanaf de eeuwwisseling overheerst in veel 

Europese landen van de EU een groeiend sociaaleconomisch onbehagen. Het heeft het 

sentiment dat verdere Europese economische integratie leidt tot een uitholling van sociale 

voorzieningen, mede door de toevloed van arbeidsmigratie uit de nieuwe lidstaten, heeft zich 

sindsdien snel verspreid. Het populisme heeft hier garen bij weten te spinnen, maar ook het 

politieke centrum is meer eurosceptisch geworden.  

 

3. Tussen versobering en toerusting 



 11 

Sinds het begin van de crisis in 2008 zijn de overheidsfinanciën in meeste EU lidstaten uit 

het lood geslagen. Fors hogere tekorten en grotere overheidsschulden, noodzakelijk om de 

financiële sector te stutten en eerste klappen van vraaguitval te mitigeren, maken sociale 

hervormingen onontkoombaar. Maar ook zonder de financiële crisis, stond de 

verzorgingsstaat onder de fiscale druk vanwege een verder stijgende levensverwachting, 

blijvend lage geboortecijfers, en een babyboomgeneratie die binnenkort massaal pensioneert.  

 

Sociaal beleid als inefficiënt herverdelen 

In het debat over de nieuwe crisis in de Europese verzorgingsstaat zijn twee benaderingen te 

onderscheiden: een versoberingsagenda en een toerustingsagenda. In het kader van de 

versoberingsagenda wordt sociaal beleid primair gezien als een verdelingsvraagstuk. De 

versoberingagenda stuurt op een mix van beleid van begrotingsdiscipline, ombuigingen en 

het aanjagen baancreatie door het versterken van financiële prikkels om mensen te activeren. 

In de zorg, het onderwijs, de inburgering of kinderopvang vertaalt dit zich in het korten en 

versoberen van collectieve voorzieningen en het verhogen van de eigen bijdragen. Kosten 

efficiëntie is geboden om sociaal welzijn, weliswaar op een lager peil, in stand te houden in 

dynamische internationale economische omgeving, waarin een rijk land als Nederland in de 

toekomst zijn brood moet verdienen.  

 

De beleidstheorie achter de versoberingsagenda grijpt terug op de Amerikaanse econoom 

Arthur M. Okun (1975), die sprak over een een big trade-off tussen economische efficiency en 

sociale rechtvaardigheid. Meer van één is minder van het andere. Volgens Okun bestaat er 

een fundamentele uitruil tussen enerzijds solidariteit (royale verzekering en hoge 

uitkeringen) en anderzijds doelmatigheid (goede prikkels voor arbeidsinspanning en 

voorkomen van nalatig gedrag). Vooral in de jaren tachtig was het uitruilperspectief populair. 

Naarmate sociaal beleid de inkomensverschillen kleiner maken, loont het minder voor 

mensen om zich in te spannen om een hoger inkomen te verwerven. Burgers gaan dan 

minder uren werken, doen minder hun best om hogerop te komen, investeren minder in 

opleiding en vaardigheden en kiezen ze vaker voor non-participatie. Royale verzekeringen 

leiden bovendien tot nalatigheid of moral hazard. Processen van economische 

internationalisering en demografische vergrijzing zetten nationale systemen van sociale 

zekerheid verder onder druk, omdat toegenomen factor mobiliteit en vergrijzing de kosten 

van herverdeling verhogen. Dit leidt tot minder welvaart omdat meer bedrijven zich 

verplaatsen naar het buitenland en omdat een toename van inactieve ouderen sociale 

uitgaven opdrijven, resulterend in een lager groeipad en verlies aan concurrentiekracht (De 

Mooij, 2007). Binnen het versoberingsdiscours is de redenering dat een genereuze 

verzorgingsstaat, bij een teruglopende bevolking in een meer dynamischer internationale 
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economische omgeving, financieel onhoudbaar wordt. Duurzame economische groei is alleen 

mogelijk bij een stevige versobering in bestaande sociale arrangementen. Met andere 

woorden: grotere ongelijkheid en meer armoede moet worden geaccepteerd als prijs om 

economisch ons hoofd boven water te houden in de open dynamische kenniseconomie bij een 

teruglopende beroepsbevolking. Solidariteit met de onderkant van de inkomenspiramide kan 

worden gehandhaafd met een gegarandeerd sociaal minimum, die achterblijft bij de 

gemiddelde loonvorming, naast meer selectieve, gerichte inkomensondersteuning (zie ook 

Iversen en Wren, 1998).  

 

Sociaal beleid als (veel) meer dan verzekeren 

Waar vertrekpunt van de versoberingsagenda in de schaduw van geïntensiveerde 

economische internationalisering en demografische vergrijzing neerwaartse druk genereert 

op herverdeling, is de basisidee achter de toerustingsagenda is dat een competitieve 

kenniseconomie in de 21ste eeuw een sterke verzorgingsstaat veronderstelt. Het bestrijden van 

armoede, zeker als die van generatie op generatie wordt overgegeven, leidt tot verspilling van 

menselijk kapitaal. Het toerusten van werkende gezinnen en verbetert de kwaliteit van het 

arbeidsaanbod en -productiviteit in een periode van vergrijzing (Esping-Andersen et al., 

2002; Morel et al., 2012). Het aanknopingspunt van de toerustingsagenda ligt hierbij niet 

zozeer bij de externe uitdaging van economische internationalisering, maar veel meer bij 

problemen die te maken hebben met de endogene erosie van gereguleerde arbeidsmarkten, 

ruimhartige sociale verzekeringen, en kostwinnergezinshuishoudens als belangrijke 

‘institutionele complementariteiten’ van sociale bescherming. In het kader van de 

toerustingsagenda wordt de verzorgingsstaat dan ook niet primair wordt opgevat als 

instrument van verzekering en inkomensherverdeling. Sinds de late jaren negentig wordt in 

een groeiend aantal studies van gerenommeerde auteurs, nationale en internationale 

denktanks opnieuw onderstreept dat inkomensbescherming door sociale verzekeringen, 

vanwege de opkomst van zogeheten ‘nieuwe sociale risico’s’ niet langer afdoende is, zonder 

flink te investeren in de toerusting van burgers, organisaties en instituties (Esping-Andersen 

et al, 2002, NESC, 2005, Lindh en Palme, 2006, WRR, 2006; 2007). “Nieuwe sociale risico’s” 

zijn niet zozeer een product van economische internationalisering, maar eerder een gevolg 

van belangrijke endogene maatschappelijke veranderingen, zoals meer flexibele 

arbeidspatronen, de groeiende arbeidsdeelname van vrouwen, veranderde 

gezinssamenstelling, en vergrijzing; risico’s die vooral laagopgeleide werknemers, jongeren, 

werkende vrouwen, immigranten en gezinnen met kleine kinderen treffen. Denk aan 

atypische contracten, verouderde vaardigheden, en beperkte mogelijkheden voor 

arbeidsdeelname als gevolg van zorgverplichtingen. Een bijzonder verontrustend ‘nieuw 

sociaal risico’ is de sluipende polarisatie tussen werkende rijke en arme gezinnen mede als 
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gevolg van ‘homogamie’, ofwel samenleven met iemand met eenzelfde opleidingsniveau en 

sociale achtergrond. Onderaan de maatschappelijke ladder dreigt armoede en langdurige 

werkloosheid voor lager opgeleide echtparen en vooral alleenstaande moeders. Naarmate de 

ongelijkheid toeneemt, worden tevens de vermogens van gezinnen en ouders om in de 

toekomst van hun kinderen te investeren steeds ongelijker verdeeld, met gevaar van 

schooluitval en achterblijvende cognitieve en sociale ontwikkeling.  

 

De basisredenering achter de toerustingsagenda is betrekkelijk eenvoudig: sociaal beleid is 

in potentie een ‘productieve factor’ van formaat. Economische wendbaarheid veronderstelt 

sociaal weerbare werknemers en burgers. Een open postindustriële kenniseconomie, met 

sterk veranderende samenlevingsvormen en gedifferentieerde arbeidsmarktpatronen, vergt 

andere typen sociale zekerheden dan passieve inkomensbescherming en strikte 

arbeidsmarktregulering, waarmee voorheen mannelijk kostwinnersgezinnen afdoende 

konden worden beschermd tegen de sociale risico’s van de industriële economie. Een 

overkoepelende doelstelling in toerustingsagenda is om burgers en gezinnen voor te 

ondersteunen bij precaire transities in de levensloop. Verouderde kennis en vaardigheden of 

alleenstaand moederschap zijn geen omstandigheden waar burgers of gezinnen toevallig aan 

ten prooi vallen. Ze zijn meestal het eindresultaat van problemen die zich in de eerste 

levensfasen voordoen. Door de hele levensloop in ogenschouw te nemen, en te kijken hoe 

problemen in het begin van het leven later uitwerken, is het mogelijk om de complexe zorg 

voor kinderen, ouderen en andere kwetsbare groepen nodig hebben te identificeren die in 

potentie ook de arbeidsparticipatie en –productiviteit bevorderen. De Duitse arbeideconoom 

Günther Schmid stelt dat in een omgeving waarin burgers steeds vaker te maken hebben met 

arbeidsmarkttransities – niet alleen tussen werk en tijdelijke werkloosheid, maar over een 

breder scala van kansen en onvoorziene omstandigheden, waaronder overgangen tussen 

voltijd- en deeltijdwerk, werken als zelfstandige, volgens van een opleiding, mantelzorg, 

ouderschapsverlof, opvoeden van kinderen, en pensionering – beleid veronderstelt dat 

mensen ondersteunt gedurende precaire transities, die gepaard gaan met het risico om 

tussen de wal en schip te vallen (Schmid, 2008). Het gaat bij Schmidt dan ook niet om 

maximale arbeidsmarktflexibiliteit volgens het versoberingsmantra van ‘making work pay’. 

Nee, ‘levenslooptransities’ moeten lonend worden gemaakt met ‘actieve zekerheden’ – 

making transitions pay – die ertoe kunnen bijdragen dat bijvoorbeeld dat atypische en 

flexibele contracten een opstap kan zijn naar een duurzame carrière. ‘Goede’ 

levenslooptransities, die ook steeds meer als combinaties (bijvoorbeeld van arbeid en zorg of 

van werk en scholing) moeten worden begrepen, kunnen een gunstig effect sorteren op 

productieve arbeidsdeelname (van met name vrouwen, jongeren, en oudere werknemers), 
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een betere balans tussen ‘insiders’ en ‘outsiders’ op de arbeidsmarkt en minder langdurige 

werkloosheid en jeugdwerkloosheid.   

 

Changing Welfare States 

De verzorgingsstaat van de 21ste eeuw is veel meer dan een herverdelings- en/of 

verzekeringssysteem. In mijn nieuwe monografie die volgende maand bij Oxford University 

Press Changing Welfare States (2013) uitkomt, laat ik zien dat rijke Europese democratieën 

meer dan voorheen fiscaal afhankelijk van een hoge arbeidsdeelname van mannen en 

vrouwen. Werk is de beste garantie tegen sociale uitsluiting en armoede. Hiertoe behoort het 

aandeel van burgers dat afhankelijk is van de sociale zekerheid zoveel mogelijk te worden 

geminimaliseerd. Ex negativo laat ik tevens zien dat de mate waarin beleidsmakers in 

verschillende EU-lidstaten vast zijn blijven houden aan passieve sociale verzekeringen en 

strikte arbeidsmarktregulering, een productieve aanpak van “nieuwe sociale risico’s” in de 

kiem smoort, met als gevolg een lagere arbeidsdeelname dan nodig is.  

 

Vanuit het levensloopperspectief bezien is de lakmoesproef voor ‘productief’ sociaal beleid of 

en mate waarin vrouwen in staat is de spanning op te heffen tussen de nieuwe 

carrièrepreferenties van vrouwen en de wens van hen en hun partners om een gezin te 

vormen. De financiële levensvatbaarheid van de verzorgingsstaat in de 21ste eeuw is in grote 

mate afhankelijk, enerzijds van een hoge (voltijd-)deelname van vrouwen aan het 

arbeidsproces, maar anderzijds tevens van de bereidheid van vrouwen en gezinnen om 

volgende generaties op de wereld te zetten en met kennis en vaardigheden toe te rusten. In 

het tweeverdienerstrijdperk kan de arbeidsparticipatie van moeders (maar ook vaders) niet 

los gezien worden van oplossingen voor de zorg van hun kinderen en fragiele ouders. 

Vrouwen vormen in de meeste Continentale en Mediterrane verzorgingsstaten nog steeds het 

grootste reservoir van onderontwikkeld arbeidsaanbod. Verdere toename van het aantal 

werkende vrouwen is in deze verzorgingsstaatregimes niet alleen vanuit emancipatoir 

oogpunt wenselijk, maar is tegelijkertijd het beste antwoord tegen armoede en cognitieve 

onderontwikkeling bij kinderen. Voor moeders met kleine kinderen is betaalbare 

kinderopvang onmisbaar. Als betaalbare kinderopvang ontbreekt, dan zullen vrouwen al snel 

minder uren gaan werken of helemaal stoppen met werken zolang de kinderen nog klein zijn. 

Mijn onderzoek toont bovendien aan dat kwalitatief hoogstaande kinderopvang versterkt de 

cognitieve vaardigheden en leervaardigheden van kinderen aanmerkelijk. Naast 

kinderopvang hebben werkende ouders behoefte aan flexibiliteit in arbeidrelaties en 

verlofregelingen die niet nadelig uitpakken is de sfeer van reguliere sociale zekerheid en 

pensioenen.  
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Omdat de jongere cohorten de zwaarste last van de nieuwe sociale risico’s dragen, staat de 

toerustingsagenda een her-allocatie van sociale uitgaven voor: minder middelen naar 

pensioenen en arbeidsgerelateerde sociale verzekeringen en meer middelen naar 

gezinsondersteuning, actief arbeidsmarktbeleid en verlofregelingen. Het maximaliseren van 

het leervermogen van kinderen en jongeren gaat verder dan alleen goed onderwijs, ook 

kwalitatief hoogstaande en breed toegankelijke voor-, tussen- en naschoolse voorzieningen, 

die voorzien in een ‘sterke start’ in de levensloop, is imperatief. Aan de andere kant van de 

levensloop moet flexibele pensionering en later uittreden (tot boven de leeftijd van 65 jaar) 

een enorme ontlasting betekenen van de pensioendruk. Een verhoging van pensioenleeftijd is 

gerechtvaardigd omdat: (i) de gezondheidstoestand van elk ouderencohort is beter dan de 

vorige; tegenwoordig kan een man van 65 nog rekenen op 10 gezonde jaren; en (ii) het 

verschil in opleidingspeil tussen ouderen en jongere cohorten nu snel wordt verkleind 

minder. Toekomstige ouderen zich middels herscholing en ‘leven lang leren’ veel beter 

kunnen aanpassen aan nieuwe economische omstandigheden.  

 

Het voert te ver om ‘evidence base’ voor een toerustingsagenda hier uitvoerig te bespreken. Ik 

verwijs graag naar hoofdstuk 3, 7 en 9 van mijn Changing Welfare States monografie. Mijn 

kwantitatieve analyse laat zien ook dat een ambitieuze, royale en proactieve verzorgingsstaat 

in de internationale kenniseconomie eerder een voordeel dan een nadeel is gebleken – ten 

minste tot aan de jongste Grote Recessie.  

 

Er is geen sprake uitruil tussen concurrentievermogen en de omvang van de verzorgingsstaat. 

Als we in naar de welvaartsontwikkeling kijken, dan moeten we constateren dat de meest 

ambitieuze Scandinavische verzorgingsstaten, samen met Duitsland, Nederland en 

Oostenrijk, per saldo goed presteren (zie figuur 1). Ierland is hier de uitzondering voor 2007 

en we weten nu ook waarom.  

 

Figuur 1 GDP per capita 
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Source: OECD 

 

De overheidsfinanciën zijn een belangwekkende variabele voor macro-economische 

stabiliteit. Hier doet zich een opvallende dynamiek voor waarbij de Scandinavische landen in 

goede periode van 1997-2007, meer dan andere verzorgingsstaatregimes, buffers hebben 

weten aanleggen in de vorm van overheidsoverschotten, die in slechte tijden kunnen worden 

aangewend om vraaguitval en sociale uitsluiting op te vangen en te dempen, zoals in de 

nasleep van de financiële crisis (zie figuur 3). De meeste andere lidstaten laten over het 

afgelopen decennium veel meer een procyclisch beeld laten zien met een gestage toename in 

staatsschulden.  
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Figuur 2 Public Social Expenditures and Deficits in % of GDP 

 

Source: OECD 

 

De belangrijkste drijver achter macro-economisch succes is de verhoging in de relatieve 

arbeidsdeelname. Over de periode die in mijn boek centraal staat, vanaf 1990 tot 2011, 

observeren we een convergente ontwikkeling, waarbij het gat tussen Zweden en Italië 

langzaam wordt gedicht (zie figuur 3).  

 

Figuur 3  Employment/population ratio 1980-2006 

 

Source:OECD, labour force statistics. 
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De verhoging van de arbeidsparticipatie is voor het grootste deel toe te schrijven aan de 

spectaculaire toename van de arbeidsdeelname van vrouwen vanaf de late jaren tachtig (zie 

figuur 4).  

 

Figuur 4 Activity rate women (1987-2007)  

 

Source: Eurostat 

 

Ook is sprake van een, zij het minder spectaculaire, toename in de arbeidsdeelname van 

oudere werknemers (zie figuur 5).  

  

Figuur 5 Employment rate of older workers (55-64), 1987- 2007  

 

Source: Eurostat 
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Bij deze positieve EU-brede ontwikkeling moet wel een kanttekening worden gemaakt. In 

zogeheten “full-time equivalents” naar arbeidsuren is nog steeds sprake van differentiatie, 

waarbij een hogere voltijd arbeidsparticipatie wordt bereikt in de Scandinavische landen, 

gevold door Ierland en het Verenigd Koninkrijk, en op grotere afstand de Continentale en 

Mediterrane regimes, met uitzondering van Portugal. In het politieke debat over het bereiken 

van hogere arbeidsdeelname wordt nogal een punt gemaakt van strikte arbeidsregulering als 

institutionele barrière. Ik ben zelf van mening dat er ruimte is voor een betere van 

arbeidsmarktoutsiders maar dat laat onverlet dat in termen van arbeidsmarktbescherming, 

er wel degelijk sprake is een geleidelijke afname van arbeidsmarktsegmentatie over de EU 

(zie figuur 6).  

  

Figuur 6  Employment protection, 1987, 1997, 2007 (overall) 

 

Source: OECD, Employment protection Statistics. 

 

Mijn vergelijkende laat zien dat de meest effectieve manier daarbij om de arbeidsdeelname te 

optimaliseren en werkloosheid terug te brengen loopt via hoge maar kortlopende 

werkloosheidsuitkeringen, gekoppeld aan sterke activeringsverplichtingen ondersteund door 

proactieve arbeidsbemiddeling en scholing, een beleidsmix die daarenboven een matigend 

effect heeft op de loonontwikkeling. 

 

Macro-economisch succes bij hoge (voltijd) arbeidsdeelname, stelt genereuze 

verzorgingsstaten goed in staat om inkomensongelijkheid en relatieve armoede te mitigeren. 

Op dit terrein doen de Continentale landen, achter de Scandinavische regime, het weer beter 

dan de minder genereuze Angelsaksische en Mediterrane systemen (zie figuur 7).   
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Figuur 7 Gini coefficient, 1997, 2007  

 

Source: Eurostat 

 

Deze prestaties komen nog scherper naar voren wanneer we ons concentreren op 

kinderarmoede (zie figuur 8).  

 

Figure 8 Child risk of poverty (at risk of poverty under 16) 
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Source: Eurostat  

 

En dit geldt in het bijzonder voor het ‘nieuwe’ armoede risico van alleenstaande ouders (zie 

figuur 9).  

 

Figuur 9 at-risk-of-poverty single parents with dependent children 1997, 2007 
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Source: Eurostat 

 

In de strijd tegen kinderarmoede is de kwaliteit van de maatschappelijke dienstverlening in 

toenemende mate doorslaggevend. In het bijzonder de beschikbaarheid van activerende 

gezinsondersteuning zoals in de Scandinavische landen, met uitgebreide kinderopvang, actief 

arbeidsmarktbeleid, ruim aanbod van opleidingsmogelijkheden en arbeidsbemiddeling, in 

combinatie met gerichte inkomenssteun, stellen mannen én vrouwen in de Scandinavische 

verzorgingsstaten duurzaam toe te treden tot de arbeidsmarkt, en dit zonder de 

overheidsfinanciën geweld aan te doen.  

 

Op het terrein van de verdere ontwikkeling van menselijk kapitaal, worden de beste 

leerprestaties op het gebied van reken- en leesvaardigheid en technisch-wetenschappelijke 

vaardigheden bereikt in het Finse onderwijssysteem waarin het beginsel van gelijke kansen 

voor iedereen ruimhartig wordt ondersteund. Ex negativo vallen de lagere Pisa-scores (figuur 

10), hoge jeugdwerkloosheid, en buitensporig grote aantallen vroegtijdig schoolverlaters 

(figuur 11) op voor Italië, Portugal en Spanje.  

 

Figure 10 Pisa reading scores (age 15), 2000, 2003, 2006  
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Source: OECD, Programme for International Student Assessment (PISA), 2000/2003/2006 

Figuur 11  Early school leaving   

 

Source: Eurostat. 

Een hogere gemiddelde opleidinggraad een grotere arbeidsparticipatie. Vrijwel overal in 

Europa ligt de arbeidsdeelname van de hoger opgeleiden boven de tachtig procent, terwijl 

lager opgeleiden onder de veertig procent scoren (zie figuur 12).   
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Figuur 12 Employment and educational attainment 2007 

 

Source: Eurostat. 

Een gelijksoortig verband zien we bij investeringen in levenlang leren. Een hogere 

arbeidsdeelname gaat gepaard met een breed gebruik van levenlang leren voorzieningen (zie 

figuur 13). Bovendien is investeren in levenlang leren positief gecorreleerd met een hogere 

reële uittredingsleeftijd (figuur 14). 

Figure 13 Life-long learning and Employment rate 2007 

 

Source: Eurostat 

 

Figure 14 Life-long learning and exit age 2007 
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Source: Eurostat 

 

In de toerustingsagenda tekent zich een win-win-strategie af: de arbeidsparticipatie en –

productiviteit wordt verhoogd, het welzijn van gezinnen wordt versterkt, leerprestaties 

worden verbeterd, de kosten van de vergrijzing worden gedrukt door meer langdurige 

arbeidsdeelname, de trend van dalende vruchtbaarheid wordt gekeerd, en het financiële 

draagvlak van de verzorgingsstaat op korte en lange termijn wordt verder versterkt. Dankzij 

universele verlofregelingen zijn Scandinavische moeders, meer dan elders in Europa, in staat 

een goede (en steeds vaker fulltime) carrière op te bouwen, en tegelijkertijd een volwaardige 

balans te vinden tussen hun zorgtaken en carrières, met hogere participatiecijfers van 

vrouwen als resultaat. Interessant is ook hoe er vandaag de dag een positieve correlatie 

bestaat tussen relatieve vruchtbaarheidscijfers en de arbeidsparticipatie van vrouwen (zie 

figuur 15). 

 

Figuur 15 
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Sources: Employment Database and Family Database, OECD 

 

Een toerustingsagenda is natuurlijk niet goedkoop, maar de sociale investeringen die 

hiermee gepaard gaan betalen zich op termijn wel dubbel en dwars terug. Toerusten is 

productief investeren in de belasting- en premiebetaler van morgen. Hoge sociale uitgaven 

kunnen eenvoudig worden gecompenseerd door effectieve belastingen of sociale premies. 

Natuurlijk gaan er jaren overheen voordat investeringen in onderwijs en gerichte 

gezinsondersteuning hun vruchten afwerpen in de vorm van een kwantitatief omvangrijke 

kwalitatief hoogwaardige beroepsbevolking. Maar als het doel van een productieve 

verzorgingsstaat is om de arbeidsparticipatie te optimaliseren in het licht van een krappere 

arbeidsmarkt in de toekomst als gevolg van vergrijzing dan verbleken de negatieve prikkels in 

de versoberingsagenda om de arbeidsinzet te verhogen in vergelijking met de resultaten van 

de toerustingsagenda.  

 

Zelfs in een verzorgingsstaat met de beste toerustingsinfrastructuur blijft het ten slotte 

noodzakelijk om onder sociale investeringen een strak gespannen vangnet dat 

minimuminkomensbescherming garandeert. Bij alle externe economische en endogene 

maatschappelijke veranderingen en de reeks van aanpassingen in vigerende stelsels van 

sociale verzekeringen en arbeidsmarktregulering is een krachtig anti-armoede beleid 

geboden, direct gekoppeld aan een even krachtig activerings- en re-integratiebeleid.  
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Maar het is evengoed een illusie te menen dat een versoberingsagenda in de praktijk wel zo 

goedkoop is. Bestaande voorzieningen en arrangementen in de sociale zekerheid zijn 

namelijk niet zonder meer ontvankelijk voor ‘ingrijpende’ versoberingen, zoals Paul Pierson 

heeft laten zien (Pierson, 1994; 1998; 2001). De ervaring van het eerste kabinet Rutte is hier 

illustratief. In de verkiezingscampagne van 2010 koos de VVD voor een radicale 

versoberingsagenda, ook om de PvdA uit de coalitieonderhandelingen te weren. Maar in de 

gedoogconstructie met Geert Wilders’ PVV was de nieuwe premier gedwongen om op het 

punt van verworven rechten veel water bij de wijn te doen, met als gevolg dat hervormingen 

op het terrein van de arbeidsmarkt, woningmarkt, en de pensioenen op de lange baan werden 

geschoven. Het uiteindelijke gedoogakkoord, waarin saneren op de bijstand en bezuinigen op 

de kinderopvang en het onderwijs werden gecombineerd behoud van verworven rechten van 

arbeidsmarkt insiders in de sociale zekerheid en pensioenen, stond daarmee niet alleen haaks 

op de nieuwe ideeën over een productieve verzorgingsstaat voor de eenentwintigste eeuw. Zij 

voldeed ook niet aan de beoogde versobering. Vooral ook omdat een versoberingsagenda 

fixeert op de (publieke) kostenkant van sociaal beleid, is zij blind voor de inherente macro- en 

micro-economische voordelen voor kwalitatief hoogstaande professionele maatschappelijk 

dienstverlening. En omdat private dienstverlening in de kinderopvang en ouderenzorg tegen 

te hoge kosten worden aangeboden, komt ondersteuning niet terecht komt bij groepen die 

hieraan de meeste behoefte hebben.  

 

Vanuit het perspectief van politieke legitimatie en haalbaarheid is het tenslotte belangrijk om 

te onderstrepen dat een toerustingsagenda appelleert aan een wervender perspectief op de 

toekomst dan versobering, en daarmee mogelijk minder verzet oproept. De insteek achter de 

toerustingsagenda is dat het toerusten van burgers en gezinnen met voorzieningen, 

mogelijkheden van zelfontplooiing en maatschappelijke participatie stimuleren. Een – 

normatief – kernpunt van de toerustingsagenda betreft een nieuwe invulling van het begrip 

‘sociaal burgerschap’: het draait er niet langer om dat mensen vrij zijn van gebreken, maar 

dat ze vrij zijn om te handelen. Hiermee sluit de toerustingsagenda aan bij de sociale 

filosofie van Martha Nussbaum (2011), waarin het politieke bestuur moet kunnen garanderen 

dat iedereen in voldoende mate beschikt over vermogens – ‘capabilities’ in de terminologie 

van Nussbaum – om zich als persoon te ontwikkelen.  

 

4. Naar een Europees sociaal investeringspact  

De afgelopen jaren is de Europese economie van de ene crisis in de andere getuimeld. Wat 

begon als een hypothecaire crisis in de Verenigde Staten in 2007, is in een opeenvolging van 

een aantal naschokken, in een vijf jaar tijd, omgeslagen in een diepe crisis in de Europese 

democratische samenwerking. Noodzakelijke redding- en stimuleringsoperaties om de eerste 
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klappen op te vangen, hebben een zware politieke wissel op de openbare financiën gelegd, 

met als gevolg acute fiscale crises in een groot aantal EU-lidstaten vanaf 2010. De laatste loot 

aan de stam van de opeenvolgende crisisnaschokken is de eurocrisis.  

 

De eurocrisis heeft een aantal ontwerpfouten in de Europese constructie blootgelegd. In de 

beleidstheorie achter EMU en de interne markt worden publieke sociale uitgaven geoormerkt 

als consumptieve bestedingen die de ruimte voor private markten verdringt en daarmee 

concurrentievermogen insnoert. De originele gedachte was dat een onafhankelijk mandaat 

van de ECB op het terrein van prijsstabiliteit, in combinatie met harde toezeggingen van de 

lidstaten, in het kader van het Stabiliteitspact, om naar structureel begrotingsevenwicht te 

werken, de concurrentiedruk tussen de Eurozone economieën zou intensiveren. Toegenomen 

concurrentie in goederen, diensten en financiële markten, afgedwongen door de 

eenheidsmarkt, zou vervolgens worden doorvertaald naar belangwekkende hervormingen in 

arbeidsmarkten en sociaal beleid, met als gevolg Pareto-optimale groei in alle gebiedsdelen 

van de Europese Unie. In politiekinstitutionele zin, gingen de architecten van de EMU ervan 

uit dat de nieuwe macro-economische kaders, regeringen in de lidstaten automatisch 

aanspoorden tot ‘structurele hervormingen’, waarbij nationale beleidsmakers politieke steun 

werd geboden om de schuld voor onvermijdelijke hervormingen zo nodig op het bordje van 

de EU te schuiven. Er was met andere woorden geen stevige fiscale en bancaire unie nodig. 

Een lossere toezegging van budgettaire prudentie van 17 semisoevereine staten met nationaal 

bankentoezicht zou volstaan. Onder de neoklassieke leerstelling van efficiënte markten en 

inefficiënte overheden, werden nationale economieën door de Europese instellingen eenzijdig 

de maat genomen op het terrein van inflatie en overheidstekorten, maar dat gebeurde niet 

consequent – denk aan het overschrijden van het Stabiliteitspact door Duitsland en Frankrijk 

in 2004. 

 

We weten nu dat er zich geen gelukzalige regionale Pareto-optimale evenwichten hebben 

ontwikkeld. De Europese economie geconfronteerd met destabiliserende handelstekorten in 

Griekenland, Spanje, Portugal, Ierland en Italië, vastgoedbubbels in Ierland, Spanje, Groot-

Brittannië en Nederland, en handelsoverschotten in Duitsland en de Scandinavische landen. 

Terwijl de EMU voor monetaire “stabiliteit” moest zorgen, werden burgers in Ierland en 

Spanje (en ook in Nederland) de facto aangespoord om hoge hypotheekschulden op zich te 

nemen om de private economie te stimuleren. De Europese Commissie, blind voor 

problemen van private schuldenaccumulatie, reageerde in eerste aanleg enthousiast over de 

groeiprestaties van Spanje en Ierland, die volledig spoorden met het Stabiliteitspact. Anders 

dan de Griekse en Italiaanse begrotingstekorten, hebben de Spaanse en Ierse problemen veel 

minder te maken met budgettaire losbandigheid, en veel meer met door de private sector 
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geïnduceerde vastgoedbooms. Universeel lage rentes die gepaard gingen met de invoering 

van de euro hebben proactieve sociale hervormingen in de perifere economieën met de meest 

passieve en insidergerichte verzorgingsstaten en arbeidsmarkten eerder vertraagd dan 

versneld. De no bail clause in het Verdrag van Maastricht bleek een dode letter. Rating 

agencies gingen er geheel ten onrechte uit van een diepe politieke lotsverbondenheid tussen 

de economieën van eurozone. Wanneer een dergelijk beleid meer dan een decennium lang 

wordt volgehouden, heeft dat natuurlijk belangwekkende ontwrichtende macro-economische 

en politiekinstitutioneel destabiliserende consequenties, niet alleen voor de lidstaten 

individueel, maar ook collectief met als reëel gevaar de ontbinding van de EMU. Geld vlucht 

van de zwakkere lidstaten naar de zogenaamd sterkere landen. Rentevoordelen voor 

Duitsland, Finland en Nederland versterken nationalistische reflexen en wakkeren politiek 

wantrouwen tussen de regeringen van debiteuren- en crediteurenlanden verder aan (De 

Grauwe, 2010;2011).  

 

Is er sinds 2010 geleerd van de ervaring van een institutioneel halfbakken monetaire unie? In 

monetaire zin misschien wel, fiscaal niet en sociaal al helemaal niet. De ECB heeft in een 

lange reeks van onorthodoxe maatregelen, waaronder het massaal opkopen van 

staatsobligaties en hulpprogramma’s voor wankele banken in probleemlanden, de euro 

drijvend weten te houden. Een bancaire unie is niet langer taboe. Echter, gegijzeld door 

wederzijds wantrouwen, hebben regeringsleiders op fiscaal terrein – tegen beter weten in –

strikte begrotingsdiscipline verheven tot constitutionele “default optie” in Europees 

budgettair beleid in het zogeheten fiscal compact van december 2011. De vlucht naar 

stringente staatschuld- en begrotingsregels is een schoolvoorbeeld van het versmallen van 

een probleem om tot een politieke versnelling in de oplossing te komen, die eerder averechts 

werkt. Diepe recessies in de perifere economieën van Griekenland en Portugal, bij 

jeugdwerkloosheidspercentages van rond vijftig procent, gecombineerd met de angst van 

besmettingsgevaar naar de grotere economieën van Spanje en Italië, ondermijnen het 

consumenten- en ondernemersvertrouwen in heel Europa. Dit leidt onvermijdelijk tot 

langdurig ondermaatse economische groei, en verdere neerwaartse spiralen in 

probleemlanden waar begrotingsplannen tekortschieten en aanleiding geven tot nieuwe 

rondes van extra bezuinigingen.  

 

Een munt zonder fiscale rugdekking, een geïntegreerde financiële markt zonder Europees 

bancair toezicht met een depositiegarantiesysteem zijn luchtkastelen gebleken. Ik ben niet 

pessimistisch over de overlevingskansen van de euro, maar dat is geen diep wetenschappelijk 

inzicht, eerder een institutioneel geïnformeerd ervaringsfeit. In de kern kunnen instituties 

hun eigen overlevingskansen veilig te stellen, vooral omdat met de tijd steeds meer partijen 
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en actoren hun handelingsstrategieën baseren op het voortbestaan van vigerende 

institutionele configuraties. Volgens deze logica van ‘lock-in’ en ‘netwerk’-effecten zijn 

instituties in staat om hun eigen zwaartekracht op te wekken. Institutionele zwaartekracht 

alleen is echter niet genoeg. Ongelukken kunnen gebeuren.  

 

In grote verwarring over hoe de triomf van de interne markt en EMU de Europese economie 

aan rand van de afgrond heeft gebracht, overheerst in de meest politieke arena’s in Europa 

een sterke hang naar de status quo ex ante; dit in een tweetal opzichten. Onder Europese 

beleidsmakers, centrale bankiers, ministers van financiën, vooral in de Noordelijke lidstaten, 

maar bij financiële instellingen en pensioenfondsen, wordt terugverlangd naar de jaren 

negentig toen overheidstekorten snel kleiner werden en Duitsland and Frankrijk zich nog aan 

de spelregels van het Stabiliteitspact hielden.  

 

Onder Europese burgers overheerst een gevoel van onbehagen, gevoed door een discours van 

nostalgie over de behaaglijke naoorlogse verzorgingsstaat van weleer waarin iedereen nog 

met zijn 65ste  levensjaar kon pensioneren. Vooral xenofobische politieke krachten op rechts 

en de antikapitalistische bewegingen op links hebben knap weten in te spelen op de lonkende 

herinnering van de warme welvaarstaat in bange dagen (Echardus, 2009). Tussen beide 

krachtige restauratieve sentimenten is het akelig stil in het Europese politieke centrum. De 

meeste regeringen proberen zich een uitweg uit dit dilemma te banen door schoorvoetend in 

te geven aan internationale kapitaalmarkten, maar dit doen ze halfslachtig, vooral om hun 

nationale electoraten niet helemaal tegen het harnas te jagen. Het gevolg is een reactief 

crisismanagement die markten en electoraten eerder vervreemden dan geruststellen. Politici 

worden nationaal gekozen. Hun nationale legitimatiestrategie over wat zij in Brussel 

overeenkomen is altijd geweest dat meer Europa goed is voor groei en banen. Vanaf de jaren 

negentig gingen nationale politici zich meer en meer verschuilen door de EU 

verantwoordelijk te stellen voor impopulaire maatregelen. Meevallers werden 

dienovereenkomstig niet op het conto van regionale integratie geschreven, maar juist op de 

succesvolle onderhandelingstactieken van de eigen ministers in Brussel.  

 

Met de eurocrisis is de economische legitimeringgrond voor Europa volledig weggevallen. 

Er is niemand die, net als Den Uyl in 1973 op het hoogtepunt van de eerste oliecrisis durft te 

zeggen: ‘Die tijd komt niet meer terug!’ Restauratieve krachten gedijen bij selectieve 

herinnering, die erom vragen om gecorrigeerd te worden. Hier ligt een klassieke opdracht 

voor de sociale wetenschappen. De naoorlogse jaren was een periode van stabiliteit en groei, 

maar het waren ook jaren van hard werken. De zesdaagse werkweek verdween pas in 1960, 

en werkende vrouwen werden zonder omhaal ontslagen wanneer ze trouwden of kinderen 
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kregen. De financiële crisis, veertig jaar later, heeft overduidelijk aangetoond dat 

kapitaalmarktliberalisering niet gepaard is gegaan met gouden bergen voor iedereen. De 

recente episode van economische voorspoed in landen als de VS, Ierland, het Verenigd 

Koninkrijk, Spanje en Nederland, waar burgers en gezinnen zich diep in private schulden 

hebben gestoken, is illusoir gebleken.  

 

Uitgedaagd op de politieke flanken, is het voor het politieke midden moeilijk om aan hun 

burgers offers te vragen voor méér Europa om de euro overeind te houden. Dreigen met 

depressie en oorlog werkt averechts, zoals we hebben ervaren met de ‘nee’-stem tegen een 

Europese Grondwettelijk Verdrag in 2005. Maar wat dan wel? Hoe vertel je zelfverzekerd 

oprecht verhaal in een tijdsgewricht van economische crisis, waarin het vertrouwen in 

onmachtige overheden, allesoverheersende financiële markten en de Brusselse 

technobureaucratie, tot een dieptepunt is gedaald. Is er wel een wervend 

handelingsperspectief denkbaar dat appelleert aan een realistisch toekomstbeeld in een tijd 

van dalende sociale verwachtingen? Het ontbreekt Europa overigens niet aan de nodige 

macro-economische armslag, in vergelijking met de Verenigde Staten bijvoorbeeld. 

Gezaghebbende instituties als de OECD en de IMF dringen daarom al langer bij de Europese 

leiders om aan om niet alléén in te zetten op budgettaire besparingen, maar ook op reële 

duurzame groei. Hun argument is dat de lidstaten die aanzienlijke besparingsinspanningen 

moeten verrichten in staat gesteld moeten worden om hervormingen met succes ten uitvoer 

te brengen, en dat landen die er beter voorstaan zouden hiertoe juist een minder restrictief 

moeten voeren. Strikte begrotingsdiscipline, op zich een terechte les uit de reële 

stagflatiecrisis uit jaren zeventig en tachtig, is niet het meest geëigende antwoord in de 

nasleep van een diepe financiële crisis, en zeker om een mogelijke ontrafeling van een uiterst 

institutioneel kwetsbare monetaire unie in de kiem te smoren.  

 

Laten we vooral ook niet vergeten dat het uiteindelijk wel de Europese democratie is geweest 

die de ontspoorde vrije markteconomie heeft gered. Gedwongen door de kettingreactie van 

naschokken, hebben Europese beleidsmakers zeker niet stil gezeten. Supranationale 

initiatieven, extra reddingspakketten, monetaire versoepeling, lagere rentetarieven voor 

Griekenland, Ierland en Portugal, en meer fiscale coördinatie, zijn aangewend om de 

Europese economie te stutten en de monetaire unie drijvend te houden. Bovendien heeft het 

Duitse Constitutionele Hof in Karlsruhe een maand geleden de weg geëffend naar de 

ratificatie van het permanente noodfonds ESM (Europees Stabiliteitsmechanisme) en 

daarmee ook naar verdergaande integratie in de richting van een fiscale en politieke unie in 

de toekomst. Er is zondermeer voortgang geboekt op het terrein van de institutionele 

fundering van de muntunie.  
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Voor de nabije toekomst behoort voor het voetlicht worden gebracht dat de risico’s van de 

ontbinding van de eurozone tot aan de onbetaalbaarheid van pensioenen kunnen worden 

beheerst, maar vooral dat dit geen kwestie is van een zerosom keuze is tussen versterkte 

Europese economische integratie en de restauratie van de nationale verzorgingsstaat. De 

provocerende uitspraak “the European social model is dead!” van de president van de ECB, 

Mario Draghi in een interview met de Wall Street Journal (24 februari) is niet alleen feitelijk 

onjuist maar ook politiekinstitutioneel gevaarlijk. Een stabiele monetaire unie veronderstelt 

slagvaardige fiscaalpolitieke sturing en een langere levensverwachting impliceert langer 

werken. Beide oplossingen staan niet los van elkaar: een sterke euro gaat gepaard met een 

hogere reële koopkracht van gepensioneerden.  

 

Hoewel een uitgewerkte blauwdruk van een nieuw institutioneel evenwicht tussen Europese 

economische integratie en legitiem sociaal beleid niet op afroep beschikbaar is, heb ik, samen 

met mijn Vlaamse en Franse collegae, Frank Vandenbroucke en Bruno Palier, in een tweetal 

publicaties in 2011, en 2012 een poging gedaan om te omschrijven wat, in het kader van de 

vigerende bevoegdheden van Europese instellingen, op de politieke agenda van de Europese 

Unie zou moeten staan (Vandenbroucke, Hemerijck en Palier, 2011; Hemerijck en 

Vandenbroucke, 2012). We hebben dit een “Europees sociaal investeringspact” genoemd, als 

aanvulling op – niet ter vervanging van – het “fiscale compact” van december 2011. De 

eurocrisis vereist een verbreed perspectief van “Keynes abroad” en “Smith at home”, waarbij 

nationale sociale investeringsprogramma’s beter moeten worden ingebed in meer 

Keynesiaans geïnspireerde strategieën van pan-Europese economische stabilisatie en groei, 

die in ambitie verder gaan dan budgetdiscipline en inflatiebeteugeling. In het verknopen van 

de korte termijn fiscale consolidatie en lange termijn sociaal investeren, zit het begin van een 

productieve oplossing voor een meer duurzaam economisch, sociaal en politiek Europa.  

 

Hoewel beschikbaar onderzoek overtuigend laat zien dat sociale investeringen in 

kinderopvang, gelijke kansenonderwijs, zwangerschaps- en adoptieverlof, sociale activering, 

en langer gezond werken en leren zich op termijn dubbel en dwars terugbetalen, wordt 

sociaal investeringsbeleid niet als zodanig erkend in het macro-economische regime van de 

interne markt en de EMU. Ook het fiscal compact houdt vast een de idee dat sociale 

investeringen “crowd out” private economisch groei, terwijl de ‘evidence base’ van de 

toerustingsagenda overtuigend laat zien dan sociale investeringen “crowd in” duurzame 

economische groei. De macrotheorie achter de interne markt en de muntunie sneed hout in 

de jaren zeventig en tachtig toen de verzorgingsstaat inderdaad enkelvoudig was op gericht of 

(consumptieve) inkomstenoverdrachten. Maar nu de verzorgingsstaat van de 21ste eeuw veel 
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meer een dienstenintensieve welvaartstaat moet worden, bestaat er het gevaar dat 

economisch verantwoord sociaal beleid, gericht op het investeren in komende generaties in 

de nasleep van de crisis in de kiem wordt gesmoord door de overgeleverde logica van 

budgettaire beperkingen die geen recht doen aan nieuwe sociale en economische 

werkelijkheden. De recente ervaringen in Noord Europa laten overtuigend laten zien dat er 

geen sprake is van uitruil tussen economische doelmatigheid en sociale rechtvaardigheid. 

Sterker nog: prudent macro-economisch beleid heeft de Scandinavische landen in staat 

gesteld om budgettaire buffers op te bouwen voor de crisis, die vervolgens na 2008 effectief 

konden worden ingezet om de effectieve vraag op peil te houden en gerichte hervormingen in 

de maatschappelijke dienstverlening ten uitvoer te leggen. Belangrijk is om EU macro-

economisch kader te ontwikkelen die gericht sociaal investeringsbeleid op het niveau van 

nationale verzorgingsstaten ondersteund. In inhoudelijke zin geeft het EU beleidsprogramma 

Europa 2020 voldoende houvast voor een EU sociaal investeringspact. De doelen van méér 

mensen aan het werk, méér R&D, minder vroegtijdig schoolverlaters, meer jongeren in 

tertiair onderwijs, en 20 miljoen minder Europese armen zijn consistent met de basisidee dat 

een sterke economie een sterke verzorgingsstaat veronderstelt. Maar dat gold ook voor de 

Lissabon Agenda die van de Europese economie “de meest concurrerende en dynamische 

kenniseconomie van de wereld” moest maken “met hogere en betere werkgelegenheid en 

meer sociale cohesie”. De ambities van Lissabon zijn m.i. echter nooit serieus genomen in 

budgettaire zin. Zolang de doctrine van begrotingsevenwicht en prijsstabiliteit werd gezien 

als afdoende voorwaarden voor algemene macro-economische stabiliteit, is nooit echt 

prioriteit gegeven aan sociaal investeren met versterkte kredieten. Bruno Palier, Frank 

Vandebroucke en ik hebben voorgesteld om een Europees budgettair kader te ontwikkelen, 

waarbij sociale investeringen, met in potentie grote lange termijn rendementen, te markeren 

als publieke investeringen en niet als consumptieve uitgaven. Het mobiliseren van de 

Europese fondsen om landen die een effectief sociaal investeringsbeleid willen doorvoeren 

daartoe in staat te stellen door middel van groeibevorderende projecten via collectieve 

instrumenten zoals project bonds, d.w.z. de uitgifte van Europese schuldtitels ter financiering 

van specifieke sociale investeringsprojecten, passen in een deze nieuwe productieve 

begrotingssystematiek. Achter hervormingen gaan inhoudelijke macro-economische keuzen 

schuil. Is het versterken van de Nederlandse economie nog steeds een zaak van lang 

volgehouden loonmatiging en sociale versobering? Hoe belangrijk is deelname van jongeren 

aan middelbaar en hoger (beroeps)onderwijs voor de concurrentiekracht op de lange 

termijn? Houdbaar pensioneren is in kinderen investeren. Menselijk kapitaal is de kurk 

waarop een vergrijzende kenniseconomie concurrerend kan blijven.  
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Een Europees sociaal investeringspact dient op reële intergouvernementele wederkerigheid 

gebaseerd te zijn. Dit in een tweetal opzichten: inhoudelijk en temporeel. Om met het laatste 

te beginnen: Intelligent hervormen is lange termijn beleid. Hervormingen moeten tijd en 

lucht krijgen om tot wasdom te komen. Nu pas plukt Duitsland de vruchten van de Harz-

hervormingen en onderwijsinvesteringen van tien jaar geleden. Het relatieve economische 

succes van “New Labour” bouwde voort op de radicale neoliberale hervormingsagenda van 

Thatcher in de jaren tachtig. De basis van het werkgelegenheidssucces van het Nederlandse 

poldermodel in tweede helft van de jaren negentig vindt zijn oorsprong in het Akkoord van 

Wassenaar over loonmatiging en arbeidsduurverkorting uit 1982 (Visser en Hemerijck, 1997; 

Clasen 2010; Eichhorst en Kaiser, 2006).  “Structurele hervormingen” in de Europese 

verzorgingsstaten zijn geboden, vooral in die landen die voorheen hebben nagelaten 

demografische vergrijzing en ontgroening, de verdienstelijking van de economie en de 

feminisering van de arbeidsmarkt, te accommoderen. Er zou een uitruil moeten plaatsvinden 

tussen reële hervormingen en het tijdpad van het terugbrengen van begrotingsevenwicht, 

waarbij gerichte hervormingen, zoals een verhoging van de pensioenleeftijd, op meer 

coulantie qua timing moeten kunnen rekenen dan het sluiten van scholen en ziekenhuizen 

om aan de fiscal compact-verplichtingen te voldoen. Het oprekken van het mandaat van de 

ECB om probleemlanden meer lucht te geven door lagere kapitaalrentes af te dwingen is niet 

genoeg. Opleggen van sociale hervormingen, die gegeven de economische divergentie in de 

eurozone per definitie niet van een one-size-fits-all signatuur kan zijn, is een politieke taak. 

Terecht wordt aan ESM-steun voorwaarden verbonden, die ervoor moeten zorgen dat lagere 

rentetarieven voor probleemlanden niet leidt tot uitstel van ombuigingen, zoals in Italië in de 

zomer van 2011, nadat Mario Draghi de regering Berlusconi te hulp was geschoten. Markten 

lijken onder de indruk van de maatregelen van afgelopen september. 

 

Een meer politieke Unie vereist naast institutioneel vertrouwen en fiscale solidariteit in 

wederkerigheid, ook een normatief lange termijn hoofddoel waaromheen je 

sociaaleconomische collectieve actie coördineert. De levensvatbaarheid van de euro hangt 

uiteindelijk af van de politieke steun van burgers. Europese burgers bekommeren zich vooral 

om de levenskansen van hun kinderen. Zij verwachten van hun gekozen leiders dat zij de 

kansen van jongeren bevorderen op basis van diepgewortelde sentimenten van sociale 

billijkheid. Tot op heden zijn nationale politieke leiders en vooraanstaande beleidsmakers in 

de EU niet in staat gebleken om gevoelens van trots over het gecombineerde succes van de 

naoorlogse verzorgingsstaat, de interne markt en de eenheidsmunt tot een integraal 

onderdeel te maken van de normatieve basisstructuur van de Unie. In het Verdrag van 

Lissabon is het belang van een “sociale markteconomie” officieel erkend en beschreven in een 

kerndoelen, waaronder een hoog niveau van werkgelegenheid, bevordering van sociale 
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rechtvaardigheid, passende sociale bescherming, bestrijding van sociale uitsluiting, gelijkheid 

tussen mannen en vrouwen, solidariteit tussen de generaties, en hoog niveau van onderwijs, 

opleiding en gezondheidszorg, en duurzame ontwikkeling. Ook in het Handvest van 

Grondrechten zijn aantal kernwaarden benoemd die de Europese Unie als sociale 

rechtsgemeenschap een duidelijke normatieve opdracht meegeeft.  

 

5. Regime verandering alsnog? 

Rahm Emanual, oud-stafchef van President Barack Obama, stelde bij de uitbraak van de 

kredietcrisis in 2008: ‘You never want to let a good crisis gone to waste’. Die boodschap doet 

nog steeds opgeld al zijn we ondertussen wel vier jaar verder. De eurocrisis doet een bijna 

onmogelijk beroep op politici om achterhaalde economische denkbeelden over efficiënte 

kapitaalmarkten en nationaal soevereine verzorgingsstaten op te geven. Perioden van diepe 

economische crises kunnen aan de basis staan van nieuwe inzichten en ingrijpende 

institutionele veranderingen. Dit leert de ervaring van de Grote Depressie in de jaren dertig 

en de Grote Stagflatie in de jaren zeventig en tachtig. Wat te verwachten van de Grote 

Recessie? 

 

In de conclusie van The General Theory of Employment, Interest and Money schrijft John 

Maynard Keynes: “the ideas of economists and political philosophers, both when they are 

right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed the 

world is ruled by little else. Practical men, who believe themselves to be quite exempt from 

any intellectual influences, are usually the slaves of some defunct economist. Madmen in 

authority, who hear voices in the air, are distilling their frenzy from some academic scribbler 

of a few years back (1936: 383). In Keynes’ diagnose van de Grote Depressie was de ‘defunct’ 

of achterhaalde econoom die van de klassieke school. In de jaren van stagflatie raakte de 

ideeën van Keynes zelf in onbruik. EMU en de interne markt werden opgetrokken vanuit de 

intellectuele fundamenten van de neoklassieke economie en het monetarisme. Na de val van 

Lehman Brothers beleefde het neo-Keynesianisme een kortstondige comeback, maar sinds de 

eurocrisis van 2010-11 zijn is de begrotingsevenwichtorthodoxie weer helemaal terug van 

(eigenlijk niet) weggeweest (Crouch, 2011). Met andere woorden, de financiële crisis 

vooralsnog niet geresulteerd in een intellectueelinstitutionele slingerbeweging. Maar is de 

crisis-catharsis-episodische-veranderingshypothese niet veel te naïef? Institutionele 

veranderingen in rijke democratieën volgen veel meer een gelaagde dynamiek van 

incrementeel cumulatieve aanpassingen, die pas op langere termijn optellen tot meer 

fundamentele institutioneel coherente transformaties. Ook het neoliberalisme verkreeg niet 

van de ene op de andere dag institutionele hegemonie. De verkiezingen van Margaret 

Thatcher in 1979 en Ronald Reagan in 1980 markeerden weliswaar het begin van een 
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langgerekt beleidsprogramma van institutionele liberalisering in de OECD-wereld. Voor de 

Europese Unie als geheel was de val van de Berlijnse muur in 1989, tien jaar later, het 

moment waarop het primaat van de vrije markt institutioneel overwicht verkreeg. Dit 

overigens zonder de populaire nationale verzorgingsstaat te ontmantelen. Het is mijn 

verwachting dat de dynamiek van institutionele verandering in de nasleep van de financiële 

crisis dezelfde evolutionaire logica van gelaagde zelftransformatie zal blijven volgen. Ik 

voorzie hierbij twee belangrijke tendenties, die in voluntaristische zin, politiek en bestuurlijk 

gearticuleerd en geëquipeerd moeten worden.  

 

In de eerste plaats, denk ik dat de in het eerste deel van mijn oratie gepresenteerde 

toerustingsagenda, in vergelijking met een centrumconservatieve versoberingssagenda, om 

niet te spreken van de populistische restauratieagenda, empirische de beste papieren heeft 

voor een sterkere economie, hogere werkgelegenheid en productiviteit, gelijke kansen voor 

mannen en vrouwen, meer robuuste gezinnen, sterker financieel draagvlak, en grotere sociale 

cohesie. De versoberingsagenda erkent onvoldoende dat sociale weerbaarheid een 

belangrijke voorwaarde is voor economische vitaliteit in een periode van vergrijzing en 

nieuwe arbeidsmarktkrapte en geïntensiveerde international concurrentie. Als leidend 

uitgangspunt voor beleid moet toerusting op maat aan werkende gezinnen de hoogste 

prioriteit krijgen. Dit is win-winstrategie: het welzijn van gezinnen wordt versterkt, de kosten 

van de vergrijzing worden gedrukt, en het financiële draagvlak van de economie wordt 

vergroot door een hogere en meer productieve arbeidsdeelname. Hier kan geen politieke 

ideologie tegenop. 

 

Over de toerustingsagenda ben dan ook ik optimistisch, maar veel minder gerust ben ik over 

de kans dat politici en beleidsmakers in staat zijn om sociale toerusting stevig te fiscaal 

verankeren in een versterkte Europese sociale markteconomie. Zonder macro-economische 

inbedding op EU-niveua leidt een effectief sociaal investeringsbeleid aan de aanbodkant van 

nationale economieën tot instabiliteit. Nu het er op aan komt is de Europese constructie 

politiekinstitutioneel uitermate fragiel, een kwetsbaarheid die niet los gezien kan worden van 

de intellectuele blikvernauwing die is opgetreden in de afgelopen drie decennia waarbij 

steeds indringender het beeld werd gevoed – vooral politiek – dat de relatie tussen de 

nationale verzorgingsstaat en de Europese Unie het karakter heeft van een zero sum game.  

 

Beleidsdoelen als evenwichtige economische groei, volledige werkgelegenheid, financiële 

stabiliteit, consumentenvertrouwen, geopolitieke concurrentiekracht, duurzame 

ontwikkeling, passende sociale bescherming, en kwalitatief hoogstaand onderwijs en 

gezondheidszorg, zijn in de nasleep van de financiële crisis meer dan voorheen onlosmakelijk 
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verbonden met versterkt Europees probleemoplossend vermogen. Opkopen van 

staatsobligaties, het beter benutten van structuurfondsen voor meer productieve 

investeringen in de periferie van de EU, en introductie van euro-obligaties, passen in het 

kader van een EU sociaal investeringspact, maar om hiertoe noodzakelijke electorale steun te 

verwerven zullen Europese leiders echt over hun nationale schaduw moeten heen springen, 

door aan Europese sociale ambities, op basis van trots op eerder behaalde successen in 

nationaal sociaal beleid en supranationale marktintegratie, invulling te geven met lange 

termijn beleid van fiscale eenwording en sociale toerusting. De politieke kernvraag hierbij is 

niet ‘hoeveel’ of ‘hoe weinig’ Europa regeringen bereid zijn te tolereren, maar aan ‘wat voor 

soort’ sociale markteconomie en Europese Unie de lidstaten gezamenlijk willen bouwen. De 

voortwoekerende Eurocrisis stelt de lidstaten voor een dubbele opdracht. Op de korte termijn 

gaat het om de vicieuze spiraal van wantrouwen op de financiële markten en tussen de 

regeringsleiders van monetaire unie te doorbreken met grotere fiscale armslag voor een meer 

politieke unie. Op de lange termijn gaat het om sociale en arbeidsmarkthervormingen die de 

Europese economie duurzaam richting groei kunnen leiden. Zolang reële sociale 

investeringen budgettair terzijde worden geschoven, vormt de begrotingsdiscipline een 

belemmering voor een economisch, sociaal en politiek verantwoord groeibeleid in de nasleep 

van de crisis. 

 

Sociale offers, die zondermeer noodzakelijk zijn om de openbare financiën in Europa weer in 

het gareel te krijgen, veronderstellen sterke instituties met een stevig politiekdemocratisch 

mandaat. Hervormingsgezinde politici moeten op twee fronten tegelijk aan de slag door, 

enerzijds, achterhaalde vooroordelen van fiscale soevereiniteit en 

verzorgingsstaatchauvinisme te ontmaskeren als problematisch en, anderzijds, sociale 

zekerheden moeten herdefiniëren, onder andere als investeringen in een duurzame 

economische toekomst. Hierin ligt tevens een intellectueelideële opgave van formaat. Tal van 

economen, onder wie de Nobelprijswinnaars Joseph Stiglitz en Amartya Sen, 

beargumenteren al langer dat de groei van het bruto binnenlands product steeds minder een 

geschikte maatstaf is voor het “goede leven” is. In hun rapport uit 2009, geschreven in 

opdracht van de toenmalige Franse president Nicolas Sarkozy, wijzen Stiglitz en Sen, samen 

met Jean-Paul Fitoussi (2009), op de noodzaak om een nieuwe reeks sociale en economische 

indicatoren te selecteren als maatstaf voor maatschappelijke vooruitgang. Zij wijzen hierbij 

op het belang van de sociale en cognitieve ontwikkeling tijdens de vroege kindertijd, de mate 

van rekenvaardigheid en geletterdheid onder volwassenen, toegang tot 

overheidsvoorzieningen, werkgelegenheid, huisvesting, vervoer, gezondheid, de verhouding 

tussen carrière en privéleven en milieufactoren, als complementaire doelen. Het Stiglitz-Sen-

Fitoussi rapport geeft op 21ste eeuwse wijze invulling aan de intellectuele oproep van The 
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General Theory of Employment, Interest and Money uit 1936 van de Britse econoom John 

Maynard Keynes, door vanuit inhoudelijke doelen naar economische indicatoren en 

beleidsinstrumenten te kijken. Keynes redeneerde vanuit een politieke doelstelling – in zijn 

tijd volledige werkgelegenheid voor mannen – naar passend economisch beleid, waaronder 

de innovatie van brede sociale verzekeringen als buffer tegen vraaguitval, waar we vandaag 

zoveel profijt van de ondervinden. Maar omdat volledige werkgelegenheid voor alleen 

mannen een achterhaald beleidsdoel voor maatschappelijk welzijn is, hanteren Stiglitz, Sen 

en Fitoussi een breder repertoire, die naar inhoud overigens niet ver afstaat van de 

beleidsparagraaf in het Verdrag van Lissabon. Nu nog de daad bij het woord. Tragisch is wel 

om te moeten constateren dat we, naar analogie van de oliecrises van de jaren zeventig, toch 

een (tweede) langgerekte financiële crisis lijken nodig te hebben om het institutionele tij van 

het onnodig versmalde Europese spoor van fiscale versobering en sociale soevereiniteit 

achter ons te laten en te keren. Maar dat is de prijs van gelaagde, incrementeel-evolutionaire, 

processen van institutionele zelftransformatie die eigen is aan de rijke democratieën van de 

EU. 

 

6. Onderzoek: versobering en toerusting vergeleken 

Aan het einde van deze rede wil ik graag enkele conclusies trekken over de onderwerpen die 

in de nabije toekomst de aandacht vragen in onderzoek en onderwijs op het terrein van de 

institutionele beleidsanalyse.  Het empirisch accent van het onderzoek dat in het kader van 

de leerstoel zal worden ondernomen is gericht op de relatieve institutionele 

hervormingsontvankelijkheid van Europese verzorgingsstaten in het licht van ‘nieuwe sociale 

risico’s’ en in de schaduw van Europese politiek-economische integratie. Conceptueel richt 

het onderzoek zich op de vraag naar de effecten van versobering en toerusting in 

verschillende landen. Hierbij komen aan de orde, op economisch terrein, wat de impact van 

beide agenda’s zijn in termen van economisch draagvlak en de optimalisering van 

arbeidsdeelname en -productiviteit; op sociaal terrein, wat beide agenda’s betekenen voor 

welzijn, inzetbaarheid, gezondheid en maatschappelijke cohesie; en, op politiek terrein, welke 

spanningen hervormingen oproepen en welke institutionele kanalen open staan om onvrede 

te uiten en/of te gebruiken om draagvlak te mobiliseren achter reactieve en proactieve 

ombuigingen in beleid. Instituties als interveniërende variabelen staan centraal. In de eerste 

plaats omdat bestaande institutionele structuren, beleidserfenissen en mechanismen, in 

belangrijke mate verklaren vaak waarom interventies die bijvoorbeeld volgens een 

economische logica besparingen zouden moeten opleveren, vaak meer kosten met zich mee 

brengen. De centrale focus op instituties, als belangwekkende interveniërende variabelen, is 

bij uitstek geschikt om het onderzoeksprogramma een sterke interdisciplinaire signatuur te 

geven. Inzicht in institutionele factoren, enerzijds als beperkingen op bepaalde interventies 
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en handelingen, maar anderzijds ook als constituerend voor handelingscapaciteiten, kan ons 

helpen bij het maken van meer realistische inschattingen van de sociaaleconomische 

opbrengst van bepaalde interventies tegen de achtergrond van de dynamiek van politieke 

afwegingen, die in belangrijke mate worden beïnvloed door de institutionele kanalisering van 

politieke, maatschappelijke belangen en ideeën, inzichten en ervaringen in de 

beleidsontwikkeling van zorg, arbeid en welzijn.  

 

7. Besluit 

Mijnheer de rector, beste Lex, waarde voorzitter, beste René, dames en heren, 

Aan het eind van mijn beschouwing over de wisselwerking tussen versobering en toerusting 

en het belang hierbij van de samenhang tussen de nationale beleidsontwikkeling en Europese 

economische integratie, wil ik graag nog enige persoonlijke woorden tot u richten.  

 

Mijnheer de rector, beste Lex 

Dat ik hier vandaag deze rede heb mogen uitspreken is een direct gevolg van het door u in mij 

gestelde vertrouwen om naar mijn beste vermogen gestalte geven aan de verwachtingen die 

zijn verbonden aan het eervolle ambt van decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen 

aan deze universiteit.  

 

Mijnheer de voorzitter, beste René,  

Ook jou wil in dankzeggen voor de collegiale samenwerking, en met name in de steun die je 

me hebt gegeven, als is het niet meer dan verbaal, voor het blijven doen en ontwikkelen van 

inhoudelijk wetenschappelijk werk, naast mijn functie als decaan.  

 

Medewerkers van de faculteit van de faculteit der sociale wetenschappen, het doet me goed 

om in jullie geëngageerde midden te vertoeven. We hebben de afgelopen jaren in het kader 

van bezuinigingen, reorganisatie en facultaire herordening flink in de belangstelling gestaan. 

Dat is niet altijd leuk, maar op zijn minst heeft die aandacht ertoe geleid dat misverstanden 

zijn weggenomen en wij onzelf ons assertiever hebben betrokken op een VU die zich 

afficheert met verder kijken in grote maatschappelijke vraagstukken. Jullie ongerustheid vat 

ik vooral op als token van loyaliteit, waarop ik samen met jullie verder wil bouwen om in van 

het 50-jarig jubileum in 2013 een groots succes te maken. Mareanne Karssen, het is aan jouw 

toegewijd en opbouwend directeurschap over de volle breedte van de faculteit te danken dat 

er in de academische kwaliteit én de menselijke maat in de ondersteuning met elkaar in 

balans zijn op de werkvloer.  

 

Geachte studenten, 
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De belangrijkste toegevoegde waarde van studentenjaren bestaat uit de kans dat je 

inspirerende docenten ontmoet die je kijk op de wereld fundamenteel veranderen, verdiepen 

en verbreden. Ikzelf heb het geluk te zijn geïnspireerd en uitgedaagd door Anton Zijderveld in 

Tilburg, Colin Crouch in Oxford, Suzanne Berger op MIT, en Fritz Scharpf van het Max 

Planck Instituut in Keulen. Ik ben aan hen schatplichtig om mijn 

maatschappijwetenschappelijk engagement aan u over te dragen, in de hoop dat er iets van 

blijft hangen.  

 

Beste Maurizio Ferrera, Frank Vandenbroucke, Jonathan Zeitlin, Jelle Visser, Bruno Palier, 

Brian Burgoon, Bea Cantillon, Martin Schludi, Martin Rhodes, Kees van Kersbergen, Ive 

Marx, Bruno Palier, Werner Eichhorst, Giuliano Bonoli, David Natali, Philipp Genschel, 

Gøsta Esping-Andersen, Kathy Thelen, Jane Jenson, Ann Orloff, Jens Alber, Günther 

Schmid, Joakim Palme, Anna Guilllen, Rory O’Donnell, Charles Sabel, Jos Berghman, Liesbet 

Hooghe, Gary Marks, Ewald Engelen, Willem Trommel, Hans Bosselaar, Fleur Thomése, Han 

Anema, Willem van Mechelen, Marc van de Meer, Maarten Keune, Ko Colijn, Jan-Kees 

Helderman, en vele, vele, anderen, voor ons is sociale wetenschap geen eenzame activiteit. 

We hebben veel met elkaar geschreven en geconfereerd op verschillende plekken in de 

wereld. Ook hebben we het genoegen gehad om onze ideeën te mogen delen met politieke 

verantwoordelijke ministers, hoge ambtenaren, EU-commissarissen en zelfs regeringsleiders.  

Dit is niet alleen het resultaat van ons ‘dubbele engagement’ om wetenschappelijke studie te 

verbinden met de wereld van beleid en politiek, maar geeft ook blijk van de openheid in de 

Europese politieke structuur en cultuur voor beleidskennis en analyse.  

 

Sinds mijn terugkeer in de academische wereld in 2009, heb ik me gelukkig mogen prijzen 

om naast het decanaat, met behulp van externe fondsen, waaronder Stichting Instituut GAK 

en een KP7 EU onderzoekssubsidie, een eigen onderzoeksteam op het terrein van een nieuwe 

balans in de verzorgingsstaat op te helpen bouwen. Onze groep bestaat nu uit Barbara Vis als 

hoofddocent, Moira Nelson en Franca van Hooren als postdocs, en Matthias Stepan, Verena 

Dräbing, Menno Soentken as Aio’s. Jullie inzet hebben Ab Klink en mij ertoe gebracht om op 

het terrein van werk, zorg en welzijn de facultaire en inter-facultaire krachten te bundelen in 

een nieuw VU-breed onderzoeksinitiatief, het Talma instituut voor de studie van Zorg, Arbeid 

en Welzijn, vernoemd naar Minister A.S. Talma, die aan het begin van de 21ste eeuw aan de 

basis stond van de Nederlandse sociale verzekeringen.  

 

Beste Ab, de speling van het politieke lot en VU universitaire bestuurlijke beslommeringen  

hebben ertoe geleid dat we vandaag tegelijk onze oraties kunnen houden – wat mij betreft 

een blessing in diguise. Door tussenkomst van René Smit hebben we elkaar in de loop van 
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2011 goed leren kennen. Bij onze eerste ontmoeting sprong de intellectueel-institutioneel 

vonk onmiddellijk over. Geen van ons beide hoefden lang na te denken dat de VU een kans 

kon verwezenlijken op het terrein van een probleemoplossende, institutionele vergelijkende 

analyse van de toekomst van de Nederlandse en Europese verzorgingsstaat, op een manier 

die consistent met het eigenbeeld van de VU als maatschappijbetrokken universiteit. Voor 

mij is met je komst een grote wens in vervulling gegaan. Voorheen voelde ik me redelijk 

senang op de beleidsterreinen van de loonpolitiek, arbeidsverhoudingen, sociale zekerheid, 

pensioenen, arbeidsmarktbeleid, verlof en kinderopvangregelingen, etc. Maar ten aanzien 

van misschien wel de meest “institutioneel verdichte” en kostbaarste sector van de 

verzorgingsstaat – de gezondheidszorg – heb ik me altijd op (te) glad ijs gevoeld. Met jou 

praktijkervaring als minister durf ik het aan om de wondere wereld van de instituties, regels, 

protocollen, beroepstrots van artsen en verplegend personeel, en belangen van 

ziektekostenverzekeraars, hun inkoopstrategieën, de financiering van ziekenhuizen, toezicht 

en afrekenmethodieken van medisch interventies, departementale verkokering, wachtlijsten, 

PGB’s, de consequenties van verkrappende mantelzorg bij sterk toenemende chronische 

ziekten, in het licht van de eerder genoemde vergrijzing en ontgroening van de bevolking, 

met jou verder te ontrafelen. Je hebt me in ieder geval overtuigd dat een toerustingsagenda 

in de gezondheidszorg misschien wel veel meer sociaaleconomisch rendement oplevert dan 

de verdere verdienstelijking van de meer traditionele domeinen van de verzorgingsstaat. Ik 

zie uit naar onze samenwerking.  

   

Lieve schoonfamilie,  

Het is goed om zo velen van jullie hier vandaag weer te zien. Het spijt me dat ik voor een 

tweede keer een verhaal vertel zonder dat er een Tielens de kans wordt geboden om mij in de 

rede te vallen. Wat mij betreft is het de laatste keer geweest.  

 

Lieve Emke, Lieke en Meike,  

Ik heb een prachtig vak, dat weten jullie maar al te goed. Van jullie houden, is wie ik ben, 

maar daarmee kom ik niet weg. Dat weet ik. 

 

Lieve mama,  

Dat ik hier sta is voor een belangrijk deel het resultaat van de liefde en toerusting die jij en 

papa, Chris, Renée, Monique en mij hebben gegeven. Papa was mijn eerste mentor; hij 

maakte me nieuwsgierig en gaf veel ruimte. Maar jij was de echte toeruster in het gezin, 

degene die er altijd voor zorgde dat de rugzak goed gevuld was met boterhammen, 

zakdoekjes, sportspullen en vele andere attributen die onderweg van pas kwamen. Op een 

gegeven moment was de rugzak zo goed gevuld, of mijn overmoed zo groot, dat ik thuis kwam 
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met de gedachte om het Kanaal over te steken en later de Atlantische oceaan. Mijn 

internationale academische omwegen vond je maar eng zo ver weg van degene die eigenlijk 

over de toerusting ging. Aan jou is deze rede opgedragen.  

 

Dames en heren, nu is het woord aan Dr. Ab Klink, hoogleraar Zorg, Arbeid en Politieke 

Sturing aan deze universiteit. Ik heb gezegd.  
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