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2.1. Nieuwe sporen in het denken over de welvaartsstaat
Het internationale debat over het sociale beleid draaide de voorbije jaren vanzelfsprekend rond de vraag
of de welvaartsstaten financierbaar zouden blijven in de context van de vergrijzing, en welke
besparingen en/of hervormingen daarvoor nodig waren. In heel wat landen werden grondige
hervormingen doorgevoerd met het oog op de houdbaarheid van de sociale stelsels, méér dan in België.
Naast deze discussie werd echter ook andere sporen getrokken in het internationale debat over de
toekomst van de welvaartsstaten: het ging dan over de nood om “een nieuwe welvaartsstaat” tot stand
te brengen, bv. als antwoord op “de nieuwe sociale kwestie”. Nu wordt in de literatuur over de
ontwikkeling van welvaartsstaten soms de indruk gewekt dat de sociale en politieke actoren voor de
keuze stonden om één samenhangend spoor van vernieuwing al dan niet op te gaan. Het is verleidelijk
om het politieke debat en de politieke praktijk te reconstrueren alsof alles draait om één groot verhaal,
maar het is niet noodzakelijk juist. In de praktijk ging (en gaat) het m.i. om verschillende sporen,
waartussen minder logische of spontane samenhang was (is) dan de pleitbezorgers van de nieuwe
concepten soms laten uitschijnen. Op zijn minst dienen twee sporen onderscheiden te worden: het
spoor van de “nieuwe sociale risico’s” en het spoor van de “sociale investeringsstaat”. En op beide
sporen ligt een belangrijke wissel qua instrumenten: de vraag of het
beantwoorden van de “nieuwe sociale risico’s” en het “investeren in mensen” zou leiden tot een eerder
dienstverlenende (en minder geld-uitkerende) welvaartsstaat of niet.
De “nieuwe sociale risico’s” die men in de literatuur begon te onderscheiden van de klassieke sociale
risico’s (inkomensverlies tijdens de derde leeftijd, ziekte, werkloosheid, arbeidsongeval…) kunnen als
volgt samengevat worden:1
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

de onmogelijkheid om familiale verantwoordelijkheid en betaalde arbeid te verzoenen
alleenstaand ouderschap;
een familielid dat langdurig afhankelijk is van zorg
lage of onaangepaste scholing;
onvoldoende dekking door de sociale zekerheid, bv. omdat men geen toegang heeft
(gehad) tot adequaat verzekerde “insider”-positie op de arbeidsmarkt (opzoeken).

De eerste drie situaties worden een “risico” 2 in een samenleving waar gezinsverbanden instabieler
worden en vrouwen hoe dan ook meer dan vroeger nood hebben aan fatsoenlijk betaald werk.
Sociaal investeren verwijst naar de idee dat het beter is sociale risico’s te voorkomen dan ze achteraf te
remediëren, bijvoorbeeld door opleiding en activering van werkzoekenden, door investeringen in
onderwijs en levenslang leren… Investeren in menselijk kapitaal en weerbaarheid is hier de centrale
boodschap. In zo’n opvatting van sociaal beleid komt ook meer de nadruk te liggen op de eigen
verantwoordelijkheid van mensen om investeringskansen die hen geboden worden te grijpen. De
uitdrukking “sociale investeringsstaat” wordt meestal verbonden met Giddens, die als ideoloog van de
1

Ik neem hier de “risico’s” zoals Bonoli die oplijst in Klaus Armingeon and Guiliano Boloni (eds.), The Politics of Post-Industrial
Welfare States. Adapting post-war social policies to new social risks, Routledge, London & New York, 2006, blz. 5-8.
2
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zgn. Derde Weg de indruk gaf dat sociale investeringen in de plaats zouden kunnen komen van sociale
uitkeringen. Daardoor krijgt dit begrip vaak een erg eenzijdige invulling en is het nogal beladen.
De “actieve welvaartsstaat” zoals ik die in 1999 bepleit heb, hield een combinatie in van beide sporen
(nieuwe sociale risico’s beantwoorden, preventief optreden en activeren) maar tegelijkertijd ook de
boodschap – contra Giddens – dat de klassieke sociale risico’s en adequate sociale uitkeringen
noodzakelijk blijven. De “actieve welvaartsstaat” was dus een poging om een “èn-èn”-strategie te
ontwikkelen: de klassieke opdrachten van de welvaartsstaat niet vergeten, maar nieuwe opdrachten
toevoegen.3 Dat was ook het pleidooi dat de Belgische regering in 2000 hield op de Top van Lissabon, bij
het lanceren van de Open Coördinatie rond Sociale Insluiting (en het is o.m. dat evenwicht dat in de
tweede helft van het decennium in toenemende mate verloren ging in het Europese discours).
Beide pleidooien – nieuwe sociale risico’s beantwoorden, investeren in mensen – kunnen verbonden
worden met de stelling dat onze welvaartsstaten naast “uitkeringen” ook “dienstverlening” moeten
ontwikkelen. Als we vrouwen stimuleren om volwaardig te participeren op de arbeidsmarkt, dan is
kinderopvang nodig – en niet alleen een stelsel van loopbaanonderbreking, laat staan alleen maar
kinderbijslag. Actief arbeidsmarktbeleid en onderwijs ontwikkel je als dienstverlening, niet op de basis
van uitkeringen. Met name de Bismarckiaanse welvaartsstaten (waartoe België historisch behoort)
werden beschouwd als “cash-heavy” en te weinig gericht op sociale dienstverlening. De onderzoekers
die deze kritiek maakten op de Bismarckiaanse traditie, hadden als ideaal het Scandinavische model voor
ogen. Daar is de verhouding tussen budgetten voor sociale uitkeringen en budgetten voor sociale
dienstverlening zeer verschillend van bij ons.4
Het internationale debat over de welvaartsstaat had dus in zekere zin een “programmatorisch” karakter.
Het ging over de vraag welke programma – welke opdrachten – voorligt als we het hebben over de
toekomst van de welvaartsstaat. Ik gebruik de uitdrukking “programma” omdat het in de literatuur over
de nieuwe sociale risico’s, over de sociale investeringsstaat… meestal gaat over een samenhangende
bundeling van verschillende strategische keuzes.
De antwoorden op “de nieuwe sociale risico’s” en “investeren in menselijk kapitaal” overlappen elkaar
ten dele, met name wanneer het gaat over het nieuwe sociale risico (v) “lage of onaangepaste scholing”.
Men kan zich moeilijk inbeelden dat een beleid daarop een antwoord zoekt zonder te gaan in de richting
van opleiding en activering. Maar behoudens dit ene voorbeeld is er geen dwingende politieke,
institutionele, of sociologische logica die welvaartsstaten in de praktijk er toe brengt om tegelijkertijd de
keuze te maken voor een focus op nieuwe risico’s, èn sociaal investeringsbeleid èn dienstverlening. De
feitelijke evoluties die we zien in de Europese Unie beantwoorden niet aan dergelijke - vooronderstelde
– coherentie. Dat gebrek aan coherentie geldt zeker ook voor België.
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Een inclusief en participatief model?
Of het nu gaat over het beantwoorden van nieuwe sociale risico’s of de ontwikkeling van een sociaal
investeringsmodel, dé drie ultieme lakmoestesten voor succes zijn m.i.:
(i) de hoogte en billijke verdeling van de werkzaamheidsgraad in de bevolking;
(ii) het terugdringen van de inkomensarmoede en
(iii) het verminderen van kansenongelijkheid in het onderwijs.5
In dit deel kijk ik eerst naar de werkzaamheidsgraad. Ik doe dat aan de hand van drie kenmerken van
mensen: hun leeftijd, scholingsniveau en geslacht. Wat me daarin interesseert is de vraag wat nu de
doorslag geeft in de relatief lage werkzaamheid die ons land kenmerkt. Is het de wijze waarop de
tewerkstelling evolueert met de leeftijd? De wijze waarop de tewerkstelling samenhangt met
scholingsgraad? Of de wijze waarop de tewerkstelling samenhangt met gender? (Het verschil tussen
autochtoon en allochtoon blijft daarbij in dit bestek buiten beschouwing, maar we weten dat dit helaas
ook een erg belangrijke factor is op onze arbeidsmarkt.6) Ik kijk daarbij enerzijds naar de evolutie over
het voorbije decennium op zich (in welke subgroepen van de bevolking groeide de werkzaamheidsgraad,
resp. daalde hij?) en anderzijds naar de evolutie bij ons in vergelijking met een benchmark, nl. het
gemiddelde van de EU-15.
De evoluties worden ingekleurd, gaande van donkergroen voor “zeer positief” tot donkerrood voor “zeer
negatief”.
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Met moet deze cijfers vanzelfsprekend juist en dus ook voorzichtig interpreteren. Ze zijn vooreerst
gebaseerd op een grootschalige steekproef, en hierin zit altijd een foutenmarge. Belangrijker, de
maatschappelijke positie van “laaggeschoolde mensen” in 2008 is niet meer dezelfde als de
maatschappelijke positie van “laaggeschoolde mensen” in 1998, en datzelfde geldt ook voor de positie
van middengeschoolde en hooggeschoolde mensen. In 1998 was 43% van de Belgische populatie die in
beeld wordt gebracht in deze cijfers laaggeschoold; in 2008 was dat aandeel gedaald tot 30% (en in elk
van de subgroepen naar leeftijd/geslacht trad die daling op). De laaggeschoolden van 2008 zijn in die zin
vermoedelijk meer “in verdrukking” op de arbeidsmarkt dan de laaggeschoolden van 1998. In de EU is
overal dezelfde evolutie opgetreden, met dit verschil dat in 1998 het gemiddelde aandeel van de
laaggeschoolden iets lager lag in de EU dan in België, terwijl het in 2008 iets hoger ligt dan in België: ons
land haalt een scholingsachterstand in.
Het is nuttig deze gegevens in detail te bekijken. De volgende grote vaststellingen springen alleszins in
het oog.

Wanneer we naar de evoluties binnen België kijken, dan valt op hoe sterk de werkzaamheid bij vrouwen
stijgt voor alle leeftijdscohortes tussen 35 en 64 jaar. Wat de leeftijdsgroepen tussen 35 en
50 jaar betreft is met name de stijging van de werkzaamheid bij laaggeschoolde en middengeschoolde
vrouwen zeer uitgesproken (meer in Vlaanderen dan in Wallonië).7 Er zijn twee plausibele verklaringen:
- Vooreerst is er een natuurlijk “cohorte-effect” (het ouder worden en aan het werk blijven van
vrouwen die op jonge leeftijd begonnen te werken);
- Wat de laaggeschoolde vrouwen betreft, met name in Vlaanderen, is er de impact van de
dienstencheques; Figuur 9 toont aan hoe de ontwikkeling van de dienstencheques in Vlaanderen
werkelijk een “knik” teweegbracht in de curve van de werkzaamheidsgraad van vrouwen; zonder
het dienstenchequecircuit zou dit effect er niet geweest zijn, en zou de werkzaamheidsgraad van
laaggeschoolde vrouwen in Vlaanderen vandaag misschien niet veel hoger zijn dan in 1998.

De vooruitgang tussen 1998 en 2008 voor laaggeschoolde vrouwen boven de 35 jaar staat in schril
contrast met de daling van de werkzaamheid bij laaggeschoolde mannen (tot 44 jaar) in Vlaanderen, en
zeker in Wallonië. Alhoewel de werkzaamheid van laaggeschoolde vrouwen boven de 35 jaar dus
verbeterd is, hebben mensen met lage scholing in België significant minder kansen op werk dan in de
rest van de EU-15: in Vlaanderen is dat niet voor alle subgroepen (op basis van leeftijd/geslacht) van de
laaggeschoolden zo; in Wallonië is dit een massieve realiteit voor alle subgroepen bij de laaggeschoolden
(net zoals ook de werkzaamheid van de middengeschoolde groep in Wallonië achter hinkt op de EU-15).
Deze realiteit is tussen 1998 en 2008 relatief weinig veranderd.
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In de leeftijdscohorten boven 45 jaar is de werkzaamheidsgraad over het algemeen significant gestegen
tussen 1998 en 2008 (wanneer we onze huidige prestaties met ons eigen verleden bekijken), maar in
vergelijking met het gemiddelde van de EU-15 blijft de achterstand in werkzaamheid zeer groot.
Tabel 6 geeft dezelfde gegevens voor Brussel. Dat de arbeidsmarkt in Brussel op haast alle vlakken
bijzonder slecht geëvolueerd is, wordt hier bevestigd.

Het verschil tussen het EU15-gemiddelde en Vlaanderen heeft vooral een leeftijdsprofiel. Het verschil
tussen het EU15-gemiddelde en Wallonië heeft vooral een scholingsprofiel. Het verschil met Brussel is
quasi “totaal”.
Is het zinvol onze werkzaamheidscijfers te vergelijken met het gemiddelde van de EU15? Waarom
zouden we ons blindstaren op een moving target – want dat is de arbeidsmarkt van de EU? Volstaat het
niet om te kijken naar de evolutie van de cijfers over de tijd in België en zijn gewesten, om vast te stellen
waar er bij ons vooruitgang is en waar niet? De vergelijking met andere EU-landen stelt problemen,
onder meer omdat de realiteit van “laaggeschoold zijn”, “middengeschoold zijn” en “hooggeschoold zijn”
in de verschillende landen niet hetzelfde is, gezien de verschillen inde onderwijsstelsels en de verschillen
in onderwijsprestaties. Maar om meerdere redenen is de vergelijking met de gemiddelde evoluties in de
EU toch zinvol. Ze geeft aan wat het “potentieel” is voor de werkzaamheidsgraad in vergelijkbare
sociaaleconomische systemen, m.a.w. wat onze ambitie zou kunnen zijn. Ze illustreert verschillen in het
sociaal bestel, die samenhangen met impliciete en expliciete keuzes die in het verleden gemaakt zijn.
De conclusie uit al deze cijfers is dat de Belgische arbeidsmarkt tijdens de voorbije 10 jaar geen
“bevroren landschap” was. Er zijn successen geboekt, met name de toename van de vrouwelijke

tewerkstelling, en die successen hangen samen met beleidskeuzes. De dienstencheques zijn een
voorbeeld van een succesvolle hervorming, met grootschalige impact op de arbeidsmarkt. Men kan hier
gewagen van een verschuiving in het sociale model, in de richting van meer dienstverlening en
tewerkstelling voor laaggeschoolden. Het originele van deze Belgische piste is dat dit niet gebeurde via
de collectieve sector zoals in het Scandinavische voorbeeld, maar in een sterk gesubsidieerde private
sector. Voor de overheidsbegroting is dit natuurlijk ook wel een dure operatie.
Naast de vaststelling van enkele positieve evoluties, zijn er echter twee grote “maar”-s.
Om te beginnen zijn twee grote knelpunten op onze arbeidsmarkt blijven bestaan: de lage
werkzaamheid van laaggeschoolden in Wallonië, en van ouderen in de drie gewesten. Omdat het verschil
tussen de Vlaamse arbeidsmarkt en het EU-gemiddelde vooral een leeftijdsprofiel heeft, terwijl het
verschil tussen de Waalse arbeidsmarkt en het EU-gemiddelde vooral een scholingsprofiel heeft, en
Brussel helemaal wegzinkt, is het niet zo eenvoudig om eenduidige oorzaken aan te duiden. Factoren die
hier duidelijk naar voor komen zijn reglementair (met name de mogelijkheden tot vervroegde uittrede,
die in het Generatiepact niet ingrijpend veranderd zijn) en tekorten in het onderwijs (ongekwalificeerde
en verkeerd gekwalificeerde uitstroom); maar de analyse van deze knelpunten zou ook economisch
moeten zijn (blijft de kost van arbeid voor laaggeschoolden in Wallonië en Brussel niet te hoog in
vergelijking met de mogelijke marktopbrengst bij hun tewerkstelling – ondanks de inspanningen die
reeds gebeurd zijn inzake lastenverminderingen? wat is de sectorale ontwikkeling van de
tewerkstelling?). Het activeringsbeleid, dat t.a.v. de werkzoekenden flankerend was eerder dan
financieel en naar de ouderen toe vooral “aanmoedigend”, heeft deze harde gegevens niet wezenlijk
veranderd.
De tweede “maar” betreft de budgettaire kostprijs van het tewerkstellingsbeleid. Die lag vaak hoog. Ik
heb het dan niet alleen over de lastenverminderingen, maar ook over de dienstencheques, en over een
aantal “aanmoedigende” maatregelen die netto misschien eerder kosten aan de begroting dan ze
opbrengen. Die hoge kostprijs is soms moeilijk te vermijden, maar soms ook het gevolg van een gebrek
aan consequentie. Zo heeft het weinig zin om met belangrijke algemene lastenverminderingen over de
brug te komen, als er geen volgehouden vorm van loonmatiging is. Daarmee neem ik niet de stelling van
de werkgevers over dat we vooral een probleem van loonkost hebben in dit land (ook daar zit nogal wat
eten en drinken in en hoort nuance). Maar de lastenverminderingen hebben te vaak moeten dienen om
sociaal overleg vlot te trekken. Nu de dienstencheques zo sterk ontwikkeld zijn, zou men zeker de
middengroepen en betere verdieners daar m.i. méér voor mogen aanrekenen.
Bij wijze van voorlopige, algemene conclusie kunnen we het volgende stellen. Een hineininterpretierung
is altijd riskant, maar in de mate dat het beleid in ons land een overgang wilde maken naar “een nieuwe
welvaartsstaat”, was dat proces niet altijd zeer efficiënt en doordacht, en op een aantal punten ook
halfslachtig. We zijn niet goed in het maken van strategische keuzes, en dat tast de coherentie van ons
beleid aan. Dat blijkt zeker uit de eerste “lakmoestest” die ik hier hanteer, de evolutie van de
werkzaamheid.
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4. Strategische keuzes voor het sociale beleid
De omvangrijke budgettaire sanering die zich opdringt, dwingt ons meer dan ooit om strategische keuzes
te maken m.b.t. het sociale beleid. Het gaat daarbij niet alleen over de vraag waar best bespaard zal
worden, het gaat over de vraag hoe onze samenleving er na deze economische crisisperiode en na de
budgettaire sanering zal uitzien.
Met strategische keuzes bedoel ik grote oriëntaties die gedurende een relatief lange tijd het beleid
bepalen, en die ook toetsstenen zijn voor de concrete beleidsbeslissingen die dagelijks genomen
worden. Het gaat om oriëntaties m.b.t. de doelstellingen, de prioriteiten onder de doelstellingen, en de
architectuur van het sociale beleid. Architectuur verwijst naar de vraag: welke instrumenten zetten we
in, en wie zet welke instrumenten in? “Duidelijk” betekent hier: duidelijker en explicieter dan in het
verleden. Een keuze hoeft niet altijd het patroon “alles-of-niets” te volgen. Vaak gaat het om het vinden
van het juiste evenwicht, maar ook dan moet een expliciete en doordachte afweging gebeuren.

…
5) Een vijfde strategische keuze heeft te maken met het belang van werk. We weten dat een
hoge werkzaamheidsgraad in een samenleving géén garantie is voor weinig armoede. Ik beschouw een
hoge werkzaamheidsgraad voor mannen en vrouwen echter als een doelstelling per se, niet alleen
omwille van de economische houdbaarheid van ons bestel, maar ook omwille van het belang van
participatie. Dit impliceert echter dat we de grote knelpunten op onze arbeidsmarkt daadwerkelijk en
coherent aanpakken. Activering moet daarbij hoog op de agenda blijven (cf. infra). Maar er is natuurlijk
meer dan activering, wanneer we het hebben over de arbeidsmarkt. Ik heb de bredere problematiek van
het arbeidsmarkt hier niet aangesneden. Ik zou graag verwijzen naar het boek van Kenworthy “Jobs with
equality”, niet omdat ik het met alles eens ben, maar wel omwille van de evidence based ondogmatische
benadering van het globale arbeidsmarktbeleid: over heikele thema’s, zoals flexibiliteit, is véél nuance
nodig.
6) Een zesde strategische keuze heeft te maken met het evenwicht tussen financiële prikkels en
flankerend beleid inzake activering. Als we willen dat werkloosheidsuitkeringen voldoende hoog zijn, dan
moeten we blijven inzetten op activeringsstrategieën met veel begeleiding, oproepingen,
contactverplichtingen, administratieve sancties… Het flankerende activeringsbeleid afzwakken is dan
zeker geen goede optie.

