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ONTWERPADVIES 
Welvaartsgroei door en voor iedereen 
 

Dit is een ontwerpadvies. De opvattingen in dit advies zijn die van de commissie van 
voorbereiding. Dit ontwerp ligt voor ter bespreking in de achterbannen van de 
organisaties die in de commissie zijn vertegenwoordigd. Na dit achterbanberaad zal een 
ontwerpadvies gereed worden gemaakt ter behandeling in een openbare 
raadsvergadering.  
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1. Inleiding 
 
1.1 Vraagstelling en karakter 
 
Welk beleid is nodig om ook op de middellange termijn welvaartsgroei in Nederland 
mogelijk te maken? Wat is hierbij de rol van de overheid, de sociale partners en 
individuele werkgevers, werknemers en burgers? Deze vragen staan in dit advies 
centraal1. De meer specifieke vragen uit de adviesaanvraag zijn gerelateerd aan de 
thema’s kenniseconomie, sociale innovatie en verantwoordelijkheden dragen en delen. 
 
Tegen de achtergrond van de adviesvragen heeft dit advies een conceptueel karakter. De 
SER schetst een beleidsfilosofie van waaruit de uitdagingen van de komende vijf à tien 
jaar het best tegemoet kunnen worden getreden. Verder formuleert hij voorstellen en 
beleidsoriëntaties; ook geeft hij zijn mening over de hoofdlijnen van het budgettaire 
beleid. 
 
De raad gaat in dit advies niet uitputtend op alle vragen uit de adviesaanvraag in. Dit 
advies ziet hij als het eerste deel van de beantwoording van de adviesaanvraag over het 
middellangetermijnbeleid. De raad zal in het verlengde van dit eerste deel eind 2006 
met een tweede deel van het middellangetermijnadvies komen, waarin het cluster 
scholing, ontslagrecht en Werkloosheidswet (WW) centraal staat. Bij scholing gaat het 
om de nadere invulling en uitwerking van instrumenten (zoals een individuele 
scholingsfaciliteit) waarmee serieus werk wordt gemaakt van een leven lang leren. Bij 
het ontslagrecht is de aanpassing aan een herijkt sociaal-economisch bestel de 
invalshoek. 
 
In dit hoofdstuk schetst de raad eerst de contouren van de beoogde sociaal-economische 
beleidsstrategie (paragraaf 1.2) en van een breed beleidskader (paragraaf 1.3) waarmee 
kan worden ingespeeld op een dynamische, veranderende beleidsomgeving (paragraaf 
1.4). Op basis daarvan formuleert hij de hoofdlijnen voor een institutionele herijking 
van het Nederlandse sociaal-economisch bestel (paragraaf 1.5), die in de volgende 
hoofdstukken nader worden uitgewerkt. Vervolgens gaat dit hoofdstuk kort in op de 
budgettaire opgaven (paragraaf 1.6). Tot slot komen de voorbereiding en de opzet van 
het voorliggende advies aan de orde (paragraaf 1.7). 
 
1.2 Naar een offensieve sociaal-economische beleidsstrategie 
 
De SER is voorstander van een offensieve en coherente sociaal-economische 
beleidsstrategie, die het mogelijk maakt de kansen voor toekomstige welvaart effectief 
te benutten. In zo’n strategie komen economische, sociale en ecologische elementen aan 
de orde. Meer welvaart ontstaat bij een economische groei waaraan zoveel mogelijk 
ingezetenen naar vermogen een bijdrage leveren, waarvan in beginsel iedere burger kan 

                                                 
1  De adviesaanvraag van 15 februari 2005 is als bijlage 1 opgenomen. In aanvulling hierop heeft minister De Geus 

van SZW in brieven van 29 april en 10 oktober 2005 de SER verzocht nog een aantal specifieke vragen en 
aandachtspunten op het terrein van ontslagrecht bij zijn advies te betrekken. De beantwoording van deze 
specifieke vragen komen aan de orde in het tweede deel van het mlt-advies. 
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profiteren en die ecologisch – nationaal en internationaal – inpasbaar is. Groei die aan 
deze voorwaarden voldoet, leidt tot een duurzame ontwikkeling.  
 
Hoewel de uitgangspositie van de Nederlandse economie goed is, wordt het aanwezige 
economische potentieel nog onvoldoende benut. De centrale beleidsopgave voor de 
komende jaren is om dit potentieel zo goed mogelijk te benutten en verder uit te 
bouwen. Dit vereist volgens de raad zowel een groot aanpassings- en reactievermogen 
van alle economische actoren als een strategische beleidskeuze gericht op economische 
activiteiten met een hogere kennisintensiteit. Daarvoor zijn nodig een meer 
ondernemende cultuur, meer ruimte voor ontplooiing van alle economische actoren en 
meer investeringen in kwalificaties van mensen op alle niveaus. Wordt aan deze 
voorwaarden voldaan, dan heeft Nederland reële perspectieven op toekomstige 
welvaartsgroei door en voor iedereen. De functies van het socialezekerheidsstelsel – het 
bieden van inkomenszekerheid en het bevorderen van arbeidsdeelname – kunnen 
volgens de SER dan ook in de toekomst gegarandeerd blijven. Dit noopt er wel toe dat 
de beschikbare arrangementen voor werk, scholing en inkomen sterker worden gericht 
op het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van burgers door hun kwalificaties te 
verhogen en te verbreden als onlosmakelijk element naast de inkomensvervangende 
voorzieningen. In een open kenniseconomie met een vergrijzende bevolking kan en mag 
Nederland het zich niet veroorloven dat veel mensen langs de kant staan. 
 
Een offensieve beleidsstrategie richt zich in belangrijke mate op de benutting van 
kansen van de expanderende wereldeconomie. Voorwaarde is dat het Nederlandse 
bedrijfsleven in internationaal verband concurrerend is. Dit vereist een verantwoorde 
loonkostenontwikkeling (inclusief pensioenlasten), een kennisinfrastructuur van 
topniveau, innovatiebevorderende investeringen, een adequate fysieke infrastructuur en 
een vertrouwenwekkend maatschappelijk klimaat. Ook moet ondernemend Nederland 
volop de ruimte krijgen en nemen om zijn concurrentie- en innovatievermogen te 
verbeteren. Door de voortbrenging van kwalitatief hoogwaardige goederen en diensten, 
die snel inspelen op de wensen van afnemers, kunnen zij zich onderscheiden van 
concurrenten.  
 
De raad is van mening dat een offensieve beleidsstrategie een omslag in denken over het 
sociaal-economisch beleid vergt. In het licht van structurele ontwikkelingen is 
aanscherping en accentverlegging in het bijzonder op de volgende vier punten nodig. 

1. Bronnen van groei: sterker koersen op menselijk kapitaal, kwaliteit en innovatie. 
2. Afgewogen overheidsbeleid: overheidsregulering op maat, scherpere keuzes ten 

aanzien van overheidsuitgaven en –inkomsten, houdbare overheidsfinanciën in 
het licht van de vergrijzing. 

3. Sociale zekerheid: van verzorgingsstaat naar activerende 
participatiemaatschappij. 

4. Insiders en outsiders: in het economische domein moeten bevoorrechte posities 
plaatsmaken voor een gelijk speelveld en ruimte voor nieuwkomers. 

 
De voorgestane strategie beoogt daarnaast om economische én sociale redenen de 
competenties en talenten van de potentiële beroepsbevolking ten volle te benutten. Door 
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zoveel mogelijk mensen in het arbeidsproces te betrekken of anderszins een nuttige 
maatschappelijke rol te laten vervullen, wordt bijgedragen aan meer maatschappelijke 
stabiliteit en een grotere sociale cohesie. Volgens de SER biedt de afvlakkende groei en 
de daaropvolgende krimp van de potentiële beroepsbevolking nieuwe 
arbeidsmarktperspectieven als overheid en sociale partners erin slagen om 
schoolverlaters, herintreders, werkzoekende uitkeringsgerechtigden en andere 
werkzoekenden te ondersteunen om de arbeidsplaatsen in te nemen die vrijvallen door 
uittredende babyboomers. De vergrijzing biedt kansen voor nieuwe banen in 
bijvoorbeeld de zorg en de persoonlijke dienstverlening, maar ook in sectoren als 
cultuur, recreatie en sport. In dit verband verwijst de raad ook naar zijn advies 
Voorkomen arbeidsmarktknelpunten collectieve sector (06/04) waarin hij concludeert 
dat vooral op de middellange termijn structurele spanningen en knelpunten zijn te 
verwachten in de personeelvoorziening voor de collectieve sector. Vooral het onderwijs 
en de zorg bieden perspectieven voor werkzoekenden.  
 
Een offensieve beleidsstrategie vergt volgens de raad een ondernemender, weerbaarder 
en responsiever sociaal economisch bestel en vereist (op onderdelen vérgaande) 
vernieuwing waarmee de economische vitaliteit kan worden bevorderd. De benutting 
van de creativiteit van mensen is de belangrijkste bron van competitiviteit in de 
komende periode. Het investeren in mensen, het zo goed mogelijk inschakelen van alle 
arbeidsreserves, het benutten van talenten, het bevorderen van innovatie en het 
realiseren van houdbare instituties zijn noodzakelijke voorwaarden voor de 
totstandkoming van verdere productiviteitsstijging. Tegen deze achtergrond steunt de 
raad in dit advies het streven de verzorgingsstaat verder te ontwikkelen tot een 
activerende participatiemaatschappij waarin iedereen naar vermogen meedoet. In deze 
benadering zorgt een toekomstbestendig stelsel van werk, scholing en inkomen voor 
arrangementen die mensen ondersteunen om hun competenties op peil te houden, naast 
de zorg voor een maatschappelijk verantwoorde inkomensbescherming (waaronder de 
bestrijding van armoede).  
 
1.3 Beleidskader  
 
Doelstellingen van sociaal-economisch beleid 
Het Nederlandse sociaal-economische beleid heeft tot doel de toekomstige welvaart 
zeker te stellen. Daartoe dient dit beleid zich volgens de raad te richten op de drie 
doelstellingen uit zijn advies Convergentie en overlegeconomie (92/15). Het gaat hierbij 
om de bevordering van: 
− een evenwichtige economische groei binnen het kader van het streven naar 

duurzame ontwikkeling;  
− een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie;  
− de totstandkoming van een redelijke inkomensverdeling.  
 
Deze nog steeds actuele doelstellingen hebben een economische, sociale en ecologische 
dimensie. Het groeivermogen is daarbij de resultante van de omvang en benutting van 
het arbeidspotentieel en de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit. Bij dit laatste zijn 
zowel de inzet van kapitaal (fysiek, menselijk en sociaal kapitaal) als de technologische 
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ontwikkeling de bepalende factoren. Economische groei is belangrijk om inkomens van 
burgers en bedrijven te laten stijgen en meer werkgelegenheid te genereren. Inkomens- 
en werkgelegenheidsgroei leiden tot een welvaartstoename van de bevolking; zij 
verschaffen ook de middelen om kwalitatief goede publieke voorzieningen in de 
toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden.  
 
De doelstellingen van sociaal-economisch beleid richten zich niet alleen op de 
voortbrenging van goederen en diensten, maar ook op kwalitatieve aspecten (brede 
welvaartsbegrip). Groei voegt iets toe als dat samen gaat met sociale cohesie, een 
prettige leefomgeving en een goede milieukwaliteit. Bij dit laatste gaat het vooral om 
terugdringing van de energie- en grondstoffenintensiteit van productie en consumptie 
alsmede om een hogere mate van hergebruik van afvalstoffen.  
Daarnaast kan economische groei positieve maatschappelijke effecten sorteren, zoals 
meer maatschappelijke betrokkenheid en vertrouwen van burgers en ondernemers 
alsmede een verbeterde leefbaarheid. Deze positieve effecten vergroten de 
aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsplaats voor bedrijven en werknemers en 
kunnen leiden tot lagere transactiekosten in het economische proces.  
 
De participatiedoelstelling vormt voor de raad een centraal aangrijpingspunt voor 
economische èn sociale vooruitgang. Wat dit laatste betreft, is maatschappelijke 
participatie in de visie van de raad de ‘sleutel’ tot sociale cohesie. Dit geldt in het 
bijzonder voor mensen met een potentieel zwakke arbeidsmarktpositie. Door in werk 
aan de onderkant van de arbeidsmarkt te investeren, worden mensen met een laag 
inkomen effectief ondersteund.  
De raad sluit zich daarom aan bij de opvatting van kabinet en sociale partners, zoals 
verwoord in het document van de Werktop van 1 december 2005 (p.2), dat arbeid bij 
uitstek het middel is “om binding en betrokkenheid in de samenleving te 
bewerkstelligen. Daarvoor is het nodig dat belemmeringen voor deelname aan de 
arbeidsmarkt worden weggenomen, werkzoekenden hun kansen grijpen en op de  
werkvloer open met elkaar gesproken kan worden”. De raad voegt daaraan toe dat een 
hoge arbeidsparticipatie vereist dat alle vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt 
met kracht worden bestreden.  
Tegen deze achtergrond is het ook belangrijk dat binnen arbeidsorganisaties werkgevers 
en hun personeel samen een klimaat creëren waarin werknemers zich gestimuleerd 
voelen om hun talenten te ontplooien (sociale innovatie). Dit heeft zowel positieve 
effecten voor hun eigen ontwikkeling (en werkzekerheid) als voor de bedrijfsprestaties 
(arbeidproductiviteit).  
  
De raad meent dat ook in tijden van snelle veranderingen op economisch, sociaal en 
cultureel terrein, die gepaard gaan met onzekerheid en maatschappelijke spanningen, het 
sociaal-economische beleid mede gericht moet blijven op een redelijke 
inkomensverdeling. Voor de realisatie van dit streven, dat past bij sterk gewortelde 
waarden en opvattingen in de Nederlandse samenleving, zijn verschillende 
beleidsvormen beschikbaar. Allereerst wijst de raad op instrumenten om mensen zo 
goed mogelijk voor de arbeidsmarkt toe te rusten, zodat zij via betaalde arbeid 
zelfstandig hun inkomen kunnen verdienen. Daarnaast zijn onderdelen van het fiscale en 



 7

socialezekerheidsstelsel gericht op het bieden van inkomensbescherming en 
armoedebestrijding. In dit verband noemt de raad ook de Wet Koppeling met 
Afwijkingsmogelijkheid (WKA), die bij toepassing erin voorziet dat het wettelijk 
minimumloon de contractloonontwikkeling volgt. Uitgaande van een verantwoorde  
loonkostenontwikkeling en het participatiebevorderende beleid dat de raad in dit advies 
voorstaat, vertrouwt hij erop dat op grond van de criteria van deze wet de uitkeringen 
gekoppeld kunnen worden aan het wettelijke minimumloon.  
Tot slot signaleert de raad een toenemende tendens om te komen tot regels inzake 
transparantie en verantwoording rond inkomens. Hij wijst hierbij in het bijzonder op de 
Wet Harrewijn betreffende informatie aan de ondernemingsraad en op de Wet inzake de 
openbaarmaking van uit de publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wet 
Remkes). 
 
Lissabon-strategie 
De uitwerking van het sociaal-economische beleid loopt grotendeels langs de lijnen van 
de Lissabon-strategie van de Europese Unie, die beoogt de lidstaten om te vormen tot 
dynamische en concurrerende kenniseconomieën (zie kader). Sinds kort is deze strategie 
neergeslagen in Nationale Hervormingsprogramma’s (NHP’s). Deze geven aan op 
welke wijze op nationaal niveau de Lissabon-doelstellingen in concreet beleid worden 
omgezet. De raad heeft diverse malen de beleidsrichting van de Lissabon-strategie 
onderschreven. In zijn advies over de evaluatie van deze strategie (04/10) heeft hij erop 
gewezen dat het brede welvaartsbegrip centraal moet blijven staan. Dat betekent dat een 
toespitsing op groei en werkgelegenheid niet ten koste mag gaan van de sociale en 
ecologische dimensie. In dit advies gaat de raad voor de Nederlandse invulling van de 
Lissabon-strategie dan ook uit van het brede welvaartsbegrip.  
______________________________________________________________________ 
 
Lissabon-strategie 
 
Mede naar aanleiding van de rapporten van de twee taakgroepen onder leiding van oud-premier 
Kok is in maart 2005 de Lissabon-strategie toegespitst op het realiseren van werkgelegenheid en 
groei. Deze vernieuwde strategie is opgehangen aan 24 geïntegreerde richtsnoeren die zijn 
vastgesteld voor de periode 2005-2008. De richtsnoeren zijn geformuleerd voor de EU als 
geheel en hebben betrekking op macro-economisch beleid, micro-economisch beleid en 
werkgelegenheidsbeleid.  
 
De Lissabon-strategie hanteert ook een aantal concrete, kwantitatieve doelstellingen voor de EU 
als geheel. Het betreft onder meer: 
− Investeringen in innovatie en onderzoek ter hoogte van 3 procent bbp in 2010. 
− Een arbeidsparticipatie in personen van 70 procent in 2010, met als subdoelstellingen een 

participatiegraad van 60 procent voor vrouwen en van 50 procent voor ouderen. 
− Het realiseren van kinderopvang voor minstens 90 procent van de kinderen tussen 3 jaar 

en de leerplichtleeftijd en voor minstens 33 procent van de kinderen onder 3 jaar in  2010. 
− Een sluitende aanpak voor alle werkloze jongeren voordat ze 6 maanden werkloos zijn en 

voor alle werkloze volwassenen voordat ze 12 maanden werkloos zijn. 
− Iedere jonge schoolverlater moet uiterlijk eind 2007 binnen 6 maanden en uiterlijk in 

2010 binnen 4 maanden een baan of stage krijgen aangeboden, dan wel een aanvullende 
opleiding of andere maatregel om zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. 
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− Het verhogen van het aantal langdurig werklozen dat deelneemt aan een 
reïntegratietraject tot 25 procent in 2010. 

− Het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters tot 10 procent  
− Het verhogen van het aantal jongeren met een diploma in het hoger secundair onderwijs 

(als percentage van de 20-24 jarigen) tot 85 procent in 2010. 
− Het verhogen van het aantal volwassenen dat deelneemt aan leven lang leren tot 12,5 

procent. 
______________________________________________________________________ 
 
1.4 Inspelen op een veranderende omgeving 
 
De ingrijpende veranderingen in economie en samenleving waren voor de Europese 
Unie in 2000 reden om de Lissabon-strategie te introduceren als het antwoord op de 
grote uitdagingen van de 21e eeuw: mondialisering en vergrijzing. De toenemende 
verwevenheid van nationale economieën door de vermindering van handelsbarrières, 
gevoed door de snelle verspreiding van kennis en informatie via ICT-toepassingen, 
maakt dat in korte tijd grote delen van de wereldbevolking betrokken worden in het 
proces van internationale arbeidsdeling.  
 
Deze veranderende omgeving heeft een grote invloed op het toekomstige sociaal-
economische beleid. Op diverse terreinen ontstaan nieuwe uitdagingen en kansen die 
door het beleid moeten worden geadresseerd. Tegen deze achtergrond gaat de raad in 
het navolgende kort in op de kansen en bedreigingen van mondialisering, vergrijzing, 
kenniseconomie, transitionele arbeidsmarkt en duurzaamheid. 
 
Meebewegen in een expanderende wereldeconomie 
De economische opmars van landen als China en India accentueert de veranderende 
economische verhoudingen in de wereld; de snelle groei van de export en de 
binnenlandse markten van deze landen geven een sterke impuls aan de wereldhandel. In 
de geliberaliseerde wereldeconomie versnellen deze ontwikkelingen economische 
herstructureringsprocessen. Dit gevoegd bij de toetreding in 2004 van tien nieuwe 
lidstaten tot de EU stelt Nederland en andere Westerse landen voor grote uitdagingen. 
Deze raken onder meer de economische concurrentiepositie, de arbeidsmarkt en de 
sociale cohesie.  
 
In een expanderende wereldeconomie zijn er volop kansen voor Nederlandse 
ondernemingen. De grote economische openheid is van oudsher de drijvende kracht 
achter de nationale welvaartsgroei. Ons land is ’s werelds zesde exporterende natie. 
Daar komt bij dat Nederland door zijn natuurlijke ligging en rijke achterland voor 
bedrijven uit snel groeiende economieën een interessante vestigingsplaats is. Kansen 
doen zich bijvoorbeeld voor in de snel opkomende economieën zelf. Alleen al in China 
zijn de importen uit de EU-15 in 2003 met 40 procent gestegen; daarmee is China Japan 
als exportbestemming gepasseerd. Ook de opkomst van landen als China als exporteur 
naar Europa is voor de Nederlandse handelspositie positief. Zo is de sinds 2005 
oplevende Nederlandse economie voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de forse 
groei van de wederuitvoer, die voortkomt uit toenemende invoer uit Azië. Daarnaast 
doen zich binnen de EU nieuwe mogelijkheden voor, zowel in de nieuwe 
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toetredingslanden als in de dienstensector, vooral naarmate de voltooiing van de interne 
markt voor diensten duidelijker gestalte krijgt.  
 
De expanderende wereldeconomie heeft ook gevolgen voor de werkgelegenheid. Er is 
in Nederland en andere West-Europese landen sprake van een hergroepering van 
industrieën en een verschuiving naar hoogwaardiger marktsegmenten met een afname 
van de grootschalige maakindustrie. Dit is een al veel langer plaatsvindende 
ontwikkeling die past bij het proces van internationale arbeidsdeling. Daarbij is sprake 
van een verplaatsing van economische activiteiten (onder meer door outsourcing) en 
werkgelegenheid. Hoewel mag worden verwacht dat ook deze nieuwe vormen van 
internationale arbeidsdeling per saldo tot meer werkgelegenheid zullen leiden, is het 
eveneens evident dat in diverse sectoren de positie van bepaalde categorieën bedrijven 
en werknemers onder druk komt te staan. Dit vraagt om een adequate beleidsreactie om 
te voorkomen dat delen van de beroepsbevolking langdurig langs de kant komen te 
staan.  
 
Inspelen op vergrijzing 
Een toekomstgerichte beleidsstrategie moet inspelen op de mondiale uitdagingen in de 
context van een vergrijzende samenleving. De vergrijzing zet aan tot aanpassingen op 
diverse gebieden. Zo zal met een kleinere potentiële beroepsbevolking meer moeten 
worden geproduceerd. Bij onvoldoende productiviteitsgroei kan dit leiden tot een 
opwaartse druk op de lonen en de prijzen met alle nadelige gevolgen van dien. Dit risico 
neemt af naarmate anticiperend beleid (‘van nazorg naar voorzorg’) er beter in slaagt 
arbeidsmarktknelpunten te voorkomen en de participatie te bevorderen. Op deze wijze 
ontstaat tevens een zo breed mogelijk draagvlak voor de financiering van belangrijke 
collectieve voorzieningen zoals de AOW en de zorg. Ook moet het beleid zich richten 
op een verhoging van de arbeidsproductiviteit als belangrijke bron voor verdere 
welvaartsgroei. Op de arbeidsmarkt worden de gevolgen van de vergrijzing in de 
komende jaren al zichtbaar. De omvangrijke babyboomgeneratie is de arbeidsmarkt 
geleidelijk aan het verlaten. Dit gebeurt in een demografische context, waarin de groei 
van de potentiële beroepsbevolking (15-64 jarigen) eerst afvlakt om vervolgens om te 
slaan in krimp. Daar staat wel tegenover dat het gemiddelde opleidingsniveau van de 
uitstromende babyboomers lager ligt dan dat van de instromende jongeren, zodat het 
gemiddelde opleidingsniveau van de potentiële beroepsbevolking voorlopig nog zal 
blijven toenemen.  
 
Toch zal een flink deel van de potentiële instromers op de arbeidsmarkt niet over de 
gevraagde arbeidsmarktkwalificaties beschikken. Zonder forse beleidsinspanningen 
dreigt een tweedeling op de arbeidsmarkt tussen hoog- en laagopgeleide werknemers. 
Deze ontwikkeling is bedreigend voor de sociale cohesie. Het ziet er immers naar uit dat 
de arbeidsmarkt om steeds beter opgeleide arbeidskrachten vraagt. De samenleving zal 
betrokkenen faciliteiten moeten bieden om hen uitzicht te geven op zinvolle 
maatschappelijke participatie. Uiteraard hebben ook de betrokkenen zelf een 
verantwoordelijkheid en moeten zij zich actief opstellen. 
Een bijkomend probleem is dat etnische minderheden sterk zijn oververtegenwoordigd 
bij de laagopgeleiden. Dit bemoeilijkt hun arbeidsmarktkansen en bergt het risico van 
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uitsluiting in zich. Hoewel dit risico zich in mindere mate voordoet bij hoger opgeleide 
allochtonen, zijn ook hun arbeidsmarktkansen geringer dan die van autochtonen met een 
vergelijkbaar opleidingsniveau.  
In navolging van de nota Samen werken op de vloer van de Stichting van de Arbeid 
(2006) meent de SER dat CAO-partijen, branches en ondernemingen zich gezamenlijk 
moeten inspannen om tot een substantiële verbetering van de arbeidsmarktpositie van 
etnische minderheidsgroepen te komen. 
 
Met het oog op de toekomstige welvaart en de houdbaarheid van sociale voorzieningen 
is een verhoging van de arbeidsdeelname nodig. Volgens de raad zou in beginsel 
iedereen die kan werken, actief moeten zijn op het niveau dat past bij de eigen (latente) 
talenten. De overheid, de verantwoordelijke uitvoeringsinstanties en sociale partners 
moeten bevorderen dat de arbeidsplaatsen die de komende jaren geleidelijk zullen 
vrijvallen als gevolg van de groeiende categorie 60-plussers die de arbeidsmarkt zal 
verlaten, ingevuld zullen worden door schoolverlaters, herintreders, werkzoekende 
uitkeringsgerechtigden en andere werkzoekenden. 
Daarbij moeten ook mensen met een laag kwalificatieniveau in een kennisintensieve 
economie kansen krijgen hun maatschappelijke bijdrage te leveren. Gelukkig richt de 
toekomstige arbeidsvraag zich niet alleen maar op hoogopgeleide arbeidskrachten en 
gekwalificeerde vaklieden. Door vergrijzing en toenemende welvaartsgroei, maar ook 
door het groeiende aantal tweeverdienerhuishoudens, liggen er bijvoorbeeld in de sfeer 
van de persoonlijke dienstverlening kansen voor mensen met een lager 
opleidingsniveau. 
 
Verdere uitbouw van de kenniseconomie 
De Nederlandse economie heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een kennis- 
en diensteneconomie. De opkomst van nieuwe spelers op het economische wereldtoneel 
alsook de snelheid van technologische ontwikkelingen versterken de noodzaak om de 
nationale kenniseconomie verder uit te bouwen. Alleen dan kan het Nederlandse 
bedrijfsleven concurrerend blijven. De mate waarin kennis wordt ontwikkeld en benut, 
alsmede het tempo van het doorvoeren van innovaties bepalen in toenemende mate de 
groei van de arbeidsproductiviteit. Ruim baan voor kennis en innovatie en de daarbij 
behorende eigenschappen (excellentie, creativiteit, zelfontplooiing, experimenteerzin), 
ruimte voor nieuwkomers en ondernemerszin zijn essentiële elementen om de 
kenniseconomie op een hoger plan te brengen.  
 
De ontwikkeling naar een kenniseconomie heeft zowel in economisch als in sociaal 
opzicht grote gevolgen. Om op topniveau te kunnen blijven concurreren, moet 
Nederland op technologisch gebied bijblijven. Dit vraagt grote investeringen in de 
kennisinfrastructuur en in de kwaliteit van onderzoekers, wetenschappers en 
ondersteunend personeel. Ondernemingen moeten zich sterker onderscheiden door 
kwalitatief hoogwaardige en nieuwe producten, die zijn toegesneden op de wensen van 
de afnemers. Dit vereist flexibele ondernemingsconcepten om snel op 
marktontwikkelingen te kunnen reageren. Daarnaast zijn moderne managementstijlen 
nodig voor een optimale benutting van de capaciteiten van het personeel. 
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Verder verouderen kennis en vaardigheden van werknemers sneller doordat levenscycli 
van producten en productieprocessen door technologische ontwikkelingen korter 
worden. Medewerkers dienen derhalve over een groot aanpassingsvermogen te 
beschikken. Voor elke werknemer, ongeacht het opleidingsniveau, neemt het bijblijven 
in het eigen vakgebied een steeds belangrijker plaats in. Het beschikken over adequate 
competenties en aanpassingsvermogen zijn belangrijke vereisten om duurzaam 
inzetbaar te zijn en te blijven op de arbeidsmarkt. Met een gemiddeld ouder wordende 
beroepsbevolking is dat ook van belang voor de vitaliteit van de economie. De kwaliteit 
van het menselijk kapitaal is dan ook de sleutelvariabele voor de internationale 
concurrentiekracht. Daarom is investeren in menselijk kapitaal de koninklijke weg voor 
de verdere uitbouw van de kenniseconomie en om de kans op armoede en segregatie te 
verminderen.  
 
De verdere uitbouw van de kenniseconomie vereist met andere woorden een ambitieuze 
en brede strategie. Dit spoort met de discussienota Kennisinvesteringsagenda 2006-
2016 die in mei 2006 onder auspiciën van het Innovatieplatform is gepubliceerd. Daarin 
wordt gesteld dat “het activeren en vitaliseren van de talenten van mensen in alle lagen 
van de bevolking de kern is waar het in een hoogwaardige kennissamenleving om 
draait. Nederland moet voor zijn toekomstige welvaart en welzijn, werk maken van 
talentontwikkeling, een betere benutting van de talenten van mensen en daarin meer 
investeren”, aldus de discussienota. 
 
Transitionele arbeidsmarkt voor meer dynamiek en keuzevrijheid 
Inspelen op de vergrijzing en uitbouw van de kenniseconomie stelt hoge eisen aan 
instituties. Functies veranderen en ondernemingen moeten zich snel aanpassen aan de 
veranderende condities van internationale concurrentie. Dit geldt zowel voor 
werknemers met een arbeidsloopbaan bij dezelfde werkgever als voor werknemers die 
regelmatig van baan veranderen. Voor alle categorieën werknemers is een initiële 
opleiding onvoldoende voor de gehele loopbaan. Het op peil houden van kwalificaties is 
daarmee voor de gehele beroepsbevolking van groot belang.  
Arbeidsmarktinstituties moeten zowel de dynamiek bevorderen als ruimte bieden aan 
een grotere verscheidenheid aan individuele voorkeuren voor de invulling van de 
levensloop. In dit licht vindt de raad het positief dat er meer ruimte komt voor variaties 
in de levensloop en voor transities tussen arbeid, zorg en scholing (transitionele 
arbeidsmarkt). Om doorstroming en mobiliteit op de arbeidsmarkt te bevorderen is 
investeren in menselijk kapitaal gedurende de economisch actieve periode een krachtig 
instrument. Een transitionele arbeidsmarkt bevordert op deze manier ook de 
keuzevrijheid voor individuen.  
 
Expanderende wereldeconomie zet duurzame ontwikkeling onder druk 
Het positieve effect van de mondialisering is dat in beginsel meer mensen de vruchten 
van de internationale arbeidsdeling kunnen plukken. Daarmee kunnen steeds meer 
wereldburgers aan armoede ontsnappen. Er zijn echter ook keerzijden. Zo leven diverse 
landen met opkomende economieën de afspraken die in het kader van de ILO-verdragen 
zijn gemaakt maar in beperkte mate na. Werknemers ontberen hierdoor internationaal 
afgesproken fundamentele rechten.  
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Behalve sociale zijn er ook ecologische keerzijden. Het meest zichtbaar is wellicht het 
toenemende beroep op eindige grond- en hulpstoffen (waaronder energiebronnen), 
waardoor de wereldmarktprijzen de afgelopen jaren voor diverse grondstoffen flink zijn 
gestegen. Daarnaast neemt de milieubelasting door de industrialisatie in grote 
opkomende economieën extra toe. Dit leidt zowel tot een verslechtering van de lokale 
lucht- en waterkwaliteit, als tot een verscherping van grensoverschrijdende 
milieuproblemen zoals de uitstoot van broeikasgassen. Mede onder invloed van de 
groeiende wereldbevolking staat ook de natuur onder toenemende druk. 
 
De terugdringing van de negatieve effecten van de mondialisering vereist gepaste 
beleidsreacties. Sociale misstanden en internationale milieuproblemen zullen deels via 
de daartoe geëigende nationale en internationale gremia aan de orde moeten worden 
gesteld.  
Overheid en sociale partners moeten zich inspannen om de naleving van ILO-verdragen 
te bevorderen, opdat de in deze verdragen geformuleerde fundamentele 
werknemersrechten in de praktijk worden nageleefd. Uit onderzoek komt naar voren dat 
in opkomende economieën de druk op regeringen om zich meer op ILO-verdragen te 
richten toeneemt, naarmate de nationale arbeidsmarkten zich verder ontwikkelen.  
Wat de milieu- en energieproblematiek betreft, zijn er via de inzet van milieusparende 
technologieën grote slagen te maken. Verder behoort het tot de verantwoordelijkheid 
van het bedrijfsleven dat het zowel op sociaal als op milieuterrein zijn 
verantwoordelijkheid neemt in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(corporate social responsibility). Daarnaast zijn er op tal van milieu- en 
energieterreinen fundamentele doorbraken (systeeminnovaties) nodig die grote en 
langjarige investeringen vragen. Tegen deze achtergrond staat Nederland in de komende 
periode voor de uitdaging om een stevige basis te leggen voor duurzaamheidstransities, 
bijvoorbeeld op het terrein van energie. Daarmee kunnen op de middellange en lange 
termijn posities in niches met grote economische potenties worden ontwikkeld. 
 
1.5 Institutionele herijking van het sociaal-economisch bestel  
 
1.5.1 Algemeen 
 
Volgens de SER zijn op diverse onderdelen van het sociaal-economisch bestel 
intensiveringen van lopende institutionele veranderingen of verdergaande institutionele 
vernieuwingen noodzakelijk.  
 
Op het sociaal-economische terrein is de overheid niet de enige beleidsbepalende actor. 
Zo hebben de sociale partners een eigen verantwoordelijkheid voor de 
arbeidsvoorwaarden. De uitkomsten van het arbeidsvoorwaardenoverleg werken zowel 
door in de inkomenspositie van werknemers en (daarvan afgeleid) uitkeringsontvangers 
als in de loonkostenontwikkeling en de concurrentiepositie van het bedrijfsleven. De 
sociale partners zijn ook aanspreekbaar op hun bijdragen aan een effectief 
arbeidsmarktbeleid, waarvan scholing en de ontwikkeling van vaardigheden van 
werknemers belangrijke onderdelen zijn. Regelmatige afstemming en overleg, al dan 
niet via de bestaande instituties van het Nederlandse overlegmodel, blijven daarom 



 13

volgens de raad ook in de toekomst cruciale voorwaarden om de effectiviteit van het 
overheidsbeleid te vergroten en het draagvlak ervoor te versterken. In hoofdstuk 4 komt 
hij hierop terug.  
 
Gelet op de snelle veranderingen (mondialisering, technologische ontwikkelingen) 
hebben werkgevers- en werknemersorganisaties ook de plicht om de 
arbeidsverhoudingen aan nieuwe omstandigheden aan te passen. Daarnaast blijft de 
overheid verantwoordelijk voor het waarborgen van fundamentele rechten van personen 
(basisniveau aan bescherming) en (maatschappelijke) organisaties. Verder rekent de 
raad het tot de verantwoordelijkheid van de overheid stimulansen te bieden en kaders te 
scheppen, waarbinnen zelfregulering kan gedijen (zie paragraaf 2.3).  
 
In dit verband wijst de raad verder nog op de bredere maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van de overheid om het algemeen belang in haar beleid centraal te 
stellen. Vanuit dit brede perspectief constateert hij dat de verhouding tussen de overheid 
(politiek, publieke instellingen) en haar burgers de afgelopen jaren onder druk is komen 
te staan. Enerzijds wordt ‘de’ overheid betutteling verweten en wordt maximale vrijheid 
geclaimd; anderzijds resulteren incidenten met veel media-aandacht in een sterke roep 
om stringenter overheidsbeleid en strenge wetshandhaving en -toezicht. Deze 
ontwikkeling versterkt volgens de raad de noodzaak tot meer interactieve manieren van 
beleidsvorming, vergroting van betrokkenheid van stakeholders en een betere benutting 
van het probleemoplossende vermogen van de relevante actoren.  
 
Tot slot merkt de raad op dat veel bevolkingsgroepen grotendeels langs elkaar heen 
werken en leven; in de beleving van velen brokkelt de maatschappelijke binding af. Het 
is daarom van groot belang dat beleidsmakers stelling nemen tegen discriminatie en 
uitsluiting, en de noodzaak van sociale cohesie zichtbaar maken. Het spreekt voor zich 
dat de verantwoordelijkheid om uitsluiting tegen te gaan niet alleen bij de overheid ligt, 
maar iedere burger (in zijn verschillende rollen) en organisatie raakt.  
 
1.5.2 Nadere invulling van de noodzakelijke herijking  
 
Het doel van de hierboven genoemde institutionele herijking is een responsiever, vitaler 
en weerbaarder Nederlandse economie in het licht van de geschetste kansen en 
bedreigingen. In de visie van de raad loopt die herijking langs de volgende lijnen.  
1. De overheid stimuleert ondernemend en innovatief gedrag van bedrijven, publieke 

dienstverleners en burgers en past ook haar eigen functioneren hierop aan.  
2. Het beleid om het kennis- en innovatiesysteem responsiever te maken, wordt 

krachtig voortgezet zodat de aanwezige kennis beter kan worden benut en gerichter 
kan worden vergroot (doorbreking van de kennisparadox). 

3. In de internationale markt voor hoger onderwijs en onderzoek moeten instellingen 
voldoende ruimte hebben een concurrerend onderwijsaanbod aan (universitaire) 
masteropleidingen te kunnen aanbieden. Differentiatie is hiervoor het sleutelwoord. 
Voor vervolgstappen in samenhang met lopende of voorziene experimenten in het 
hoger onderwijs zijn waarborgen voor minimumkwaliteitseisen en toegankelijkheid 
essentiële randvoorwaarden. 
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4. De aanjaagfunctie van de overheid moet worden gebruikt om via publieke 
investeringen meer private investeringen in kennis en innovatie te genereren.  
Daarnaast moet de overheid vanuit haar primaire verantwoordelijkheid voor het 
initiële onderwijs en het fundamenteel onderzoek voldoende middelen vrijmaken 
om de gewenste kwaliteit te realiseren. 

5. Bijzondere aandacht in het innovatiebeleid is gewenst voor grote energie- en 
milieuvraagstukken met het oog op duurzame ontwikkeling.  

6. Het stelsel voor werk, scholing en inkomen moet toekomstbestendiger worden, als 
onderdeel van de verdere ontwikkeling van de verzorgingsstaat naar een activerende 
participatiemaatschappij. Dit stelsel is mede gebaseerd op een nader uit te bouwen 
participatiepijler. Deze pijler legt de nadruk op de ontplooiing en benutting van 
talenten en biedt in beginsel álle mensen mogelijkheden om een bijdrage te leveren 
aan de samenleving. 

7. Met een individuele scholingsfaciliteit en de eveneens individuele 
levensloopfaciliteit (beide onderdeel van de participatiepijler) wordt een verdere 
impuls gegeven aan een leven lang leren en aan de ontwikkeling naar een 
transitionele arbeidsmarkt. Zoals vermeld in paragraaf 1.1 zal de raad in het tweede 
deel van dit advies ingaan op de nadere invulling en uitwerking van een individuele 
scholingsfaciliteit. 

8. Het ontslagstelsel moet passen bij het herijkte sociaal-economische bestel. De raad 
zal hierop in het tweede deel van dit advies nader ingaan (zie paragraaf 1.1). 

9. De samenwerking tussen (beroeps)onderwijs en bedrijfsleven wordt beter en 
intensiever, waarbij landelijke afspraken een richtinggevend kader zijn waaraan op 
basis van regionale (bindende) afspraken een nadere invulling kan worden gegeven. 

10. De verantwoordelijkheden met betrekking tot de werknemersverzekeringen worden 
waar mogelijk gedecentraliseerd in het belang van een integrale ketenaanpak van 
preventie en reïntegratie. 

11. Het beroep op de sociale zekerheid, met name de sociale voorzieningen, wordt 
gebaseerd op wederkerigheid (nieuw sociaal contract). Pendant daarvan is een 
sluitende aanpak. 

12. De mogelijkheden van decentralisatie en differentiatie in de Nederlandse 
arbeidsverhoudingen worden intensiever benut om ook op ondernemingsniveau 
maatwerk te kunnen leveren. Daarbij zijn er mogelijkheden voor een voortrollende 
toekomstagenda in het kader van sociale innovatie. 

13. De economische dynamiek wordt bevorderd door structuurversterkende 
lastenverlichting, die zich in het bijzonder richt op verlaging van de lastendruk op 
arbeid en op verlaging van de fiscale en sociale lastendruk op ondernemingen. 

 
Deze lijnen laten zich puntsgewijs als volgt toelichten. 
 
De overheid ondersteunt ondernemend en innovatief gedrag 
De overheid moet zich aanpassen aan de veranderende omgevingseisen. Zo vindt de 
raad dat de overheid de kwaliteit van overheidsregulering van het economisch verkeer 
moet verbeteren om meer ruimte te scheppen voor initiatieven van bedrijven en burgers. 
In veel gevallen kunnen bijvoorbeeld beter doelvoorschriften worden gehanteerd dan 
gedetailleerde middelvoorschriften. Daarnaast is het volgens de raad gewenst stappen in 
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de richting van een omkering van de regelketen in de vergunningverlening te zetten, 
waardoor het toezicht van preventief naar repressief verschuift. Verder kunnen de 
werkprocessen bij de overheid zelf anders worden georganiseerd om de aanwezige 
creativiteit en kennis beter te benutten. 
 
Tot slot zal er volgens de raad meer ruimte moeten komen voor ondernemerschap in de 
publieke sector. Conform zijn advies Ondernemerschap voor de publieke zaak (05/04) 
verschuift de rol van de overheid van directe verantwoordelijkheid voor de concrete  
uitvoering naar systeemverantwoordelijkheid. Hogere kwaliteit, meer vraagsturing en 
maatwerk zijn hierbij sleutelbegrippen. Om de kwaliteit van de publieke dienstverlening 
te verhogen zal er meer ruimte moeten komen voor verschillen ten behoeve van 
klantvoorkeuren; kwaliteitsverschillen moeten daarbij tot uitdrukking kunnen komen in 
de prijs. 
 
Responsiever kennis- en innovatiesysteem 
De afgelopen jaren zijn veel voorstellen gedaan om het kennis- en innovatiesysteem te 
verbeteren. Deels zijn deze voorstellen ook in beleid omgezet. Zo is het publieke 
onderzoeksbestel responsiever gemaakt voor de kennisbehoeften van het bedrijfsleven. 
Ook is het proces van kenniscirculatie en kennisdiffusie bevorderd. Door de vraag naar 
en het aanbod van kennis beter op elkaar te laten aansluiten, wordt de problematiek van 
de kennisparadox aangepakt. De SER steunt de hoofdlijnen van de ingeslagen weg die 
vooral inzet op meer vraagsturing. Hij vindt dat de bevordering van kenniscirculatie de 
komende kabinetsperiode krachtig moet worden voortgezet.  
 
Meer kwaliteit en differentiatie in het hoger onderwijs 
Voor het hoger onderwijs en onderzoek is in toenemende mate sprake van een 
internationale markt. In het hoger onderwijs geldt dit in het bijzonder voor universitaire 
masteropleidingen. Tegen die achtergrond moet het streven naar excellentie, meer 
vraagsturing en meer samenwerking actief worden bevorderd door een gedifferentieerde 
aanpak. Dit sluit aan bij reeds inganggezette ontwikkelingen en lopende of voorziene 
experimenten in het hoger onderwijs, die eruit bestaan dat enkele instellingen die 
momenteel niet voor publieke bekostiging in aanmerking komen, tijdelijk en onder 
strikte voorwaarden wel publieke bekostiging kunnen krijgen. Het doel daarbij is het 
hoger onderwijs zowel meer (publieke en private) middelen te verschaffen als de 
mogelijkheden voor excellentie (onder meer door selectie en collegegelddifferentiatie) 
te verruimen. Essentiële randvoorwaarden hierbij zijn waarborgen voor 
minimumkwaliteitseisen en voor de toegankelijkheid.  
 
Publieke kennisinvesteringen als aanjager van private kennisinvesteringen  
Uitgaande van institutionele maatregelen om het kennis- en innovatiesysteem 
responsiever te maken, zijn er naar de mening van de raad goede redenen voor hogere 
publieke investeringen in kennis en innovatie en het ontstaan van hogere private 
investeringen. Daarbij ziet hij meer publieke kennisinvesteringen (waaronder ook het 
optreden van de overheid als launching customer) vooral als aanjager van investeringen 
door de private sector, bijvoorbeeld in de vorm van publiek-private samenwerking. 
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Publieke investeringen spelen daarnaast een belangrijke rol in het fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek.  
 
De raad verwijst in dit verband ook naar de eerder genoemde discussienota 
Kennisinvesteringsagenda 2006-2016. Deze agenda is gericht op de hele keten van 
onderwijs en scholing tot onderzoek, innovatie en ondernemerschap om zo een 
richtsnoer te vormen voor de toekomstige publieke en private kennisinvesteringen (zie 
verder paragraaf 2.4.1). 
 
De overheid ondersteunt duurzaamheid via innovatiebeleid 
Het bewerkstelligen van technologische doorbraken op het terrein van ecologische 
duurzaamheid (milieu en energie) vereist volgens de raad de gezamenlijke inzet van 
veel partijen. In samenwerkingsverbanden met bedrijfsleven, kennisinstellingen en 
maatschappelijke organisaties moet de overheid programma’s initiëren en faciliteren 
gericht op systeeminnovaties, zoals op het terrein van duurzame energie. Milieu- en 
energie-innovaties kunnen naast milieuwinst ook commercieel succes opleveren (Milieu 
als kans). 
 
Een activerende participatiemaatschappij mede gebaseerd op een participatiepijler 
De raad ondersteunt het streven naar een verdere ontwikkeling van de huidige 
verzorgingsstaat naar een activerende participatiemaatschappij. Hij stelt voor om het 
stelsel van werk, scholing en inkomen te baseren op twee pijlers: een participatiepijler 
én een pijler van inkomensbescherming. De pijler van inkomensbescherming richt zich 
op het bieden van inkomenszekerheid en komt vooral tot uiting in de wettelijke sociale 
zekerheid. De participatiepijler bouwt voort op al bestaande faciliteiten met betrekking 
tot onderwijs, scholing, kinderopvang, arbeidsparticipatie, preventie en reïntegratie, en 
belastingen. Met deze faciliteiten die gericht zijn op het zo goed mogelijk vormen, het 
consequent onderhouden en het volledig benutten van menselijk kapitaal, moet het 
mogelijk zijn om alle ingezetenen een kans op volwaardige maatschappelijke 
participatie te bieden (werkzekerheid).  
Daartoe zijn ook maatregelen nodig om mensen met een gebleken lage productiviteit in 
te schakelen in het arbeidsproces. Ook hen moet perspectief op participatie, bij voorkeur 
in een reguliere baan, worden geboden. 
 
De raad stelt voor om de participatiepijler in de komende jaren uit te bouwen. Hij gaat 
ervan uit dat de participatiepijler zal bijdragen tot een brede en duurzame inzetbaarheid 
op de arbeidsmarkt.  
 
Faciliteiten voor scholing en zorg  
Volgens de raad vereist de ontwikkeling naar een transitionele arbeidsmarkt dat het 
stelsel van werk, scholing en inkomen is afgestemd op de veranderingen in posities die 
mensen gedurende de levensloop innemen. Zij moeten kunnen ‘schakelen’ tussen 
verschillende banen als werknemer, tussen werknemerschap en zelfstandig 
ondernemerschap, tussen werken en zorgen, en tussen werk en scholing. Van groot 
belang in dit verband acht de raad de combineerbaarheid van arbeid en zorg, 
bijvoorbeeld via kwalitatief hoogwaardige en voor iedereen toegankelijke kinderopvang 
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en voor-, tussen- en naschoolse opvang. Daarnaast pleit hij voor een scholingsfaciliteit 
voor het individu die moet bevorderen dat serieus werk wordt gemaakt van een leven 
lang leren. In het tweede deel van dit advies gaat hij hierop nader in. Verder moet de 
nieuwe levensloopregeling mensen helpen bij het realiseren van arbeidsmarkttransities 
gedurende hun leven, in het bijzonder voor scholings- en zorgverlof. 
 
Aanpassing ontslagstelsel aan herijkt sociaal-economisch bestel 
Bij de door de raad voorgestane beleidsstrategie hoort een passende ontslagpraktijk in 
combinatie met adequate voorzieningen voor de arbeidsmarktpositie van met ontslag 
bedreigde werknemers of ontslagen personen.  
Tegen deze achtergrond gaat de raad in het tweede deel van zijn 
middellangetermijnadvies in op mogelijke aanpassingen van het ontslagstelsel. Dit 
gebeurt mede in het licht van specifieke adviesvragen van de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid in aanvulling op de mlt-adviesaanvraag.  
 
De raad bouwt hierbij voort op zijn WW-advies van 2005 (05/05). Hierin wees hij op de 
nauwe samenhang van en de wisselwerking tussen de ontslagpraktijk en het 
ontslagrecht. Daarnaast signaleerde hij een onlosmakelijk verband van het gehele 
ontslagrecht met elk van de afzonderlijke onderdelen en in het bijzonder de 
ontslagvergoeding. Ook stelde hij vast dat er een nauwe samenhang bestaat tussen het 
ontslagrecht, de ontslagvergoeding en het systeem van de WW-uitkering. Tegen deze 
achtergrond gaf de raad in het genoemde advies aan zich voor te nemen het ontslagrecht 
nader te analyseren en te betrekken bij de beantwoording van de adviesaanvraag over 
het sociaal-economisch beleid op middellange termijn. Daarbij gaat het onder meer om 
ontslagprocedures en om de ontslagvergoedingssystematiek. 
 
Verbetering en intensivering samenwerking tussen (beroeps)onderwijs en bedrijfsleven 
De raad acht een betere samenwerking tussen (beroeps)onderwijs en bedrijfsleven 
dringend geboden. Onderwijsinstellingen moeten samen met bedrijven in de regio tot 
afspraken komen over stages en plaatsen voor beroepspraktijkvorming (bpv), de 
aansluiting van het onderwijs op de praktijk en de begeleiding van leerlingen vanuit de 
school en op de werkplek. Ook kunnen onderwijsinstellingen en bedrijven veel meer 
gebruik maken van elkaars specifieke kennis en kunde; de uitwisseling van personeel 
kan daarbij behulpzaam zijn. Hoewel er reeds veel impulsen zijn voor een steviger 
relatie tussen onderwijsinstellingen en bedrijven, komt het nu aan op duurzame 
verankering van deze vorm van publiek-private samenwerking met name op regionaal 
en sectoraal niveau. Een en ander moet leiden tot een versterking van het (reguliere) 
beroepsonderwijs. 
 
Wederkerigheid, nieuw sociaal contract en sluitende aanpak 
De raad beoogt met de participatiepijler ook een sluitende aanpak te bewerkstelligen 
conform de Lissabon-doelstellingen (zie paragraaf 1.3). Hij realiseert zich dat dit moet 
geschieden in een omgeving die in belangrijke mate door de internationale economische 
conjunctuur wordt bepaald. De voorgestane aanpak houdt in dat mensen adequaat 
worden opgevangen als ze ondanks een zo goed mogelijke benutting van de 
voorzieningen van de participatiepijler, er niet in slagen een baan te vinden. Daarmee is 
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de participatiepijler ook erop gericht om mensen in de eerste plaats via arbeidsdeelname 
structureel buiten uitkeringsafhankelijkheid en armoede te houden; daarnaast speelt ook 
de pijler van inkomensbescherming in dit verband een belangrijke rol. 
 
Volgens de raad moet een goed functionerende participatiepijler consequenties hebben 
voor het beroep op de sociale zekerheid. Daarbij staat het beginsel van niet-vrijblijvende 
wederkerigheid centraal. Met uitzondering van duurzaam volledig arbeidsongeschikten 
doen zich in zijn visie in de beroepsgeschikte leeftijd in beginsel de volgende posities 
voor: 
− deelname aan het arbeidsproces al dan niet in combinatie met het verrichten van 

zorg; 
− non-activiteit tussen twee banen, waarbij het beroep op een uitkeringsregeling 

fungeert als een “passage” tijdens perioden van werkloosheid; 
− deelname aan scholing, stage of een werkervaringsplaats. 
Indien buiten deze posities en ondanks de mogelijkheden op basis van de 
participatiepijler toch beroep wordt gedaan op de sociale zekerheid, met name de 
sociale voorzieningen, ligt beschikbaarheid voor sociale activering als 
uitkeringsvoorwaarde in de rede. Aldus is naar het oordeel van de raad sprake van een 
nieuw (impliciet) sociaal contract tussen overheid, samenleving en burgers. 
 
Decentralisatie verantwoordelijkheden werknemersverzekeringen 
De raad is zich bewust van de vele inspanningen van werkgevers en werknemers om 
ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en voortijdig uittreden te 
voorkomen en om werkloze of gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers te 
reïntegreren. Hij stelt voor om ter ondersteuning van deze integrale ketenaanpak de 
verantwoordelijkheden met betrekking tot de werknemersverzekeringen waar mogelijk 
en wenselijk te decentraliseren binnen landelijke kaders. Werkgevers en werknemers (in 
arbeidsorganisaties of sectoren) moeten de primaire verantwoordelijkheid dragen ten 
aanzien van de eerste zes maanden van werkloosheid, de eerste twee jaar van 
ziekteverzuim en de daaropvolgende vijf jaar of een langere periode van gedeeltelijke 
arbeidsgeschiktheid. In die periode kunnen zij onder meer via reïntegratieactiviteiten 
daadwerkelijk invloed hebben op het voortbestaan van het risico. Een grote financiële 
verantwoordelijkheid voor deze eerste periode van het risico leidt ook tot preventieve 
maatregelen. Daarbij kunnen ze ook een relatie leggen met arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken. 
 
Benutting van mogelijkheden van decentralisatie 
De SER ziet maatwerk in de arbeidsverhoudingen via decentralisatie en 
loondifferentiatie als wezenlijke voorwaarde voor de weerbaarheid van de economie 
(zie hoofdstuk 4). Maatwerk vergroot de keuzemogelijkheden van werknemers en 
versterkt het aanpassingsvermogen van ondernemingen.  
Op ondernemingsniveau ziet de raad in het kader van sociale innovatie mogelijkheden 
voor de totstandkoming van een zogenoemde voortrollende toekomstagenda, die zich 
richt op productiviteitsverhoging, talentontplooiing en verbetering van de kwaliteit van 
de arbeid. 
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Structuurversterkende lastenverlichting 
Voor de SER staat voorop dat de inrichting van het belastingstelsel (waaronder de 
belastinggrondslag) en de samenstelling van de overheidsuitgaven in hoge mate dienstig 
moeten zijn aan het streven om via investeringen in kennis en innovatie bij te dragen 
aan een hogere arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit. Dit betekent dat 
aanpassingen in het belastingstelsel zich in de komende jaren in het bijzonder moeten 
richten op verlaging van de lastendruk op arbeid en op verlaging van de fiscale en 
sociale lastendruk op ondernemingen. Wat dit laatste betreft, zijn voor de begroting 
2007 diverse fiscale maatregelen (waaronder tariefverlaging van de 
vennootschapsbelasting) voorgesteld om de bedrijvigheid te stimuleren. Verlaging van 
de lastendruk op arbeid dient zo te worden ingezet dat hiermee de grootste effecten op 
arbeidsparticipatie worden bereikt. Hierbij is verlaging van de marginale tarieven van 
belang alsmede vergroting van de prikkels op werken aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt.  
 
Tot slot 
Volgens de SER verdienen herijkingen langs de aangegeven lijnen in de komende 
kabinetsperiode prioriteit. Centraal staan hierbij de zo goed mogelijke benutting en de 
verdere uitbouw van het economische potentieel van Nederland. In een competitieve 
kenniseconomie gaat het dan vooral om de kwaliteit van het menselijk kapitaal. De raad 
hanteert als uitgangspunt dat mensen de mogelijkheid moeten hebben hun vermogens en 
talenten zo goed mogelijk te ontplooien. Via een optimale arbeidsdeelname en een 
hogere arbeidsproductiviteit kan welvaart ook in de toekomst door en voor iedereen 
worden gerealiseerd.  
 
Tot slot van deze paragraaf geeft de raad hieronder aan hoe hij in het licht van een 
voorspelbaar en betrouwbaar overheidsbeleid aankijkt tegen de maatschappelijk en 
politiek gevoelige dossiers over de AOW-leeftijd en de hypotheekrenteaftrek 
 
1.5.3 De noodzaak van een voorspelbaar en betrouwbaar overheidsbeleid 
 
In de vorige paragrafen heeft de raad aangegeven dat vanuit het 
middellangetermijnperspectief een institutionele herijking van het sociaal-economisch 
bestel op een aantal terreinen noodzakelijk is. Deze herijking staat vooral in het teken 
van het zoeken naar nieuwe evenwichten in het licht van de kenniseconomie en een 
activerende participatiemaatschappij, met voorzorg als leidend beginsel. Herijking hoeft 
echter niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat alles ineens anders moet. De afgelopen 
jaren zijn immers al op tal van terreinen hervormingen in het parlement geaccordeerd; 
een aantal daarvan verkeert zelfs nog maar net in de implementatiefase. Ook de SER en 
de Stichting van de Arbeid hebben zich over veel van deze dossiers uitgesproken. 
 
Volgens de raad is een transparant en voorspelbaar overheidsbeleid nodig om 
institutionele hervormingen beter hanteerbaar te maken en om vertrouwensverlies en 
maatschappelijke onrust te voorkomen. Bij de herijking van instituties gaat het zowel 
om de richting van beleidsaanpassingen als om het tempo en de maatvoering hiervan. 
Institutionele koerswijzigingen moeten volgens de raad tijdig worden aangekondigd en 
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dienen te voorzien in voldoende ruime overgangsregimes en heldere tijdspaden om 
onzekerheden te beperken en om burgers en bedrijven de mogelijkheid te geven om op 
basis van een reëel toekomstperspectief op dergelijke wijzigingen te kunnen inspelen; 
zij moeten kunnen uitgaan van een betrouwbare en consistente overheid.  
Voor de raad vormen deze uitgangspunten de reden om maatschappelijk en politiek 
gevoelige dossiers zoals over de AOW-leeftijd en de hypotheekrenteaftrek met de 
grootste zorgvuldigheid te benaderen. Het betreft hier twee maatschappelijk zeer 
relevante overheidsarrangementen met een investerings- en levensloopkarakter. 
Daarnaast zijn zij onderdeel van een breder complex van vraagstukken (respectievelijk 
vergrijzing en woningmarkt), hetgeen consequenties moet hebben voor de breedte van 
de discussies over deze arrangementen. 
 
Vanuit deze benadering geeft de raad zijn opvattingen over de manier waarop met deze 
dossiers moet worden omgegaan 
 
AOW-leeftijd en de opvang van de vergrijzingskosten 
Wat de AOW-leeftijd betreft constateert de raad ten eerste dat een geleidelijke 
uitbreiding van de AOW-financiering uit de algemene middelen (zie par. 3.3.3) een 
(belangrijke) bijdrage levert voor de dekking van toekomstige AOW-uitgaven, zo blijkt 
uit CPB-berekeningen. 
Een tweede vaststelling is dat er in de afgelopen jaren veel inspanningen zijn geleverd 
gericht op een bevordering van de arbeidsdeelname van oudere werknemers 
(50-plussers), die steeds meer vruchten afwerpen. Ook in de komende jaren moet 
volgens de raad vooral worden ingezet op een verhoging van de netto arbeidsdeelname 
van werknemers jonger dan 65 jaar. Daartoe is op decentraal niveau een (voortzetting 
van) leeftijdsbewust beleid noodzakelijk (zie par. 3.2.5).  
In de derde plaats merkt de raad op dat ook de recente wijzigingen in de 
vervroegdpensioenregelingen en in de aanvullende pensioenregelingen evenals de 
veranderingen in andere socialezekerheidsregelingen (WIA; WW) zullen leiden tot een 
hogere arbeidsdeelname van oudere werknemers (50-plussers). Volgens het CPB zijn de 
genoemde effecten daarvan op de arbeidsdeelname meegenomen in de CPB-
berekeningen, maar mogelijk onderschat omdat deze wijzigingen vrij recent zijn 
doorgevoerd. 
 
Dit beleid om de netto arbeidsdeelname van werknemers jonger dan 65 jaar te verhogen, 
verdient volgens de raad ook in de eerstkomende jaren prioriteit. Daarnaast acht hij het 
van belang dat belemmeringen voor werknemers om ook na het 65ste jaar door te 
werken worden weggenomen. In het advies van de Stichting van de Arbeid 
Aanbevelingen ter bevordering van de arbeidsdeelname van ouder wordende 
werknemers (2006) en het SER-advies Doorwerken na 65 jaar (2006) zijn voorstellen 
gedaan die de mogelijkheden hiervoor kunnen verruimen. Tevens verwijst de raad naar 
de kabinetsreactie van juni 2006 op deze voorstellen. 
 
Om maatschappelijke onrust te vermijden en de betrouwbaarheid van de overheid niet te 
ondergraven, acht de raad eventuele noodzakelijk geachte beleidsaanpassingen alleen 
aanvaardbaar als zij gepaard gaan met een evenwichtig transitiepad. 
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Gegeven het voorgaande adviseert de raad om in de komende kabinetsperiode de AOW-
leeftijd niet te wijzigen. Wel adviseert hij het komende kabinet een brede, evenwichtige 
en houdbare, en op de langere termijn gerichte aanpak van de knelpunten voortvloeiend 
uit de vergrijzing te ontwikkelen, waarbij het geheel van vergrijzingsgevoelige 
instituties op de terreinen van zorg, welzijn en inkomen in onderlinge samenhang aan 
bod kan komen. 
 
Woondossier en hypotheekrenteaftrek  
De politieke en maatschappelijke discussie over het woondossier richt zich voor een 
belangrijk deel op de houdbaarheid van de hypotheekrenteaftrek. De raad vindt dit een 
beperkte invalshoek. De problematiek van de woningmarkt is complex. Analyses naar 
de oorzaken hiervan zijn niet eenduidig en wijzen in uiteenlopende richtingen. 
Daarnaast maakt de hypotheekrenteaftrek onderdeel uit van het fiscale stelsel, zodat 
wijzigingen ook doorwerken in de inkomensverhoudingen en de overheidsfinanciën. 
Vanuit het beleidsuitgangspunt van transparantie en voorspelbaarheid meent de raad 
daarom dat knelpunten op de woningmarkt in hun volle breedte dienen te worden 
geanalyseerd en op alle relevante maatschappelijke effecten moeten worden beoordeeld. 
 
Voor de raad spreekt het voor zich dat knelpunten op de woningmarkt voortvarend 
worden aangepakt. De lange wachttijden voor huurwoningen, het gebrek aan 
doorstroming en aansluiting op de koopmarkt en de betaalbaarheid van koopwoningen 
voor starters vragen om een spoedige oplossing. Het gericht oplossen van deze 
knelpunten verdient volgens de raad dan ook in de eerstkomende jaren prioriteit. Een 
vereiste is hierbij wel dat hervormingen vanuit een helder langetermijnperspectief op de 
woningmarkt plaatsvinden. Om maatschappelijke onrust te vermijden en de 
betrouwbaarheid van de overheid niet te ondergraven, acht de raad eventuele 
noodzakelijk geachte beleidsaanpassingen alleen aanvaardbaar als zij gepaard gaan met 
een evenwichtig transitiepad. Voor een kansrijke en effectieve aanpak is het van het 
grootste belang dat de actoren op de woningmarkt kunnen rekenen op een betrouwbare 
overheid. 
 
Gegeven het voorgaande adviseert de raad om in de komende kabinetsperiode de 
hypotheekrenteaftrek niet te wijzigen. Wel adviseert hij het komende kabinet een brede, 
evenwichtige en houdbare, en op de langere termijn gerichte aanpak van de knelpunten 
op de woningmarkt te ontwikkelen, waarbij het geheel van voor de woningmarkt 
relevante instrumenten in onderlinge samenhang aan bod kan komen. 
 
1.6 Budgettaire uitdagingen 
 
Zoals vermeld schetst de raad in dit advies een beleidsfilosofie van waaruit de 
uitdagingen voor de eerstkomende vijf à tien jaar tegemoet kunnen worden getreden. In 
die periode moet Nederland betekenisvolle stappen zetten op het gebied van 
arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit. De raad is zich er terdege van bewust dat de 
aanbevelingen in dit advies budgettaire gevolgen hebben. In hoofdstuk 5 gaat hij daar 
uitgebreid op in. Daarbij onderscheidt hij drie relevante termijnen.  
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De eerste tijdhorizon betreft de zeer lange termijn (2040 en verder). Deze termijn is 
relevant omdat de kosten van de vergrijzing rond 2040 naar verwachting een hoogtepunt 
bereiken om daarna op een iets lager niveau te stabiliseren. De ‘vergrijzingssommen’ 
van het CPB geven een indicatie van de beleidsinspanning die nodig is om de kosten 
van de vergrijzing in goede banen te leiden. Hieruit komt naar voren dat de benodigde 
beleidsinspanning gerealiseerd kan worden door op een voldoende hoog positief EMU-
saldo te mikken. Het benodigde EMU-saldo kan evenwel aanmerkelijk lager uitvallen 
als tijdig maatregelen worden genomen om de kosten van de vergrijzing te verlagen. 
 
De tweede relevante termijn is die van het MLT-advies zelf. Zoals vermeld, beslaat 
deze vijf à tien jaar. De raad adviseert het komende kabinet vanuit dit 
middellangetermijnperspectief de uitvoering van de in dit advies bepleite beleids- en 
investeringsagenda in gang te zetten. Doel is de activerende participatiemaatschappij 
verder gestalte te geven, zodanig dat deze bijdraagt aan een kenniseconomie die ook op 
de lange termijn op een sociaal en ecologisch verantwoorde manier concurrerend is. 
Daarmee wordt tevens beoogd dat Nederland zich tijdig voorbereidt op de gevolgen van 
de vergrijzing.  
 
In de komende kabinetsperiode vormen de verplichtingen van het Stabiliteits- en 
Groeipact (minstens begrotingsevenwicht in een conjunctuurneutrale situatie) een 
randvoorwaarde. Tegen deze achtergrond doet de raad uitspraken over de budgettaire 
ruimte en de budgettaire systematiek voor de periode tot 2011. Van belang hierbij is dat 
het budgettaire kader voor de komende kabinetsperiode niet een-op-een zal kunnen 
aansluiten bij de beleids- en investeringsagenda van dit advies. De SER-aanbevelingen 
reiken immers verder dan de regeerperiode van het volgende kabinet.  
 
1.7 Voorbereiding en opzet van het advies 
 
Adviesvoorbereiding 
Het advies is voorbereid door de Commissie Sociaal-Economisch Beleid. Ter 
ondersteuning van deze commissie hebben de werkgroepen Arbeidsmarkt, Sociale 
Zekerheid en Ontslagrecht (WASZO) en Sociale Innovatie (WSI) voorbereidende 
werkzaamheden verricht. De samenstelling van de commissie en haar werkgroepen is 
vermeld in bijlage 2. 
 
In de voorbereidingsfase zijn voor enkele onderwerpen themadocumenten opgesteld. Op 
de desbetreffende plaatsen wordt daarnaar verwezen. Deze themadocumenten zijn 
onderdeel van dit advies en worden als aparte publicaties uitgegeven.  
 
Opzet 
Hoofdstuk 2 gaat in op de voorwaarden waaronder het economische groeivermogen via 
een hogere productiviteitsgroei kan worden bevorderd. Vervolgens biedt hoofdstuk 3 
aanzetten voor de nadere invulling van een toekomstbestendig stelsel van werk, 
scholing en inkomen. Hoofdstuk 4 richt zich op de arbeidsverhoudingen; de 
voortgaande decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming en de ontwikkeling van 
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loondifferentiatie staan hierbij centraal. Hoofdstuk 5 is gewijd aan de budgettaire 
aspecten van het toekomstige overheidsbeleid. Tot slot bevat hoofdstuk 6 een 
samenvattende slotbeschouwing en een beknopte beantwoording van de adviesvragen. 
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2. Versterking van het groeivermogen door een hogere productiviteit 
 
Dit hoofdstuk gaat vooral in op de voorwaarden waaronder het economische 
groeivermogen van de Nederlandse economie via een hogere productiviteitsgroei kan 
worden bevorderd. Allereerst geeft paragraaf 2.1 aan waarom een versterking van het 
groeivermogen zo noodzakelijk is. Vervolgens presenteert de raad zijn voorstellen. 
Deze hebben betrekking op de overheid als facilitator van ondernemend gedrag (par. 
2.2), op een betere kwaliteit van overheidsregulering (par. 2.3) en op andere 
voorwaarden voor een aantrekkelijk investerings- en vestigingsklimaat (par. 2.4).  
 
2.1 De noodzaak voor versterking van het groeivermogen 
 
Een van de kernopgaven voor het sociaal-economisch beleid op de middellange termijn 
is de versterking van het structurele groeivermogen. De omvang en benutting van het 
arbeidspotentieel en de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit zijn hiervoor de 
bepalende factoren. Voor de arbeidsproductiviteit zijn vooral de inzet van kapitaal 
(fysiek, menselijk en sociaal) en de toepassing van technologieën van belang.  
 
Het arbeidspotentieel en de arbeidsproductiviteit beïnvloeden elkaar. Zo resulteert een 
hoogopgeleide beroepsbevolking – ceteris paribus – in een gemiddeld hoge 
productiviteit per gewerkt uur. Dit is een belangrijke reden om het kwalificatieniveau 
van de beroepsbevolking op een zo hoog mogelijk peil te brengen (zie ook hoofdstuk 3). 
In die zin hangen dit hoofdstuk en het volgende hoofdstuk nauw met elkaar samen. 
Omgekeerd leidt een laagopgeleide bevolking tot een gemiddeld lage productiviteit. Dit 
betekent dat een grotere inzet van mensen met een laag opleidingsniveau, zoals de SER 
voorstaat, op zichzelf genomen een enigszins drukkend effect heeft op de gemiddelde 
productiviteitsontwikkeling. Daar staat tegenover dat – ceteris paribus – in zo’n situatie 
meer mensen productief worden ingezet waardoor de non-participatie daalt met alle 
positieve economische en sociale effecten van dien. Bovendien biedt een grotere 
arbeidsdeelname van laagopgeleiden verdere mogelijkheden tot nieuwe vormen van 
dienstverlening (bijvoorbeeld op het terrein van huishoudelijke taken), waardoor 
mensen met een hoger inkomen effectiever en productiever kunnen worden ingezet.  
 
In internationaal perspectief ligt de productiviteit per gewerkt uur in Nederland op een 
hoog niveau. Toch is er reden voor zorg, aangezien er al vele jaren sprake is van een 
trendmatige daling van de arbeidsproductiviteitgroei. Ondanks de lichte kentering in 
positieve zin die zich volgens recente CBS-cijfers de afgelopen jaren heeft voorgedaan, 
is het voor de sociaal-economische toekomst van ons land van groot belang een verdere 
trendombuiging te bewerkstelligen. De raad is er daarom voorstander van dat het 
ingezette beleid om de productiviteitsgroei te bevorderen versterkt wordt voortgezet. Hij 
doet in dit hoofdstuk voorstellen die tot die trendombuiging moeten bijdragen. Volgens 
hem kan beleid gericht op versterking van het groeivermogen alleen slagen als alle 
partijen in de samenleving zich hiervoor inzetten. Uiteindelijk gaat het erom welvaart 
door en voor iedereen te creëren.  
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De Nederlandse economie bevindt zich internationaal gezien tussen twee vuren. Aan de 
ene kant is er toenemende concurrentie vanuit landen met significant lagere 
loonkostenniveaus dan Nederland. Dat heeft verplaatsing van productie en 
dienstverlening tot gevolg. Aan de andere kant neemt het belang van de internationale 
‘technologierace’ toe. Concurrerende economieën zoals de VS bouwen hun voorsprong 
bij het ontwikkelen en toepassen van nieuwe technologieën uit. Nederland zal door zijn 
eigen technologiegrenzen moeten breken om meer toegevoegde waarde uit kennis en 
innovatie te halen. Dat zal voor de komende middellange termijn een cruciale opgave 
zijn om bij te blijven in de internationale concurrentieslag en om het structurele 
groeivermogen te versterken.  
 
De expansie van de wereldeconomie en de technologische veranderingen bieden 
overigens volop kansen om die ambitie te realiseren. Het komt er nu op aan om die 
kansen te benutten. Dat vereist in de visie van de raad meer ruimte voor 
ondernemerschap. De economische dynamiek zal op verschillende fronten een impuls 
moeten krijgen.  
In de eerste plaats moeten de onnodige belemmeringen voor ondernemerschap worden 
opgeruimd. Dit vraagt om extra inspanningen van de overheid. Zij moet 
ondernemerschap stimuleren en administratieve lasten- en regeldruk beperken. Dit 
laatste leidt niet alleen tot minder bureaucratische belemmeringen, maar ook tot lagere 
compliance-kosten, de kosten van bedrijven om te voldoen aan een wettelijke norm. 
Hiervoor is een andere werkwijze van de overheid nodig die meer ruimte laat voor 
creativiteit en innovatie.  
In de tweede plaats moet het innovatievermogen van ons land worden versterkt. Het 
proces naar een kennissamenleving verloopt te traag. Zo vindt de raad het zorgwekkend 
dat het aantal innoverende bedrijven volgens de CBS-definitie in de eerste jaren van dit 
millennium fors is gedaald. Als Nederland de omslag naar een innovatiegedreven 
economische groei wil maken, dan zullen kennis en innovatie een veel breder draagvlak 
moeten krijgen dan nu het geval is.  
In de derde plaats moet het aanpassingsvermogen van markten verder worden 
verbeterd. Op dit terrein is de afgelopen jaren al veel bereikt, maar nieuwe 
omstandigheden stellen nieuwe eisen aan het aanpassingsvermogen van de 
samenleving. Het institutionele kader waarbinnen markten werken moet met andere 
woorden voortdurend worden geactualiseerd om vormen van marktfalen te bestrijden.  
 
Ondernemerschap is niet alleen een zaak van bedrijven en hun leiding. Op de werkvloer 
vormt ondernemend gedrag van werknemers (door bijvoorbeeld meer taakautonomie en 
experimenteerruimte) mede de basis voor productiviteitsgroei en innovatievermogen 
van arbeidsorganisaties (sociale innovatie). Tot slot zijn burgers en werknemers 
(mede)verantwoordelijk voor investeringen in eigen kennis en vaardigheden. Dat kan 
worden gezien als goed werknemerschap (zie kader). Deze invalshoek komt aan de orde 
in het kader van sociale innovatie (zie par. 2.4.2) en in hoofdstuk 3.  
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Goed werknemerschap 
 
Goed werknemerschap impliceert dat werknemers in hun opstelling en gedrag rekening houden 
met de belangen van de organisatie en de organisatiedoelen, vanuit de overtuiging dat dit 
voordeel heeft voor allen. Kortweg houdt dit in dat werknemers zich professioneel gedragen: 
actieve houding, ambitie, door willen groeien, zorgdragen voor eigen employability, integriteit, 
technisch vaardig, klantgericht, afspraken nakomen, breed meedenken en kennis overdragen aan 
collega’s. De professionaliteit van een werknemer is niet verbonden met het type werk of het 
opleidingsniveau. Professionaliteit heeft veeleer te maken met de taakopvatting en de mate 
waarin betrokkene grip heeft op de werkprocessen waarvoor hij of zij verantwoordelijk is, en de 
kwaliteit waarmee de werkzaamheden worden uitgevoerd. Professionaliteit verwijst naar de 
mate van vakmanschap en de beroepstrots die daaraan kan worden ontleend 
 
Bron: Gründemann, R., A. Goudswaard en G. van Sloten (2005) Goed werkgeverschap, TNO-Arbeid, 
Hoofddorp. 
 
 
2.2 Een veranderende rol van de overheid in het economisch verkeer 
 
Algemeen 
De overheid is een cruciale factor voor de totstandkoming en uitvoering van een 
effectief economisch beleid. Deze positie heeft te maken met de verschillende rollen 
van de overheid in de samenleving. In paragraaf 1.4 heeft de raad daar al een aantal 
opmerkingen over gemaakt. In dit hoofdstuk spitst hij de rol van de overheid toe op de 
bijdrage die zij kan leveren om ondernemerschap, innovatie en productiviteitsgroei te 
bevorderen. 
 
Als wet- en regelgever bepaalt de overheid in de eerste plaats de ruimte voor 
ondernemerschap in positieve en negatieve zin. De administratieve lastendruk staat 
model voor de remmende invloed van overheidsmaatregelen op de economische 
dynamiek. Daar staat tegenover dat de overheid de instrumenten in handen heeft om 
bijvoorbeeld via een aantrekkelijk vestigingsklimaat de juiste voorwaarden voor 
ondernemerschap te creëren.  
 
Een effectief economisch beleid houdt in de tweede plaats een kritische blik in op het 
functioneren van de overheid zelf als organisatie en als verlener van allerlei diensten 
aan burgers en bedrijven. De kwaliteit van die dienstverlening kan beter. De overheid 
eist aanpassingsvermogen van maatschappelijke actoren, maar moet zelf ook het goede 
voorbeeld geven. Dit kan door haar regelgeving en eigen organisatorische en 
bestuurlijke inrichting tijdig aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Voor de 
verlening van diensten met een publiek belang kan meer gebruik worden gemaakt van 
de nu onbenut blijvende kansen voor ondernemerschap.  
 
Hieronder licht de raad beide rollen toe en formuleert hij enkele concrete voorstellen. 
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Ruimte voor nieuw ondernemerschap 
De Nederlandse economie heeft behoefte aan meer en nieuw ondernemerschap. Vooral 
startende ondernemers in perspectiefvolle sectoren en snelgroeiende bedrijven, de 
zogenoemde gazellen, moeten zorgen voor economische dynamiek en nieuwe 
werkgelegenheid. De raad vindt het daarom teleurstellend dat Nederland op dit punt 
slecht scoort. Hij vindt het van groot belang dat het beleid wordt geïntensiveerd om het 
aantal gazellen te laten stijgen.  
 
Bedrijven in Nederland hebben op vele vlakken te maken met de overheid in haar 
functie als wet- en regelgever. Dat heeft er onder meer in geresulteerd dat de 
administratieve regeldruk tot grote ergernis leidt bij veel bedrijven, instellingen en 
burgers. Complexe en belastende overheidsregels kunnen de bewegingsvrijheid onnodig 
ernstig belemmeren. Dit hindert vooral de dynamiek die eigen is aan ondernemerschap. 
De raad formuleert daarom in paragraaf 2.3 voorstellen om de kwaliteit van 
overheidsregulering in dit opzicht te verbeteren.  
 
Verder moet de overheid een consistent beleid voeren dat de voorwaarden schept dat 
ondernemerschap in zijn vele gedaanten faciliteert. Dat begint ermee de waardering 
voor ondernemerschap te bevorderen. De overheid moet daarom voor toegankelijke 
voorlichting zorgen om de drempel tot het starten van een eigen bedrijf te verlagen. 
Verder zal ondernemerschap een veel grotere rol moeten gaan spelen in de 
lesprogramma’s op alle onderwijsniveaus. Daarmee neemt de kans toe dat studenten en 
leerlingen het zelfstandige ondernemerschap als een serieus carrièreperspectief gaan 
beschouwen. Daarnaast is een actieve bevordering van de ondernemingscultuur door 
ondernemers zelf nodig. Branche- en werkgeversorganisaties en de overheid kunnen 
helpen om ondernemerschap beter op de kaart te zetten.  
 
 
Goed ondernemerschap 
 
Het zorgdragen voor een gunstig toekomstperspectief van de organisatie is het centrale 
uitgangspunt van goed ondernemerschap. Als werkgever houdt de ondernemer daarbij rekening 
met de belangen en gevoelens van werknemers. Elementen die bij goed werkgeverschap spelen, 
zijn de organisatiecultuur (de stijl van leidinggeven en de collegiale contacten), maatwerk in de 
arbeidsrelaties (inspelen op de wensen en behoeften van medewerkers) en aandacht voor de 
ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers (bijvoorbeeld volgens het concept van Investors 
in People). 
 
Dit sluit aan bij de noties van de Stichting van de Arbeid in de nota Op weg naar een meer 
productieve economie over moderne arbeidsverhoudingen. Van ondernemers vraagt dit (p.10): 
“om creatief leiderschap, inspirerend vermogen en om werknemers als medewerkers tegemoet 
te treden en de voorwaarden te creëren waaronder werknemers zich optimaal kunnen inzetten: 
voor de onderneming maar ook voor hun eigen ontplooiing”. 
 
Bronnen: Gründemann, R., A. Goudswaard en G. van Sloten (2005) Goed werkgeverschap, op.cit.; 
Stichting van de Arbeid (2005) Op weg naar een meer productieve economie, publicatienr. 1/05, Den 
Haag. 
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Het aanpassingsvermogen van de overheid zelf 
Veranderingsprocessen in de samenleving kunnen alleen slagen als de overheid zelf 
mee verandert. Zij moet meer ruimte voor ondernemerschap bieden maar moet ook zelf 
meer ondernemerschap tonen. De SER heeft over dit onderwerp eerder het advies 
Ondernemerschap voor de publieke zaak (05/04) uitgebracht. Kern daarvan is dat de 
uitvoering van publieke dienstverlening zich meer op de wensen van burgers en 
bedrijven moet richten (vraagsturing). Daarvoor is nodig dat de overheid op een andere 
wijze sturing gaat geven aan organisaties belast met publieke dienstverlening. Zij moet 
voor zover mogelijk een omslag maken van middel- naar doelvoorschriften om 
ondernemende en innoverende impulsen in de instellingen en op de werkvloer meer 
ruimte te geven (zie verder paragraaf 2.3). In samenhang hiermee spelen ook 
prijsvorming en kwaliteits- en prijsdifferentiatie een belangrijke rol.  
 
Tot slot zijn andere werkmethoden noodzakelijk om creatieve processen bij het 
overheidspersoneel te stimuleren. Het gaat daarbij om het creëren van meer 
mogelijkheden om de aanwezige creativiteit en kennis in vernieuwende producten en 
processen om te zetten. Meer samenwerking tussen verschillende onderdelen binnen en 
buiten overheidsinstellingen kan vernieuwingsprocessen bevorderen.  
 
2.3 Betere kwaliteit van overheidsregulering 
 
Realiseren van overheidsdoelen kan efficiënter 
Vermindering van regels is geen doel op zich. Regelgeving is noodzakelijk om de 
doelen van de overheid te realiseren. Er zijn echter ook andere, veelal onbedoelde, 
gevolgen van de regels voor burgers, bedrijven en de overheid zelf. De raad wijst in dit 
verband op overbodige administratieve lasten en de overige nalevingskosten die 
gemaakt moeten worden om wettelijke verplichtingen na te komen. 
 
In deze paragraaf beziet de raad vanuit een economische optiek hoe de overheidsdoelen 
op de meest efficiënte manier kunnen worden gerealiseerd. Dit gebeurt naar zijn mening 
als: 
− Er ruimte is voor actoren in de samenleving (keuzevrijheid). 
− Burgers en bedrijven weten waar ze aan toe zijn (betrouwbare en voorspelbare 

overheid). 
− Wetten en regels meeademen met maatschappelijke ontwikkelingen (aanpassings-

vermogen). 
− Wetten en regels begrijpelijk zijn en worden opgesteld vanuit het gezichtspunt van 

burgers en bedrijfsleven. 
 
Het voldoen aan deze criteria is volgens de raad een noodzakelijke voorwaarde om te 
komen tot een substantiële beperking van overbodige administratieve lasten en 
nalevingskosten. Tegen deze achtergrond onderschrijft de SER de doelstelling van het 
programma Vermindering Administratieve Lasten bedrijfsleven (AL bedrijven) van het 
tweede kabinet-Balkenende om in één kabinetsperiode via een gerichte aanpak een 
lastendrukreductie van 25 procent te bewerkstelligen. Uit dit programma, dat wordt 
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gecoördineerd door het ministerie van Financiën, blijkt dat een belangrijk deel van deze 
administratieve lasten overbodig is en dus kan worden geschrapt.  
 
Een substantiële lastenverlichting biedt grote sociaal-economische voordelen. Zo heeft 
het CPB in zijn studie Economische effecten van een verlaging van de administratieve 
lasten (2004) berekend dat realisatie van de reductiedoelstelling resulteert in een 
structurele groei van het BNP met 1,5 procent en van de arbeidsproductiviteit met 1,7 
procent. De baten van de reductie van administratieve lasten voor burger en 
medeoverheden zijn dan nog niet in beeld gebracht, evenmin als de baten van de 
vermindering van andere nalevingskosten (zoals inhoudelijke verplichtingen). Het is 
volgens de raad derhalve een opgelegde kans om regelgeving effectiever en efficiënter 
te maken. 
 
Ook reductiedoelstelling voor nalevingskosten 
Terecht richtte het tweede kabinet-Balkenende  zich behalve op administratieve lasten 
ook op nalevingskosten als onderdeel van de totale compliancekosten. Het onderscheid 
tussen administratieve lasten en nalevingskosten is voor het bedrijfsleven nauwelijks 
relevant: bedrijven ervaren het geheel als belastend; zij differentiëren de totale last niet. 
 
Voor zowel bestaande als nieuwe regelgeving kan met behulp van een 
standaardkostenmodel een norm worden gesteld. De SER erkent dat het kwantificeren 
van bestaande regelgeving lastig is, maar onmogelijk is het zeker niet. De kosten van 
bestaande wettelijke vereisten, die niet meer altijd voor ondernemer en burger 
herkenbaar zijn, kunnen expliciet worden gemaakt. Een onderbouwde 
reductiedoelstelling voor nalevingskosten van bestaande wetgeving vindt de raad 
daarom van groot belang om inzicht in de omvang van deze kosten te krijgen. Op basis 
hiervan moet vervolgens een ambitieuze netto reductietaakstelling in procenten en 
euro’s voor de nalevingskosten worden geformuleerd. De raad adviseert om voor de 
uitvoering aan te sluiten bij de infrastructuur van het project AL bedrijven (sterke 
coördinerende minister, interdepartementale projectdirectie, objectief 
meetinstrumentarium en onafhankelijke toetsing). 
 
De aanpak om de kwaliteit van overheidsregulering te verbeteren, is nu versnipperd en 
niet effectief. Er is een lappendeken van toetsen die verschillende effecten van wet- en 
regelgeving in kaart brengen. Deze toetsen vertonen maar een beperkte samenhang; er is 
nauwelijks regie. Vanuit de economische optiek die de raad hanteert zou gekomen 
moeten worden tot één financieel-economische toets van wet- en regelgeving op een 
aantal hoofdpunten van het regeringsbeleid (zoals administratieve lasten, 
nalevingskosten, innovatie, duurzaamheid etc.). Verder is het betrekken van het 
bedrijfsleven (in voorkomende gevallen inclusief werknemersvertegenwoordigers) 
daarbij voor een goede invulling van het proces gewenst. 
 
Algemeen reguleringskader: niet de regels maar de doelen centraal 
Bij de terugdringing van administratieve lasten en nalevingskosten gaat het er om vanuit 
de beleidsdoelen slimmer met regels om te gaan. Beleidsneutraliteit en een grotere 
efficiëntie en effectiviteit van het beleid zijn dan ook de belangrijkste oogmerken. De 
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raad constateert dat hoge administratieve lasten en nalevingskosten voortvloeien uit een 
benadering waarin wantrouwen centraal staat. Hij is er voorstander van toe te werken 
naar een andere benadering, waarin juist van vertrouwen wordt uitgegaan. Bij het 
beschamen van het vertrouwen passen dan wel zware sancties. 
 
Startpunt in de door de SER bepleite benadering is beantwoording van de vraag welke 
verantwoordelijkheidsverdeling het meest geëigend is om het beoogde doel te bereiken. 
Daarbij moeten allereerst het concrete probleem en de concrete situatie als uitgangspunt 
voor de vorm van regulering worden genomen. Er moet niet automatisch voor 
regelgeving van bovenaf worden gekozen. Zelfregulering kan evenzeer een optie zijn, 
mits op het niveau waarop die zelfregulering kan worden georganiseerd of afgesproken 
ook handhavingsinstrumenten voor handen zijn. De raad verwijst in dit verband ook 
naar zijn advies Bruikbare Rechtsorde (05/11), waarin hij een aantal specifieke vragen 
die voortvloeien uit de Nota Bruikbare Rechtsorde heeft beantwoord. Hij kondigde 
daarbij aan in het advies over het sociaal-economisch beleid op middellange termijn te 
zullen ingaan op het meer algemene vraagstuk van de verantwoordelijkheidsverdeling; 
dat direct raakt aan de filosofie van de Nota Bruikbare Rechtsorde.  
 
Het startpunt van denken is vertrouwen in de bedrijven. Dat betekent dat niet voor alle 
denkbare vormen van misbruik een wettelijke regeling wordt bedacht, maar brede 
kaders voor gewenst handelen van bedrijven worden opgesteld. Wordt het geschonken 
vertrouwen geschonden, dan grijpt de overheid hard in, zonder gedogen. 
Op het terrein van de arbeidsverhoudingen kan de rol van werknemers- en 
werkgeversorganisaties toenemen. Deze ontwikkeling is al gaande (zie kader; zie ook 
hoofdstuk 4). Daarbij kan driekwart dwingend recht van belang zijn. 
 
 
Naar maatwerk in het arbeidsomstandighedenbeleid 
 
In zijn advies over de evaluatie van de Arbowet constateert de SER dat het kabinet inzet op een 
verdere toename van de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers en op een 
aanzienlijke terugtred van de overheid. De raad onderschrijft de toegenomen 
verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers op ondernemingsniveau en van de sociale 
partners op sectoraal en centraal niveau, onder meer op het terrein van de 
arbeidsomstandigheden. Deze verantwoordelijkheid vormt het uitgangspunt voor een goed arbo-
beleid.  
 
Volgens de raad moet ook de overheid op dit terrein een nadrukkelijke en duidelijke rol blijven 
houden. Dit is het geval bij de vaststelling van het beschermingsniveau op het 
arbeidsomstandighedenterrein. De overheid dient heldere en concrete doelvoorschriften te 
formuleren die met dat beschermingsniveau samenhangen. Ook hoort daarbij een bij dat niveau 
passende adequate handhaving van overheidswege. Verder onderstreept de raad het belang van 
maatwerk. De grondslag op branche- of bedrijfsniveau is gelegen in afspraken tussen 
werkgever(s) en werknemers. 
 
SER-advies (2005) Evaluatie Arbowet 1998, publicatienr.05/09, Den Haag. 
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De SER merkt in dit verband op dat wetgever en samenleving veelal te hoge 
ambitieniveaus hebben met betrekking tot het instrument wetgeving. Daarom is de raad 
voorstander van het systematisch in beeld brengen van alle kosten van wet- en 
regelgeving volgens een vaste methodiek. Hiermee is in een aantal landen al ervaring 
opgedaan. Helaas is het nog niet goed mogelijk alle baten van wet- en regelgeving te 
kwantificeren. De ervaringen in Europa wijzen op het risico dat een kosten-
batenanalyses wordt misbruikt om de gewenste regulering te onderbouwen en niet 
kritisch te beschouwen. Het kabinet moet daarom steeds weer de afweging maken 
tussen het doel van de wet- en regelgeving en de kosten daarvan. Dit kan leiden tot het 
efficiënter inrichten of afschaffen van wet- en regelgeving. 
 
In het algemeen zouden vormen van regulering en zelfregulering moeten worden 
gekozen die zo min mogelijk belastend zijn. Het huidige reguleringsconcept schiet op 
dat punt tekort. Regels zijn vaak onvoldoende in het verlengde van de doelstelling 
(veiligheid, milieubelasting, gezondheid) geformuleerd en vooral opgezet als af te 
vinken lijstjes (checklisten). Er is een reguleringsconcept nodig waarin de doelen 
centraal staan. Op uitvoeringsniveau kunnen dan maatregelen worden getroffen die bij 
de specifieke omstandigheden passen. Zo worden kansen geboden voor creatieve, 
innovatieve oplossingen. 
 
Omkering regelketen bij vergunningen 
Het tweede kabinet-Balkenende had zich als doel gesteld binnen een kabinetsperiode 
alle bestaande vergunningstelsels te toetsen op nut en noodzaak. Op basis daarvan zou 
moeten worden bezien of, en zo ja in welke vorm, een vergunningstelsel blijft bestaan. 
Nagegaan kan worden of in specifieke situaties een omkering van de regelketen bij 
vergunningsverlening nuttig is. Er wordt dan een vergunning verleend als niet binnen 
een van te voren vastgestelde termijn wordt gereageerd. Voor de toepassing van dit 
silencio positivo-beginsel (of ‘zwijgen is toestemmen’- regel) is het volgens de raad wel 
noodzakelijk dat:  
− alle belanghebbenden tijdig geïnformeerd worden over de met de 

vergunningverlening samenhangende gevolgen; 
− de ondernemer te kennen geeft dat hij bekend is met zijn rechten en plichten; 
− de automatische vergunningverlening geen ernstige maatschappelijke gevolgen 

kan hebben; 
− het belang van derden niet ernstig in het gedrang kan komen en niet wordt 

geschaad. 
Bij omkering van de regelketen van vergunningen is het toezicht van de overheid 
repressief in plaats van preventief. Het repressieve element bestaat eruit dat 
overtredingen dan zeer streng worden gestraft. Voor vergunningen waarbij silencio 
positivo niet aan de orde kan zijn, vindt de raad het voor de hand liggen om overheden 
die termijnen niet naleven te beboeten. 
 
De raad vindt het een goede zaak wanneer gemengde commissies, met onder meer 
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (in voorkomende gevallen inclusief 
werknemersvertegenwoordigers), actief worden betrokken bij de toets van 
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vergunningstelsels. Niet alleen op dit terrein, maar ook elders blijkt de overheid de 
omslag naar interactieve beleidsvoering maar moeilijk te kunnen maken. Toch is dit 
noodzakelijk in een complexe en dynamische samenleving en economie.  
Ten slotte vindt de raad dat de kosten van leges voor vergunningverlening kritisch onder 
de loep moeten worden genomen. Gelet op de mogelijke budgettaire effecten moet een 
beoordeling hiervan in een breder kader plaatsvinden. 
 
Fundamentele aanpak toezicht 
De SER is van mening dat het komende kabinet het toezichtsvraagstuk fundamenteel 
moet aanpakken door zo snel mogelijk met een plan van aanpak te komen. 
Publiekrechtelijk toezicht zal zich moeten gaan concentreren op grote, onaanvaardbare 
en onomkeerbare maatschappelijke risico’s en neveneffecten. De raad constateert dat bij 
de rest van het toezicht nieuwe afwegingen aan de orde zijn. In navolging van de opzet 
die is gekozen bij de aanpak van de vergunningen pleit de raad in deze context voor een 
Taskforce Toezicht met betrokkenheid van het bedrijfsleven (in voorkomende gevallen 
inclusief werknemersvertegenwoordigers). Door de berekening van de toezichtslasten 
(administratieve lasten en nalevingskosten) is het mogelijk de kosten van het toezicht af 
te zetten tegen de baten.  
 
Volgens de raad zal in veel sectoren een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid 
voor het toezicht moeten verschuiven naar de stakeholders, maar dat kan natuurlijk niet 
in alle gevallen. Op deze wijze komt, met andere woorden, een sterkere nadruk op 
zelfregulering en civielrechtelijke handhaving. De opstelling van de voorgestane 
fundamentele aanpak zal in nauw overleg moeten geschieden met maatschappelijke 
organisaties, bedrijfsleven en burgers. Naarmate civielrechtelijke handhaving dan wel 
zelfregulering adequater is geregeld, bijvoorbeeld via certificering, neemt daarmee de 
noodzaak van overheidstoezicht af.  
 
Tot slot vindt de raad dat toezichthouders geen wetgevende taken moeten hebben. 
Hiermee wordt voorkomen dat beleid en toezicht teveel door elkaar gaan lopen. Wel is 
het volgens de raad essentieel dat de toezichthouders vanuit hun praktijkervaring beleid 
kunnen initiëren en beter worden betrokken bij het bepalen van de uitvoerbaarheid en 
handhaafbaarheid van de wet- en regelgeving. Bovendien is de raad van mening dat 
regelgevende bevoegdheden op het terrein van toezicht thuishoren bij bestuursorganen 
die onder de controle van een democratisch orgaan staan. 
 
2.4 Voorwaarden voor een aantrekkelijk investerings- en vestigingsklimaat 
 
Om het nationale groeivermogen te versterken is een aantrekkelijk ondernemersklimaat 
noodzakelijk. Binnenlandse ondernemingen hebben een competitieve thuismarkt nodig 
om de concurrentieslag op internationale markten aan te kunnen gaan. Een aantrekkelijk 
ondernemingsklimaat trekt ook buitenlandse ondernemingen aan. Daarbij spelen vele 
factoren. Zo is een concurrerend fiscaal klimaat gunstig voor het aantrekken van 
investeerders uit binnen- en buitenland. Tegen deze achtergrond constateert de raad dat 
voor de begroting 2007 diverse tariefverlagingen worden voorgesteld om nieuwe 
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bedrijvigheid aan te trekken2. Deze maatregelen worden mogelijk gemaakt door een 
combinatie van grondslagverbreding en lastenverlichting van per saldo 730 miljoen 
euro. 
Naast andere ‘harde’ randvoorwaarden - zoals in deze paragraaf nader worden 
uitgewerkt - en een goed opgeleide beroepsbevolking zijn ook een prettige leef- en 
werkomgeving en goede publieke voorzieningen (onderwijsinstellingen, 
gezondheidszorg, huisvesting alsmede sociale en culturele infrastructuur) belangrijk 
voor buitenlandse bedrijven die overwegen zich in Nederland te vestigen. 
 
2.4.1 Versterking van het innovatievermogen 
 
Gerichte aandacht voor innovatie blijft noodzakelijk 
Door de afnemende groei van het arbeidsaanbod zal de toekomstige welvaart vooral uit 
een verdere productiviteitsgroei moeten komen. In veel sectoren lopen bedrijven tegen 
de technologische grenzen aan, zodat verdere groei in hoge mate uit innovatie (proces- 
en productinnovatie) moet voortkomen. Om succesvol op dynamische markten te 
kunnen opereren, zijn creativiteit en innovatievermogen dan ook een vereiste. 
Nederlandse ondernemingen moeten immers steeds meer op kwaliteit en originaliteit 
concurreren.  
Zoals door velen, waaronder ook de SER, de afgelopen jaren is vastgesteld, zijn kennis 
en innovatie daarom de kernvariabelen voor toekomstige welvaartsgroei in Nederland 
en in andere landen die in de postindustriële fase van economische ontwikkeling zijn 
aangekomen. Dit inzicht ligt ten grondslag aan de Lissabon-strategie van de EU en haar 
lidstaten (zie par. 1.3).  
 
De SER is voorstander van een actief economisch beleid dat is gericht op versterking en 
vernieuwing van activiteiten waar Nederland sterk in is of kan worden. Het is cruciaal 
dat dit vanuit het bedrijfsleven zelf voortkomt. Zonder een zelf organiserend en 
participerend bedrijfsleven moet de overheid geen keuzes maken. De huidige 
sleutelgebiedenaanpak ziet de raad als een eerste aanzet tot de gewenste modernisering 
van het economisch beleid. De identificatie van sleutelgebieden heeft via een bottom-up 
proces plaatsgevonden. Focus en massa alsook samenwerking tussen uiteenlopende 
partijen zijn hierbij de invalshoeken voor de versterking van innovatieve clusters. Dit 
zijn gebieden waar bestaande en potentiële sterktes het best kunnen worden benut, gelet 
op het kennispotentieel, het type bedrijvigheid en de internationale 
marktontwikkelingen.  
Het resultaat is een snel groeiend aantal publiek-private samenwerkingsverbanden 
waarin naast de rijksoverheid (ministerie van EZ) ook bedrijven, kennisinstellingen en 
andere overheden participeren. In deze gezamenlijke aanpak moeten belemmeringen 
voor innovatie worden weggenomen en kansen worden verzilverd. Voor een succesvol 

                                                 
2  Het gaat hierbij om diverse maatregelen: een verlaging van het Vpb-tarief van 29,1 naar 25,5 procent, een 

verlaging van het bestaande MKB-tarief in de vennootschapsbelasting van 24,5 naar 20 procent en de invoering 
van een tweede MKB-tarief van 23,5 procent. Verder de invoering van een MKB-vrijstelling van 10 procent in de 
inkomstenbelasting en het invoeren van een rentebox en octrooibox. Daarnaast wordt een tariefverlaging voor de 
dividendbelasting voorgesteld; het tarief van 25 procent wordt hierdoor 15 procent.  
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implementatie is het ook nodig dat de sleutelgebieden openstaan voor mkb-bedrijven en 
startende ondernemingen (zie verder). 
 
Mede naar aanleiding van een pleidooi van de SER (advies Interactie voor innovatie, 
no. 03/11, p. 55) heeft het tweede kabinet-Balkenende in 2003 het Innovatieplatform 
opgericht. De aandacht voor noodzakelijke vernieuwing is mede hierdoor toegenomen. 
Niettemin is de noodzaak van continue innovatie nog lang niet voldoende in beleid en 
samenleving verankerd. Om deze reden vindt de SER ook in een volgende 
kabinetsperiode een voortzetting van een dergelijk instituut in beginsel wenselijk. Een 
eindevaluatie van het zittende IP moet uitwijzen of, en zo ja waar, aanpassingen in 
taakopdracht, werkwijze en samenstelling nodig zijn. Het is nuttig daarbij ook 
ervaringen uit andere landen te betrekken.  
 
Meer aandacht voor eco-efficiënte innovatie 
Het innovatiebeleid moet zich zowel richten op de verbetering van de 
concurrentiepositie van het bedrijfsleven als op de oplossing van maatschappelijke 
vraagstukken, zoals op de terreinen van gezondheid, milieu, veiligheid en verkeer en 
vervoer.  
Met het oog op een duurzame ontwikkeling vragen bij de maatschappelijke 
vraagstukken vooral milieu- en energievraagstukken toenemende aandacht. De 
industrialisatie in de grote opkomende economieën resulteert in een toenemend beroep 
op grondstoffen (waaronder energiebronnen) en extra milieubelasting, zowel lokaal en 
nationaal als mondiaal. Deze ontwikkelingen leiden wereldwijd tot een toenemende 
behoefte aan eco-efficiënte innovaties, innovaties die milieuwinst opleveren en 
tegelijkertijd economische kansen bieden. De wereldmarkt voor milieugoederen en –
diensten bedroeg in 2003 zo’n 500 miljard euro en zal naar verwachtingen de komende 
jaren flink groeien.  
 
De SER steunde het tweede kabinet-Balkenende in zijn voornemen om eco-efficiënte 
innovaties via Europese en nationale maatregelen een krachtige impuls te geven. In zijn 
advies Milieu als kans (05/13) geeft de raad aan dat de bevordering van dit type 
innovaties een van de hoofdroutes naar een meer duurzame economie is. Eco-efficiënte 
innovaties kunnen voor een deel via een marktgericht beleid worden bevorderd. Op EU-
niveau is de raad voorstander van een weloverwogen fiscale vergroening en een 
terugdringing van milieuschadelijke subsidies of andere fiscale faciliteiten met 
negatieve milieugevolgen. Op nationaal niveau bieden vooral verdere fiscale 
differentiaties naar vervuilingsintensiteit in bestaande belastingen perspectief, zo stelt de 
raad in het hierboven genoemde advies. Hier kan het ‘vervuiler/gebruiker betaalt’-
beginsel worden toegepast, waar dat met hanteerbare perceptiekosten nog mogelijk is.  
 
Voor systeeminnovaties zoals op het terrein van duurzame energie is een belangrijke 
initiërende en coördinerende rol voor de overheid weggelegd. In dit verband heeft de 
SER in het genoemde advies Milieu als kans het toenmalige kabinet in overweging 
gegeven toe te werken naar een Technologisch Topinstituut Energie. Nederland 
beschikt op energieterrein over gerenommeerde onderzoeksinstellingen en kent 
toonaangevende bedrijven.  
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De innovatieve aspecten en economische kansen van een verduurzaming van de 
energiehuishouding krijgen volop aandacht in het advies over de toekomstige 
energievoorziening dat de raad in het najaar van 2006 verwacht vast te stellen. In dat 
advies onderschrijft de raad het grote belang van een betrouwbare, schone, betaalbare en 
toegankelijke energievoorziening voor een moderne samenleving. In dat licht steunt hij 
op hoofdlijnen het energietransitiebeleid dat onder leiding van het ministerie van 
Economische Zaken in gang is gezet. Dit langetermijnbeleid vraagt institutionele 
aanpassingen van de energiesector en forse investeringen van overheid en bedrijfsleven, 
maar biedt ook volop kansen voor economische groei en werkgelegenheid.  
 
Betere kenniscirculatie en hogere kennisinvesteringen 
Een gerichte versterking van het Nederlandse innovatievermogen begint bij voldoende 
investeringen in kennis. Het niveau van de Nederlandse investeringen in onderwijs, 
onderzoek en innovatie is in internationaal perspectief laag. Zowel voor de onderwijs-  
als de R&D-uitgaven geldt dat het verschil ten opzichte van het OESO-gemiddelde 
vooral wordt veroorzaakt door de relatief lage private bijdragen.  
 
De afgelopen jaren is terecht veel beleid in gang gezet om het kennis- en 
innovatiesysteem te verbeteren. De bevordering van kenniscirculatie krijgt daarbij veel 
aandacht. Door de vraag naar en het aanbod van kennis beter op elkaar aan te laten 
sluiten, wordt de problematiek van de kennisparadox aangepakt. Met name door het 
Innovatieplatform zijn tal van voorstellen gedaan, die het tweede kabinet-Balkenende 
heeft overgenomen en momenteel deels in de experimenteer- of uitvoeringsfase 
verkeren. De SER constateert dat veel ingezette acties aansluiten bij zijn adviezen 
Interactie voor innovatie (03/11) en Kennis maken, kennis delen (03/04). Hij steunt de 
hoofdlijnen van de ingeslagen weg en vindt dat de bevordering van kenniscirculatie de 
komende kabinetsperiode krachtig moet worden voortgezet.  
 
Naarmate het kennis- en innovatiesysteem responsiever wordt, is de raad van mening 
dat er goede redenen zijn voor hogere investeringen in onderwijs, onderzoek en 
innovatie, zowel van publieke als private zijde. Daarbij ziet hij meer publieke 
investeringen vooral als aanjager van investeringen uit de private sector (zie verder). De 
kennissamenleving kan in ons land alleen tot volle wasdom komen als belangrijke 
knelpunten in de kennisinfrastructuur zo snel mogelijk worden opgeruimd en er 
voldoende hoogopgeleide mensen (kenniswerkers, mensen met een bèta-/technische 
opleiding) aanwezig zijn om nieuwe kennis en technologieën te ontwikkelen, te 
absorberen en in nieuwe processen en producten om te zetten.  
 
Het is evident dat een kennissamenleving niet alleen door hoogopgeleide kenniswerkers 
wordt gedragen, maar ook door vaklieden en arbeidskrachten met lagere en middelbare 
opleidingsniveaus. Investeringen in onderwijs moeten daarom ook gericht zijn op het 
voorkomen van voortijdig schoolverlaten, het verbeteren van de doorstroming van 
VMBO naar MBO, het verhogen van de kwaliteit van de gediplomeerde uitstroom en 
het verbeteren van de mogelijkheden voor scholing van werknemers (zie hoofdstuk 3). 
Daarnaast vragen de verwachte oplopende tekorten aan onderwijzend personeel extra 
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beleidsinspanningen, zoals de raad in zijn advies Voorkomen arbeidsmarktknelpunten 
collectieve sector (06/04) heeft aangegeven. 
Hogere publieke investeringen over de volle breedte van het initieel onderwijs zijn 
volgens de SER daarom gerechtvaardigd, te beginnen bij voorschoolse educatie.  
 
Tegen deze achtergrond heeft de SER met waardering kennis genomen van de eerder 
genoemde discussienota Kennisinvesteringsagenda 2006-2016 (KIA) die een werkgroep 
van het Innovatieplatform in mei 2006 heeft uitgebracht. Deze agenda bevat een 
strategie die de uitdagingen op het gebied van onderwijs, scholing, onderzoek en 
innovatie op een samenhangende manier in beeld brengt en van een gericht plan van 
aanpak voorziet. De strategie bestaat zowel uit institutionele maatregelen als uit de inzet 
van meer publieke en private middelen. De publieke investeringen zouden volgens de 
werkgroep van het Innovatieplatform het komende decennium zodanig moeten oplopen 
dat het investeringsniveau in 2016 circa 3,5 tot 6 miljard euro hoger ligt dan nu. Een 
vergelijkbare inspanning verwacht de werkgroep van de private sector.  
 
De raad gaat in dit advies niet in detail in op de verschillende onderdelen van de KIA. 
Hij beperkt zich – hier en in hoofdstuk 3 – tot enkele opmerkingen.  
 
Enkele opmerkingen bij de KIA 
Ten eerste constateert de raad dat de KIA uitdrukkelijk wil investeren in een goede 
startpositie van jonge kinderen uit mogelijke achterstandsgezinnen. Vanuit het ‘van 
nazorg naar voorzorg’-beginsel steunt de raad deze benadering. Zoals bijvoorbeeld uit 
het recente CPB-document Kansrijk kennisbeleid blijkt, komt uit de wetenschappelijke 
literatuur onomstreden naar voren, dat het maatschappelijke rendement van vroeg- en 
voorschoolse educatie van risicoleerlingen zeer hoog is. De positieve effecten betreffen 
zowel de arbeidsmarktkansen en carrièreperspectieven als het voorkomen van 
ongewenste maatschappelijke verschijnselen zoals criminele activiteiten. 
 
Verder merkt de raad op dat de KIA-voorstellen op onderwijsterrein samengaan met 
maatregelen om de kwaliteit en differentiatie van het onderwijs te verbeteren. De 
kwaliteit van het onderwijs zal over de hele breedte omhoog moeten, wil ons land zijn 
ambities op het terrein van de kenniseconomie kunnen waarmaken. Dit vraagt volgens 
de raad een gedifferentieerde aanpak waarbij rekening wordt gehouden met de 
verschillen tussen de onderwijssectoren. Zo doet de raad in hoofdstuk 3 voorstellen voor 
versterking van het kwalificatieniveau van schoolverlaters in het beroepsonderwijs. 
Hieronder gaat hij nader in op het hoger onderwijs 
 
De KIA en het hoger onderwijs 
In het hoger onderwijs moet de verbetering vooral komen door meer ruimte voor 
dynamiek en door mogelijkheden voor maatwerk en differentiatie van opleidingen. 
Volgens de raad is het onderwijsaanbod in het hoger onderwijs op dit moment 
onvoldoende toegesneden op de uitdagingen van de toekomst. Onderwijsinstellingen  
ervaren te weinig druk om beter aan te sluiten bij de wensen van afnemers (studenten en 
bedrijven) zowel wat de organisatorische als de onderwijsinhoudelijk aspecten van het 
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onderwijs betreft. Daarnaast moeten universiteiten zich in toenemende mate meten met 
buitenlandse topinstellingen en over de landsgrenzen heen actief zijn.  
 
De raad is er voorstander van om meer vraagsturing en meer maatwerk te stimuleren in 
het hoger onderwijs (zie ook SER-advies Kennis maken, kennis delen, (03/04)). Dat 
beleid moet volgens hem een vervolg krijgen door het streven naar excellentie in het 
hoger onderwijs – dit richt zich vooral op universiteiten - te versterken. Het Nederlandse 
hoger onderwijs heeft meer ‘toppen’ nodig om aan de  
groeiende vraag naar kennis uit de samenleving te kunnen voldoen. De raad is er 
daarom voor dat instellingen meer ruimte krijgen om zich met hun masteropleidingen te  
onderscheiden. De hogeronderwijsmarkt is door het ontstaan van een Europese ruimte 
voor hoger onderwijs en onderzoek in snel tempo aan het internationaliseren. In deze 
internationale markt moeten instellingen voldoende ruimte hebben een concurrerend 
onderwijsaanbod aan masteropleidingen te kunnen aanbieden. Differentiatie is hiervoor 
het sleutelwoord.  
 
In aansluiting op het voorgaande schetst de IP-werkgroep een aantal maatregelen, die 
het komende decennium zouden moeten worden ingevoerd. Zij zouden het hoger 
onderwijs zowel meer (publieke en private) middelen moeten verschaffen als de 
mogelijkheden voor excellentie (onder meer door selectie en collegegelddifferentiatie) 
moeten verruimen. De additionele overheidsmiddelen fungeren op deze wijze als 
aanjager van private investeringen in het hoger onderwijs. Randvoorwaarden hierbij zijn 
waarborgen voor minimumkwaliteitseisen en voor de toegankelijkheid. De voorgestelde 
maatregelen liggen in het verlengde van lopende of voorziene experimenten in het hoger 
onderwijs. Deze experimenten bestaan eruit dat enkele instellingen, die momenteel niet 
voor publieke bekostiging in aanmerking komen, tijdelijk en onder strikte voorwaarden 
wel publieke bekostiging kunnen krijgen. De raad vindt het essentieel dat aan de 
randvoorwaarden van minimumkwaliteitseisen en toegankelijkheid wordt voldaan. 
 
De raad meent dat er voor de overheid mogelijkheden zijn om via slim investeren en 
organiseren de ontwikkeling van hoogwaardige onderwijsclusters te stimuleren. Het 
reputatiemechanisme kan ook in het hoger onderwijs voor een zelfversterkend proces 
zorgen waarbij hoogwaardig onderwijs talentvolle docenten en studenten aantrekt, die 
het onderwijs vervolgens een nieuwe impuls geven. Nederlandse instellingen hebben op 
dit moment niet de financiële armslag om aan een internationale reputatierace mee te 
doen. Publieke investeringen kunnen een eerste aanzet vormen, maar private 
financieringsbronnen moeten worden gestimuleerd om de financiële grondslag 
duurzaam op een hoger peil te brengen. Daarbij realiseert de raad zich dat de ene 
opleidingsrichting meer geschikt is voor het aantrekken van private 
financieringsbronnen dan andere. Evenzo zullen private financieringsbronnen eerder 
beschikbaar moeten komen voor (bepaalde typen) universitaire masteropleidingen dan 
voor (brede) hbo-bachelorsopleidingen.  
Bepaalde opleidingen en onderwijstypen in het hoger onderwijs zullen daardoor relatief 
meer uit publieke middelen gefinancierd blijven worden dan andere, onder de 
veronderstelling dat deze opleidingsrichtingen wel maatschappelijk gewenst zijn 
(bijvoorbeeld kunstgeschiedenis, klassieke talen en dergelijke). 
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Tot slot moeten overheid en bedrijfsleven volgens de raad keuzes maken. Nederland 
kan niet op alle kennisvelden excelleren. Voor hoogwaardig onderwijs en onderzoek is 
voldoende focus en massa nodig. De keuze voor excellentie in het hoger onderwijs zou 
daarom moeten aansluiten bij de sleutelgebieden die momenteel ‘bottom-up’ door 
overheid, bedrijfsleven en wetenschap samen in de markt worden gezet. 
 
Hogere investeringen in onderzoek en innovatie 
De SER wijst op het belang van een verhoging van de R&D-investeringen in relatief 
korte tijd, conform de Lissabon-doelstelling. In de wetenschap dat steeds meer 
bedrijven internationaal opereren en investeren is dat geen eenvoudige opgave. Het 
beleid moet de voorwaarden scheppen opdat bedrijven en instellingen zich willen 
inspannen voor meer onderzoek en R&D-inspanningen in Nederland. Dit vereist wel dat 
er ook voldoende hoogopgeleide kenniswerkers beschikbaar zijn. Voor zover hierin 
binnen Nederland en de EU niet kan worden voorzien, moet het mogelijk zijn mensen 
van buiten de EU snel tot de Nederlandse arbeidsmarkt toe te laten. De SER vindt  
daarom dat de kennismigrantenregeling ontdaan moet worden van allerlei 
bureaucratische beslommeringen.  
 
In het kader van de Lissabon-strategie is in de EU afgesproken gemiddeld 3 procent van 
het bbp aan R&D uit te geven (zogeheten Barcelona-doelstelling), waarvan 1 procent 
door de overheid en 2 procent door het bedrijfsleven. Tegen deze achtergrond stelde het 
tweede kabinet-Balkenende als doel dat de private R&D-investeringen in ons land in  
2010 tot de top vijf van de EU moeten behoren. Daarvoor is een substantiële verhoging 
van deze investeringen nodig. De SER steunt de kabinetsambities. Om die te realiseren 
moet het komende kabinet naast de algemene bevordering van het ondernemings- en 
investeringsklimaat volgens de raad diverse wegen gelijktijdig bewandelen. 
1. De overheid moet zorgen voor concurrerende markten (zie ook par. 2.4.3). Een 

sterke druk van concurrenten dwingt ondernemingen tot kritische reflectie op de 
eigen strategie en bedrijfsvoering. Daar staat tegenover dat innovatie steeds vaker 
het resultaat is van vormen van samenwerking; voorkomen moet worden dat deze 
vanuit het mededingingsbeleid als anticompetitief worden beschouwd.  

2. De overheid moet een aanjaagfunctie vervullen door voldoende te investeren in 
onderwijs en onderzoek. Dit is een noodzakelijke randvoorwaarde voor het 
aantrekken van private R&D-investeringen. Private investeringen gedijen 
namelijk vooral als er een solide basis van kennis en competenties bestaat; deze 
zal vrijwel altijd via generieke publieke investeringen in onderwijs en onderzoek 
totstandkomen.  

3. De overheid moet verdergaan met de verbetering van het kennis- en 
innovatiesysteem, als een van de hoofdroutes om de kennisparadox te doorbreken. 
Hoewel het innovatiebeleid flexibeler, vraaggestuurder en toegankelijker is 
geworden, zijn hier nog flinke slagen te maken. Zo kan het publieke 
onderzoeksbestel effectiever (meer focus en massa) en vraaggestuurder richting 
bedrijfsleven (commissie-Chang). Verder dient het instrumentarium voor de grote 
groep kennistoepassers (waaronder veel mkb-bedrijven) nog te worden versterkt.  
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4. De raad vraagt verder aandacht voor de Europese dimensie van het kennis- en 
innovatiesysteem. In vervolg op eerdere advisering vindt hij dat Nederland actief 
en constructief in programma’s van de nieuwe Europese Onderzoeksraad moet 
participeren. Dit kan betekenen dat onderzoeksmiddelen worden overgeheveld 
van het nationale naar het EU-niveau.  
Daarnaast kan het kabinet zich inzetten voor een grotere laagdrempeligheid van 
Europese technologie- en subsidieprogramma’s zodat deze ook voor mkb-
bedrijven toegankelijker worden.  

5. Ook via het sleutelgebiedenbeleid worden private R&D-investeringen 
gestimuleerd. Zoals eerder is aangegeven, ziet de SER de sleutelgebiedenaanpak 
als een aanzet tot de gewenste modernisering van het economisch-beleid. 
Voorwaarde is wel dat het beleid voldoende ruimte en middelen biedt voor 
nieuwe uitdagers. Aangezien het gaat om gebieden die volop meedoen aan de 
internationale technologierace is de kans dat outsiders worden geweerd volgens 
de raad niet zo groot. Vanuit mondiaal vooraanstaande kennisposities zullen 
immers constant uitdagers opkomen en de markt betreden. Waar het gaat om de 
inzet van publieke middelen is een zekere terughoudendheid in het aantal 
sleutelgebieden geboden om het idee van focus en massa niet te laten verwateren.  

6. De overheid moet doorgaan met de bevordering van private R&D-investeringen 
via bestaande financiële faciliteiten en de introductie van een kennisbox in de 
vennootschapsbelasting. Wat de WBSO (Wet Bevordering Speur- en 
Ontwikkelingswerk) en de kennisvoucher betreft, ligt uitbreiding hiervoor in de 
rede bij gebleken effectiviteit. In dit verband kunnen ook de RAAK-regeling 
(Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie) en 
Innovatieprestatiecontracten worden genoemd.  

 
2.4.2 Sociale innovatie als complement van meer kennisinvesteringen3 
 
Investeringen in kennis en innovatie zijn pas succesvol als zij door bedrijven en 
instellingen effectief worden benut. Sociale innovatie speelt hierbij een belangrijke rol. 
In navolging van de Taskforce Sociale Innovatie omschrijft de SER sociale innovatie 
als ‘vernieuwing van de arbeidsorganisatie en maximale benutting van competenties, 
gericht op verbetering van de bedrijfsprestaties en ontplooiing van talent’. Bij sociale 
innovatie creëert de ondernemer samen met zijn personeel een klimaat waarbinnen 
werknemers zich gestimuleerd voelen om hun kwaliteiten te ontwikkelen. In zo’n 
klimaat worden creativiteit, eigen initiatief en experimenteerzin positief gewaardeerd. 
Dit past bij de invulling van goed ondernemerschap en werknemerschap. Goed 
ondernemerschap komt in relatie tot sociale innovatie ook tot uitdrukking in het voeren 
van een personeelsbeleid dat rekening houdt met de diversiteit in de samenleving, 
alsook in de bereidheid werknemers met een handicap een passende arbeidsplaats te 
geven.  
 

                                                 
3  Voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van het themadocument Sociale innovatie: productiviteitsverhoging en 

talentontplooiing in arbeidsorganisaties.  
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Innovatie is vooral een teaminspanning van verschillende geledingen in een bedrijf, die 
technische en niet-technische aspecten samenbrengt. Uit de nationale en internationale 
literatuur komt naar voren dat van de niet-technische aspecten vooral de sociaal-
organisatorische dimensie (sociale innovatie) van belang is. Succesvolle sociale 
innovatie resulteert in een hogere productiviteit, een betere benutting van de talenten 
van de medewerkers, een hogere kwaliteit van de arbeid en grotere 
werknemerstevredenheid. Hiermee worden economische en sociale aspecten met elkaar 
verbonden. Dat sociale innovatie vaak moeizaam van de grond komt, heeft te maken 
met het feit dat veranderingprocessen soms veranderweerstanden oproept. Dit raakt alle 
actoren: management, personeel, ondernemingsraad en betrokken vakbonden. 
 
De elementen van sociale innovatie zijn niet nieuw. Ze maken deel uit van een modern 
sociaal ondernemingsbeleid. Het toenemende belang van sociale innovatie komt voort 
uit de scherpere concurrentie en hoge klanteisen waarmee steeds meer Nederlandse 
bedrijven en instellingen worden geconfronteerd. Ondernemingen moeten zich sterker 
onderscheiden door kwalitatief hoogwaardige en nieuwe producten (goederen en 
diensten), die beter zijn toegesneden op de wensen van de afnemers. Dit vereist 
flexibele, competentiegerichte managementconcepten en resultaat- en employability-
gerichte arbeidsvoorwaarden om snel op marktontwikkelingen te kunnen reageren. 
Sociale innovatie wordt daarnaast ook steeds belangrijker doordat het 
kwalificatieniveau van het personeel de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Steeds 
meer werknemers voeren zelfstandige taken uit en beschikken over (soms unieke) taak- 
en functiespecifieke kennis. Optimale benutting van de capaciteiten van het personeel 
vraagt dan om moderne managementstijlen, die medewerkers ruimte laten om hun werk 
naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren. 
 
Aangrijpingspunten binnen de arbeidsorganisatie 
Sociale innovatie is volgens de SER gediend met ondernemers en werknemers die ieder 
op hun eigen manier inspelen op kansen door vernieuwing. Verder moet er de 
bereidheid zijn om op basis van wederzijds vertrouwen samen te werken. Sociale 
innovatie kan niet van bovenaf worden opgelegd. Omgekeerd kan sociale innovatie niet 
totstandkomen, als werknemers niet de mogelijkheid en bereidheid hebben om in 
zichzelf te investeren en als zij onvoldoende gemotiveerd zijn zich voor de 
bedrijfsbelangen in te zetten.  
 
In het themadocument over sociale innovatie onderscheidt de raad vier 
aangrijpingspunten voor de bevordering van sociale innovatie binnen de 
arbeidsorganisatie: managementvaardigheden, organisatiestructuur, competenties van 
het personeel en de bedrijfscultuur (inclusief interne arbeidsverhoudingen). Deze 
aangrijpingspunten bieden management (ondernemer en leidinggevenden) en 
werknemers concrete handvatten om op organisatieniveau veranderweerstanden 
tegemoet te treden en veranderpotenties te vergroten.  
 
Aangrijpingspunten zijn ook in toenemende mate terug te vinden in CAO-afspraken, 
zoals is beschreven in de Nota Op weg naar een productieve economie van de Stichting 
van de Arbeid (2005). Relevante onderwerpen zijn in dit verband 
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arbeidstijdenmanagement, resultaatafhankelijke beloning, terugdringing ziekteverzuim, 
verbetering van arbeidsverhoudingen en kwaliteitsverbetering van de arbeid. Deze nota 
sluit aan bij verschillende eerdere aanbevelingen van de Stichting voor een brede 
agenda voor het CAO-overleg, waarbij maatwerk, differentiatie, zeggenschap en eigen 
verantwoordelijkheid centraal staan.  
 
Om sociale innovatie tot stand te brengen is volgens de raad regelmatig overleg op 
ondernemingsniveau nodig. Dit pleit voor de totstandkoming van een zogenoemde 
voortrollende toekomstagenda die zich richt op productiviteitsverhoging, 
talentontplooiing en verbetering van de kwaliteit van de arbeid. CAO’s kunnen de 
randvoorwaarden bieden voor de invulling van de toekomstagenda en tegelijkertijd 
voldoende ruimte laten voor eigen initiatieven binnen arbeidsorganisaties.  
 
Voor de totstandkoming van een toekomstagenda voor sociale innovatie zijn een open 
bedrijfscultuur en goede interne arbeidsverhoudingen belangrijke voorwaarden. Een 
andere voorwaarde is dat werknemers goed zijn vertegenwoordigd, zodat de werkgever 
gelijkwaardige gesprekspartners heeft. De precieze invulling van de 
werknemersvertegenwoordiging is afhankelijk van de specifieke situatie. Naarmate de 
betekenis van sociale innovatie binnen een organisatie aan belang wint, zal ook de 
werknemersbetrokkenheid toenemen.  
 
Versterking van HRM-beleid 
Volgens de SER groeit de noodzaak tot een intensiever HRM-beleid naarmate de 
concurrentiedruk hogere eisen aan het aanpassingsvermogen van organisaties stelt en 
een grotere flexibiliteit van het personeel gevraagd wordt. Heel belangrijk is dat het 
HRM-beleid werknemers ondersteunt bij hun professionele ontwikkeling. Dit betekent 
dat er voor iedere werknemer aandacht moet zijn voor het loopbaanbeleid en de 
carrièrekansen binnen en buiten de eigen organisatie. Startfuncties mogen geen 
eindfuncties of ‘fuikfuncties’ worden. Hierdoor neemt de arbeidsmarktpositie van 
betrokken werknemers toe, zodat in geval van bedrijfskrimp of herstructurering 
gemakkelijker een nieuwe werkkring elders kan worden gevonden. Dit past bij een 
transitionele arbeidsmarkt, waarin werkzekerheid boven baanzekerheid gaat.  
 
Arbeidsorganisaties kunnen verder in mensen investeren door andere werkmethoden te 
ontwikkelen. Door uitdagende taakpakketten, taakroulatie, taakverbreding en 
taakverrijking kunnen medewerkers zich verder ontplooien binnen de 
arbeidsorganisatie. Desgewenst kan dit ook via EVC-procedures worden vastgelegd. 
Andere opties zijn bijvoorbeeld interim functievervulling en detachering binnen of 
buiten de eigen organisatie. Het is juist de combinatie van scholing en werken die maakt 
dat kennis en vaardigheden met het klimmen der jaren tot op hogere leeftijd blijven 
toenemen.  
 
Aangezien voor een goede verbinding tussen verschillende vormen van innovatie 
leiderschap en moderne managementvaardigheden cruciaal zijn, heeft het HRM-beleid 
ook een taak in de richting van het management, de leidinggevenden op alle niveaus. 
Het is belangrijk dat managers over de juiste kwaliteiten en vaardigheden kunnen 
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beschikken om sociale innovatie tot stand te brengen. Dit vereist zowel strategische 
kwaliteiten als vaardigheden om de organisatie (of onderdelen daarvan) en medewerkers 
op adequate wijze aan te sturen.  
Het HRM-beleid kan via opleidingstrajecten de relevante competenties voor 
leidinggevenden bevorderen. Het gaat hierbij om de inbreng van sociale innovatie in 
academische en postacademische managementopleidingen, maar ook om korter durende 
opleidingen: management development-programma’s en ‘opfris’-cursussen.  
 
Sociale innovatie overschrijdt de organisatiegrenzen 
Naarmate de netwerkeconomie met haar verscheidenheid aan samenwerkingsvormen 
meer en meer gestalte krijgt, zal dit gevolgen hebben voor de wijze waarop werkgevers, 
werknemers en hun vertegenwoordigers invulling geven aan sociale innovatie. Tegen 
deze achtergrond vindt de SER het van groot belang dat sociale innovatie niet bij de 
grenzen van de arbeidsorganisatie ophoudt. 
 
Steeds belangrijker is de relatie met bedrijven in de keten (leveranciers en 
afnemers/klanten) of in de fysieke omgeving (bedrijventerreinen, regio). Zo spelen 
netwerken een rol bij vrijwel alle innovaties in het MKB. Samenwerking in de keten 
heeft gevolgen voor de strategische beleidsvoering (bijvoorbeeld gezamenlijke 
marktverkenningen), de werkplanning en werkprocessen (afstemming met leveranciers 
en klanten) en het HRM-beleid (welke competenties zijn nodig en hoe past dat bij de 
personeelsformatie?) Door in het HRM-beleid rekening te houden met de 
partnerorganisaties kunnen ook op dit terrein vormen van samenwerking worden 
onderzocht.  
 
Verder beveelt de raad aan met het oog op de continuïteit van de eigen branche of 
sector dat de bestaande domeinen van samenwerking zich verbreden tot onderwerpen 
die tot sociale innovatie behoren. Te denken valt aan toekomstverkenningen met de 
hieruit voortvloeiende uitdagingen voor management, organisatie en personeel. 
Branches en sectoren kunnen op deze wijze onder meer de discrepanties tussen de 
benodigde toekomstige competenties van management en personeel en de beschikbare 
competenties inventariseren. O&O-fondsen kunnen dan worden ingezet om deze 
competentietekorten weg te werken of worden aangewend om werknemers met weinig 
toekomstperspectief binnen de branche of sector voor te bereiden op een baan elders.  
 
Tot slot hecht de SER groot belang aan regionale samenwerkingsinitiatieven, die 
beogen gelijktijdig een impuls te geven aan kenniscirculatie, de kwaliteit van het 
beroepsonderwijs en het innovatievermogen van bedrijven. Het regionale bedrijfsleven, 
vakbonden en scholen in het beroepsonderwijs werken dan samen aan een betere en 
toekomstgerichte afstemming van leren en werken, bijvoorbeeld met inzet van ICT. 
Recente voorbeelden laten zien dat CAO-afspraken in dit type regionale 
samenwerkingsverbanden kunnen worden ingebed. 
 
Een faciliterende rol voor de overheid 
De overheid moet erop toezien dat de institutionele randvoorwaarden gunstig zijn voor 
sociale innovatie. Meer in het algemeen is een helder en consistent overheidsbeleid 
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nodig (zie par. 2.2), gericht op bestendige arbeidsverhoudingen en ruimte voor 
zelfregulering door sociale partners.  
 
De overheid heeft vooral een faciliterende rol bij de bevordering van sociale innovatie. 
Ondersteuning van sociale partners, werkgevers en werknemers bij 
bewustwordingsprocessen en de verspreiding van best practices is een veel 
voorkomende overheidsrol in het buitenland. Vaak gebeurt dat in de vorm van een 
professioneel kenniscentrum dat de bevordering van sociale innovatie als hoofdopdracht  
heeft. 
 
De SER constateert dat onlangs ook in Nederland het initiatief is genomen om een 
professioneel Centrum voor Sociale Innovatie (CSI) op te richten (zie kader). Het grote 
aantal dragende organisaties met een brede mix van praktische en theoretische kennis 
geeft de raad het vertrouwen dat het CSI zich snel kan ontwikkelen tot een professioneel 
instituut met veel toegevoegde waarde voor arbeidsorganisaties en een groot 
maatschappelijk nut.  
 
 
Centrum voor Sociale Innovatie op 23 juni 2006 gestart 
 
Het CSI gaat informatie en kennis over sociale innovatie verzamelen en verspreiden. Verder 
worden onder andere praktische experimenten in branches, bedrijven en publieke instellingen 
georganiseerd. Ook zal het centrum andere activiteiten ontplooien die bijdragen tot een 
versnelling van sociale innovatie in Nederland.  
 
Het CSI is een initiatief van zeven organisaties: werkgeversvereniging AWVN, FNV 
Bondgenoten, de CNV BedrijvenBond, de vereniging van ondernemers in de technologisch-
industriële sector FME-CWM, RSM Erasmus University, TNO en AIAS (Universiteit van 
Amsterdam). Verder wordt het CSI ondersteund door de ministeries van Economische Zaken, 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  
In eerste aanleg zal het CSI met een budget van twee miljoen euro activiteiten gaan organiseren. 
De helft van dit bedrag komt van de drie betrokken ministeries, de andere helft van de 
initiatiefnemers en het bedrijfsleven. 
 
Bron: Innovatieplatform, Centrum voor Sociale Innovatie. Flexibel organiseren, Dynamisch managen, 
Slimmer werken. Den Haag, 2006. Zie ook: www.innovatieplatform.nl. 
 
 
2.4.3 Betere werking van productmarkten 
 
Marktpartijen zullen worden geprikkeld meer te investeren in innovatie en 
productiviteitsgroei wanneer zij als ‘insiders’ worden uitgedaagd door zogenoemde 
‘outsiders’, nieuwe ondernemers die willen toetreden tot een markt en daarmee voor 
potentiële concurrentie zorgen. Een gemakkelijkere toetreding van nieuwe bedrijven 
zorgt er ook voor dat de arbeidsmarktdynamiek toeneemt. Via deze weg treden 
productiviteitseffecten op en kan per saldo werkgelegenheidswinst worden behaald. 
 
Marktwerking is een karwei dat nooit ‘af’ is, omdat er nieuwe marktverhoudingen 
ontstaan, gecorrigeerd moet worden voor negatieve effecten et cetera. De nadruk in het 
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marktwerkingsbeleid komt de laatste jaren sterker bij de ondersteunende functie van 
concurrentie voor het innovatievermogen te liggen. De raad is van mening dat die 
ontwikkeling doorgezet moet worden. Het marktwerkingsbeleid is in zijn visie vooral 
een langetermijnstrategie omdat de baten ervan pas na lange tijd zichtbaar worden. Het 
is dan ook van groot belang om de doelen van het marktwerkingsbeleid duidelijk te 
omschrijven en om te zetten in consistent beleid. De innovatiegerichtheid van het 
marktwerkingsbeleid is een pluspunt in de aanpak van het gevoerde kabinetsbeleid, 
maar op andere terreinen is verbetering nodig. Zo worden de potenties van de 
dienstensector nog onvoldoende benut. Juist hier heeft het stimuleren van concurrentie 
een veel groter productiviteitseffect dan in andere sectoren. Dat rechtvaardigt in de visie 
van de raad een gerichte aanpak in het marktwerkingsbeleid.  
 
Een ander thema dat onderbelicht blijft is de rol van de overheid zelf. De indicatoren 
voor het marktwerkingsbeleid laten zien dat de dynamiek van de Nederlandse 
productmarkten op het OESO-gemiddelde ligt. Belangrijkste algemene knelpunten zijn 
de toetredingsbarrières veroorzaakt door de hoge administratieve lasten bij de oprichting 
van nieuwe ondernemingen en de hoge uittredingsbarrières. Dat geeft aan dat de 
overheid via zijn eigen optreden als regelgever en als aanbieder van allerlei diensten 
grote invloed heeft op de dynamiek van markten. Meer ondernemerschap in semi-
publieke sectoren en een ander reguleringsconcept (zie paragraaf 2.3) moeten helpen om 
de potenties op dit vlak beter te benutten. 
 
Verbeterde werking van dienstenmarkten 
Het opruimen van belemmeringen voor toetreding tot de verschillende deelsegmenten 
van de dienstenmarkt vraagt volgens de SER een aanpak op verschillende niveaus. 
Allereerst is de totstandkoming van een interne markt voor diensten in de EU van zeer 
groot belang. Voor de financiële sector zijn in dit verband al verschillende stappen gezet 
en vervolgstappen staan op de Europese agenda. Een van de knelpunten die de Europese 
Commissie bijvoorbeeld wil aanpakken is de relatieve geslotenheid van de bancaire 
retailmarkt. Marktdynamiek in de financiële dienstverlening zal toenemen als de 
outsiders betere kansen krijgen om de insiders uit te dagen. De grootste winst is echter 
te behalen bij de overige diensten die onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn 
vallen. De raad heeft in zijn advies over de Dienstenrichtlijn (05/07) aangegeven hoe 
een effectieve Dienstenrichtlijn er volgens hem uitziet. Hij constateert dat het Europese 
Parlement en de Europese Commissie inmiddels besluiten hebben genomen. De raad 
neemt zich voor de ontwikkelingen betreffende de Dienstenrichtlijn nauwgezet te 
volgen.  
 
Op nationaal niveau is maatwerk nodig. Zo zijn er knelpunten bij de gereglementeerde 
beroepen (accountants, advocaten, architecten, notarissen enzovoort). Hier is het de 
regelgeving die de toetreding tot deze beroepen belemmert. De raad beveelt aan dat het 
komende kabinet hiervoor een plan van aanpak opstelt.  
 
Meer dynamiek op de markt voor overheidsopdrachten 
Voor het bedrijfsleven liggen er al jarenlang knelpunten op de markt voor 
overheidsopdrachten. Deze markt wordt gereguleerd door Europese richtlijnen die 
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aanbesteden conform de Europese eisen bij opdrachten boven de drempelwaarde 
verplicht stellen. De belangrijkste klacht van het bedrijfsleven is dat overheden daarbij 
buitensporige eisen stellen. Deze eisen zijn in veel gevallen niet ‘proportioneel’ zoals de 
richtlijnen eisen. Hierdoor krijgen vooral MKB-bedrijven moeilijk toegang tot deze 
markt. Daar komt bij dat Nederlandse aanbestedende diensten de Europese richtlijnen 
zeer slecht naleven zodat bedrijven niet weten waar ze aan toe zijn en een belangrijk 
deel van deze markt voor concurrentie gesloten blijft. 
 
De oplossing die de raad op dit terrein voor ogen staat is tweeledig.  
In de eerste plaats moet het komende kabinet er zo snel mogelijk voor zorgen dat 
overheden in Nederland de richtlijnen voor Europees aanbestedingen veel beter naleven. 
Daarbij moet het bevorderen dat de regels die aanbestedende diensten conform deze 
richtlijnen aan bedrijven stellen proportioneel en transparant zijn.  
In de tweede plaats is van groot belang dat er een uniform regelgevend kader voor het 
aanbesteden van overheidsopdrachten tot stand komt, zowel boven als onder de 
drempels voor Europees aanbesteden. De verplichting tot openbaar aanbesteden geldt 
op dit moment alleen voor opdrachten boven bepaalde drempelwaarden. Bij opdrachten 
beneden de drempel kunnen overheden hun eigen eisen stellen. Dit maakt de markt voor 
overheidsopdrachten onder de Europese drempelwaarde buitengewoon ondoorzichtig en 
werkt daarom willekeur bij de behandeling van bedrijven in de hand. Het kabinet moet 
daarom de toezegging van het tweede kabinet-Balkenende om een uniform juridisch 
kader voor het aanbesteden van overheidsopdrachten te ontwikkelen, zo snel mogelijk 
uitvoeren. 
 
2.4.4 Verbetering van de fysieke infrastructuur 
 
De overheid heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de fysieke 
infrastructuur. Het gaat hierbij om de netwerken voor verkeer en vervoer, 
telecommunicatie en energievoorziening. De minister van Economische Zaken heeft de 
SER op 21 november 2005 om advies gevraagd over de toekomstige 
energievoorziening. Om deze reden komt dit onderwerp hier nu niet verder aan bod. 
 
Verkeersinfrastructuur 
Vooral in de verkeersinfrastructuur doen zich grote knelpunten voor. Deze betreffen het 
hoofdwegennet, maar ook de parkeerproblematiek en de bevoorrading van bedrijven. Zo 
gaat de toenemende congestie op het hoofdwegennet duidelijk ten koste van de 
bereikbaarheid (en daarmee van onze internationale concurrentiepositie), de 
verkeersveiligheid en het milieu. De mobiliteitskeuzes van burgers en bedrijven moeten 
volgens de SER worden gerespecteerd, maar dan wel op een manier waarbij de 
gebruiker alle aan zijn keuze verbonden maatschappelijke kosten betaalt. Daarbij past 
ook het zorgvuldig afwegen van maatschappelijke kosten en baten van 
investeringsprojecten (rekening houdend met sociale, culturele en ecologische 
belangen), alsmede het zoeken naar kosteneffectieve oplossingen.  
 
Tegen deze achtergrond heeft de raad zich in zijn advies over de Nota Mobiliteit (05/01) 
uitgesproken voor de invoering van een systeem van variabel betalen (in plaats van de 
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bestaande vaste lasten), met een naar tijd, plaats en milieubelasting gedifferentieerd 
kilometertarief. Ook het Platform Anders Betalen voor Mobiliteit (commissie-Nouwen), 
heeft gepleit voor een voortvarende aanpak van de verkeerscongestie via onder meer 
een gedifferentieerd kilometertarief. De Tweede Kamer heeft het tweede kabinet-
Balkenende via een motie opgeroepen om nog in zijn kabinetsperiode werk te maken 
met de voorbereiding van een systeem van variabel betalen. De opbrengsten van dit 
systeem moeten volgens de SER gebruikt worden voor aanleg, verbetering en 
onderhoud van infrastructuur en voor het oplossen van de milieu- en ruimtelijke 
problematiek die verkeer en vervoer met zich brengt.  
 
De raad meent dat de noodzaak zal toenemen om tot aanvullende investeringen in de 
infrastructuur (ten opzichte van wat reeds is voorzien in de meerjarenramingen) over te 
gaan, ten minste tot het moment waarop de invoering van een systeem van variabel 
betalen enig effect zal hebben op de verbetering van de bereikbaarheid en het milieu. De 
raad roept het komende kabinet daarom op de voorbereidingen voor invoering van een 
systeem van variabel betalen te intensiveren. Daarnaast voorziet hij dat tot het moment 
van deze invoering aandacht geschonken zal moeten worden aan een versnelde 
oplossing van de meest urgente knelpunten in de verkeersinfrastructuur.  
 
Telecommunicatienetwerken 
De voor de kenniseconomie zo belangrijke telecommunicatienetwerken zijn in 
Nederland goed ontwikkeld. Nederland behoort bijvoorbeeld tot de landen met de 
hoogste breedbandpenetratie. Het CPB heeft onlangs geconstateerd dat er in Nederland 
geen marktgebreken zijn, die bedrijven belemmeren te investeren in breedband. 
Concurrentie stimuleert de telecombedrijven voldoende. Het huidige beleid behoeft 
volgens de SER daarom geen intensivering. In het verlengde hiervan ziet de raad geen 
noodzaak publieke middelen voor de verdere ontwikkeling van 
telecommunicatienetwerken in te zetten (breedbandinvesteringen). Daarom horen 
overheden en woningcorporaties zich hier buiten te houden.  
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3. Van een verzorgingsstaat naar een activerende participatiemaatschappij 
 
In dit hoofdstuk presenteert de raad een beleidsrichting met een perspectief voor het 
stelsel van werk, scholing en inkomen4. Deze richting biedt aanzetten voor nadere 
invulling en uitwerking. Het voorgestelde beleid is op middellange termijn te realiseren. 
 
3.1 Naar een participatiemaatschappij die steunt op twee pijlers 
 
Noodzaak toekomstbestendige instituties onderwijs en scholing, arbeidsmarkt en sociale 
zekerheid 
Huidige en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen en trends vereisen - zoals 
gesteld in hoofdstuk 1 - een weerbaarder sociaal-economisch bestel en een groot 
aanpassings- en reactievermogen van overheid, sociale partners, arbeidsorganisaties, 
werkgevers, werknemers en burgers. Die ontwikkelingen en trends maken het in de 
visie van de raad ook nodig om instituties en beleid op het gebied van onderwijs en 
scholing, arbeidsmarkt (en de regulering ervan) en sociale zekerheid 
toekomstbestendiger te maken. In het verlengde van zijn eerdere adviezen (in het 
bijzonder over leven lang leren, WAO en WW) moet daarbij het streven naar een 
verdere ontwikkeling van de huidige verzorgingsstaat naar een activerende 
participatiemaatschappij voorop staan. Deze verandering is een van de fundamenten van 
de voorgestane offensieve sociaal-economische beleidsstrategie (zie paragraaf 1.1). 
 
In dit verband verwijst de raad met instemming naar de zienswijze van het kabinet en 
van de centrale organisaties van werkgevers en werknemers zoals verwoord tijdens de 
Werktop van 1 december 2005: “Het is in eerste instantie de eigen verantwoordelijkheid 
van burgers om te participeren in de maatschappij en/of arbeidsmarkt. De centrale 
gedachte is dat niemand aan de kant mag staan (participatiemaatschappij).” Nodig is dat 
iedereen die kan werken, actief is op een optimaal niveau dat past bij de eigen talenten. 
 
Beleidsrichting: participatie als wenkend en dringend perspectief 
Volgens de raad heeft het toekomstige stelsel van werk, scholing en inkomen tot doel 
dat mensen (werkgever, werknemer, burger) - ondersteund door de samenleving - zelf 
meer verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de inrichting van het eigen leven, voor 
de eigen arbeid, voor de (samenwerking binnen de) onderneming en voor de (cohesie in 
de) samenleving. Naast de zorg voor een maatschappelijk verantwoorde 
inkomensbescherming (die mede betrekking heeft op de bestrijding van armoede) dient 
het stelsel faciliteiten te bevatten, waardoor mensen meer risico’s kunnen en willen 
nemen en gemakkelijker van baan veranderen, en waarmee zij in de beroepsgeschikte 
leeftijd worden ondersteund om ‘zich in positie te houden’ op de arbeidsmarkt. Dat 
impliceert dat mensen maximale mogelijkheden hebben voor volwaardige 
maatschappelijke participatie via werk en/of opleiding (werkzekerheid) en zal leiden tot 
een optimale arbeidsdeelname. 
 
                                                 
4  Het geschetste perspectief is gebaseerd op het themadocument Van een verzorgingsstaat naar een 

participatiemaatschappij - voorstellen voor een toekomstbestendig stelsel van werk, scholing en inkomen dat 
onderdeel is van dit advies. Voor achtergronden verwijst de raad naar dit document. 
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De raad stelt een stelsel voor dat is gebaseerd op twee pijlers: een pijler van 
inkomensbescherming (vooral de wettelijke sociale zekerheid) naast een verder uit te 
bouwen pijler van participatie. Deze pijlers zijn onderling verbonden en beïnvloeden 
elkaar. De participatiepijler staat voorop, terwijl de pijler van inkomensbescherming 
ook in de toekomst van essentieel belang blijft. 
In de paragrafen 3.2 en 3.3 gaat de raad meer uitgebreid in op beide pijlers. 
 
De raad beschouwt de gepresenteerde beleidsrichting als een op de middellange termijn 
te realiseren perspectief. Hij is zich ervan bewust dat participatiebevorderend beleid ook 
zeer noodzakelijk is op korte termijn gedurende de overgangsperiode in de richting van 
dat perspectief. 
 
Participatiebevordering: meer ruimte voor ondernemerschap én meer sociale cohesie 
De raad gaat ervan uit dat de voorgestane beleidsrichting voor een toekomstig stelsel 
van werk, scholing en inkomen zal leiden tot meer ruimte voor ondernemend gedrag en 
tot meer sociale cohesie of maatschappelijke samenhang. 
“Ondernemend gedrag” en “ondernemerschap” van werknemers heeft volgens hem te 
maken met hun bereidheid om te investeren in de ontwikkeling en instandhouding van 
hun kennis, competenties en vaardigheden, en om in dit opzicht risico’s te nemen; dit 
komt ook tot uiting in de notie “goed werknemerschap (zie paragraaf 2.1). Het 
voorgestelde stelsel van werk, scholing en inkomen biedt zeker mogelijkheden en 
kansen voor werknemers, uitkeringsgerechtigden, werkzoekenden en andere burgers om 
zich ondernemend op te stellen en ondernemend te opereren. De inkomensbescherming 
op basis van de sociale zekerheid en de faciliteiten van de participatiepijler zijn erop 
gericht dat mensen meer risico’s kunnen en durven nemen en zich daardoor mobieler op 
de arbeidsmarkt durven gedragen. Ook moet de participatiepijler erin resulteren dat 
mensen bereid zijn tot investeringen in de ontwikkeling en instandhouding van hun 
kennis, competenties en vaardigheden en tot een flexibele opstelling. 
 
Het voorgestelde stelsel zal in de zienswijze van de raad ook een daadwerkelijke 
bijdrage leveren tot een versterking van de sociale cohesie in Nederland onder meer 
door het arbeidsproces voor iedereen toegankelijker te maken (integratie door 
participatie; werk als de sleutel voor maatschappelijke samenhang). In dit verband 
herhaalt de raad dat hij met het kabinet en sociale partners van oordeel is dat arbeid bij 
uitstek het middel is “om binding en betrokkenheid in de samenleving te 
bewerkstelligen” (document Werktop, p. 2). Gelet op het niet benutten van talenten van 
grote groepen mensen en de betekenis van sociale cohesie in de samenleving is van 
belang dat iedereen die kan participeren dat ook doet, bij voorkeur in betaalde arbeid. 
Dit is zeker een eigen verantwoordelijkheid van het individu, maar ook een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever, werknemer en de overheid. 
 
Van belang met het oog op meer ruimte voor ondernemend gedrag én meer sociale 
cohesie zijn ook de raadsvoorstellen (in de volgende paragrafen) voor het op peil 
brengen en houden van (beroeps)kwalificaties en voor het bieden van mogelijkheden 
om betaalde arbeid te combineren met andere activiteiten (scholing; zorgtaken). 
Daarmee is het stelsel van werk, scholing en inkomen afgestemd zijn op de 
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veranderingen in posities (transities) die personen gedurende de levensloop innemen. 
Tevens moet het stelsel leiden tot een grotere weerbaarheid en daarmee tot een groter 
aanpassings- en reactievermogen om de benodigde arbeidsmarktflexibiliteit op te 
brengen. Ook op deze manier levert het een maximale bijdrage om mensen door 
empowerment structureel buiten uitkeringsafhankelijkheid en armoede te houden. 
 
Ten slotte impliceert de voorgestane beleidsrichting volgens de raad ook een herijking 
van solidariteit. Waar solidariteit van oudsher vooral neerkomt op het opvangen van 
mensen die op afstand raken van betaalde arbeid, is het volgens de raad noodzakelijk in 
de toekomst te komen tot solidariteit die zoveel mogelijk voorkomt dat mensen op 
afstand van de arbeidsmarkt komen en in hen investeert om ervoor te zorgen dat ze niet 
langdurig “langs de zijlijn staan”. 
 
3.2 Participatiepijler 
 
3.2.1 Doelen 
 
De raad beoogt met de participatiepijler verschillende doelen.  
Deze pijler moet de maatschappelijke en sociaal-economische dynamiek stimuleren en 
ondersteunen, en bijdragen tot activering, participatiebevordering (vergroting 
arbeidsaanbod) en duurzame arbeidsdeelname. Dat moet leiden tot een optimale 
benutting van het arbeidspotentieel met inschakeling van alle arbeidsreserves, en tot een 
hogere arbeidsproductiviteit. 
 
Centraal staat dat met de participatiepijler menselijk kapitaal zo goed mogelijk wordt 
gevormd (met hogere en bredere (beroeps)kwalificaties), consequent wordt 
onderhouden en volledig wordt benut. De pijler moet mensen in staat stellen en 
toerusten om hun competenties, vermogens en talenten optimaal te ontwikkelen, te 
vernieuwen en te benutten, en om veroudering van hun kwalificaties, kennis en 
vaardigheden tegen te gaan. Investeren in scholing en bevordering van employability 
staan daarbij voorop. In dit verband onderschrijft de raad ten volle de opvattingen van 
de centrale organisaties van werkgevers en van werknemers, zoals verwoord door de 
Stichting van de Arbeid (zie kader). 
______________________________________________________________________ 
 
Stichting van de Arbeid over scholing en vergroting van employability 
 
Volgens de Stichting van de Arbeid leveren scholing en vergroting van employability een 
bijdrage aan versterking van de kenniseconomie en via productiviteitsverhoging aan het 
groeivermogen van de Nederlandse economie. Dat is nodig om de concurrentiepositie van 
Nederland in een globaliserende wereld te kunnen behouden en te verbeteren. Ze dragen ook bij 
aan het bevorderen van sociale cohesie en het bewerkstelligen van een samenleving zonder 
uitsluiting en met gelijke kansen voor iedereen. Niet in de laatste plaats kan langs die weg ook 
een bijdrage worden geleverd aan vergroting van de arbeidsmobiliteit en aan het effectief en 
‘storingsvrij’ functioneren van de arbeidsmarkt teneinde structuurveranderingen die zich daarop 
voltrekken, adequaat te kunnen laten verlopen. 
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Bron: Stichting van de Arbeid, Naar een brede en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. 
Aanbevelingen over scholing en employabilitybeleid, Den Haag, 14 maart 2006. 
______________________________________________________________________ 
 
Met de participatiepijler wordt beoogd mensen te faciliteren om ‘bij te blijven’ in een 
snel veranderende (arbeids)omgeving en om het maximale uit hun potenties te halen. De 
faciliteiten van deze pijler zijn gericht op investering in en ontwikkeling van 
vakmanschap van alle werknemers, zodat zij als “goed werknemer” meer 
innovatiegericht zijn en daardoor minder afhankelijk zijn van de huidige baan of functie 
(werkzekerheid boven baanzekerheid).  
Ook moeten deze faciliteiten mensen helpen bij het realiseren van de 
arbeidsmarkttransities gedurende hun economisch actieve leven (met een verantwoorde 
balans tussen werk, scholing en zorg) en daarbij inspelen op hun behoefte aan 
individuele keuzemogelijkheden. 
Verder beoogt de raad met de participatiepijler meer integratie en verbindingen en 
betere verhoudingen tussen het (beroeps)onderwijs en het bedrijfsleven 
(arbeidsorganisaties) en een betere aansluiting van het (beroeps)onderwijs met de 
arbeidsmarkt. 
Een ander doel van de participatiepijler is preventie en beperking van het beroep op de 
sociale zekerheid. Ten slotte beoogt de raad met de participatiepijler ook een sluitende 
aanpak te bewerkstelligen conform de Lissabon-doelstellingen (zie paragraaf 1.3). 
 
3.2.2 Onderdelen en verantwoordelijkheidsverdeling 
 
Onderdelen participatiepijler 
De raad pleit ervoor de participatiepijler in de komende jaren breed, evenwichtig en 
dynamisch in te vullen met uiteenlopende faciliteiten. Daarbij moet worden 
voortgebouwd op de vele bestaande mogelijkheden met betrekking tot onderwijs, 
scholing, arbeidsparticipatie, kinderopvang, preventie en reïntegratie, en belastingen. De 
verdere uitbouw van de pijler van participatie komt vooral neer op een versterking van 
het reeds beschikbare instrumentarium, op het creëren van meer samenhang tussen de 
diverse onderdelen hiervan, op het realiseren van beleidsintensiveringen op het terrein 
van arbeidsmarkt, onderwijs en scholing, en op het uitwerken van een heldere verdeling 
van verantwoordelijkheden. 
 
Onderdelen van de participatiepijler zijn onder meer: 
− het initieel onderwijs, waaronder het beroepsonderwijs en de daarvoor benodigde 

plaatsen voor stage, beroepspraktijkvorming of duaal leren (mogelijkheden voor 
praktijkleren). Dit is primair de verantwoordelijkheid van de overheid, uiteraard in 
nauwe samenspraak met de onderwijsinstellingen en andere relevante actoren. In 
meer algemene zin acht de raad een verhoging van de kwaliteit van het onderwijs 
noodzakelijk; 

− faciliteiten waarmee iedereen die de arbeidsmarkt betreedt zonder diploma of 
zonder startkwalificatie de mogelijkheid krijgt alsnog een startkwalificatie te 
behalen. Deze personen worden daartoe in de gelegenheid gesteld en gestimuleerd 
door de werkgever en gefaciliteerd door de overheid (onder meer door de 
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vergoeding van de kabinetsvoornemens om de onderwijskosten tot en met mbo 
niveau 4). 
Diegenen die werken, maar geen startkwalificatie hebben, moeten via EVC en zo 
nodig via aanvullende scholing in staat worden gesteld een startkwalificatie te 
behalen. Daarbij is de beschikbaarheid van toegankelijk en individueel loopbaan- 
en scholingsadvies van groot belang. Overigens kan EVC ook een rol vervullen 
bij het verwerven van functies bij andere werkgevers, waardoor EVC van belang 
kan zijn bij de mobiliteit van werknemers (ook op latere leeftijd); 

− faciliteiten voor functiegerichte scholing (te bekostigen door werkgevers dan wel 
O&O-fondsen); 

− faciliteiten voor scholing van werkzoekenden en van werkenden die de huidige 
functie overstijgt; 

− mogelijkheden voor werkenden en voor niet-werkenden om zich ook na het 
behalen van een startkwalificatie - ongeacht de leeftijd - verder te kwalificeren 
door aanvullende diploma’s in het reguliere onderwijs te halen. Volgens de 
kabinetsplannen (medio 2006) krijgt iedereen via leerrechten de mogelijkheid één 
bachelor- en één masterdiploma te halen in het hoger onderwijs. Gevoegd bij de 
mogelijkheid tot het volgen van een mbo-opleiding tot en met niveau 4 ontstaat 
daardoor een ruimere mogelijkheid voor het op latere leeftijd behalen van een 
mbo-, hbo- of wo-diploma; 

− een individuele, fiscale levensloopfaciliteit, uitgaande van de huidige 
levensloopregeling die zodanig wordt ingevuld dat behoud en verbetering van het 
arbeidspotentieel worden bevorderd; 

− voorzieningen gericht op preventie van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, 
werkloosheid en voortijdig uittreden alsmede op reïntegratie in geval van 
werkloosheid en arbeidsongeschiktheid (integrale ketenaanpak). Daartoe behoort 
ook goed arbo- en arbeidstijdenbeleid alsmede het geheel van 
reïntegratievoorzieningen en –instrumenten; deze moeten tijdig worden ingezet in 
het kader van een maatwerkbenadering op decentraal niveau door gemeenten en 
uitvoeringsinstellingen en moeten voor iedereen beschikbaar zijn; 

− het verbeteren van voorzieningen gericht op het wegnemen van belemmeringen 
voor toetreding tot de arbeidsmarkt en op het toenemen van de omvang van de 
arbeidsdeelname, onder meer via een optimale combineerbaarheid van arbeid en 
zorg (bijvoorbeeld kinderopvang en voor-, tussen- en naschoolse opvang); 

− voorzieningen om ouder wordende werknemers langer in het arbeidsproces te 
houden, zoals deeltijdpensioen; 

− stimuleringsmaatregelen gericht op het bevorderen van de arbeidsdeelname van 
bepaalde categorieën werkzoekenden (zoals jongeren en etnische minderheden); 

− instrumenten gericht op inburgering zoals het aanbieden van duale trajecten; 
− instrumenten ter vergroting van de vraag naar laaggekwalificeerde arbeid, zoals 

regelingen die zijn gericht op het vergroten van de markt voor persoonlijke 
dienstverlening, het verstrekken van tijdelijke gerichte, en aan het individu 
gekoppelde loonkostensubsidies en de inzet van participatie- of terugkeerbanen, in 
lijn met het RWI-advies Omdat iedereen nodig is. Voorstellen voor een aanpak 
van de problematiek aan de onderkant van de arbeidsmarkt van 2005; 
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− instrumenten gericht op een sluitende aanpak; 
− structuurversterkende lastenverlichtingen gericht op versterking van het 

economische groeivermogen (vergroting vraag naar arbeid) en 
participatiebevordering (vergroting arbeidsaanbod); 

− voorzieningen gericht op preventie en bestrijding van armoede. Uiteraard kan ook 
de pijler van inkomensbescherming hierbij behulpzaam zijn. 

 
In de volgende paragrafen komen de onderdelen van de participatiepijler uitgebreider 
aan bod. Deze hebben betrekking op achtereenvolgens individuele faciliteiten voor 
scholing en levensloop (paragraaf 3.2.3), op onderwijs en scholing in het algemeen 
(paragraaf 3.2.4), en op arbeidsmarktfaciliteiten en –voorzieningen (paragraaf 3.2.5).  
De raad realiseert zich dat het mogelijk is dat de hierboven genoemde onderdelen en 
faciliteiten van de participatiepijler multifunctioneel zijn aan te wenden, zoals voor 
scholing, preventie, (re)integratie, inburgering en sociale activering. 
 
Ten slotte is de raad van oordeel dat er voor de uitbouw van de participatiepijler 
voldoende middelen beschikbaar moeten zijn. Voor zover hiermee overheidsmiddelen 
gemoeid zijn, moet dit beslag op publieke middelen budgettair inpasbaar zijn. In dit 
verband gaat de raad ervan uit dat een adequate benutting van de faciliteiten en 
voorzieningen van de participatiepijler op termijn leidt tot budgettaire besparingen en 
tot versterking van het economisch draagvlak. In hoofdstuk 5 gaat hij in hoofdlijnen in 
op enkele budgettaire aspecten van de participatiepijler.  
 
Verantwoordelijkheidsverdeling 
De raad constateert dat de verantwoordelijkheidsverdeling met betrekking tot de 
hierboven geschetste functies van de participatiepijler (en de daarin opgenomen 
faciliteiten en voorzieningen) zeer uiteenlopend kan zijn. Hij dringt erop aan te komen 
tot een heldere verdeling van verantwoordelijkheden tussen de betrokken actoren zoals: 
overheid, sociale partners (CAO-partijen; O&O-fondsen), onderwijsinstellingen, 
uitvoeringsinstanties sociale zekerheid en arbeidsbemiddeling, arbeidsorganisaties, 
werkgevers, werknemers, uitkeringsgerechtigden en burgers. Daarbij moet er een balans 
zijn tussen de eigen verantwoordelijkheid van werknemers/burgers en de 
verantwoordelijkheid van de werkgever en de overheid om te stimuleren en te 
faciliteren. Ook moet er een evenwicht zijn tussen rechten en plichten: naarmate 
activering concrete perspectieven (en trajecten) biedt, zijn meer verplichtingen 
gerechtvaardigd. 
 
Het investeren in menselijk kapitaal is in de visie van de raad een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, ook in financiële zin, van uiteenlopende actoren (burger, 
werknemer, werkgever, overheid).  
De raad acht het een goed uitgangspunt dat in eerste instantie de primaire 
verantwoordelijkheid ligt bij het individu en bij de werkgever. Vervolgens vindt er een 
geleidelijke verschuiving plaats van de verantwoordelijkheid van het individu naar de 
collectiviteit naar gelang de (arbeidsmarkt)positie van de werknemer of de 
werkzoekende (uitkeringsgerechtigde), en van de werkgever naar de collectiviteit indien 
reïntegratie minder mogelijk wordt. De precieze invulling van de 
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verantwoordelijkheidsverdeling is afhankelijk van de fase waarin de betrokkenen 
verkeren (preventie werkloosheid; leven lang leren; reïntegratie van werkzoekenden en 
uitkeringsgerechtigden). 
 
In dit verband wijst de raad op de zienswijze van de Stichting van de Arbeid (in haar 
nota Naar een brede en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van 14 maart 2006) 
op de verdeling van verantwoordelijkheden in verband met scholing en employability 
van werknemers. Volgens de Stichting vergt dit van alle betrokkenen de nodige 
inspanningen. Overheid en sociale partners moeten mensen faciliteren om te kunnen 
investeren in zichzelf. Werknemers hebben en houden in dat verband een eigen 
verantwoordelijkheid om hun positie op de arbeidsmarkt permanent te verstevigen door 
te werken aan vergroting van de eigen inzetbaarheid. De individuele werknemer heeft 
een inspanningsverplichting om zijn of haar marktwaarde op peil te houden dan wel te 
verbeteren. De ondernemer mag worden aangesproken op het op peil houden van 
vakmanschap en benodigde (toekomstige) kwalificaties en een op employability 
toegesneden HRM-beleid. Hij dient de werknemer te faciliteren door een actief 
loopbaanbeleid. Daarbij behoort, naast uiteraard scholing, dat met de werknemer 
desgewenst ook regelmatig de loopbaanplanning en ontplooiingsmogelijkheden worden 
besproken in het kader van het personeelsbeleid, aldus de Stichting van de Arbeid. 
 
3.2.3 Individuele faciliteiten voor scholing en levensloop 
 
3.2.3.1 Inleiding 
 
De raad acht het noodzakelijk dat er effectieve institutionele arrangementen of 
faciliteiten komen die een verdere impuls geven aan een leven lang leren en aan de 
ontwikkeling naar een transitionele arbeidsmarkt. Deze moeten het individu in staat 
stellen om zich met hulp van de overheid en (indien van toepassing) de werkgever 
voldoende te equiperen. Het gaat hierbij om een individuele scholingsfaciliteit naast de 
individuele levensloopfaciliteit (zie de volgende subparagrafen), als een essentieel 
onderdeel van de participatiepijler. Zij sluiten aan bij de door de Stichting van de 
Arbeid (in haar nota van 14 maart 2006) vastgestelde tendens dat “de werknemer meer 
en meer wordt aangesproken op zijn eigen verantwoordelijkheid om de inzetbaarheid op 
peil te houden, waarbij hem allerlei faciliteiten ter beschikking worden gesteld (door de 
werkgever of via het georganiseerde bedrijfsleven) om zijn eigen verantwoordelijkheid 
te kunnen waarmaken” (“goed werknemerschap”). De raad is van oordeel dat het 
individu die verantwoordelijkheid alleen kan waarmaken, indien het daartoe de 
mogelijkheden én de benodigde ondersteuning krijgt. De huidige arrangementen zijn 
daarop nog onvoldoende toegesneden en behoeven dringend aanvulling. 
 
3.2.3.2 Individuele scholings- en leven lang leren faciliteit 
 
Noodzaak individuele faciliteit voor scholing en leven lang leren 
De door de raad voorgestane offensieve sociaal-economische beleidsstrategie (zie 
paragraaf 1.1) vereist absolute voorrang voor middelen en acties om te komen tot een 
beter geschoolde beroepsbevolking. Daar hebben alle sociaal-economische actoren 
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(burgers, werknemers, werkgevers en overheid) groot belang bij. Naast kwalitatief 
uitstekend en toegankelijk initieel onderwijs (zie paragraaf 3.2.4) zijn effectieve 
faciliteiten voor scholing en een leven lang leren onmisbaar. 
 
De raad moet tot zijn grote bezorgdheid echter constateren dat de bestaande 
voorzieningen en faciliteiten voor scholing en een leven lang leren voor werkenden en 
werkzoekenden ontoereikend zijn om de gewenste omslag naar een lerende samenleving 
te maken. Deze vertonen weinig samenhang en dat komt niet ten goede aan transities op 
de arbeidsmarkt. Dat hangt mede samen met de gescheiden regimes voor scholing voor 
werkenden, zzp-ers, uitkeringsgerechtigden en niet-werkenden. Daarnaast schieten de 
bestaande scholingsfaciliteiten voor werkenden en werkzoekenden op een aantal punten 
tekort of worden zij onvoldoende benut: laagopgeleiden, allochtonen en ouderen nemen 
weinig deel aan scholingsactiviteiten en het bereik onder werkzoekenden en niet 
uitkeringsgerechtigden ligt laag. Verder laat de deelname aan functie- of 
sectoroverstijgende scholing en employabilitybevorderende activiteiten te wensen over. 
Tot slot bestaat over de effectiviteit van bepaalde faciliteiten twijfel5.  
 
De raad verbindt hieraan de conclusie dat het huidige instrumentarium, dat veelal op de 
werkgever is gericht, onvoldoende effectief is. Bundeling en/of stroomlijning van de 
huidige instrumenten is volgens hem dan ook zeer op zijn plaats. In paragraaf 3.2.4.3 
gaat hij nader in op de bevordering van het kwalificatieniveau van de beroepsbevolking. 
Daarnaast wil de raad in het tweede deel van dit advies nagaan hoe actieve deelname 
aan scholingsactiviteiten kan worden bevorderd. Gezien de vele vormen van scholing en 
de grote variëteit in leerstijlen bij (potentiële) deelnemers, verwacht hij dat het 
aangrijpingspunt veel meer dan tot nu toe bij het individu zal moeten worden gezocht.  
Om iemand daadwerkelijk de regie te geven over zijn inzetbaarheid gedurende zijn 
loopbaan en over de scholing en ondersteuning die daarvoor nodig zijn, acht de raad 
meer substantiële faciliteiten nodig die het individu in stelling brengen om zijn 
verantwoordelijkheid voor scholing en leven lang leren daadwerkelijk op te pakken.  
 
Deze faciliteiten moeten enerzijds voorzien in een (gedeeltelijke) bekostiging van de 
scholingskosten in het kader van een leven lang leren; de raad denkt hierbij in eerste 
instantie aan een individuele leer- of scholingsfaciliteit. Deze is erop gericht het 
individu te stimuleren en te faciliteren om deel te nemen aan scholing en alle relevante 
ondersteuning die daarbij komt kijken (loopbaanbegeleiding, EVC, etc.). Doel is dat 
iedereen op elk gewenst moment in de loopbaan invulling kan geven aan een leven lang 
leren door daadwerkelijk te investeren in zichzelf, om competenties en 
vakbekwaamheid te onderhouden of zich verder te ontwikkelen met het oog op een 
actieve deelname aan en betrokkenheid bij de samenleving. Ook stimuleert een 
dergelijke faciliteit het individu eigen loopbaankeuzes te maken en deze ook te 
realiseren. 
 

                                                 
5  Het themadocument Van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij bevat hierover nadere 

informatie (PM).  
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De beoogde faciliteiten moeten anderzijds bijdragen in een (gedeeltelijke) bekostiging 
van de kosten die zijn gemoeid met levensonderhoud van werknemers en 
productiviteitsverlies voor werkgevers als gevolg van het volgen van scholing.  
 
In het tweede deel van dit advies gaat de raad in op uitwerkingsvragen, zoals de vraag 
hoe de huidige instrumenten of faciliteiten effectiever én efficiënter kunnen worden 
ingezet om het individu daadwerkelijk zijn verantwoordelijkheid te kunnen laten 
nemen. Ook gaat hij nader in op de onderwerpen die hij van belang acht bij het 
doordenken van de vormgeving van de individuele scholingsfaciliteit. Daarop 
vooruitlopend noemt de raad hieronder enkele relevante aspecten. 
Zo’n aspect is de wijze waarop de middelen bij het individu terecht komen. De raad ziet 
twee opties voor de vormgeving van de beoogde faciliteit. De ene optie is een 
individuele leerrekening (ook wel een persoonlijke ontwikkelingsrekening dan wel een 
persoonlijk ontwikkelingsbudget genoemd). De andere optie is een constructie via 
(O&O-)fondsen waarop individuen via een (individueel) trekkingsrecht een beroep 
kunnen doen op het moment dat zij bepaalde scholingsactiviteiten willen ondernemen. 
Het spreekt voor zich dat budgettaire en uitvoeringstechnische implicaties naast 
beheersing van administratieve lasten en bevordering van doelmatigheid belangrijke 
randvoorwaarden zijn. 
 
Een ander te doordenken relevant aspect betreft de afbakening van de doelgroep. Tegen 
de achtergrond van steeds vaker voorkomende wisselende posities op de arbeidsmarkt 
en van veranderingen in de sectorale structuur van de werkgelegenheid in Nederland 
(leidend tot meer intersectorale transities) en van de bestaande gescheiden regimes voor 
scholing voor werkenden, zzp-ers, uitkeringsgerechtigden en niet-werkenden, acht de 
raad het van belang dat een scholingsfaciliteit wordt gecreëerd voor het individu 
ongeacht zijn actuele arbeidspositie. Wel moet bij werkzoekenden goed worden 
nagegaan hoe een individuele faciliteit voor scholing en de daaraan gerelateerde 
activiteiten zich verhouden tot bestaande scholingsvoorzieningen (onder meer in het 
kader van reïntegratietrajecten). 
 
Verder zijn ook de toereikendheid van een scholingsfaciliteit en de mogelijke 
bekostiging van het instrumentarium van belang. Daarbij moet volgens de raad een 
relatie worden gelegd tussen de belangen die de onderscheiden actoren hebben bij een 
leven lang leren en de (financiële) verantwoordelijkheden die ze in dit verband dragen. 
Dat zijn, naast het individu, indien van toepassing zijn werkgever of anders de 
uitkeringsinstantie of gemeente, en de rijksoverheid. 
Zo is met betrekking tot werkenden de werkgever belanghebbende bij goed opgeleid en 
breed inzetbaar personeel. In dit verband verwijst de raad met instemming naar de 
aanbeveling van de Stichting van de Arbeid (in haar nota Naar een brede en duurzame 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt) dat de werkgever en de 
werknemers(vertegenwoordiging) concrete afspraken maken over een toekomstgericht 
scholings- en employabilitybeleid. Dit kan door het creëren van omstandigheden en het 
beschikbaar stellen van faciliteiten die werknemers in staat stellen hun inzetbaarheid te 
optimaliseren, en door concrete afspraken over een individueel scholingsbudget of een 
afdelingsbudget. De werkgever dient de werknemer te faciliteren door een actief 
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loopbaanbeleid. Daarbij behoort, naast uiteraard scholing, dat met de werknemer 
desgewenst ook regelmatig de loopbaanplanning en ontplooiingsmogelijkheden worden 
besproken in het kader van het personeelsbeleid. De werkgever heeft de 
verantwoordelijkheid om scholing aan te bieden voor het op peil houden en, waar nodig, 
upgraden van het beoogde kennisniveau dan wel vakmanschap. 
Daarnaast draagt het individu in eerste instantie zelf verantwoordelijkheid voor het op 
peil houden of verbeteren van zijn competenties met het oog op zijn huidige en 
toekomstige inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.  
Ten slotte staan voor de rijksoverheid grote maatschappelijke belangen op het spel. 
 
3.2.3.3 Individuele levensloopfaciliteit 
 
Ondanks haar huidige beperkte karakter laat de levensloopregeling zich plaatsen in een 
toekomstbestendig stelsel van werk, scholing en inkomen. Daarbij gaat de raad 
uitdrukkelijk uit van een individuele spaarregeling of spaarverzekering die eventueel 
mede uit een werkgeversbijdrage wordt gefinancierd. De individuele levensloopfaciliteit 
mag geenszins in de plaats komen van noch worden verknoopt met de huidige 
wettelijke werknemersverzekeringen (inkomensvervangende regelingen op risicobasis). 
 
De raad acht het van belang dat de levensloopfaciliteit als onderdeel van de 
participatiepijler kan worden benut voor verlof ten behoeve van zorg (met het oog op de 
combineerbaarheid van arbeid en zorg), scholing en transities op de arbeidsmarkt; dit 
past in het streven naar een verruiming van het arbeidsaanbod. De tegoeden van de 
levensloopregeling kunnen in de praktijk daadwerkelijk worden gebruikt voor onbetaald 
educatief verlof. Daarmee is het mogelijk het levenslooptegoed in te zetten voor het 
(gedeeltelijk) opvangen van gederfde inkomsten tijdens het volgen van scholing. Ook is 
het nu reeds mogelijk het levenslooptegoed te gebruiken in een periode van 
onderbreking van de loopbaan voor de verzorging van kinderen. Tevens biedt het 
levenslooptegoed de mogelijkheid betaalde arbeid te verminderen om het werk 
geleidelijk af te bouwen in de richting van pensioen (deeltijdpensioen); dit kan per saldo 
leiden tot een verlenging van de arbeidsdeelname van ouder wordende werknemers. Ten 
slotte kan de levensloopregeling samengaan met arbeidsvoorwaardelijke afspraken zoals 
over donaties die werkgevers storten in de regeling. 
 
De raad is van oordeel dat de per 1 januari 2006 ingevoerde levensloopregeling de 
gelegenheid moet krijgen om tot ontwikkeling te komen en effect te sorteren. Hij stelt 
voor dat in 2008 een evaluatie van het gebruik en de effecten van de regeling 
plaatsvindt en wil te zijner tijd adviseren over de beleidsconclusies van het kabinet in 
verband met deze evaluatie. Daarop vooruitlopend noemt de raad hieronder enkele 
aspecten van de huidige regeling en enkele opties tot wijziging van de regeling die in of 
naar aanleiding van de evaluatie aan de orde moeten dan wel kunnen komen. 
 
Te evalueren aspecten zijn de toegankelijkheid en de financiële aantrekkelijkheid van de 
levensloopregeling voor met name mensen met een relatief laag inkomen. Ook de 
zeggenschap van de werknemer in verband met het opnemen van verlof verdient de 
aandacht. Een ander relevant aspect betreft het naast elkaar bestaan van de 
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levensloopregeling en de spaarloonregeling, waarbij werknemers een keuze tussen beide 
moeten maken. 
 
Voorts noemt de raad enkele opties tot wijziging van de levensloopregeling die in of 
naar aanleiding van de voorgestelde evaluatie aan de orde moeten dan wel kunnen 
komen. 
Ten eerste betreft het de optie dat het levenslooptegoed kan worden gebruikt tussen 
twee dienstverbanden in, na het dienstverband of aan het einde van de loopbaan. Het 
creëren van deze mogelijkheid kan tot gevolg hebben dat ouderen langer betaalde arbeid 
blijven verrichten.  
Ten tweede wijst de raad op opties tot verbreding van de levensloopfaciliteit door een 
uitbreiding van de mogelijkheden voor in te leggen middelen, waardoor de 
aantrekkelijkheid van deelname kan toenemen6. In dit verband kan ook het combineren 
van de levensloopregeling en de spaarloonregeling worden genoemd, onder handhaving 
van de bestedingsdoelen. 
Ten derde is er de optie tot verruiming van de kring van (potentieel) gerechtigden door 
het loslaten van de huidige koppeling van de levensloopregeling aan de 
arbeidsovereenkomst; daardoor kunnen ook mensen zonder werk van de regeling 
gebruik maken. Ook kan een dergelijke verruiming aantrekkelijk zijn tijdens de fase 
voorafgaand aan de eventuele start als zelfstandig ondernemer of met het oog op het 
onderhoud van menselijk kapitaal van mensen zonder werk. 
Ten vierde geeft de raad in overweging in of naar aanleiding van de aanbevolen 
evaluatie aandacht te schenken aan de benutting van het levenslooptegoed hetzij voor 
niet gespecificeerde doelen (zoals de financiering van onbetaald verlof in het algemeen) 
hetzij voor specifieke, welomschreven doelen (zoals verlof ten behoeve van de 
combinatie van arbeid en privé-taken (zorg) en/of verlof ten behoeve van scholing). 
Ten vijfde beveelt de raad aan om in of naar aanleiding van de evaluatie de 
wenselijkheid te verkennen van de mogelijkheid om het levenslooptegoed te benutten 
bij de overgang van werknemerschap naar het actief zijn als zelfstandige zonder 
personeel of als ondernemer. Een dergelijke verkenning moet ook betrekking hebben op 
de mogelijkheid dat zelfstandigen beroep doen op de levensloopfaciliteit dan wel op een 
vergelijkbare fiscale faciliteit via het op ondernemers gerichte fiscale instrumentarium 
(zoals bijvoorbeeld de spaarvrijstelling of de zelfstandigenaftrek). 
 
3.2.4 Participatiepijler in relatie tot onderwijs en scholing 
 
3.2.4.1 Kenniseconomie en de onderkant van de arbeidsmarkt 
 
Een gemoderniseerd stelsel van werk, scholing en inkomen moet inspelen op de 
toekomstige arbeidsmarkt in de context van een kenniseconomie. De raad benadrukt dat 
een kenniseconomie niet impliceert dat mensen zonder hogere opleiding per definitie 
buiten spel zullen staan en daarmee tot een onderklasse zullen behoren. Het is ten eerste 
onzeker of de upgrading van de kwalificatievereisten als gevolg van de toepassing van 
                                                 
6  Het kan bijvoorbeeld wettelijk mogelijk worden gemaakt dat (bij CAO afgesproken) werkgeversbijdragen aan de 

levensloopregeling (in de vorm van geoormerkte donaties) niet hoeven samen te gaan met eenzelfde bijdrage aan 
werknemers die niet deelnemen in de levensloopregeling. 
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nieuwe technologieën zich in hetzelfde tempo als de afgelopen jaren doorzet. Ten 
tweede zal er ook in een meer kennisintensieve economie vraag blijven naar 
laaggeschoold werk. Door vergrijzing en toenemende welvaartsgroei, maar ook door het 
groeiende aantal tweeverdienerhuishoudens, liggen er bijvoorbeeld in de sfeer van de 
persoonlijke dienstverlening in ruime zin kansen voor mensen met een lager 
opleidingsniveau. Dat neemt niet weg dat de toekomstige werkgelegenheidsgroei 
waarschijnlijk vooral zal plaatsvinden in sectoren waar relatief weinig laaggeschoolden 
werkzaam zijn.  
De raad wijst in dit verband naar de analyse in het themadocument 
Arbeidsmarktperspectieven laaggeschoolden en ontwikkeling kwalificatiestructuur 
beroepsbevolking en naar het rapport Kennistekort in Nederland. Stagnerend 
opleidingsniveau belemmering voor arbeidsmarkt van de RWI en de HBO-Raad 
(mei 2006). 
 
Voor de toekomstige ontwikkeling van de kwalificatiestructuur van het arbeidsaanbod 
zijn vooral de huidige trends in het voortgezet en hoger onderwijs van belang. Deze 
wijzen op een herstel van de deelname aan hoger onderwijs, na de inzinking in de eerste 
helft van de jaren negentig. Dat herstel draagt er toe bij dat de kwalificatiestructuur zich 
gunstiger ontwikkelt dan was voorzien in de eerdere prognoses. Dit betekent overigens 
niet dat er zich geen arbeidsmarktknelpunten zullen voordoen.  
De trends in het voortgezet onderwijs wijzen tegelijkertijd echter tevens op een 
polarisatie van de kwalificatiestructuur doordat naast het aantal hoger opgeleiden ook 
het aantal lager opgeleiden toeneemt. Dit is te meer verontrustend omdat deze 
polarisatie in belangrijke mate het onderscheid tussen allochtoon en autochtoon volgt. 
Zowel vanuit het oogpunt van sociale cohesie als vanuit het oogpunt van een optimaal 
gebruik van het aanwezige arbeidspotentieel in Nederland is het voorkomen van een 
dergelijke polarisatie een van de meest dringende beleidsopgaven. 
 
In paragraaf 3.2.3.2 heeft de raad de contouren geschetst van een nieuwe individuele 
scholingsfaciliteit in het kader van een leven lang leren; deze heeft betrekking op de 
zogeheten postinitiële scholing en is daarmee bestemd voor iedereen in de 
beroepsgeschikte leeftijd.  
In aanvulling daarop formuleert hij hieronder voorstellen voor de nadere invulling van 
de participatiepijler op de terreinen van onderwijs en scholing, dan wel ondersteunt hij 
lopende of voorgenomen initiatieven die op deze invulling zijn gericht. Het gaat hierbij 
om faciliteiten en instrumenten die bijdragen tot een versterking van het 
kwalificatieniveau van schoolverlaters (via verhoging van de kwaliteit van het initieel 
onderwijs) en tot een bevordering van het kwalificatieniveau van de beroepsbevolking 
(via een verbetering van postinitieel onderwijs). 
 
3.2.4.2 Verhoging kwaliteit initieel onderwijs 
 
Het verhogen van het kwalificatieniveau van de beroepsbevolking vereist volgens de 
raad dat leerlingen en studenten in het initiële onderwijs op een voor hen zo hoog 
mogelijk niveau uitstromen. Uitstekend en toegankelijk initieel onderwijs is een 
voorwaarde voor de latere participatie van het individu in de samenleving en op de 
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arbeidsmarkt. Goed initieel onderwijs rust ieder individu op maat toe om de eigen 
vakbekwaamheid naar vermogen te ontwikkelen én om vaardigheden onder de knie te 
krijgen om de eigen loopbaan te sturen gericht op een blijvende inzetbaarheid. 
 
Bestrijden voortijdig schoolverlaten 
De raad beschouwt het voortijdig schoolverlaten als een van de belangrijkste 
maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. De aanpak daarvan verdient dan ook 
prioriteit; daarbij moet ook aandacht uitgaan naar beroepskeuze en 
loopbaanmogelijkheden. De raad beveelt aan de doorstroming tussen 
beroepsopleidingen te bevorderen en de rendementen van het onderwijs te verbeteren. 
Hij heeft over deze thema’s eerder advies uitgebracht. 
Extra investeringen in het voorkomen en terugdringen van voortijdig schoolverlaten, 
onder meer door gepaste loopbaanbegeleiding resulteren in hoge maatschappelijke 
rendementen7.  
De raad sluit zich aan bij de RWI-voorstellen voor een sluitende aanpak van jongeren 
zonder diploma. Daarbij is hij er sterk voorstander van jongeren die wel een diploma 
hebben gehaald maar geen startkwalificatie, in het vervolg niet langer als voortijdig 
schoolverlaters aan te duiden.  
 
Bevorderen maatwerk 
De raad ziet het gebrek aan maatwerk voor de steeds heterogenere groep 
onderwijsdeelnemers als een punt van zorg. Dit speelt in het bijzonder in het 
beroepsonderwijs en in het hoger onderwijs. In deze sectoren krijgen 
onderwijsinstellingen steeds meer te maken met een grote verscheidenheid binnen de 
leerlingenpopulatie. Daarnaast vervullen deze instellingen ook een rol in het kader van 
een leven lang leren van de beroepsbevolking (hetzij via initieel onderwijs voor 
volwassenen hetzij via contractactiviteiten).  
 
De raad ziet verschillende wegen waarlangs maatwerk bevorderd kan worden. 
Voor zover regelgeving vraagsturing onnodig belemmert, dringt hij erop aan deze 
zoveel mogelijk te reduceren.  
 
Verder ondersteunt de raad het kabinetsvoornemen om meer vraagsturing en meer 
maatwerk te stimuleren in het hoger onderwijs (zie paragraaf 2.4.1). Een 
leerrechtensysteem is daartoe een kansrijk instrument8. Het kabinet beoogt daarmee 
hogescholen en universiteiten te stimuleren doelmatig en kwalitatief hoogstaand 
onderwijs aan te bieden. Het leerrechtensysteem houdt in dat de rijksbijdrage in 
belangrijke mate via de individuele student gaat lopen. De raad vraagt om bij de verdere 
uitwerking van het voorgenomen systeem zorg te blijven dragen voor een adequate 
aansluiting bij de maatschappelijke vraag. Daarnaast is het zaak de kwaliteit van de 
opleidingen goed te bewaken, met name waar het gaat om de consistentie in de opbouw 
van de onderdelen van opleidingen. 

                                                 
7  Het themadocument Van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij bevat nadere informatie. 
8  Met de leerrechten mogen studenten één bachelor- en één masteropleiding volgen. De leerrechten voor een 

bacheloropleiding zijn de cursusduur plus 1 jaar, die voor een masteropleiding de cursusduur plus een half jaar. 
Leerrechten kunnen alleen in eenheden van een half jaar worden gebruikt. 
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Ook de invoering van kortdurende hbo-opleidingen (associate degree) kan bijdragen tot 
meer maatwerk door meer differentiatie in het onderwijsaanbod. De raad ondersteunt 
het kabinetsvoornemen voor pilots met deze kortdurende hbo-opleidingen, mits deze 
arbeidsmarktrelevant zijn en voldoende civiel effect hebben. Overigens kunnen deze 
kortdurende hbo-opleidingen ook een forse impuls geven aan (niet-)werkenden om zich 
verder te scholen (zie hierna). 
 
Tot slot verwijst de raad hier naar hoofdstuk 2 waarin hij is ingegaan op de wijze 
waarop in het hoger onderwijs en onderzoek het bevorderen van maatwerk en 
differentiatie een vervolg kan krijgen door het streven naar excellentie te bevorderen. 
Hij acht dat nodig om aan de groeiende vraag naar kennis uit de samenleving te kunnen 
voldoen, tegen de achtergrond van een steeds internationaler georiënteerde onderwijs- 
en onderzoeksruimte.  
 
Verbetering kwaliteit en versterking beroepsonderwijs 
Verbeteringen in het beroepsonderwijs zijn volgens de raad wenselijk en noodzakelijk. 
Zij komen dichterbij door de afspraken die tijdens de Werktop van 1 december 2005 
zijn gemaakt tussen overheid en sociale partners. Het gaat daarbij in het bijzonder om 
de afspraken over het stimuleren van praktijkleren en de daarvoor benodigde 
bpv-plaatsen en/of stageplaatsen. De voorstellen voortvloeiend uit de Werktop zijn 
gericht op de korte tot middellange termijn en vormen een consistente lijn met in gang 
gezet en aangekondigd beleid van overheid en sociale partners, waarbij 
verantwoordelijkheden zoveel mogelijk bij onderwijsinstellingen en de regio en/of 
branches worden gelegd. Zij komen neer op een grotere, meer expliciete 
verantwoordelijkheid van scholen samen met werkgevers, voor het rendement van het 
beroepsonderwijs, onder meer via het aanbieden van stageplaatsen en leerwerktrajecten. 
 
Ook het geschetste perspectief voor de middellange tot lange termijn van de werkgroep 
Dynamisering Beroepsonderwijs (werkgroep-Leijnse) leidt tot verbeteringen in het 
beroepsonderwijs. Met haar voorstellen kan volgens de raad adequaat worden 
ingespeeld op de noodzakelijke aandacht voor het zogeheten middensegment van de 
onderwijsdoelgroep (met name de opleidingen van mbo niveau 2 tot en met niveau 4). 
De voorstellen van de werkgroep-Leijnse voor het vergroten van de “arbeidsnabijheid” 
van het beroepsonderwijs zijn erop gericht alle leerlingen een zo hoog mogelijke 
opleiding te laten afronden. De werkgroep schetst verschillende wegen waarlangs het 
beroepsonderwijs weer dichter bij de ontwikkelingen in arbeid en beroep moet komen. 
Voor het realiseren van deze doelen moeten de scholen niet-vrijblijvende regionale 
afspraken maken voor structurele samenwerking met bedrijven, die vooral gericht zijn 
op vernieuwing en uitwisseling van kennis (zie ook hieronder). Daarbij wordt ervan 
uitgegaan dat landelijke afspraken een richtinggevend kader bieden waaraan op basis 
van regionale (bindende) afspraken een nadere invulling kan worden gegeven. De raad 
roept het kabinet op om een vertaling te geven aan de financiële doorwerking van de 
aanbevelingen van de werkgroep-Leijnse. 
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Verder wijst de raad op het initiatief van de Stichting van de Arbeid en Het Platform 
Beroepsonderwijs (zomer 2005) voor een innovatie-agenda beroepsonderwijs. Dit is een 
goed voorbeeld van de wijze waarop onderwijs en bedrijfsleven op een 
niet-vrijblijvende manier kunnen samenwerken aan innovatie in het beroepsonderwijs. 
Op de innovatieagenda staan het verbeteren van de doorstroom, het verminderen van de 
voortijdige uitval en het aantrekkelijker maken van het beroepsonderwijs. Met de 
uitvoering van deze agenda gaat het beroepsonderwijs een resultaatsverplichting aan om 
publiek duidelijk te maken wat de investering oplevert. 
De raad steunt de in gang gezette initiatieven. 
 
Ten slotte acht hij – met het oog op een verbetering van de kwaliteit van het 
beroepsonderwijs – dringend initiatieven nodig gericht op een verhoging van de 
instroom van goed gekwalificeerde docenten in het VMBO en het MBO. In zijn advies 
Voorkomen arbeidsmarktknelpunten collectieve sector (06/04) heeft de raad met klem 
gewezen op de noodzaak de (op zeer korte termijn dreigende) ernstige tekorten in de 
personeelsvoorziening in het onderwijs met spoed aan te pakken. Dat is ook cruciaal in 
het perspectief van de beoogde ontwikkeling van een kenniseconomie.  
 
Stimuleren samenwerking onderwijs-bedrijfsleven 
De raad acht een betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven dringend 
geboden. Onderwijsinstellingen moeten samen met bedrijven en sociale partners in de 
regio tot afspraken komen over stages en bpv-plaatsen, de aansluiting van het onderwijs 
op de praktijk en de begeleiding van leerlingen vanuit de school en op de werkplek. 
Ook kunnen onderwijsinstellingen, bedrijven en sociale partners veel meer gebruik 
maken van elkaars specifieke kennis en kunde; de uitwisseling van personeel kan 
daarbij behulpzaam zijn. Hoewel er reeds veel impulsen zijn voor een steviger relatie 
tussen onderwijsinstellingen en bedrijven, komt het nu aan op duurzame verankering 
van deze vorm van publiek-private samenwerking met name op regionaal en sectoraal 
niveau. 
In het HBO en het BVE-onderwijs worden tal van initiatieven ondernomen voor het 
aanleren van ondernemerschap en ondernemerszin9. De raad wijst in dit verband op op 
enkele goede praktijken zoals de initiatieven van de Nieuwe Utrecht School of Applied 
Sciences om bètastudenten beter voor te bereiden op leidinggevende functies in het 
bedrijfsleven10. Ook ziet hij aantrekkelijke mogelijkheden in de zogeheten thematische 
samenwerking tussen Hogescholen, waarmee het onderwijs wordt geactualiseerd en een 
natuurlijke taakverdeling en kennisuitwisseling ontstaat11. 
 

                                                 
9  Onder meer kan worden gewezen op de initiatieven in de vorm van mini-ondernemingen, waarbij studenten 

gedurende een bepaalde periode een eigen onderneming of project runnen. Bij het project mini-ondernemingen 
zijn onder meer de ministeries van EZ, OCW en SZW betrokken, alsmede de HBO-raad, de VSNU en de BVE-
raad. 

10  De Utrecht School of Applied Science is een gezamenlijk initiatief van de Verenigde Nederlandse Chemische 
Industrie (VNCI) en de Universiteit Utrecht en wordt financieel ondersteund door het Ministerie van 
Economische Zaken. 

11  Zo werken de hogescholen van Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en de Hogescholen Saxion, Avans en Zuyd, met 
bouwbedrijven, woningbouwcoöperaties en gemeenten samen in de stichting Kennis Transfer Bouw 
(www.ktb.nl). Daarbij laten lectoren regiestedelijke vernieuwing hun praktijkkennis los op de studenten en 
beantwoorden studenten in hun propedeuse een reëel vraagstuk van de gemeente Utrecht. 
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Tegen deze achtergrond neemt de raad met instemming kennis van de aanbevelingen 
van de Stichting van de Arbeid die het belang van goede relaties tussen bedrijven in de 
regio en het beroepsonderwijs benadrukt en aangeeft welke vormen hierbij mogelijk 
zijn (zie kader). 
______________________________________________________________________ 
 
Relatie bedrijven - beroepsonderwijs: aanbevelingen Stichting van de Arbeid 
 
De Stichting van de Arbeid acht het wenselijk “dat op regionaal niveau nauwe relaties bestaan 
tussen bedrijven en scholen, waarbij afspraken gemaakt worden over een voldoende 
arbeidsmarktrelevant onderwijsaanbod. Daarbij kan het ook gaan om (een mix van) 
onderwerpen als gastdocenten op scholen, ondernemers voor de klas, deelnemers aan een 
kenniskring lectoraat, bijdrage van een branche aan een ‘eigen’ lector, masterclasses voor 
docenten en/of excellente leerlingen, aanleveren van beroepsrelevante casussen, beoordelaar 
van examens, overleg met instellingen over opdrachten in het kader van kennisvouchers van het 
Ministerie van EZ en participatie in projecten gericht op innovatie in en vanuit het 
beroepsonderwijs”. Daarnaast acht de Stichting van de Arbeid het geboden dat er bij een 
voldoende arbeidsmarktrelevant onderwijsaanbod voldoende stageplekken in bedrijven ter 
beschikking zijn. Verder beveelt de stichting aan dat op het niveau van de bedrijfstak kan 
worden meegewerkt aan “het bevorderen van ondernemerschap in het onderwijs en om het 
ontwikkelen van casus uit de beroepspraktijk ten behoeve van leertrajecten. Daarbij kan het 
tevens gaan om stages voor (aankomende) docenten”. 
 
Bron: Stichting van de Arbeid, Naar een brede en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. 
Aanbevelingen over scholing en employabilitybeleid, Den Haag, 14 maart 2006. 
______________________________________________________________________ 
 
Ten slotte vergt het bewerkstelligen en onderhouden van de kenniseconomie volgens de 
raad hogere publieke en private investeringen in de kennisinfrastructuur in brede zin. In 
dit verband naar hoofdstuk 2 en naar het discussiedocument 
Kennisinvesteringsagenda 2006-2016 - Nederland talentland van de Werkgroep KIA 
van het Innovatieplatform en naar het rapport Leren excelleren van het 
Innovatieplatform. Kern van laatstgenoemd rapport is meer ruimte voor talent, meer 
keuzemogelijkheden voor ouders, leerlingen en studenten, herwaardering van docenten 
(inclusief bijbehorende beloning) en vermindering van schooluitval. Het rapport vraagt 
aandacht voor de urgentie van brede talentontwikkeling en pleit voor veel meer ruimte 
voor differentiatie en maatwerk in het onderwijs dan tot nu toe. Talentmaximalisatie is 
het motto. 
 
3.2.4.3 Bevordering kwalificatieniveau beroepsbevolking 
 
In de zienswijze van de raad zijn scholing en een leven lang leren van vitaal belang om 
het kwalificatieniveau van de beroepsbevolking te verhogen. Gezien de wezenlijke 
veranderingen in de economie en op de arbeidsmarkt zal verbetering van het initiële 
onderwijs alleen nooit afdoende zijn. 
Over de hoofdlijnen van een beleid gericht op een leven lang leren ter verhoging van het 
kwalificatieniveau van de beroepsbevolking bestaat veel overeenstemming onder de 
relevante landelijke actoren en experts. Toch moet de raad constateren dat sinds zijn 
advies Het nieuwe leren (2002) en zijn briefadvies over het Actieplan Leren en Werken 
(februari 2005) nog te weinig resultaten zijn geboekt. Nog steeds blijft de deelname aan 
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scholing achter bij diverse groepen, zoals laag opgeleiden met een potentieel zwakke 
arbeidsmarktpositie, allochtonen en niet-werkenden. 
 
De raad ondersteunt dan ook krachtig de inspanningen gericht op scholing en een leven 
lang leren. In dit verband verwijst hij naar de voorgestelde individuele 
scholingsfaciliteit (zie paragraaf 3.2.3.2). De raad onderstreept het belang van een 
structurele en gezamenlijke inzet op alle vormen van scholing die kunnen bijdragen aan 
het op peil houden van ieders competenties en vakbekwaamheid en - waar mogelijk en 
wenselijk - een verdere verhoging van het kwalificatieniveau. Hij meent dat een grotere 
betrokkenheid van alle partijen bij een leven lang leren en bij elkaars inspanningen 
nodig is. 
 
Volgens de raad zit de interdepartementale projectdirectie Leren en werken met haar 
aanpak op het goede spoor, maar het gaat uiteindelijk om de implementatie van het 
voorgestane beleid onder meer door de creatie van voldoende leerwerk- en 
stageplaatsen. 
 
Verder is van belang dat de Stichting van de Arbeid, mede naar aanleiding van 
afspraken tijdens de Werktop12, op 14 maart 2006 de nota Naar een brede en duurzame 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt heeft uitgebracht met aanbevelingen over scholing en 
employabilitybeleid. Daarin wordt employability opgevat als ‘brede en duurzame 
inzetbaarheid’: hoewel scholing een belangrijk onderdeel uitmaakt van 
empoyabilitybeleid, zijn zaken als stimuleren van flexibele inzetbaarheid, 
functiewisselingen, mobiliteit, informeel leren en erkenning van elders verworven 
competenties eveneens onderdeel van employabilitybeleid. De Stichting gaat ervan uit 
dat duurzame inzetbaarheid (employability) van werknemers cruciaal is voor de 
productiviteit van ondernemingen en de arbeidsmarktpositie van werknemers. Daartoe 
formuleert zij aanbevelingen aan onder meer werkgever en de 
werknemers(vertegenwoordiging) op ondernemingsniveau en aan CAO-partijen en 
O&O-fondsen. In dit advies verwijst de raad met instemming naar enkele van deze 
aanbevelingen.  
Daarnaast neemt de raad er kennis van dat de Stichting van de Arbeid zal aanbevelen 
dat in CAO’s afspraken worden gemaakt dat werkende jongeren zonder startkwalificatie 
alsnog in de gelegenheid worden gesteld om een startkwalificatie te halen.  
 
De raad heeft goede hoop dat de afspraken uit de Werktop en de daaruit voortvloeiende 
geactualiseerde aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid zullen leiden tot een 
doorbraak in het leven lang leren dossier. Overheid en sociale partners binden zich 
daarin aan een aantal afspraken die onder meer een zo hoog mogelijk geschoolde 
beroepsbevolking tot doel hebben. In dat verband acht de raad de gemaakte afspraken 
over EVC, over scholing en loopbaanbegeleiding en over leerwerktrajecten uiterst 

                                                 
12  Tijdens de Werktop is afgesproken dat de stichting zal komen met een actualisatie van haar aanbevelingen aan 

CAO-partijen en ondernemingen uit 2001 over employability en scholing. Daarbij komen aan de orde: 
preventieve scholing voor werkenden, EVC, stages, sectoroverstijgende scholing en loopbaanbegeleiding 
(resulterend in een individueel en onafhankelijk loopbaan- of scholingsadvies voor werkenden), alsmede de 
relatie met ondersteuning vanuit CAO-fondsen in bedrijfstakken. 



 64

relevant. Van bijzonder belang acht hij bovendien de toezegging van het kabinet om in 
overleg met sociale partners concrete fiscale voorstellen te ontwikkelen om scholing 
van werknemers (waaronder EVC) dan wel het aanbieden van stageplaatsen verder te 
stimuleren. Hiervoor stelt het kabinet een extra budget beschikbaar van 40 miljoen euro. 
De raad ziet deze extra investering als een eerste stap op weg naar een verbreding van 
de betreffende faciliteit voor werkgevers. Wel stelt hij in aanvulling daarop een 
scholingsfaciliteit voor die het individu beter in stelling brengt om daadwerkelijk zijn 
verantwoordelijkheid te kunnen nemen (zie paragraaf 3.2.3.2). 
 
Verder meent de raad dat de kabinetsvoorstellen die het mogelijk maken ongeacht 
leeftijd een door de overheid bekostigde mbo-opleiding tot en met niveau 4 (was niveau 
2) te volgen, in beginsel kunnen bijdragen aan een leven lang leren. Dat geldt ook voor 
de mogelijkheid om niet-gebruikte leerrechten op door de overheid bekostigd hoger 
onderwijs in te zetten voor het behalen van een diploma hoger onderwijs. Mensen 
kunnen daardoor op latere leeftijd een mbo-diploma of een hogere opleiding volgen, 
waarbij ze zo nodig via de levensloopregeling onbetaald educatief verlof kunnen 
benutten (zie paragraaf 3.2.3). De raad vraagt aandacht voor het gebrek aan flexibiliteit 
en maatwerk in het aanbod voor deelnemers in het kader van een leven lang leren. Juist 
voor deze deelnemers is het belangrijk dat zij via EVC vrijstellingen kunnen krijgen en 
dat zij onderwijs kunnen volgen op voor hen geschikte tijden en in een voor hen 
geschikte vorm. De pilots met kortdurende hbo-opleidingen acht de raad van bijzonder 
belang juist ook voor deelnemers in het kader van een leven lang leren. Hij gaf hiervoor 
al aan deze ontwikkeling positief te beoordelen, mits deze opleidingen relevant zijn 
voor de arbeidsmarkt en voldoende civiel effect hebben. 
 
3.2.5 Participatiepijler in relatie tot de arbeidsmarkt 
 
Algemeen 
De nadere invulling van de participatiepijler op het terrein van de arbeidsmarkt moet 
volgens de raad geschieden met faciliteiten en instrumenten om belemmeringen voor 
een hogere arbeidsdeelname weg te nemen en om de vraag naar laagproductieve arbeid 
te verhogen; van belang zijn ook instrumenten ter bevordering van de mobiliteit en de 
dynamiek op de arbeidsmarkt. 
 
Voorafgaand aan een nadere toelichting wijst de raad erop dat een verantwoorde 
loon(kosten)ontwikkeling, een kennisinfrastructuur van topniveau, 
innovatiebevorderende investeringen en een vertrouwenwekkend maatschappelijk 
klimaat niet alleen van belang zijn voor de internationale concurrentiepositie van het 
Nederlandse bedrijfsleven (zie paragraaf 1.1) maar ook voor de werking van de gehele 
arbeidsmarkt. Hij verwijst in dit verband naar de afspraken tussen kabinet en centrale 
organisaties van werkgevers en werknemers tijdens de Werktop van 1 december 2005 
waarbij is onderstreept dat een verantwoorde loon(kosten)ontwikkeling de 
internationale concurrentiepositie verbetert en het herstel van de Nederlandse economie 
ondersteunt.  
Van belang is dat de loonkostenontwikkeling vooral wordt bepaald door de 
ontwikkeling van de contractloonstijgingen en incidentele beloningen, alsmede door 
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sociale premies. Hoewel de contractloonstijging in de afgelopen jaren gematigd is 
geweest, geeft de ontwikkeling van de sociale premies reden tot zorg. De raad acht in 
dit verband van belang dat een structurele kostendekkende premiestelling voor de 
sociale verzekeringen tot lagere loonkosten kan leiden (zie paragraaf 3.3.3). Ten slotte 
constateert hij dat steeds meer CAO’s afspraken over resultaatafhankelijke beloning 
bevatten (zie verder in hoofdstuk 4). 
 
Wegnemen belemmeringen voor een hogere arbeidsdeelname  
Volgens de raad is een verdere optimalisering van de arbeidsdeelname van alle 
categorieën werkenden mogelijk en gewenst. Belemmeringen moeten worden 
weggenomen om zowel de toetreding van personen tot de arbeidsmarkt te bevorderen 
(hogere participatiegraad) als een uitbreiding van het aantal gewerkte uren van 
deeltijdwerkers, voor zover zij dat wensen, mogelijk te maken. 
 
De raad denkt in dit kader aan (de verdere verbetering van) een veelheid van 
ondersteunende faciliteiten. Zo acht hij voorzieningen van belang gericht op het 
lonender maken van werk. Een hoge marginale belastingdruk ontmoedigt de (potentiële) 
arbeidsdeelname (in het bijzonder aan de onderkant van de arbeidsmarkt) terwijl  
vergroting van de financiële aantrekkelijkheid van werk mensen juist stimuleert de 
arbeidsmarkt te betreden dan wel hun arbeidsdeelname (in aantal gewerkte uren) uit te 
breiden. Het beginsel dat werk moet lonen speelt bij diverse overgangen of transities 
van en naar de arbeidsmarkt een rol, zoals bij de aanvaarding van werk vanuit een 
uitkeringssituatie (armoedeval en werkloosheidsval), bij herintreding en uitbreiding van 
het aantal gewerkte uren door de partner van de kostwinner (herintredersval en 
doorstroomval) en bij de keuze om langer door te werken oftewel bij de overgang van 
werk naar pensioen. 
 
De raad stelt vast dat de eventuele aanpassing van fiscale en inkomensafhankelijke 
regelingen met het oog op een verhoging van de participatiegraad (zoals bijvoorbeeld de 
invoering van een inkomensafhankelijke heffingskorting (earned income tax credit) 
sterk samenhangt met de inrichting van het belastingstelsel met de tariefstructuur 
(tarieflijn en marginale tarieven) en het geheel van kortingen, aftrekmogelijkheden en 
toeslagen. Het lijkt hem dan ook opportuun om eventuele voorstellen tot aanpassing te 
(kunnen) beschouwen in een breder kader en in relatie tot de bevordering van de 
participatiegraad en van de economische dynamiek. Daarbij zijn de diverse kortingen, 
aftrekmogelijkheden en toeslagen alsook de marginale tarieven en de hoogte van de 
lastendruk aan de orde. Het komt erop aan het stelsel zo in te richten dat het beste wordt 
ingespeeld op de noodzaak om – met het oog op een duurzame groei van de welvaart – 
het arbeidsaanbod te vergroten en het arbeidspotentieel optimaal te gebruiken. Dit 
betekent dat het menselijk kapitaal zich voluit kan ontwikkelen en zo goed mogelijk 
wordt benut. Naar het oordeel van de raad maakt dat een verlaging wenselijk van de 
marginale tarieven in algemene zin en van de lastendruk, evenals een geleidelijker 
afbouw van inkomensafhankelijke toeslagen (in het bijzonder van diegenen die vanuit 
een uitkeringssituatie betaalde arbeid gaan verrichten) met het oog op het zoveel 
mogelijk terugdringen van de werkloosheids- en armoedeval. Hierbij is ook een 
budgettaire afweging aan de orde, waarbij de prioriteit volgens de raad dient te liggen  
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bij maatregelen gericht op bevordering van de arbeidsparticipatie. Daarin gaat de raad 
hierop nader in. In deze paragraaf geeft hij aan dat hij zich kan voorstellen dat het – 
onder voorwaarden – geleidelijk individualiseren van de algemene heffingskorting op 
termijn een onderdeel kan uitmaken van een fiscale herijking13. Hierbij past ook het 
voorstel de bestaande arbeidskorting te vervangen door een arbeidskorting gericht op de 
lagere inkomens. De raad acht dit uitsluitend verantwoord als dit gepaard gaat met een 
verlaging van de marginale tarieven en schaalverlenging voor de midden- en hoge 
inkomens. Dit moet leiden tot een evenwichtige inkomensontwikkeling. 
 
Relevant zijn verder de instrumenten gericht op preventie van ziekteverzuim, 
arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en voortijdig uittreden en op reïntegratie in geval 
van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. De noodzaak van een kwalitatief 
hoogwaardige, duurzame en snelle inpassing in het arbeidsproces stelt eisen aan 
preventief en curatief beleid in dit kader. 
De raad volstaat hier met een verwijzing naar enkele voorstellen daarover in zijn 
eerdere adviezen over arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsregelingen en naar 
afspraken hierover tijdens de Werktop van 1 december 2005. Daarbij gaat het onder 
meer om voorstellen tot: 
− het voeren van een disability management ter voorkoming van ziekteverzuim en 

arbeidsongeschiktheid; 
− het tegengaan van vermijdbare werkloosheid en het begeleiden naar ander werk 

voorafgaand aan voorzienbaar ontslag (zoals voorstellen voor het voeren van een 
employabilitybeleid, het bemiddelen naar ander werk in of buiten de sector 
(benutting van werk-naar-werktrajecten en baanoverbruggingsregelingen) en het 
herplaatsen van boventallige werknemers buiten de arbeidsorganisatie; 

− reïntegratie van werkloze uitkeringsgerechtigden en van bijstandsgerechtigden. 
De raad onderschrijft in dit verband de zogenoemde ladderbenadering die veel 
gemeenten hanteren bij het invullen van het lokale reïntegratiebeleid en die door 
de RWI is aanbevolen. Het laddermodel gaat uit van de gedachte dat de 
individueel bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt leidend is voor de soort 
reïntegratiedienstverlening die wordt aangeboden. Meer specifiek ziet hij kansen 
voor een meer effectieve inzet van het reïntegratie-instrumentarium door het zo 
vroeg mogelijk bepalen (met gebruik van onder meer assessment- en 
profilingmethoden) van de afstand tot de arbeidsmarkt.  

 
De raad onderstreept het belang van een tijdige, op de persoon toegesneden en 
effectieve inzet van reïntegratievoorzieningen en -instrumenten en van een verbetering 
van het uitvoeringsproces (inclusief de samenwerking tussen de zogenoemde 
ketenpartners), opdat een sluitende aanpak daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Volgens 
hem bieden de beleidsconclusies naar aanleiding van de SUWI-evaluatie de juiste 
gelegenheid om te adviseren over de effectiviteit van het reïntegratiebeleid, de 
uitvoering daarvan in den brede (van gemeenten, CWI, UWV en sociale partners) 
alsook over het beschikbare instrumentarium. De raad wil in de gelegenheid worden 

                                                 
13  Met uitzondering van de raadsleden benoemd door het CNV. 
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gesteld om aan de hand van een gerichte adviesaanvraag advies uit te brengen over de 
beleidsconclusies die het kabinet verbindt aan deze evaluatie (zie ook paragraaf 3.3.2). 
 
Vervolgens acht de raad het wenselijk om diegenen die thans in deeltijd werken (in de 
praktijk veelal vrouwen) faciliteiten te bieden, die hen kunnen stimuleren de overstap te 
maken van een kleine naar een grotere deeltijdbaan of van een deeltijdbaan naar een 
voltijdbaan. Het behoud van keuzevrijheid en flexibiliteit in het arbeidsproces blijft 
daarbij het uitgangspunt. De raad noemt in dit verband een zodanige aanpassing van 
fiscale en inkomensafhankelijke regelingen dat de zogenoemde doorstroomval wordt 
verkleind, en het financieel aantrekkelijker maken van uitbesteding van huishoudelijk 
werk en zorgtaken. Daarnaast wijst hij op mogelijkheden tot een verdere vergroting van 
de flexibiliteit in het arbeidsproces om op decentraal niveau afspraken te maken tussen 
werkgever en werknemer over werktijden en verlofmogelijkheden, en op mogelijkheden 
om schooltijden op werktijden af te stemmen. In dit verband noemt de raad de 
organisatie van voor-, tussen- en naschoolse opvang en een verdere verbetering van de 
beschikbaarheid van een betaalbare en kwalitatief hoogwaardige 
kinderopvangvoorziening. De raad stelt vast dat er recent een evaluatie heeft 
plaatsgevonden van de Wet Kinderopvang die voorziet in een tripartiete 
financieringsstructuur met een vrijwillige werkgeversbijdrage als onderdeel van de 
arbeidsvoorwaardenvorming. Daarnaast heeft het kabinet een wetsvoorstel voor 
invoering van een verplichte werkgeversbijdrage aan kinderopvang naar de Tweede 
Kamer gestuurd14, zo constateert de raad15. 
 
Wat de bevordering van de arbeidsdeelname van vrouwen betreft, herhaalt de raad tot 
slot zijn voorstel om binnen bepaalde randvoorwaarden te komen tot een geleidelijke 
individualisering van de algemene heffingskorting (zie hoofdstuk 5).  
 
De raad wijst ten slotte op stimuleringsmaatregelen ter bevordering van de 
arbeidsdeelname van andere categorieën. Zo stelt hij vast dat het bevorderen van de 
arbeidsparticipatie van oudere werknemers de laatste jaren de nodige aandacht heeft 
gekregen van overheid en (centrale organisaties van) werkgevers en werknemers. 
Daarbij ligt de nadruk op het wegnemen van institutionele belemmeringen om aan het 
arbeidsproces te blijven deelnemen en om langer doorwerken te bevorderen. Ook het 
mogelijk maken van deeltijdpensioen behoort daartoe. 
Om ervoor te zorgen dat deze wijzigingen ook daadwerkelijk zullen leiden tot een 
stijging van de netto arbeidsdeelname van oudere werknemers, is (voortzetting van) een 
leeftijdsbewust personeelsbeleid nodig. Het gaat daarbij ook om de praktijk met 
betrekking tot het aan het werk houden dan wel het in dienst nemen van oudere 

                                                 
14  De voorgestelde wijziging van de Wet kinderopvang van 27 juni 2006 houdt onder meer in dat met ingang van 1 

januari 2007 de werkgeversbijdrage verplicht is. Alle daarvoor in aanmerking komende werknemers met kleine 
kinderen zullen vanaf dat moment een bijdrage ontvangen in de vorm van een vermeerdering van de 
kinderopvangtoeslag. Ook zelfstandigen ontvangen deze toeslag. Per saldo zal deze maatregel structureel een 
extra beslag op de begroting van het ministerie van SZW leggen van 586 miljoen euro per jaar, zo blijkt uit de 
MvT bij het wetsvoorstel. 

15  Een deel van de raad is van oordeel dat er - na de invoering van het wetsvoorstel van 27 juni 2006 - een volgende 
stap moet worden gezet met betrekking tot de inrichting en financieringsstructuur van de kinderopvang. Met het 
oog op het vergroten van de kwaliteit en vooral de toegankelijkheid van de kinderopvang pleit dit deel voor de 
invoering van een publieke basisvoorziening kinderopvang. 
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werknemers. De raad beveelt overheid en sociale partners aan de ontwikkeling en 
toepassing van een leeftijdsbewust personeelsbeleid en de verspreiding van goede 
ervaringen in dit verband, te blijven stimuleren, opdat de gewenste cultuuromslag op 
decentraal niveau ook daadwerkelijk wordt gemaakt16. Ook verwijst hij naar zijn advies 
Wegnemen belemmeringen voor doorwerken na 65 jaar (06/03) en naar de 
kabinetsreactie hierop van juni 2006. 
 
Tot slot constateert de raad dat de in december 2005 gehouden Werktop tussen kabinet 
en centrale organisaties van werkgevers en van werknemers mede in het teken stond van 
de kansen op de arbeidsmarkt van kwetsbare groepen. In dat kader zijn afspraken 
gemaakt over het vergroten van de arbeidsmarktkansen voor onder meer jongeren en 
etnische minderheden.  
Volgens de raad moet de arbeidsmarktpositie van jongeren en etnische minderheden 
worden verbeterd door het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, door het 
versterken van het kwalificatieniveau (een adequaat opleidingsniveau dat aansluit op 
gevraagde kwalificaties) en door een sluitende aanpak (zie verder). Voorts is een 
voldoende aanbod van leerwerkplekken noodzakelijk en urgent, zodat jongeren 
werkervaring opdoen. De raad verwijst hier naar de afspraken die zijn gemaakt tijdens 
de op 1 december 2005 gehouden Werktop over onder meer de beschikbaarheid van 
bpv-/stageplaatsen en leerwerktrajecten. 
 
Versterking van de vraag naar laagproductieve arbeid (onderkant arbeidsmarkt) 
Volgens de raad moet ook aan werkzoekenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt 
perspectief op participatie worden geboden, bij voorkeur in een reguliere baan. 
Hieronder schetst hij enkele mogelijkheden ter vergroting van de vraag naar 
laaggekwalificeerde arbeid. 
In de eerste plaats is het van belang de markt voor persoonlijke dienstverlening te 
vergroten. Deze markt biedt mogelijkheden om de arbeidsparticipatie van zowel hoger 
als lager opgeleiden te vergroten: het uitbesteden van huishoudelijke arbeid vergroot de 
werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt en maakt het voor hoger 
opgeleiden mogelijk meer tijd aan betaalde arbeid te besteden. De raad meent dat de 
door de RWI (in zijn advies Huis houden op de markt. Advies persoonlijke 
dienstverlening) voorgestelde fiscale maatregelen de totstandkoming van een markt 
voor persoonlijke dienstverlening kunnen bevorderen en dat deze tevens een bijdrage 
kan leveren aan het gewenste ‘witten’ van zwart werk. 
 
Van belang in de tweede plaats is het verlagen van de loonkosten van werkgevers voor 
laagproductieve werknemers door ruimere mogelijkheden voor gemeenten tot het 
verstrekken van tijdelijke, gerichte, aan het individu gekoppelde loonkostensubsidies. 
De raad is zich ervan bewust dat er bij individuele werkzoekenden belemmeringen zijn 
om betaalde arbeid te verrichten, in het bijzonder daar waar hun productiviteit te laag is 
                                                 
16  Van belang in dit verband zijn ook de nota’s van de Stichting van de Arbeid: Aanbevelingen ter bevordering van 

de arbeidsdeelname van ouder wordende werknemers, Den Haag 2006, publicatienr. 1/06; de brief van 
16 januari 2006 aan de minister van SZW in verband met Onderscheid naar leeftijd in CAO’s, inclusief een brief 
van de Stichting aan werkgevers(-) en werknemersorganisaties die partij zijn bij een CAO waarin aandacht wordt 
gevraagd voor CAO-bepalingen die onderscheid maken naar leeftijd en mogelijk strijdig kunnen zijn met de Wet 
gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid. 
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in relatie tot het niveau van het wettelijk minimumloon (de zogenoemde 
productiviteitsval). Om het voor werkgevers mogelijk te maken om personen met een 
gebleken lage arbeidsproductiviteit in dienst te nemen, geeft de raad in overweging voor 
gemeenten meer mogelijkheden te creëren om in specifieke gevallen en in het kader van 
een maatwerkgerichte aanpak (reïntegratietraject) de loonkosten van werkgevers voor 
laagproductieve personen tijdelijk te verlagen. 
 
In de derde plaats stemt de raad in met de voorstellen van de RWI (in zijn advies  
‘Omdat iedereen nodig is’ (2005) over de onderkant van de arbeidsmarkt) om  
leerwerktrajecten mogelijk te maken in combinatie met de mogelijkheden om 
uitkeringsgelden in te zetten als loon gedurende een beperkte periode (3 tot 6 maanden) 
met uitzicht op een vaste baan in combinatie met een te volgen scholingstraject. Na deze 
periode komt de uitkeringsgerechtigde zo mogelijk in dienst van het leerwerkbedrijf en 
ontvangt hij het WML dan wel het CAO-loon. 
 
In de vierde plaats ondersteunt de raad het RWI-advies ‘Omdat iedereen nodig is’ om  
gemeenten meer ruimte te geven voor het creëren van zogenoemde participatiebanen 
voor uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Met de RWI 
wijst hij erop dat een te sterke gerichtheid van het reïntegratiebeleid op regulier werken 
geen recht doet aan de omvangrijke groepen in het cliëntenbestand voor wie dit niet of 
alleen op zeer lange termijn haalbaar is. Voor een deel van de bijstandspopulatie is het 
vinden van een baan op de reguliere arbeidsmarkt een bijna onbereikbaar ideaal. Het 
betreft mensen die om in de persoon gelegen factoren geen reguliere plek op de 
arbeidsmarkt kunnen verwerven, omdat zij het zonder blijvende ondersteuning niet 
redden. Ook vormen van tijdelijk gesubsidieerde arbeid waarbij de doelstelling is om 
uiteindelijk regulier uit te stromen, bieden voor hen onvoldoende soelaas, aldus de RWI. 
De RWI heeft in dat kader voorgesteld om binnen de systematiek van de WWB het 
mogelijk te maken dat gemeenten voor deze personen, die voldoen aan strikte 
selectiecriteria, vormen van ‘beschutte’ arbeid – onder de noemer participatiebanen – in 
te zetten. De RWI verstaat onder participatiebanen vormen van (additionele) arbeid 
waarbij de uitkeringsmiddelen kunnen worden verloond. Hierbij zijn verschillende 
mogelijkheden denkbaar: 
− de deelnemer blijft bijstandsgerechtigde maar levert vrijwillig een tegenprestatie 

gedurende enkele dagen per week. Dit is afhankelijk van mogelijkheden en 
behoefte, bijvoorbeeld maximaal drie dagen per week. 

− de uitkering wordt ingezet als loon. Er wordt een formele arbeidsrelatie aangegaan 
met de gemeente of met een (tussen)werkgever (Wsw-bedrijf, verzelfstandigde of 
aan de gemeente gelieerde ID/WIW-organisaties et cetera). De beloning die wordt 
ontvangen, bedraagt in ieder geval het minimumloon en bedraagt meer dan de 
voorheen ontvangen uitkering. 

 
De raad verwijst tot slot naar de toelichting van de Stichting van de Arbeid op de 
participatiebanen en naar het recente wetsvoorstel in verband met zogeheten 
terugkeerbanen (zie kader). Zoals hierboven vermeld ondersteunt de raad het 
RWI-voorstel om participatiebanen te creëren. Hij constateert dat het kabinet een eigen 
invulling geeft aan de voorstellen in het RWI-advies en op onderdelen daarvan afwijkt 



 70

zoals met betrekking tot met name de duur van de periode waarin met behoud van een 
uitkering kan worden gewerkt in het kader van een leerwerktraject. In dat verband zij 
verwezen naar de (hierboven reeds genoemde) RWI-voorstellen om in het kader van een 
leerwerktraject een begrensde periode van werken met behulp van uitkering mogelijk te 
maken. Daarbij gaat het om een periode van drie (maximaal zes) maanden. 
______________________________________________________________________ 
 
Stichting van de Arbeid en kabinet over participatiebanen en terugkeerbanen 
 
In zijn reactie van 12 juli 2005 op het RWI-advies over onder meer participatiebanen heeft het 
kabinet de vrees geuit dat er een nieuwe vorm van permanent gesubsidieerde arbeid ontstaat, die 
uitlokt dat uitkeringsgerechtigden permanent daarvan langer dan nodig gebruik maken. Ook de 
Stichting van de Arbeid heeft in haar brief van 12 september 2005 aan de Tweede Kamer 
kenbaar gemaakt dat zij nieuwe vormen van permanent gesubsidieerde onwenselijk acht. 
Volgens haar zijn de door de RWI voorgestelde participatiebanen geenszins afgeschotte 
plaatsen, maar in de kern tijdelijke, gesubsidieerde plaatsen voor een groep 
bijstandsgerechtigden die vooralsnog nergens anders plaatsbaar is. Deelnemers kunnen alleen 
rekenen op verlenging van de participatiebaan als periodiek (bijvoorbeeld eens per half jaar) 
wordt vastgesteld dat er inderdaad opnieuw geen beter alternatief is. Zonodig moeten echt 
kansloze werkzoekenden kunnen rekenen op een langer verblijf in een participatiebaan, aldus de 
Stichting van de Arbeid; daarbij verwijst de stichting naar het SER-advies 
Toekomstbestendigheid Werkloosheidswet (2005) waarin voor individuen het belang van 
maatwerk voor werkzoekenden wordt onderstreept. 
 
Het kabinet heeft besloten af te zien van participatiebanen waarbij bijstandsuitkeringen zouden 
worden gebruikt als loonkostensubsidie, maar stelt de creatie van terugkeerbanen voor 
bijstandsgerechtigden voor. Het heeft op 14 juli 2006 een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer 
ingediend. Op basis daarvan krijgen gemeenten de mogelijkheid om bijstandsgerechtigden met 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt te verplichten om aan de slag te gaan in een 
terugkeerbaan. Daarmee kunnen ze maximaal twee jaar met behoud van uitkering werken aan 
een terugkeer naar de arbeidsmarkt via doorstroming naar een stage, een taalcursus of een 
andere stap op weg naar een gewone baan. Het gaat om tijdelijk en additioneel werk (voor een 
gemeentelijke instelling of voor een andere werkgever) dat vooral nuttig is voor de 
ontwikkeling van de betrokken bijstandsgerechtigde. De gemeenten bepalen wie er voor welke 
terugkeerbaan in aanmerking komen en zorgen ook voor een intensieve begeleiding. 
______________________________________________________________________ 
 
Voor de onderkant van de arbeidsmarkt zij ten slotte ook het wettelijk minimumloon en 
het niveau van de laagste CAO-loonschalen van belang in het kader van een brede 
aanpak ter bevordering van de werkgelegenheid. De raad stelt het wettelijk 
minimumloon en het huidige niveau daarvan op dit moment niet ter discussie, gelet op 
het feit dat hierover binnen de raad tot op heden uiteenlopend wordt gedacht. 
 
Sluitende aanpak 
Zoals eerder aangegeven beoogt de raad met de participatiepijler ook een sluitende 
aanpak te bewerkstelligen conform de Lissabon-doelstellingen (zie paragraaf 1.2). Dat 
houdt in dat mensen adequaat worden opgevangen als ze ondanks een zo goed 
mogelijke benutting van de aangeboden voorzieningen van de participatiepijler 
(waaronder scholing), er niet in slagen een baan te vinden.  
De raad is zich echter ervan bewust dat het realiseren van de sluitende aanpak mede 
afhankelijk is van beleidsmatig niet of nauwelijks te beïnvloeden factoren en moet 
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geschieden in een omgeving die in belangrijke mate door de internationale economische 
conjunctuur wordt bepaald. In een periode van economische laagconjunctuur impliceert 
het streven naar een sluitende aanpak een forse beleidsinspanning. De raad is overigens 
van mening dat mensen die geen beroep doen op collectieve uitkeringsarrangementen 
niet kunnen worden gedwongen betaalde arbeid te verrichten17. 
 
Volgens de raad moeten het streven en de beleidsinspanningen erop gericht zijn dat 
werkzoekenden daadwerkelijk naar betaalde arbeid worden geleid en - als dit ondanks 
alle inspanningen niet realiseerbaar is - dat er adequate voorzieningen beschikbaar zijn 
die hen in staat stellen op een of andere manier te participeren in sociale activering. 
Daarvan uitgaande richt de sluitende aanpak zich met de instrumenten van onder meer 
scholing, reïntegratie en werkervaringsplaatsen primair op het verwerven van een 
reguliere baan. Van belang is dat overheid en sociale partners met deze instrumenten 
deelnemers aan de sluitende aanpak, een realistisch perspectief daarop bieden door deze 
aanpak vooral te richten op sectoren met een beduidende vervangings- en/of 
uitbreidingsvraag.  
Omdat bepaalde categorieën van personen helaas niet meteen beschikbaar zijn voor de 
arbeidsmarkt, moeten zij volgens de raad in aanmerking komen voor een traject gericht 
op geleidelijke inschakeling.  
Daarnaast is voor bepaalde groepen van mensen, nu of op termijn, een reguliere baan 
geen realistisch perspectief, zo erkent hij in navolging van de RWI. Voor een deel van 
deze mensen biedt de WSW een uitkomst. Voor een ander deel kunnen de (hierboven 
genoemde) participatie- of terugkeerbanen een perspectief bieden. De raad realiseert 
zich dat de nadere invulling van deze banen mede bepalend is voor de mate waarin 
daarmee kan worden bijgedragen tot de sluitende aanpak.  
 
Ondanks de inzet van alle hierboven genoemde instrumenten gericht op een sluitende 
aanpak, is het volgens de raad echter niet uit te sluiten dat er toch mensen buiten het 
bereik van het instrumentarium blijven. Naar zijn oordeel mag ook ten aanzien van deze 
mensen niet worden berust in non-participatie en is de opgave ook hen – binnen de 
mogelijkheden van het realiseren van de sluitende aanpak – een perspectief te bieden op 
participatie, bijvoorbeeld door hen in te zetten op taken die maatschappelijk worden 
gewaardeerd maar nu blijven liggen.  
Naar het oordeel van de raad zouden deze mensen beroep moeten kunnen doen op de 
WSW dan wel op een voorziening die vergelijkbaar is met de WSW. De raad is bereid 
te zijner tijd, aan de hand van een gerichte adviesaanvraag, advies uit te brengen over 
dit voorstel18. Hij is zich ervan bewust dat dit voorstel nadere doordenking vergt, onder 
meer omdat de WSW in principe een voorziening biedt voor onbepaalde tijd, daar waar 
voor de hierboven genoemde categorieën het perspectief op reguliere arbeid voorop 
moet blijven staan. De raad zal zijn eventuele advies over de nadere invulling en 
uitwerking van het hierbovengenoemde voorstel in verband met een effectieve, 
sluitende aanpak afstemmen met (adviezen van) de RWI. 

                                                 
17  Dit laat onverlet dat de raad (zoals vermeld in paragraaf 3.2.4.1) zich aansluit bij de RWI-voorstellen voor een 

sluitende aanpak van jongeren zonder diploma. 
18  Terzijde zij opgemerkt dat de RWI een advies Aanpak modernisering WSW voorbereidt (vast te stellen in 

oktober 2006).  
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In dit verband verwijst de raad ook naar door de RWI in zijn advies ‘Omdat iedereen 
nodig is’ genoemde instrumenten in het kader van de zogeheten ladderbenadering. Deze 
richten zich zowel op sociale activering (zoals maatschappelijke activiteiten, 
vrijwilligerswerk) als op arbeidsactivering (zoals tijdelijk gesubsidieerde banen met 
uitstroom als einddoel, stages en proefplaatsingen). 
 
Verder wijst de raad op het belang van een adequaat aanbod (en sluitende aanpak) voor 
niet-uitkeringsgerechtigden. In het licht van de doelstelling de arbeidsparticipatie over 
de gehele linie te verhogen, mag het potentieel dat deze personen herbergen, niet 
onbenut blijven. De raad vindt dat het nodig is middelen te reserveren voor de 
toeleiding van deze groep tot de arbeidsmarkt (in het bijzonder voor zogeheten 
voorschakeltrajecten). 
 
Al met al is voor de voorgestane sluitende aanpak een veelheid van instrumenten 
beschikbaar, zoals ook is gebleken in RWI-adviezen en is afgesproken tijdens de 
Werktop van 1 december 2005. De raad roept alle betrokken actoren (gemeenten, 
sociale partners, onderwijsinstellingen) op hun verantwoordelijkheid te nemen en 
bepleit de vele lokale initiatieven te intensiveren en een bredere verspreiding te geven. 
 
Ten slotte maakt de voorgestelde sluitende aanpak het volgens de raad mogelijk dat zich 
in de beroepsgeschikte leeftijd - met uitzondering van duurzaam volledig 
arbeidsongeschikten – in beginsel de volgende posities voordoen: 
− deelname aan het arbeidsproces al dan niet in combinatie met het verrichten van 

zorg; 
− non-activiteit tussen twee banen, waarbij het beroep op een uitkeringsregeling 

fungeert als een “passage” tijdens perioden van werkloosheid; 
− deelname aan scholing, stage of een werkervaringsplaats. 
Indien buiten deze posities en ondanks de mogelijkheden op basis van de 
participatiepijler toch beroep wordt gedaan op de sociale zekerheid, met name de 
sociale voorzieningen, ligt beschikbaarheid voor sociale activering als 
uitkeringsvoorwaarde in de rede. De raad gaat hierop in paragraaf 3.3.4 verder in. 
 
Mobiliteit en dynamiek arbeidsmarkt 
De raad stelt vast dat de huidige mogelijkheden van tijdelijke contracten en van 
uitzendarbeid van groot belang zijn voor de mate van flexibiliteit en dynamiek op de 
Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast zijn instituties op het terrein van de loonvorming, 
de sociale zekerheid en het arbeidsrecht, inclusief het ontslagrecht, hierop van invloed.  
Volgens de raad zijn de mogelijkheden voor een bevordering van de vrijwillige 
mobiliteit (baan-baanmobiliteit) vooral gelegen op het niveau van de arbeidsorganisatie 
en de individuele werknemer, in het kader van het personeelsbeleid in de onderneming. 
Verder gaat hij ervan uit dat het kabinetsbeleid met betrekking tot het faciliteren van de 
overgang van werken in loondienst naar zelfstandig ondernemerschap, in de komende 
jaren zal worden voortgezet en waar nodig geïntensiveerd. 
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Ten slotte wijst de raad op het toenemende belang van het vrij verkeer van werknemers 
binnen de Europese Unie. Hij recapituleert in dit verband zijn standpunt in het advies 
Arbeidsmobiliteit in de EU (2001) dat de arbeidsmobiliteit in de Europese Unie moet 
worden bevorderd en dat belemmeringen voor arbeidsmobiliteit zoveel mogelijk dienen 
te verdwijnen. Een grotere arbeidsmobiliteit draagt bij aan een betere werking van de 
arbeidsmarkt en daarmee aan een betere concurrentiepositie voor het Nederlandse en 
Europese bedrijfsleven. Het wegnemen van belemmeringen voor arbeidsmobiliteit is 
ook belangrijk voor het effectueren van het recht op vrij verkeer binnen de EU.  
 
In dit verband merkt de raad op dat ook voor de werknemers uit andere EU-landen die 
in Nederland werkzaam zijn, de in de desbetreffende CAO afgesproken 
arbeidsvoorwaarden gelden. 
 
De raad neemt zich voor om bij de behandeling van aangekondigde adviesaanvraag over 
arbeidsmigratie (te verwachten in het najaar 2006) uitgebreider in te gaan op het belang 
van internationale arbeidsmobiliteit voor de Nederlandse economie en de gevolgen 
voor de Nederlandse arbeidsmarkt (waaronder de arbeidsmobiliteit in de Europese Unie 
en het aantrekken van buitenlandse kenniswerkers). Daarop vooruitlopend merkt de 
raad in meer algemene zin op dat (arbeids)migratie een bron is van economische groei 
en dynamiek. 
3.3 Pijler van inkomensbescherming 
 
3.3.1 Inkomensbescherming 
 
De pijler van inkomensbescherming richt zich op het bieden van inkomenszekerheid. 
De verdeling en de bescherming van inkomen staan hier centraal, conform de 
sociaal-economische doelstelling van een redelijke inkomensverdeling. Deze pijler 
wordt – naast fiscale instrumenten en het WKA-regime (zie paragraaf 1.2) – momenteel 
vooral belichaamd door de wettelijke sociale zekerheid die overigens ook elementen 
van activering en participatiebevordering bevat. Inkomensbescherming is uiteraard 
verder van belang met het oog op preventie en bestrijding van armoede. Zoals vermeld 
in paragraaf 3.2.2 bevat ook de participatiepijler voorzieningen die in dit verband van 
belang zijn.  
 
De raad wijst verder op de grote betekenis van gerichte begeleiding van individuen die 
in een situatie van structurele armoede dreigen terecht te komen (maatwerk; 
schuldhulpverlening) en van adequate voorlichting over de toegang tot regelingen voor 
mensen met een laag inkomen onder meer met het oog op het tegengaan van 
niet-gebruik. De overheid dient te bevorderen dat zij op goede wijze en binnen de 
gestelde voorwaarden gebruik maken van inkomensafhankelijke regelingen en 
voorzieningen. Een vermindering van de complexiteit van deze regelingen kan daartoe 
bijdragen (zie ook paragraaf 2.3). Ten slotte is van belang dat de Wet Financiële 
Dienstverlening mogelijkheden biedt om misleidende en agressieve leenreclames te 
verbieden. De raad acht het een goede zaak dat de bestaande code van 
kredietverstrekkers die gericht is op verantwoord (uit)lenen, in het najaar wordt 
gereviseerd en aangescherpt. 



 74

 
In de volgende subparagrafen schetst de raad zijn opvattingen over enkele aspecten van 
de sociale zekerheid in het algemeen (paragraaf 3.3.2) en van de werknemers- en 
volksverzekeringen in het bijzonder (paragraaf 3.3.3). Ten slotte gaat hij nader in op de 
voorwaarden voor het beroep op een uitkeringsregeling (paragraaf 3.3.4). 
 
3.3.2 Sociale zekerheid algemeen 
 
Polisvoorwaarden 
Naar het oordeel van de raad is het verstandig om doorgevoerde veranderingen en 
voorgenomen wijzigingen van de wettelijke sociale zekerheid (WIA, WW en WWB) te 
consolideren en om hun effecten af te wachten. Deze veranderingen - in lijn met zijn 
adviezen over de WAO en de WW - zijn onder meer gericht op activering. Het streven 
moet volgens de raad nu vooral zijn gericht op een zo goed mogelijke implementatie 
van deze hervormingen en op een verbetering van de effectiviteit van de uitvoering van 
de desbetreffende regelingen, in het bijzonder met betrekking tot preventie, reïntegratie 
en handhaving. Dit alles vergt tijd en een cultuuromslag bij vele betrokkenen, zoals de 
overheid (als wetgever en als werkgever), de sociale partners, werkgevers en 
werknemers op het niveau van de arbeidsorganisatie (onder meer via dan wel in overleg 
met ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen) en de 
uitvoeringsinstanties. 
 
Gelet op deze omstandigheden en de in gang gezette en komende ontwikkelingen is er 
naar het oordeel van de raad thans geen aanleiding om voor de komende 
kabinetsperiode (tot 2011) voorstellen te formuleren om de geldende polisvoorwaarden 
(i.c. toetredings- en uitkeringsvoorwaarden; uitkeringshoogte en -duur) op grond van de 
werknemersverzekeringen verder aan te passen of de uitvoering van de sociale 
zekerheid te wijzigen zolang er geen bijzondere externe omstandigheden optreden die 
tot heroverweging nopen. 
 
Het voorgaande staat los van de invoering van de in het najaarsoverleg van 5 november 
2004 afgesproken verhoging van de IVA-uitkering en afschaffing van de pemba-boete, 
alsmede van de wijzigingen van de WW (onder meer per 1 oktober 2006; conform het 
SER-advies Toekomstbestendigheid Werkloosheidswet). Daarnaast kan de komende 
evaluatie van de SUWI-wetgeving (in 2006) aanleiding geven voor 
beleidsveranderingen; de raad wil in de gelegenheid worden gesteld om aan de hand van 
een gerichte adviesaanvraag advies uit te brengen over de beleidsconclusies die het 
kabinet verbindt aan deze evaluatie. Er zal hierover afstemming met de RWI 
plaatsvinden19. 
 
Uitgangspunten 
In de afgelopen periode zijn ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in de sociale 
zekerheid (WIA, WW, WWB, WMO en ziektekostenverzekeringen). Tegen deze 

                                                 
19  In zijn advies SUWI ‘ontketend’ (juli 2006) heeft de RWI aangekondigd dat de RWI, in afstemming met de SER, 

in een later stadium de nadere uitwerking van keuzes en denkrichtingen (in genoemd advies) zal opnemen. 
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achtergrond is het volgens de raad noodzakelijk om het stelsel van sociale zekerheid 
nader te doordenken met het oog op een zo consistent mogelijke ordening van 
verantwoordelijkheden. Daarbij gaat hij uit van een helder afgebakend onderscheid 
tussen volksverzekeringen, werknemersverzekeringen (met loongerelateerde 
uitkeringen) en sociale voorzieningen (met middelengetoetste minimumuitkeringen). 
Daarnaast gaat de raad uit van een activerend stelsel van sociale zekerheid (zoveel 
mogelijk mensen aan het werk houden of krijgen; gerichtheid op investeringen) in 
combinatie met een adequate inkomensbescherming voor mensen die dat echt nodig 
hebben. 
Verder moet het stelsel voor de burgers transparant, toegankelijk en in zijn basislogica 
begrijpelijk zijn.  
Ook gaat de raad ervan uit dat sociale verzekeringen moeten fungeren als 
risicoverzekeringen. Zij zijn in eerste instantie gericht op de compensatie van schade als 
gevolg van het intreden en voortbestaan van sociale risico’s (ziekte, 
arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, overlijden en ziektekosten). Naar het 
oordeel van de raad is het niet wenselijk om binnen het stelsel van sociale zekerheid 
collectieve arrangementen gedeeltelijk dan wel volledig te vervangen door spaar- en/of 
verzekeringselementen. Hij wijst een individuele spaar-WW (en levensloop-WW) die 
gedeeltelijk dan wel volledig in de plaats komt van de WW af. 
 
Verdeling van verantwoordelijkheden 
De raad bepleit dat de verantwoordelijkheidsverdeling zoveel mogelijk in het verlengde 
ligt van recent doorgevoerde veranderingen in de sociale zekerheid.  
Met betrekking tot de werknemersverzekeringen stelt hij voor verantwoordelijkheden 
waar mogelijk en gewenst te decentraliseren binnen landelijke kaders. Dit houdt onder 
meer in dat er meer ruimte en verantwoordelijkheden komen voor partijen op decentraal 
niveau om zelf afspraken of keuzen te maken. De raad is van oordeel dat werkgevers en 
werknemers (in arbeidsorganisaties of sectoren) zoveel mogelijk de (financiële) 
verantwoordelijkheid moeten dragen ten aanzien van de eerste zes maanden van 
werkloosheid, waarbij de desbetreffende WW-lasten (wachtgeldpremie) voor de helft 
worden gedragen door de werkgever en voor de helft door de werknemer (conform de 
voorstellen in zijn advies Toekomstbestendigheid Werkloosheidswet), de eerste twee 
jaar van ziekteverzuim en de daaropvolgende vijf jaar of een langere periode van 
gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid. In die eerste periode kunnen zij onder meer via 
reïntegratie-activiteiten daadwerkelijk invloed uitoefenen op het voortbestaan van het 
risico. Een grote financiële verantwoordelijkheid voor deze eerste periode van het risico 
leidt ook tot preventieve maatregelen. De betrokken partijen hebben dan immers een 
maximaal financieel belang bij het voorkomen van het intreden én het voortbestaan van 
de risico’s. Daarbij kunnen ze ook een relatie leggen met arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken. 
 
Deze verdeling van verantwoordelijkheden draagt in de zienswijze van de raad bij tot 
een ketenbenadering van preventie en reïntegratie. Zij impliceert een goede afstemming 
en coördinatie van activiteiten en regelingen op uiteenlopende en op onderdelen 
samenhangende (beleids)terreinen. Het betreft het arbobeleid, het preventiebeleid 
(gericht op het vroegtijdig ingrijpen bij dreigend ziekteverzuim), de 
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verzuimbegeleiding, het disability-management, het reïntegratiebeleid (gericht op 
reïntegratie in eigen of passend werk binnen of buiten het bedrijf waarin men werkzaam 
is of was) en het beleid ten aanzien van ziektekostenverzekeringen. Daarnaast heeft de 
ketenaanpak ook betrekking op het inkomensbeleid (zoals de loondoorbetaling bij 
ziekte) en de arbeidsvoorwaarden, het beleid inzake employability en scholing en, ten 
slotte, de preventie van werkloosheid (onder meer via herplaatsing in ander werk en via 
outplacement). 
De door de raad voorgestane ketenbenadering ligt uitdrukkelijk in het verlengde van 
verklaringen van de Stichting van de Arbeid en van verschillende raadsadviezen (zie 
kader). 
______________________________________________________________________ 
 
SER en Stichting van de Arbeid over integrale ketenaanpak  
 
De ketenaanpak komt onder meer tot uitdrukking in de Verklaring van 5 november 2004 van de 
Stichting van de Arbeid. Daarin zijn de centrale organisaties van werkgevers en van 
werknemers overeengekomen dat het gewenst is dat in het decentrale overleg tussen werkgevers 
en werknemers aanvullende initiatieven worden genomen en investeringen zullen plaatsvinden 
“met het oog op verbetering van arbeidsomstandigheden, (..), preventie van ziekteverzuim of 
arbeidsongeschiktheid en op reïntegratie van werknemers met arbeidsbeperkingen. Het gaat 
daarbij (..) over het opdrachtgeverschap, de kwaliteit en de onderlinge afstemming ten aanzien 
van arbodiensten, reïntegratiebedrijven, zorgaanbieders en uitvoerders van 
inkomensverzekeringen”. Ook zijn de genoemde organisaties overeengekomen dat over 
aanvulling van de wettelijke loondoorbetaling van 70 procent tijdens het eerste en het tweede 
ziektejaar op decentraal niveau open overleg zal plaatsvinden. De vormgeving daarvan zal 
worden afgestemd op de effecten op preventie, reïntegratie, participatie en 
inkomensbescherming. De totale ziekengelduitkering aan de werknemer zal over de twee 
ziektejaren tezamen gemeten niet meer dan 170 procent van het laatstverdiende loon bedragen. 
Dit laat onverlet de mogelijkheid om aanvullende specifieke arbeidsvoorwaardelijke afspraken 
te maken ter stimulering van (versnelde) reïntegratie en participatie effecten. Bestaande 
arbeidsvoorwaardelijke regelingen zullen waar nodig in deze zin worden aangepast. 
Ook in de Aanbeveling van de Stichting van de Arbeid ter bevordering van preventie van 
werkloosheid en reïntegratie van werkloze werknemers (15 april 2005) wordt het accent gelegd 
op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers op het decentrale 
niveau met betrekking tot een integrale benadering van preventiebeleid, reïntegratiebeleid en 
inkomensbeleid, in dit geval toegespitst op werkloze werknemers. 
 
Verder komt de ketenaanpak aan de orde in de raadsadviezen Naar een gezond stelsel van 
ziektekostenverzekeringen (2000), Werken aan arbeidsgeschiktheid (2002),  
Toekomstbestendigheid Werkloosheidswet (2005) en Evaluatie Arbowet 1998 (2005). In 
laatstgenoemd advies heeft de raad gepleit voor een nieuwe opzet van de arboregelgeving (of 
een nieuwe arbostructuur) gebaseerd op een duidelijk onderscheid tussen het publieke domein 
en het private domein. Binnen het publieke domein richt de overheid zich vooral op het 
vaststellen van het beschermingsniveau op het gebied van de arbeidsomstandigheden; daartoe 
formuleert zij met dat niveau samenhangende heldere en concrete doelvoorschriften. In het 
private domein bepalen werkgevers en werknemers hoe dat beschermingsniveau wordt bereikt. 
Daarbij kunnen zij gebruik maken van een zogeheten Arbocatalogus met methoden voor het 
realiseren van het voorgeschreven niveau. 
______________________________________________________________________ 
 
Tot de rol van de overheid behoort het garanderen van een bepaalde mate van 
risicosolidariteit via de werknemersverzekeringen. Daarnaast draagt de overheid op 
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centraal en decentraal of lokaal niveau - onder meer op grond van de 
volksverzekeringen en de sociale voorzieningen - in de zienswijze van de raad een 
exclusieve verantwoordelijkheid voor risico’s met betrekking tot langdurige verzorging 
aan het einde van het leven en gehandicaptenzorg, alsmede voor het waarborgen van 
een minimuminkomen (vangnetfunctie). 
In aanvulling daarop gaat de raad ervan uit dat de overheid in beginsel mede 
verantwoordelijkheid draagt voor de risico’s van duurzaam volledige 
arbeidsongeschiktheid en van langdurige werkloosheid. Werkgever(s) en werknemer(s) 
hebben na het tweede ziektejaar immers geen of nauwelijks instrumenten om wat te 
doen aan het voortbestaan van het risico van duurzaam (naar verwachting 
onomkeerbare) volledige arbeidsongeschiktheid. Verder heeft de samenleving er een 
groot, in ieder geval impliciet, belang bij om de duur van het voortbestaan van 
langdurige werkloosheid te beperken. 
  
3.3.3 Werknemers- en volksverzekeringen 
 
Werknemersverzekeringen 
De raad bepleit dat de financiering van de werknemersverzekeringen geschiedt uit 
structureel lastendekkende premies, althans met betrekking tot die onderdelen waarvoor 
sociale partners de primaire verantwoordelijkheid dragen (zie paragraaf 3.3.2). Hij acht 
het van belang dat lusten en lasten van de desbetreffende onderdelen van de 
werknemersverzekeringen in één hand worden gelegd. Een daling van de 
uitkeringslasten als gevolg van een adequaat en effectief preventie- en reïntegratiebeleid 
moet leiden tot een daling van premielasten. Volgens de raad houdt dit ook in dat de 
premies niet mogen worden gebruikt voor andere doeleinden dan voor de 
desbetreffende werknemersverzekering. 
 
Verder herhaalt en bevestigt de raad zijn voorkeur voor uitvoering van de regeling 
Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) door particuliere verzekeraars. 
Doel is ervoor te zorgen dat betrokkenen zoveel mogelijk aan het werk blijven. Onder 
meer via preventie van mogelijke werkuitval en via reïntegratie kunnen werkgevers en 
werknemers invloed uitoefenen op het beroep op de WGA. De raad constateert dat de 
wetgever er inmiddels voor gekozen heeft om vanaf 2007 een duaal stelsel terzake tot 
stand te brengen, waarbij ook het UWV uitvoerder is. Hij onderstreept de noodzaak om 
dan in ieder geval een zo volledig mogelijk level playing field tot stand te brengen, 
waarbij private verzekeraars gedurende een periode van vijf jaar of langer van 
gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid, onder gelijke condities als het UWV, uitvoerder 
kunnen zijn voor iedere onderneming die dit wenst. Tot slot stelt de raad met 
instemming vast dat de wetgever zijn voorstel heeft gevolgd om wettelijk een fifty-fifty-
verdeling van de premie op grond van de zogeheten loonaanvullingsregeling vast te 
leggen. 
 
Vervolgens beveelt de raad aan zijn voorstellen met betrekking tot de financiering van 
de WW (advies Toekomstbestendigheid Werkloosheidswet (05/05)) in te voeren; deze 
komen erop neer dat werkgevers en werknemers de helft betalen van de 
wachtgeldpremie (ter financiering van de WW-lasten met betrekking tot de eerste zes 
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maanden van werkloosheid) dat de overheid, werkgevers en werknemers elk eenderde 
betalen van de Awf-premie (ter financiering van de WW-lasten na de eerste zes 
maanden van werkloosheid) en dat de Awf-franchise geleidelijk wordt afgeschaft. 
Daarbij moet op afdoende wijze rekening worden gehouden met de inkomens- en de 
arbeidsmarkteffecten. 
 
Uitgaande van realisering van deze voorstellen bieden de in het najaar 2006 te 
verwachten beleidsconclusies naar aanleiding van de SUWI-evaluatie de raad de 
gelegenheid om een oordeel te geven over eventuele beleidsmodaliteiten voor een 
verdere decentralisatie van verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
werknemersverzekeringen naar sectoren. De raad memoreert hier de modaliteiten die hij 
heeft genoemd in zijn advies Toekomstbestendigheid Werkloosheidswet. Daarin heeft 
hij het denkbaar geacht dat “na aanpassing van de SUWI-wetgeving een verruiming tot 
stand kan komen van de mogelijkheden om (binnen een bepaalde bandbreedte) een 
sectorale invulling te geven aan de eerste periode van een WW-uitkering”. Ook heeft hij 
het in genoemd advies denkbaar geacht dat “wettelijke mogelijkheden worden geboden 
op basis waarvan partijen op sectoraal niveau de polisvoorwaarden met betrekking tot 
de eerste zes maanden van de WW-uitkering vaststellen”. 
 
Volksverzekeringen 
In zijn advies Van alle leeftijden (05/02) heeft de raad gepleit voor een geleidelijke 
uitbreiding van de AOW-financiering uit de algemene middelen (of fiscalisering), in 
aanvulling op de huidige rijksbijdrage20. De raad baseerde dit voorstel op het 
uitgangspunt dat er wordt gestreefd naar een evenwichtige ontwikkeling van het netto-
inkomen van alle inkomenscategorieën en een evenwichtige welvaartsontwikkeling 
tussen en binnen de verschillende generaties.  
Het voorstel komt neer op het geleidelijk gelijktrekken van het bruto/netto-traject van 
65-plussers en 65-minners. Tevens ligt het voorstel in het verlengde van de invoering in 
1998 van een maximum AOW-premiepercentage van 18,25 waarbij de niet uit 
premieheffing bekostigde AOW-uitgaven worden gefinancierd uit de algemene 
middelen. Daarmee is het thans lopend beleid geworden dat de groei van de 
AOW-uitgaven als gevolg van de vergrijzing mede wordt bekostigd uit de algemene 
middelen.  
 
De raad was in zijn advies Van alle leeftijden van oordeel dat de vormgeving van de 
geleidelijke uitbreiding van de AOW-financiering uit de algemene middelen op 
zodanige wijze moet geschieden dat “naast actieven (65-minners) ook 
AOW-gerechtigden een evenredige bijdrage leveren aan de financiering van de toename 
van de AOW-lasten; dit zou echter niet moeten gelden voor personen met alleen een 

                                                 
20  Het raadslid benoemd door de MHP heeft niet ingestemd met het pleidooi voor de geleidelijke uitbreiding van de 

AOW-financiering uit de algemene middelen. In dit advies herhaalt dit lid deze visie. 
 Volgens de MHP staat verdere fiscalisering van de AOW-premie op gespannen voet met het uitgangspunt dat de 

AOW een onvoorwaardelijk basispensioen vormt en kan het grote gevolgen hebben voor de koopkracht en de 
loonkosten. Door fiscalisering gaan gepensioneerden over het aanvullend pensioen meebetalen aan de AOW, en 
komt dit er materieel in de nettosfeer op neer dat zij een deel van hun eigen AOW moeten terugbetalen. De 
onvoorwaardelijkheid is dan in het geding. 



 79

AOW-uitkering of voor personen met een AOW-uitkering én een klein aanvullend 
pensioen/inkomen”. 
 
Een dergelijke vormgeving heeft volgens de raad twee gevolgen. Ten eerste wordt 
bijgedragen aan een evenwichtige inkomensontwikkeling van 65-plussers en 65-
minners. Uit de studie De inkomenspositie van ouderen van het Ministerie van SZW 
blijkt dat bij een geleidelijke fiscalisering over een periode van 10 jaar de koopkracht 
van 65-plussers zou toenemen met gemiddeld 0,7 procent per jaar, tegenover een 
koopkrachtwinst van 1,3 procent bij ongewijzigd beleid. Desondanks zou het gemiddeld 
besteedbaar inkomen van ouderen tot 2020 nog steeds meer toenemen dan het 
gemiddeld besteedbaar inkomen van 65-minners. 
Ten tweede worden de arbeidskosten zoveel mogelijk ontzien; dit tast het 
groeigenererend vermogen van de economie zo min mogelijk aan en bevordert de 
werkgelegenheid. Ook is daarmee zoveel mogelijk gegarandeerd dat – met het oog op 
redelijke inkomensverhoudingen – de toekomstige groei van de AOW-uitgaven ten laste 
komt van de gehele samenleving. De AOW-lasten komen minder eenzijdig te liggen bij 
een bepaalde bevolkingsgroep of categorie van heffingsplichtigen en er wordt een groter 
beroep gedaan op de intragenerationele solidariteit van welvarende 65-plussers. 
 
De raad stelt voor dat in de komende kabinetsperiode nieuwe stappen worden gezet in 
het perspectief van een volledige financiering van de AOW uit de algemene middelen. 
Hij gaat – conform zijn advies Van alle leeftijden – ervan uit dat maatschappelijk niet 
aanvaardbare inkomenseffecten voortvloeiend uit een uitbreiding van de 
AOW-financiering uit de algemene middelen, adequaat worden gerepareerd. Te denken 
valt hierbij aan een inkomensafhankelijke ouderenkorting. 
 
Daarnaast merkt hij op dat de volksverzekeringen niet in de risicosfeer van werkgevers 
en werknemers liggen. Een verdere fiscalisering van de volksverzekeringen kan volgens 
hem op zichzelf genomen een bijdrage leveren aan de verkleining van de wig en leidt 
daarmee tot een hogere arbeidsparticipatie. Daarmee zou fiscalisering ook kunnen 
bijdragen aan de houdbaarheid van het sociale stelsel en aan investeren in menselijk 
kapitaal. 
Daarvan uitgaande en in het licht van de door hem geschetste 
verantwoordelijkheidsverdeling (zie paragraaf 3.3.2) acht de raad het denkbaar dat ook 
de Anw en de AWBZ op termijn volledig uit de algemene middelen worden 
gefinancierd21. In dit verband is ook van belang dat hij– aan de hand van een gerichte 
adviesaanvraag – wil adviseren over de toekomst van de AWBZ22. 
 
In hoofdstuk 5 gaat de raad nader in op enkele budgettaire aspecten van zijn voorstellen 
tot wijziging van de financiering van de volksverzekeringen. In paragraaf 1.5 heeft hij 
een beschouwing gewijd aan de AOW-leeftijd. 
 

                                                 
21  In lijn met zijn standpunt ten aanzien van de fiscalisering van de AOW (SER-advies Van alle leeftijden, op.cit., 

pp. 65-67) kan het raadslid benoemd door de MHP, fiscalisering van de AWBZ en de Anw niet onderschrijven. 
22  Zie de reactie van 9 juni 2006 van het tweede kabinet-Balkenende op het IBO-rapport over de toekomst van de 

AWBZ. 
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3.3.4 Voorwaarden beroep op uitkeringsregeling  
 
Zoals vermeld in paragraaf 1.3 moet een goed functionerende participatiepijler volgens 
de raad consequenties hebben voor het beroep op de sociale zekerheid. Hij acht het 
wenselijk om bij het beroep op de arbeidsmarktrelevante sociale zekerheid uitdrukkelijk 
rekening te houden met het aspect van niet-vrijblijvende wederkerigheid. Een beroep op 
socialezekerheidsregelingen is enkel mogelijk bij een duidelijke inspanning van het 
individu om (opnieuw) aan werk te komen (actief sollicitatie- en sanctiebeleid). Ook het 
volgen van relevante scholingstrajecten of het aanvaarden van werk, waarbij de 
uitkering tijdelijk als loon wordt ingezet, kan tot de verplichtingen van de 
uitkeringsgerechtigde horen. 
 
Het beginsel van niet-vrijblijvende wederkerigheid geldt reeds volop in de 
werknemersverzekeringen, waarbij de raad verwijst naar de poortwachterstoets bij 
ziekteverzuim (bepalend voor de toetreding tot de arbeidsongeschiktheidsregelingen) als 
naar de door hem (in zijn advies Toekomstbestendigheid Werkloosheidswet) 
voorgestelde WW-poortwachterstoets na drie maanden werkloosheid. In lijn hiermee 
moet volgens de raad het aspect van wederkerigheid meer uitdrukkelijk tot uiting 
komen in de uitvoering en praktijk van de bijstandsvoorziening. 
Op grond van de WWB gelden voor de uitkeringsgerechtigden andere 
arbeidsinschakelingsverplichtingen (beschikbaarheid voor “algemeen geaccepteerde 
arbeid”) dan voor WW- en WIA-uitkeringsgerechtigden (beschikbaarheid voor 
“passende arbeid”). De raad stelt voor de toegang tot en het beroep op de WWB in 
grotere mate afhankelijk te stellen van het beroep op de participatiepijler en daarmee 
van de geleverde inspanningen met het oog op arbeidsdeelname en/of scholing.  
In dit verband neemt hij met instemming kennis van de opvatting van het kabinet en de 
centrale organisaties van werkgevers en werknemers dat van mensen met een 
WWB-uitkering “een tegenprestatie” mag worden verwacht23. Indien niet wordt 
deelgenomen aan het arbeidsproces noch aan scholing, stage of een 
werkervaringsplaats, ligt beschikbaarheid voor sociale activering (zoals 
maatschappelijke activiteiten en vrijwilligerswerk) als uitkeringsvoorwaarde in de rede. 

                                                 
23  Daarbij wijzen het kabinet en sociale partners erop dat met de WWB de eigen verantwoordelijkheid van 

individuen en gemeenten is versterkt. Ook zijn zij van oordeel dat ter ondersteuning van de gevraagde 
tegenprestatie de (lokale) overheid de randvoorwaarden dient te scheppen die participatie mogelijk maakt. 
Daarnaast is de inzet van sociale partners en andere lokale organisaties nodig om de werkgelegenheid te 
stimuleren (Document Tripartiete Beleidsinzet op het gebied van Scholing en Werk, 1 december 2005, p. 2). 
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4. Meer decentralisatie en differentiatie in arbeidsverhoudingen 
 
4.1 Voortgaande decentralisatie voor meer maatwerk 
 
De arbeidsverhoudingen bepalen in belangrijke mate het aanpassingsvermogen van de 
economie. De vraag naar de noodzaak tot modernisering van de arbeidsverhoudingen is 
dan ook onderdeel van de adviesaanvraag. In dit hoofdstuk passeren de relevante 
elementen van de arbeidsverhoudingen de revue24. 
 
De SER hecht belang aan de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming en vormen 
van loondifferentiatie naast en binnen een zekere mate van macro-economische 
afstemming van loononderhandelingen. De sinds 1982 ingezette decentralisatie 
(Akkoord van Wassenaar) – gesteund door een reeks van vervolgnota’s van de Stichting 
van de Arbeid (waaronder De nieuwe koers van 1993) – is onomkeerbaar. De raad ziet 
decentralisatie en loondifferentiatie als wezenlijke voorwaarden voor de weerbaarheid 
van de economie. In toenemende mate kan hierdoor maatwerk worden geleverd. Dit 
vergroot de keuzemogelijkheden van werknemers en versterkt het aanpassingsvermogen 
van ondernemingen. Differentiatie van de lonen is wenselijk met het oog op een 
adequate allocatie van arbeid (zie ook par. 3.2.5). Daarbij gaat het vooral om een 
differentiatie van lonen naar soorten arbeid (opleidingsniveau; kwalificaties) en 
prestaties. Verder is er meer ruimte gekomen voor sociale partners om op meso- en 
microniveau tot afspraken te komen over arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, tijdelijk 
werk en levensloop. 
 
Steeds meer CAO’s bevatten afspraken over resultaatafhankelijke beloning. Deze 
(deels) resultaatgerelateerde beloningsvormen kunnen worden geplaatst in het kader van 
een verantwoorde loonkostenontwikkeling en een productiviteitsbevorderend beleid, 
zoals de Stichting van de Arbeid in haar nota Naar een meer productieve economie 
(najaar 2004) heeft benadrukt. Meer resultaatsafhankelijke beloningsvormen bevorderen 
de productiviteit en voorkomen dat de loonkosten bij een inzakkende conjunctuur 
structureel te hoog uitvallen. Daarbij kan ook een relatie worden gelegd met 
employabilitybeleid. Beloningssystemen op basis van arbeidsmarktwaarde en getoonde 
loopbaaninvestering van het individu passen in het kader van een motiverend 
employabilitybeleid. 
 
Het proces van decentralisatie en differentiatie is in volle ontwikkeling (zie kader). De 
decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenvorming vindt vooral plaats binnen de 
bestaande onderhandelingskaders van de ondernemings- en bedrijfstak-CAO (beheerste 
decentralisatie). Deze vorm van decentralisatie maakt een combinatie mogelijk van 
maatwerk op microniveau en afstemming tussen sociale partners en overheid op 
macroniveau.  
 
 
                                                 
24  De analyse is gebaseerd op een apart Themadocument arbeidsverhoudingen dat onderdeel van dit mlt-advies 

uitmaakt. Voor de achtergronden wordt naar dit document verwezen. De belangrijkste conclusies worden in 
hoofdstuk 5 van dit document samengevat bij de beantwoording van de adviesvragen. 
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Feitelijke ontwikkelingen in arbeidsvoorwaardenvorming en loondifferentiatie 
 
Decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden  
De belangrijkste ontwikkelingen van het arbeidsvoorwaardenbeleid laten zich als volgt 
samenvatten:  
− Het belang van de CAO is onverminderd groot. De dekkingsgraad van de CAO’s blijft 

constant op ongeveer 85 procent.  
− De absolute toename van het aantal CAO’s is terug te voeren op de toename van het 

aantal ondernemings-CAO’s. Het overgrote deel van de werknemers die onder een CAO 
vallen, valt echter nog steeds onder een bedrijfstak-CAO. 

− Decentralisatie binnen de bedrijfstak- en ondernemings-CAO’s neemt verschillende 
vormen aan. De twee basisvormen zijn de gelaagde CAO-structuur en de CAO à la carte. 
Deze laatste vorm komt het meest voor (60 procent van de CAO’s)  en groeit de laatste 
jaren snel. 

 
Ontwikkelingen in de loondifferentiatie 
− Uit de gegevens komt naar voren dat de spreiding van de lonen naar opleidingsniveau in 

de periode 1997-2002 is toegenomen. De gemiddelde loonstijging neemt toe met het 
opleidingsniveau. Verder studeren loont dus steeds meer.  

− Het wettelijke minimumloon is in de periode 1984-1994 achtergebleven bij de 
ontwikkeling van het contractloon. In de periode daarna is er nauwelijks nog sprake 
geweest van een ontkoppeling van het wettelijke minimumloon en het contractloon. In 
2004 en 2005 was daarentegen wel sprake van ontkoppeling. 

− Het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de laagste loonschalen is sinds 1994 
bijna continue gedaald en is momenteel nog maar zeer gering (102,2 procent in 2004).  

− Als voor het zogeheten komers- en gaanderseffect wordt gecorrigeerd, blijkt dat de 
incidentele loonontwikkeling van substantiële betekenis is voor zittende werknemers.  

− Bijna driekwart van het aantal CAO’s bevat afspraken over flexibele beloning (meestal 
een jaarlijkse gratificatie en de 13e maand. De laatste jaren is er echter sprake van een 
sterke groei van het aantal resultaatafhankelijke uitkeringen, zoals winstdeling en 
prestatiebeloning.  

− Omdat het brutoloon nog steeds voor het grootste gedeelte bestaat uit het functieloon, is 
de macro-economische betekenis van resultaatafhankelijke uitkeringen vooralsnog 
bescheiden. 

− Tot slot blijkt dat er sprake is van een structureel sectoraal looneffect. Ook gecorrigeerd 
voor de relevante achtergrondkenmerken van de werknemers, betalen sommige sectoren 
consequent hogere lonen dan andere. Dit sectorale effect is redelijk constant en hangt 
onder meer samen met de verschillen in winstgevendheid tussen sectoren.  

 
Decentralisatie van sociaal recht naar CAO’s 
De tendens van decentralisatie in de Nederlandse arbeidsverhoudingen is ook zichtbaar in CAO-
afspraken die niet primair betrekking hebben op de beloning. Uitgaande van een goed 
basisbeschermingsniveau is het algemene beeld dat de wetgever (meer) ruimte geeft aan de 
actoren op meso- en microniveau om zelf tot afspraken over arbeidstijden, 
arbeidsomstandigheden en flexibele arbeid te komen.  
Op het beleidsterrein arbeid en zorg is een omgekeerde beweging zichtbaar: de overheid heeft 
de laatste jaren meer verantwoordelijkheden naar zich toegetrokken. De tot stand gebrachte 
wetgeving voorziet wel in mogelijkheden om op decentraal niveau tot maatwerkafspraken te 
komen. De grotere betrokkenheid van de overheid heeft als achtergrond dat zij een bijdrage wil 
leveren aan het oplossen van knelpunten die mensen ervaren bij de combinatie van arbeid en 
zorg. De overheid wil hiermee de arbeidsparticipatie van vooral vrouwen vergroten.  
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Decentralisatie en het bieden van maatwerk vindt de raad ook van belang met het oog 
op een beter gebruik van menselijk kapitaal. Meer mogelijkheden voor de tijdsverdeling 
over werk, zorgtaken en privé vereisen maatwerk. Verder veronderstelt sociale 
innovatie voldoende ruimte voor maatwerk en keuzemogelijkheden op 
ondernemingsniveau.  
 
Aanbevelingen 
Verdere mogelijkheden voor decentralisatie en differentiatie moeten volgens de SER 
binnen de bestaande institutionele kaders worden gezocht. De mogelijkheden hiervoor 
zijn nog niet uitgeput. Daarbij kan worden gedacht aan een verdere invulling van 
CAO’s op ondernemingsniveau, minder gedetailleerde regelgeving in CAO’s, een 
verdere uitbouw van keuzemogelijkheden in CAO’s en meer resultaatafhankelijke 
beloning. Daarnaast vraagt een toekomstgericht CAO-beleid dat op 
ondernemingsniveau ruimte wordt geboden aan sociale innovatie. Ten slotte zou er 
meer gebruik kunnen worden gemaakt van ervaringen met raamwerk-CAO's, die meer 
ruimte laten voor decentrale invulling op het niveau van de onderneming eventueel met 
betrokkenheid van de ondernemingsraad.  
 
4.2 Macro-economische afstemming en de overlegeconomie 
 
De CAO-loonstijging in 2005 was de laagste sinds twintig jaar. De dalende trend van de 
CAO-lonen is in 2002 begonnen en is vooral na het Najaarsakkoord van 2003 versneld. 
Gezien de forse groeivertraging die al in 2001 is opgetreden, lijkt dit aan de late kant. 
Daarbij moet echter ten eerste worden bedacht dat de arbeidsmarkt in 2001 nog zeer 
krap was, waardoor de stijging van de werkloosheid pas op termijn echt voelbaar is 
geworden. Ten tweede is pas in de loop van 2002 de ernst van de macro-economische 
situatie in zijn volle omvang duidelijk geworden en zijn macro-economische 
vooruitzichten significant bijgesteld. Ten derde was en is er vooral de stijging van de 
pensioenpremies, die er voor zorgt dat de loonkosten sneller stijgen dan de CAO-lonen. 
 
Desondanks komt de loonmatiging in beperkte, maar niet onbelangrijke mate tot uiting 
in een verbetering van de prijsconcurrentiepositie. Voor de concurrentiepositie 
tegenover de niet-eurolanden speelt bovendien de appreciatie van de euro een rol.  
Overigens is de arbeidsinkomensquote (AIQ) na 2001 stabiel gebleven, is de stijging 
van de CAO-lonen in 2005 historisch laag en daalt de AIQ in 2006 naar verwachting. 
De centrale aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid hebben hierin zeker een 
belangrijk aandeel gehad. 
 
Hoewel de loonontwikkeling in reactie op de conjunctuurbeweging dus niet optimaal is 
geweest, kan niet worden gesproken van een falende looncoördinatie. De raad is dan 
ook van mening dat de macro-economische afstemming van loononderhandelingen ook 
in de toekomst een belangrijke rol kan spelen voor een verantwoorde 
loonkostenontwikkeling op decentraal niveau, zoals de afgelopen jaren praktijk is 
geweest. Deze afstemming stelt grenzen aan de verdere decentralisatie van 
loononderhandelingen. Ter voorkoming van arbeidsschaarste en looninflatie in een 
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volgende periode van hoogconjunctuur, is een groter arbeidsaanbod noodzakelijk (zie 
hoofdstuk 3). 
 
Betekenis van de overlegeconomie 
De SER hecht eraan hier op de toegevoegde waarde van de overlegeconomie te wijzen. 
In een zich snel veranderende internationale context is aanpassingsvermogen meer dan 
ooit een noodzakelijke voorwaarde voor welvaartsbehoud. In zijn advies Convergentie 
en overlegeconomie (91/15) heeft de raad de mogelijkheden en grenzen van de 
Nederlandse overlegeconomie uitvoering beschreven. Advisering, afstemming door 
overleg en samenwerking bij de uitvoering van beleid kunnen een belangrijke bijdrage 
leveren aan versterking van het aanpassingsvermogen van de Nederlandse economie. 
Dit geldt zowel voor overleg op decentraal als op centraal niveau.  
 
Waar het decentrale niveau goede mogelijkheden biedt om te kunnen inspelen op 
specifieke omstandigheden en mogelijkheden, kunnen afstemming en overleg op 
centraal niveau een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van sociaal-economische 
doelstellingen (zie kader). Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld via het doen van 
richtinggevende aanbevelingen aan partijen op het decentrale niveau. Overleg op 
centraal niveau biedt daarnaast bij uitstek mogelijkheden om te komen tot breed 
gedragen oplossingen voor sociaal-economische vraagstukken. In dat verband kan 
bijvoorbeeld worden gewezen op doorbraken op het terrein van de wettelijke 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en het ziektekostenstelsel, die uiteindelijk konden 
worden bereikt op basis van adviezen die de SER hierover had uitgebracht.  
De sociale partners zijn ook aanspreekbaar op hun bijdragen aan een effectief 
arbeidsmarktbeleid, waarin scholing en de ontwikkeling van vaardigheden van 
werknemers belangrijke onderdelen zijn. 
 
 
Balans tussen decentrale onderhandelingen en centrale afstemming 
 
Decentralisatie van onderhandelingen of zelfregulering van arbeidsvoorwaarden is niet in alle 
gevallen mogelijk en wenselijk. Er kan sprake zijn van een mix van centrale en decentrale 
elementen die per dossier verschilt. Verder kan het inzicht over de juiste mix in de loop van de 
tijd veranderen. Voor het bepalen van deze mix zijn de volgende punten relevant: 
− De mogelijkheid om door centrale aanbevelingen en looncoördinatie te reageren op 

macro-economische schokken.  
− Hogere transactiekosten. Een bedrijfstak-CAO kan vooral voor kleine bedrijven leiden 

tot een verlaging van de transactiekosten in vergelijking met een eigen ondernemings-
CAO. Decentralisatie van onderhandelingen kan betekenen dat er ook meer 
onderhandelaars nodig zijn. 

− Publieke goederen. Via een bedrijfstak-CAO kunnen ‘collectieve goederen’ zoals 
bedrijfstakgewijze vakopleidingen of werkgelegenheidsprojecten tot stand worden 
gebracht. 

− Fundamentele rechten. Het waarborgen van de fundamentele rechten van personen en 
maatschappelijke organisaties blijft onder alle omstandigheden een authentieke taak van 
de overheid. Dit vormt dus een grens voor zelfregulering. 
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Met de toenemende betekenis van de Europese Unie is ook het belang van de 
grensoverschrijdende beleidscoördinatie toegenomen. Daarbij vormt het 
subsidiariteitsbeginsel het nadrukkelijke uitgangspunt: de voorkeur voor besluitvorming 
op het laagste niveau dat voor een bepaalde kwestie geëigend is (respectievelijk, in de 
zogenoemde horizontale variant, een voorkeur voor zelfregulering door 
maatschappelijke organisaties, waaronder sociale partners). In zijn advies over de 
evaluatie van de Lissabon-strategie (04/10, p. 17) geeft de raad aan dat een keuze voor 
Europese beleidscoördinatie moet inhouden dat hierdoor doelstellingen ten aanzien van 
economische groei, werkgelegenheid, sociale cohesie en milieu beter kunnen worden 
gerealiseerd dan door afzonderlijk nationaal beleid mogelijk zou zijn. 
 
Op EU-niveau zijn diverse kanalen voor overleg beschikbaar. Zo hebben de Europese 
sociale partners via de mogelijkheid van zelfregulering een eigen domein in het bestuur 
van de EU. Als onderdeel van de Europese sociale dialoog kunnen de interprofessionele 
Europese werkgevers- en werknemersorganisaties een medewetgevende rol vervullen. 
Verder is er sinds 1999 een macro-economische dialoog als onderdeel van de 
werkgelegenheidsstrategie van de EU. Tot slot bestaat sinds 2003 een tripartiete sociale 
top voor werkgelegenheid en groei. De centrale Europese werkgevers- en 
werknemersorganisaties hebben aan de vooravond van een bijeenkomst van de 
Europese Raad een vooroverleg met de regeringsleiders van de zogeheten Troika. 
 
4.3 Algemeen verbindend verklaren 
 
De Wet algemeen verbindend verklaring CAO-bepalingen (AVV) heeft als doel de 
collectieve afspraken van sociale partners in de vorm van CAO’s te ondersteunen en te 
beschermen. Collectieve afspraken worden positief gewaardeerd omdat ze evenwichtige 
arbeidsverhoudingen en arbeidsrust bevorderen en daarmee een belangrijke 
randvoorwaarde vormen voor positieve sociaal-economische ontwikkelingen. Als 
mogelijke nadelen van AVV worden genoemd dat deze een loonopdrijvend effect heeft, 
de positie van insiders ten opzichte van nieuwe toetreders versterkt en leidt tot 
verstarring.  
 
De SER ziet op dit moment geen reden om het AVV-beleid ingrijpend te wijzigen. Er 
zijn geen aanwijzingen dat er sprake is van een loonopdrijvend effect door avv’en. Uit 
het meest recente onderzoek van de Arbeidsinspectie naar de Arbeidsvoorwaarden-
ontwikkeling in 2004 komt naar voren dat – gecorrigeerd voor achtergrondkenmerken – 
er nauwelijks beloningsverschillen zijn tussen avv’ers en niet-CAO’ers (mensen die niet 
onder een CAO vallen) in niet-CAO bedrijven of tussen avv’ers en CAO’ers die werken 
in een sector waarvoor een bedrijfstak-CAO geldt.  
 
Bij elke CAO dient door CAO-partijen kritisch te blijven bezien of, en zo ja welke, 
bepalingen voor AVV worden voorgedragen. Een reëel dispensatiebeleid vormt het 
sluitstuk van een verantwoord AVV-beleid. De voorwaarden waaronder bedrijven 
ontheffing kunnen krijgen van de CAO voor hun bedrijfstak staat overigens ter 
discussie. Op 31 maart 2006 heeft de minster van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de 
Stichting van de Arbeid een brief gestuurd waarin hij voorstelt deze 
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ontheffingsvoorwaarden te wijzigen. Bedrijven zullen de noodzaak moeten aangeven 
van maatwerk via ontheffing op grond van een eigen CAO. Tevens moeten partners die 
een ontheffing aanvragen aantonen dat ze onafhankelijk van elkaar zijn. De minister 
heeft de stichting gevraagd op zijn voorstel te reageren.  
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5. Budgettaire uitdagingen 
 

5.1 Positionering budgettair kader 
 
In de komende vijf à tien jaar moet Nederland betekenisvolle stappen zetten op het 
gebied van arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit. De beleidsagenda is gericht op 
het realiseren van een kenniseconomie die ook op de lange termijn – als de vergrijzing 
haar hoogtepunt bereikt – op een sociaal en ecologisch verantwoorde manier 
concurrerend kan blijven.  
 
In dit advies houdt de SER rekening met drie relevante termijnen. De eerste tijdhorizon 
betreft de zeer lange termijn (2040 en verder) die het onderwerp is van de 
vergrijzingssommen van het CPB (Ageing and the Sustainability of Dutch Public 
Finances (2006)). Deze termijn is relevant omdat de kosten van de vergrijzing naar 
verwachting rond 2040 een hoogtepunt bereiken om daarna op een iets lager niveau te 
stabiliseren. De sommen geven een indicatie van de beleidsinspanning die nodig is om 
de kosten van de vergrijzing in goede banen te leiden. 
 
De tweede relevante termijn beslaat vijf à tien jaar. De in dit advies bepleite 
investeringsagenda moet in deze periode haar beslag krijgen. Daarmee wordt tevens 
beoogd dat Nederland zich tijdig voorbereidt op de gevolgen van de vergrijzing.  
 
In de derde plaats speelt de komende kabinetsperiode een belangrijke rol. De SER 
adviseert het komende kabinet om een begin te maken met de aanbevelingen van dit 
advies. Voor de komende kabinetsperiode wordt ook een afzonderlijk budgettair kader 
opgesteld25. De SER zal hier in hoofdlijnen op ingaan.  
 
Opbouw 
Paragraaf 5.2 richt zich op de uitdagingen op de zeer lange termijn. Het begint met de 
vergrijzingssommen van het CPB die het langetermijn-ijkpunt van dit advies vormen. 
Aangegeven wordt welke beleidsinspanning nodig is om de overheidsfinanciën op een 
evenwichtig pad te houden en door welke combinatie van maatregelen dit volgens de 
raad het beste kan worden gerealiseerd. Paragraaf 5.3 gaat na wat het door de SER 
voorgestelde pakket van maatregelen voor het opvangen van de vergrijzingslasten en de 
bredere investeringsagenda voor de versterking van de economische structuur impliceert 
voor de budgettaire opgave van het komende kabinet. De verplichtingen van het 
Stabiliteits- en Groeipact (minstens begrotingsevenwicht in een conjunctuurneutrale 
situatie) vormen hierbij een randvoorwaarde. Tegen deze achtergrond gaat deze 
paragraaf ook in op de budgettaire ruimte en de budgettaire systematiek voor de periode 
2008-2011.  
 

                                                 
25  De komende kabinetsperiode beslaat de periode 2007-2011. De begroting 2007 wordt evenwel nog door het 

huidige kabinet opgesteld. Het budgettaire kader voor het komende kabinet heeft daarom betrekking op de 
periode 2008-2011. 
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5.2 Uitdagingen voor de zeer lange termijn (2040 en verder) 
 
Rond 2040 bereiken de kosten van de vergrijzing naar verwachting een piek om daarna 
op een iets lager niveau te stabiliseren. Het beleid moet er op gericht zijn om de kosten 
van de vergrijzing tijdig en adequaat op te vangen. 
 
De vergrijzingssommen van het CPB laten zien dat bij ongewijzigd beleid de 
overheidsfinanciën op de lange termijn steeds onevenwichtiger gaan worden. Dit komt 
omdat de overheidsuitgaven (onder meer aan AOW en zorg) structureel hoger komen te 
liggen dan de overheidsinkomsten. Daarbij speelt ook het langzaam opraken van de 
gasvoorraad – een belangrijke bron van overheidsinkomsten – een rol.  
Er is volgens deze berekeningen een inspanning ter grootte van 2 procent bbp (ruim 11 
miljard euro) nodig om de overheidsfinanciën op een evenwichtig pad te brengen. Van 
belang is evenwel dat het niet nodig is om al in de komende kabinetsperiode deze 
inspanning te volbrengen door bijvoorbeeld te streven naar een overschot op de 
begroting van  
twee procent in 2011. Er kunnen ook maatregelen genomen worden die in de toekomst 
via versterking van het draagvlak tot meer inkomsten leiden of leiden tot beheersing van 
de vergrijzingsgevoelige uitgaven.  
 
Het op een evenwichtig pad brengen van de overheidsfinanciën wil zeggen dat de 
bestaande collectieve regelingen kunnen meegroeien met de welvaart, zonder dat de 
toekomstige belasting- en premiedruk generiek verhoogd moet worden en zonder dat de 
overheidsfinanciën onbeheersbaar worden. Op het evenwichtige tijdspad worden de 
extra uitgaven vanwege de vergrijzing opgevangen door een combinatie van hogere 
belasting- en premie-inkomsten en lagere rentelasten over een lagere overheidsschuld.  
 
5.2.1 Robuust EMU-saldo als indicator voor evenwichtige overheidsfinanciën 
 
De omvang van het probleem 
Met het oog op de zeer lange termijn (2040 en verder) is het beter om een daarop 
afgestemde indicator te kiezen. In zijn studie gebruikt het CPB daarvoor het begrip: het 
(structurele) robuuste primaire EMU-saldo. Het structurele EMU-saldo (dat al is 
geschoond voor conjuncturele invloeden) wordt daarbij verder gecorrigeerd voor de 
(netto) rente-betalingen en de aardgasopbrengsten (zie kader).  
 
 
Voordelen van het corrigeren van het structurele EMU-saldo 
 
Om uitspraken te doen over evenwichtig pad van de overheidsfinanciën in het licht van de 
vergrijzing, is het van belang om het structurele EMU-saldo te corrigeren voor grootheden die 
op de korte termijn wel, maar op de lange termijn niet van belang zijn. 
 
De correctie voor de aardasbaten geschiedt omdat deze baten tijdelijk zijn vanwege de 
eindigheid van de gasvoorraad. De correctie voor de (netto) renteuitgaven leidt er toe dat de 
primaire begrotingssaldi worden vergeleken. Dit heeft een aantal voordelen: 
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− (korte termijn) Fluctuaties in de rentevoet hebben hierdoor geen invloed op het houdbare 
saldo. 

− Er wordt recht gedaan aan het bijzondere karakter van de rente-uitgaven. In tegenstelling 
tot andere overheidsuitgaven hebben veranderingen in de omvang van de rentebetalingen 
(gegeven een beleid gericht op schuldvermindering) een kleine invloed op de 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën.  

− Een (zeer) lage rente is op de lange termijn niet gunstig voor evenwichtige 
overheidsfinanciën. Bij een lage rente zal schuldaflossing relatief weinig ruimte 
vrijspelen voor het opvangen van de kosten van de vergrijzing. Bij een laag 
beleggingsrendement zullen pensioenfondsen met hogere pensioenpremies moeten 
rekenen, zonder dat dit leidt tot hogere pensioenen. Voor de overheid leidt dit tot 
structurele tegenvallers in de loon- en inkomstenbelasting (aftrekbaarheid 
pensioenpremies). Door de rentebetalingen buiten het EMU-saldo te houden, wordt voor 
dit effect gecorrigeerd.  

− Bij de netto rentebetalingen worden de rentelasten gesaldeerd met de door de overheid 
ontvangen rentebetalingen en dividenden. Deze niet-belastingmiddelen kunnen op korte 
termijn sterk fluctueren, zonder dat dit gevolgen heeft voor de houdbaarheid op langere 
termijn. 

 
 
Tabel 5.1 laat zien wat de relatie is tussen het structurele EMU-saldo en het robuuste 
primaire EMU-saldo in 2011. De benodigde ‘robuuste’ inspanning (waarbij geen 
gebruik wordt gemaakt van eventuele meevallers in rentebetalingen, aardgasbaten en 
rente- en dividendontvangsten) bedraagt dan 11 miljard euro in 201126.  
 
Tabel 5.1 – Structureel EMU-saldo en robuust primair EMU-saldo (2011; %bbp) 
 
 Ruimtesom bij 

ongewijzigd beleid 
Houdbaar pad 
vergrijzingsstudie 

Verschil 
(houdbaar – 
feitelijk) 

 
Structureel EMU-saldo  

 
0 

 
3 

 
3 

Rentebetalingen (+) 2¼ 1½ -¾ 
Primair EMU-saldo 2¼ 4½ 2 
Aardgasbaten (-) 1½ 1¼ -¼ 
Rente- en dividendontvangsten (-) 1 1¼ ¼ 
Robuust primair EMU-saldo 0 2 2 
 
Bron: CPB (2006), Boekhoudkundige berekening budgettaire ruimte 2008-2011, CPB Document 118. 
 
Op het oog is de robuuste inspanning dus kleiner dan de benodigde structurele 
inspanning. Daar staat tegenover dat de robuuste inspanning ook harder is, omdat 
(tijdelijke) meevallers in de renteuitgaven en/of aardgasbaten voortaan buiten 
beschouwing moeten blijven. Beleidsmakers zullen de benodigde aanpassing dus 

                                                 
26  De Studiegroep Begrotingsruimte gaat in haar twaalfde advies Vergrijzing en houdbaarheid (2006) voor 2011 uit 

van een structureel EMU-saldo van -1% bbp (in plaats van de 0% van het CPB). Dat komt vooral doordat de 
studiegroep in de ruimtesom de technische veronderstelling opneemt dat er voor 4 miljard euro aan zorgpremies 
wordt gecompenseerd. Om in 2011 op het houdbare pad uit te komen (het robuuste primaire EMU-saldo van 
2,0% bbp) is dan geen taakstelling van 11 miljard nodig (CPB), maar van 15 miljard euro (11 + 4 miljard). 
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moeten vormgeven via maatregelen die ook op de lange termijn zoden aan de dijk 
zullen zetten. 
 
De raad onderkent de wenselijkheid om het structurele EMU-saldo te corrigeren voor de 
(netto) rentebetalingen en de aardgasinkomsten. Deze aangepaste indicator geeft 
inderdaad een beter beeld van de inspanning die nodig is om de overheidsfinanciën in 
het licht van de vergrijzing op een evenwichtig pad te brengen.  
Het lijkt evenwel minder gelukkig om hiervoor een nieuw begrip (voluit: het structurele 
primaire robuuste EMU-saldo) te introduceren. Dit zal de publieke discussie niet ten 
goede komen. Volgens de raad is het duidelijker om uit te blijven gaan van het 
structurele EMU-saldo en dit saldo in het licht van de vergrijzing te schonen voor de 
(netto) renteuitgaven en aardgasbaten. 
 
De in tabel 5.1 genoemde cijfers in de eerste kolom zijn overigens inmiddels 
achterhaald. Officiële geactualiseerde cijfers zijn niet tijdig beschikbaar voor de 
afronding van de witte versie van dit advies. In de definitieve versie, die na Prinsjesdag 
zal worden afgerond, wordt hier wel gebruik van gemaakt. 
 
Veronderstellingen achter de vergrijzingssommen 
Aan de vergrijzingssommen ligt een groot aantal veronderstellingen ten grondslag. Hier 
kleven de nodige onzekerheden aan. De sommen moeten dan ook niet gezien worden als 
voorspellingen, maar eerder als simulaties van wat er gebeurt bij ongewijzigd beleid, 
welke inspanning vereist is om te voorkomen dat de overheidsfinanciën onbeheersbaar 
worden en welke beleidsopties hiervoor gekozen kunnen worden. Dit alles op basis van 
een zo goed mogelijke inschatting van de ontwikkeling van relevante economische 
variabelen. 
 
De raad begrijpt dat er bij de gehanteerde veronderstellingen soms min of meer 
arbitraire keuzes moeten worden gemaakt. Maar bij dit type berekeningen gaat het 
vooral om het bepalen van de ordegrootte van de problematiek. Daarom beschouwt hij 
de uitkomsten van de vergrijzingssommen als de best mogelijke inschatting van de 
kosten van vergrijzing en daarmee als een belangrijk ijkpunt voor de aanbevelingen in 
dit advies. 
 
5.2.2 Maatregelen voor een evenwichtig pad 
 
Voorkeur voor een mix van maatregelen 
Er staan in beginsel drie wegen open om de overheidsfinanciën in het licht van de 
vergrijzing op een evenwichtig pad te brengen. De eerste weg is om via 
draagvlakversterking de toekomstige overheidsinkomsten te verhogen. De tweede weg 
betreft beleidswijzigingen die de toekomstige vergrijzingsgerelateerde uitgaven 
beperken dan wel een bredere grondslag voor de financiering ervan opleveren. De derde 
weg houdt in dat de vergrijzingsopgave wordt geadresseerd door te sparen door middel 
van het realiseren van een structureel EMU-overschot.   
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De raad is van mening dat in de komende kabinetsperiode al een mix van maatregelen 
moet worden genomen om de vergrijzingslasten op te vangen:  
− Draagvlakversterking door een hogere arbeidsparticipatie in het algemeen en van 

vrouwen, ouderen en mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in het 
bijzonder. 

− Wijziging van de vergrijzingsgerelateerde instituties AOW en zorg met het oog op 
een verbreding van de financieringsgrondslag en beperking van de 
vergrijzingsgerelateerde uitgaven .  

− Een streefsaldo voor het structurele EMU-saldo van 0,5% bbp in 2011. 
 
Waarom een mix van maatregelen? 
Er zijn twee redenen om met een mix van maatregelen de vergrijzingslasten op te 
vangen.  
Ten eerste omdat een dergelijke benadering tot een evenwichtige lastenverdeling tussen 
jong en oud leidt, zoals de raad in zijn advies Van alle leeftijden (2005) heeft 
uiteengezet. Van de toekomstige jongere (werkende) generaties wordt een bijdrage 
verwacht aan de versterking van het economisch draagvlak van de collectieve 
voorzieningen die voor ouderen van belang zijn. Om de jongeren niet te veel te belasten, 
wordt met name een groter beroep gedaan op de solidariteit binnen de generatie 
ouderen.  
Een tweede reden is dat een mix van maatregelen ook meer kans van slagen heeft en de 
risico’s spreidt. Hoewel de raad bij de mix het accent vooral wil leggen op 
draagvlakverbreding - de beleids- en investeringsagenda in dit advies is hierop geënt – 
onderkent hij ook dat het weinig realistisch is om er vanuit te gaan dat hiermee de hele 
vergrijzingslast kan worden opgevangen (zie kader). Daarom zal het ook nodig zijn om 
de toekomstige vergrijzingsgerelateerde uitgaven te beperken en verder te gaan met het 
verminderen van de staatsschuld, wat de lasten voor toekomstige generaties vermindert.  
 
 
Arbeidsparticipatie kan het niet alleen 
 
Een deel van de vergrijzingslast kan worden opgevangen door een grotere arbeidsdeelname. De 
omvang van de vergrijzingslast zelf verandert hierdoor echter nauwelijks. Een hogere 
arbeidsdeelname maakt wel het draagvlak voor het opvangen van de vergrijzingslast breder. Het 
onderstaande licht de onderliggende mechanismen toe. 
 
Een hogere arbeidsdeelname leidt tot een groter nationaal inkomen. Het CPB veronderstelt dat 
bij ongewijzigd beleid het deel van de collectieve uitgaven waarvan het gebruik niet kan worden 
toegerekend aan individuele burgers, zoals veiligheidsuitgaven, meegroeit met het nationaal 
inkomen, of anders gezegd dat deze uitgaven als aandeel van het nationaal inkomen in de loop 
van de tijd constant blijven. Dit impliceert dat een hogere arbeidsdeelname via de verhoging van 
het nationaal inkomen ook leidt tot hogere overheidsuitgaven. Hierdoor lekt een deel weg van 
het gunstige effect van de hogere arbeidsdeelname.  
 
De effectiviteit van een hogere arbeidsdeelname voor het opvangen van de vergrijzingslasten 
wordt verder beperkt doordat de instrumenten om de arbeidsdeelname te bevorderen geld 
kunnen kosten. Voorbeelden hiervan zijn collectieve uitgaven voor kinderopvang en de 
sluitende aanpak.  
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Tot slot is bij de vergrijzingssommen al rekening gehouden met een toekomstige stijging van de 
arbeidsdeelname doordat de arbeidsdeelname van de jongere cohorten vrouwen stijgt en door de 
wijziging in de arbeidsongeschiktheidsregeling en in de vroegpensioenregelingen. Een verdere 
verhoging van de arbeidsdeelname vraagt daarom om substantiële beleidswijzigingen die niet 
gratis en pijnloos kunnen zijn. Dit stelt grenzen aan het exclusief inzetten op het 
arbeidsdeelname-instrument.  
 
De conclusie is dat een hogere arbeidsdeelname dus kan helpen bij het opvangen van de 
vergrijzingslasten, maar het is weinig realistisch om er vanuit te gaan dat hiermee de totale 
vergrijzingslast kan worden opgevangen. Daarom zijn ook andere maatregelen nodig zoals 
aanpassing van de vergrijzingsgerelateerde instituties. 
 
Bronnen: SER-advies EU en Vergrijzing, (02/02, pp. 39-42). SER-advies Van alle leeftijden (05/02, p. 
178).; Studiegroep Begrotingsruimte (2006) Vergrijzing en houdbaarheid, Den Haag, pp. 27-28.  
 
 
Wat houdt de voorgestelde mix van maatregelen in? 
De raad adviseert het komende kabinet de mix van instrumenten als volgt samen te 
stellen: 
 
1. Maatregelen die moeten leiden tot een groter draagvlak 
De helft van de totale vergrijzingslast wil de raad via het participatiespoor opvangen. 
Dit is een zeer ambitieuze inzet. De SER ziet mogelijkheden voor een generieke 
verhoging van de participatie. Meer in het bijzonder valt er aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt, bij vrouwen, bij allochtonen en bij ouderen nog veel winst te boeken.  
 
Het CPB heeft in een eerste vingeroefening berekend dat het streven om de helft van de 
vergrijzingslast op te vangen via een hogere participatie een arbeidsparticipatie van 80 
procent (in personen) vereist. Vergeleken met het huidige niveau impliceert dit een 
toename van 8 procentpunt. Hiermee komt de arbeidsdeelname in personen uit boven 
het Zweedse niveau, dat bij participatieramingen vaak als referentie wordt gebruikt. Dit 
is dus een zeer ambitieuze inzet. Deze verkenning wordt in paragraaf 5.2.3 nader 
toegelicht. Bij een nadere uitwerking van deze doelstelling zal worden nagegaan wat 
een en ander impliceert voor de na te streven participatie in arbeidsjaren. 
 
De raad wil zich committeren aan het behalen van de doelstelling om de helft van 
vergrijzingslast op te vangen via een hogere participatie. Zoals in hoofdstuk 3 is 
aangegeven is daarvoor een uitbouw nodig van de participatiepijler. In paragraaf 5.2.3 
komt hij hier nog op terug. De raad is voornemens om de voortgang bij het behalen van 
zijn doelstelling met betrekking tot de arbeidsparticipatie kritisch te volgen en wanneer 
nodig nieuw beleid voor te stellen om op koers te blijven. 
 
De raad roept het komende kabinet op deze beleidsrichting te steunen. Hij geeft daarbij 
in overweging hem om een gericht advies te vragen over de instrumenten die op 
middellange termijn moeten worden ingezet om de ambitieuze participatiedoelstelling te 
halen en gelijktijdig de overheidsfinanciën op een evenwichtig pad te brengen.  
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2. Maatregelen die moeten leiden tot beperking van de vergrijzingsgerelateerde 
uitgaven en verbreding van de financieringsgrondslag 
Hierbij denkt de SER met verwijzing naar zijn advies Van alle Leeftijden (05/02) vooral 
aan de geleidelijke uitbreiding van de AOW-financiering uit de algemene middelen (of 
fiscalisering). Zoals vermeld in paragraaf 3.3.3 stelt de raad voor dat in de komende 
kabinetsperiode nieuwe stappen worden gezet in het perspectief van een volledige 
fiscalisering van de AOW27. Berekeningen van het CPB laten zien dat dit inderdaad een 
substantieel onderdeel kan uitmaken van de inspanning die nodig is om de 
overheidsfinanciën op een evenwichtig pad te brengen.  
De vormgeving van genoemde fiscalisering moet op zodanige wijze geschieden dat 
naast actieven (65-minners) ook AOW-gerechtigden een evenredige bijdrage leveren 
aan de financiering van de toename van de AOW-lasten; dit zou echter niet moeten 
gelden voor personen met alleen een AOW-uitkering of voor personen met een AOW-
uitkering én een klein aanvullend pensioen/inkomen. 
 
Volgens de raad is het verder van groot belang om in de komende kabinetsperiode een 
maatschappelijk debat te voeren over de beheersbaarheid en financierbaarheid van de 
zorgkosten. Het gaat dan onder meer om de vergrijzingsgevoelige kosten van de 
wooncomponent in de AWBZ. Overigens wordt de stijging van de totale zorgkosten 
maar ten dele bepaald door de vergrijzing. Dat is al duidelijk zichtbaar in de ramingen 
voor de zorgkosten in de komende kabinetsperiode. In paragraaf 5.2.4 gaat de raad 
hierop verder op in. 
 
Ten slotte sluit de raad niet uit dat er op termijn ruimte kan zitten tussen de verdiende 
lonen en de contractlonen (het aangrijpingspunt voor de WKA). Als dit het geval is, dan 
zal dat leiden tot een minder snelle groei van de AOW-uitgaven als percentage van het 
bbp en daarmee ook tot een kleinere vergrijzingslast. 
 
3. Structureel begrotingsoverschot van 0,5 procent bbp in 2011 
Naast de hierboven genoemde maatregelen wil de raad streven naar een structureel 
begrotingsoverschot van 0,5 procent van het bbp in 2011. Een dergelijk overschot is ook 
nodig voor de verplichtingen die voortvloeien uit het Groei- en Stabiliteitspact.  
 
De raad signaleert dat genoemde saldodoelstelling waarschijnlijk lager zal uitvallen 
indien deze wordt gecorrigeerd voor renteuitgaven en aardgasbaten (het zogenoemde 
robuuste primaire saldo). Zie tabel 5.2.  
 

                                                 
27  Het raadslid benoemd door MHP heeft dit voorstel niet onderschreven. 
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Tabel 5.2 – Het structurele en vergrijzingsrelevante EMU-saldo in 2007 en 2011 
 
 2007 

(feitelijk) 
2011 
 

   
Structureel EMU-saldo (% bbp) -¼ 0,5 (doelstelling SER) 
Structureel EMU-saldo geschoond voor renteuitgaven 
en aardgasbaten (% bbp) 

-½ 0* 

* Volgens de huidige inzichten komt een structureel EMU-overschot van 0,5% in 2011 overeen 
met een geschoond saldo van nul. 
Bron: SER-secretariaat 
 
Bij een structureel saldo van ten minste 0,5 procent in 2011 zal het voor de vergrijzing 
relevante saldo (structureel geschoond voor renteuitgaven en aardgasopbrengsten) naar 
verwachting 2 procentpunt lager uitvallen dan nodig is om op evenwichtige 
overheidsfinanciën uit te komen. Dit impliceert dat de eerder in tabel 5.1 gesinaleerde 
vergrijzingsproblematiek (een benodigde aanpassing ter grootte van 2 procent bbp) in 
2011 niet zou zijn afgenomen.  
Niettemin ondergaat het EMU-saldo tot 2011 als gevolg van de door de SER gekozen 
doelstelling wel degelijk een verbetering. Het structurele saldo verbetert van een klein 
tekort in 2007 naar een overschot van 0,5 procent van het bbp in 2011. Geschoond voor 
renteuitgaven en aardgasbaten (het vergrijzingsrelevante saldo) wordt het aanvankelijke 
tekort 0,5 procent bbp in 2007) tegen 2011 weggewerkt. Een verdere verbetering van dit 
saldo na 2011 kan nodig zijn om langs de derde weg van het creëren van 
begrotingsoverschotten te sparen voor de financiering van de vergrijzing. 
 
Is dit pakket van maatregelen voldoende voor het opvangen van de vergrijzingslasten?  
De raad denkt dat het bovenstaande pakket van maatregelen voldoende is om de 
inspanning ter grootte van 2 procent bbp te leveren die nodig is om de vergrijzingslast 
op te vangen. Een indicatie hiervoor vormen de berekeningen die voor de Studiegroep 
Begrotingsruimte zijn gemaakt. Deze laten zien dat met de fiscalisering van de AOW 
een inspanning kan worden geleverd van 0,7 procent bbp. Verder kan individualisering 
van de algemene heffingskorting ook 0,7 procent bbp opleveren. In paragraaf 5.2.3 gaat 
de raad nader in op (de effecten van) beide beleidsopties. 
 
De vraag of de bovengenoemde opbrengsten volledig ‘ingeboekt’ mogen worden hangt 
af van de dekking en omvang van de kosten die gemoeid zijn met overgangstermijnen, 
compensaties en flankerend beleid. Hierdoor zal mogelijk een deel van de beoogde 
besparingen (aanvankelijk) niet tot stand komen. Bij het toepassen van 
overgangsmaatregelen zal uiteindelijk de volledige besparing worden gerealiseerd. Bij 
permanente compensaties is dit duidelijk niet het geval. De SER vindt dat via 
fiscalisering van de AOW en individualisering van de algemene heffingskorting voor 1 
procent bbp aan dekking van de vergrijzingsproblematiek moet worden gevonden. 
 
Zoals hiervoor aangegeven wil de SER in de tweede plaats via draagvlakverbreding de 
helft van vergrijzingsproblematiek adresseren. De raad introduceert hiervoor een 



 95

ambitieuze participatiedoelstelling als nieuw beleidsanker (zie eerder). Bij de benodigde 
stijging van de arbeidsparticipatie wil de raad zich vooral richten op vrouwen, 
allochtonen, ouderen en personen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Hij stelt voor 
daartoe onder meer via de participatiepijler een breed pakket van maatregelen in te 
zetten. 
 
In de derde plaats acht de SER het mogelijk dat langs de weg van het begrotingssaldo 
een bijdrage wordt geleverd, zij het dat dit in 2011 mogelijk nog niet voldoende zal zijn 
(zie hiervoor). 
 
In de vierde plaats wijst de SER op de hiervoor gemaakte opmerkingen ten aanzien van 
de toepassing van de WKA en de beheersing en draagvlakverbreding bij de financiering 
van de zorguitgaven.  
 
Al met al concludeert de SER dat er met dit beleidspakket afdoende mogelijkheden zijn 
om adequaat op de vergrijzingsproblematiek te anticiperen.Wanneer na uitwerking en 
doorrekening van het pakket van maatregelen mocht blijken dat dit nog onvoldoende is 
om de vergrijzingslasten op te vangen, dan zal voor de periode na 2011 moeten worden 
bezien welke extra maatregelen noodzakelijk zijn en wanneer deze het best kunnen 
worden genomen. 
 
In paragraaf 5.2.3 worden de voorgestelde maatregelen om het draagvlak te versterken 
en de toekomstige overheidsuitgaven te beperken verder toegelicht. Paragraaf 5.3.2 licht 
het streefsaldo voor het EMU-saldo in 2011 toe. 
 
5.2.3 Na te streven participatiedoelstellingen  
 
Waarom een nadruk op hogere participatie? 
Een hogere participatie is zowel nodig om het draagvlak voor de financiering van 
collectieve uitgaven te verbreden alsook voor het opvangen van de bredere macro-
economische gevolgen van vergrijzing. Door de vergrijzing komen er relatief meer 
consumenten en minder producenten. Voor persoonlijke diensten geldt dat deze niet 
eenvoudig uit het buitenland betrokken kunnen worden waardoor een druk op de prijzen 
en lonen ontstaat. Om aan de verwachte toename van de vraag naar persoonlijke 
arbeidsintensieve dienstverlening tegemoet te komen moeten er bijvoorbeeld wel 
‘voldoende handen aan het bed’ beschikbaar zijn. De raad verwijst in dit verband naar 
zijn advies Voorkomen arbeidsmarktknelpunten collectieve sector (06/04). 
 
SER-participatiedoelstellingen 
De SER wil de helft van de totale vergrijzingslast opvangen via een hogere participatie. 
Het CPB is gevraagd om bij benadering aan te geven hoeveel arbeidsparticipatie 
hiervoor nodig is. Het blijkt dat ten opzichte van het in de vergrijzingssommen 
gehanteerde basispad de gemiddelde arbeidsparticipatie 5 procentpunt hoger moet 
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uitkomen28. De arbeidsparticipatie gemeten in personen zou daarmee in 2040 op 80 
procent uitkomen in plaats van 75 procent. In vergelijking met de huidige situatie 
impliceert dit een stijging van 8 procentpunten (zie tabel 5.3). Verondersteld is dat de 
stijging ten opzichte van het basispad vanaf 2006 in tien jaar tijd wordt gerealiseerd. 
Verder dat de gemiddelde stijging van de participatiegraad ontstaat door een stijging 
van de participatiegraad van vrouwen in de leeftijd 20-54 jaar met 5,5 procentpunten, 
van mannen in dezelfde leeftijdsgroep van 3 procentpunten en van oudere werknemers 
(mannen en vrouwen) met 7 procentpunten. Benadrukt moet worden dat er in de 
berekeningen geen nieuw beleid is ingeboekt en er dus ook geen rekening is gehouden 
met extra kosten of baten van dit beleid waarmee de participatiedoelstelling zou moeten 
worden gerealiseerd. Het onderstaande kader geeft een toelichting op de CPB-
berekening.  
 
Tabel 5.3 – Feitelijke, veronderstelde en benodigde arbeidsparticipatie in het licht van de SER-
participatiedoelstellingen  
 
 1995 2006 Veronderstelde in 

basispad vergrijzings-
sommen (2040) 

Benodigd voor  
realiseren SER- 
doelstelling opvang 
vergrijzingslasten 

Gemiddelde  67 72 75 80 
Vrouwen 20-54 59 70 74 79,5 
Mannen  20-54 88 89 89 92 
Ouderen 55-64 27 43 51 58 
 
Bron: CPB. 
Toelichting: zie onderstaande kader. 
 
 
Toelichting CPB-berekeningen benodigde arbeidsparticipatie 
 
Het CPB heeft berekend hoeveel arbeidsparticipatie nodig is om de helft van de 
vergrijzingsopgave te adresseren. Er bestaat wiskundig gezien een oneindig aantal 
mogelijkheden om deze doelstelling te realiseren. Het CPB heeft gerekend met de volgende 
combinatie: 
− een verhoging van de participatie bij vrouwen van 20-54 met 5,5 procentpunt;  
− idem bij mannen van 20-54 jaar met 3,0 procentpunt;  
− idem bij 55-64-jarigen met 7 procentpunt. 
 
De stijging van de participatie bij vrouwen, mannen en ouderen leidt tezamen tot een stijging 
van de gemiddelde arbeidsparticipatie met 5 procentpunt.  
 
Verondersteld is dat de stijging ten opzichte van het basispad vanaf 2006 in tien jaar tijd wordt 
gerealiseerd. 
  

                                                 
28  In de cijfers is verondersteld dat overheidsuitgaven (uitgezonderd onderwijs en zorg) meegroeien met het bbp. 

Als deze veronderstelling wordt losgelaten (wellicht met uitzondering van ontwikkelingssamenwerking), dan zal 
een groter deel van de participatiewinst ingezet kunnen worden voor het opvangen van de kosten van vergrijzing. 
In dat geval zou ook een iets lagere participatiedoelstelling kunnen volstaan. 
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Bij bovenstaande som zijn wel enkele belangrijke kanttekeningen te maken. Allereerst gaat het 
om een benadering aangezien noodgedwongen is verondersteld dat de extra participanten 
dezelfde arbeidsmarktkarakteristieken hebben als diegenen die nu al op de arbeidsmarkt 
participeren. Daarnaast zijn de participatieverhogingen 'gratis'. Er is geen beleid ingeboekt en 
dus ook geen rekening gehouden met extra kosten of baten van dit beleid waarmee de 
participatiedoelstelling zou moeten worden gerealiseerd. Dit geeft de varianten een vrij 
technisch karaker. 
 
Bron: CPB. 
 
 
De benodigde stijging van de participatie van vrouwen en ouderen lijkt in het licht van 
de stijging die tussen 1995 en 2006 is opgetreden niet onrealistisch. Daarbij moet wel 
worden bedacht dat de participatiegraad voor vrouwen en ouderen in 1995 op een laag 
niveau lag. Een verdere stijging van de arbeidsparticipatie – voor vrouwen boven het 
Zweedse niveau dat door het CPB als referentie wordt gehanteerd – vereist dus een 
ambitieuze beleidsagenda29. In de vergrijzingssommen is er vanuit gegaan dat bij 
ongewijzigd beleid de arbeidsparticipatie van mannen tussen de 20 en 54 jaar 
nauwelijks meer toeneemt. Potentieel voor een verdere toename van de 
arbeidsdeelname van mannen ligt vooral bij de onderkant van de arbeidsmarkt en bij 
allochtonen30. Ook dit vraagt om een ambitieuze beleidsagenda. 
 
De raad wil op basis van de eerder bepleite adviesvraag graag nader ingaan op de wijze 
waarop de participatiedoelstelling kan worden gerealiseerd.  
 
Verhogen arbeidsparticipatie vrouwen  
Een belangrijk deel van de benodigde draagvlakversterking zal moeten komen van een 
flink hogere arbeidsparticipatie van vrouwen (zie uitgebreider in paragraaf 3.2.5). Bij 
ongewijzigd beleid (zoals in de vergrijzingssommen is verondersteld) zal dit er niet van 
komen. Er zal dan ook een stevige herijking van instituties nodig zijn om vrouwen ertoe 
te bewegen meer (uren) te gaan werken. Dit zal gevolgen moeten hebben voor de 
combineerbaarheid van werk- en zorgtaken en voor het fiscale stelsel (werk moet 
lonen). 
 
De raad kan zich voorstellen dat het individualiseren van de algemene heffingskorting 
op termijn een onderdeel kan uitmaken van de bedoelde institutionele herijking31. Bij 
het doorvoeren daarvan zal evenwel rekening moeten worden gehouden met de 
aanzienlijke koopkrachteffecten voor alleenverdienergezinnen. Daarnaast zullen de 
oudere generaties (die vaak aanzienlijke zorgtaken op zich hebben genomen) moeten 
worden ontzien. Dat kan door het individualiseren van de heffingskorting geleidelijk in 
te voeren dan wel in eerste instantie te beperken tot jongere leeftijdsgroepen. 

                                                 
29  Een alternatief voor het inschakelen van meer personen op de arbeidsmarkt is het vergroten van de 

arbeidsparticipatie in uren door bijvoorbeeld grotere deeltijdbanen. In het door het CPB gehanteerde model leidt 
een verandering van het aantal gewerkte uren tot extra weglekeffecten omdat b.v. de WW- en de WAO-uitkering 
gekoppeld zijn aan aan het laatstverdiende loon (en daarmee ook aan de arbeidsduur).   

30  Vergelijk het GE-scenario voor het arbeidsaanbod op langere termijn in H. Roodenburg en D. van Vuuren (2004), 
Arbeidsaanbod in de lange-termijn scenario’s voor Nederland, CPB Document 71, p. 22-23. 

31  Het CNV heeft dit voorstel niet onderschreven.  
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Verder is van belang dat gezinnen de keuze blijven houden om hun eigen zorgtaken al 
dan niet uit te besteden.  
 
De raad wil benadrukken dat de arbeidsparticipatie van vrouwen vooral via positieve 
prikkels zal moeten worden gestimuleerd (zie paragraaf 3.2.5). In dit verband wijst hij 
naar de hoge marginale wig die deeltijdwerkers ervaren bij het uitbreiden van hun 
werkweek, mede door de inkomensafhankelijke kosten van kinderopvang.  
Een tweede aanknopingspunt is vergroting van de toegankelijkheid en de kwaliteit van 
de kinderopvang, zodat ouders een minder hoge drempel ervaren bij de keuze hun 
kinderen in professionele kinderopvang onder te brengen. Hier ligt overigens ook een 
relatie met de investeringen in voorschoolse educatie als onderdeel van de mlt-
investeringsagenda (zie paragraaf 2.4.1). 
Een derde aanknopingspunt is het verder verlagen van de kosten van eenvoudig 
huishoudelijk werk. Dit kan ook van belang zijn voor de arbeidsmarktpositie van lager 
opgeleiden op de langere termijn. In dit verband herhaalt de raad dat het uitbesteden van 
huishoudelijke arbeid de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt 
vergroot en het voor hoger opgeleiden mogelijk maakt meer tijd aan betaalde arbeid te 
besteden (zie paragraaf 3.2.5). 
Een vierde aanknopingspunt is te bezien hoe werkgevers kunnen worden gestimuleerd 
om grotere deeltijdbanen aan te bieden. 
 
De raad realiseert zich dat de bedoelde herijking van instituties op verschillende 
terreinen moet aangrijpen en dus om een lange adem vraagt. Een dergelijke herijking zal 
evenwel nodig zijn om tijdig de overgang te kunnen maken van een verzorgingsstaat 
naar een kennis- en participatiemaatschappij.  
 
Verhogen arbeidsparticipatie ouderen  
Voor het verhogen van de arbeidsparticipatie van ouderen zijn al de nodige 
institutionele hervormingen ingezet (zie paragraaf 3.2.5). De raad heeft de indruk dat de 
recente wijzigingen op het gebied van het vroegpensioen en het ouderdomspensioen (de 
overgang van eindloon naar middelloon) op de lange termijn een groter effect zullen 
sorteren op de uittredingsbeslissing van oudere werknemers. Bij een lager opgebouwd 
pensioenvermogen zullen ouderen immers een prikkel ervaren om langer door te 
werken. Dit geldt temeer als de arbeidsmarkt voor oudere werknemers beter gaat 
functioneren, in overeenstemming met de aanbevelingen van dit advies. 
 
Naast de aanpassingen in de aanvullende pensioenregelingen is er nog een andere 
trendbreuk van invloed als gevolg van de regeling van de AOW-toeslag. In de komende 
jaren zullen werknemers die met pensioen gaan dat in toenemende mate vanuit een 
tweeverdienerssituatie doen en veel minder vanuit een alleenverdienerspositie. 
Tweeverdieners profiteren niet van de inkomensvooruitgang die alleenverdieners wel 
kennen als de niet-verdiende partner 65 jaar wordt en een eigen AOW-uitkering 
ontvangt. Ook ontvangen zij geen AOW-toeslag als de partner die jonger is dan 65 jaar 
een eigen inkomen heeft. Derhalve is de pensioenopbouw van tweeverdieners lager dan 
die van alleenverdieners gerelateerd aan het inkomen dat werd verdiend voor de 
pensionering. Lang niet alle tweeverdieners hebben zich hiertegen gewapend door bij te 
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sparen. Verwacht mag worden dat dit een opwaartse invloed zal hebben op de 
uittredingsleeftijd. 
 
De raad acht het wel zinvol om met betrekking tot de groei van de arbeidsparticipatie 
van ouderen de vinger aan de pols te houden. Als deze dreigt te stagneren, dan zal 
aanvullend beleid nodig zijn om de ambities van dit advies waar te maken.  
 
Verhoging participatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt 
De raad wil de participatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt bevorderen door de 
bestaande arbeidskorting te vervangen door een arbeidskorting gericht op de lagere 
inkomens. De raad acht dit overigens uitsluitend verantwoord als deze vervanging 
gepaard gaat met een verlaging van de marginale tarieven en schaalverlenging voor de 
midden- en hogere inkomens. Dit moet leiden tot een evenwichtige 
inkomensontwikkeling. Hiervoor kan het verschil tussen de kosten voor de bestaande 
arbeidskorting (8,4 miljard euro in 2007) en de inkomensafhankelijke arbeidskorting 
worden gebruikt32. Daarnaast zou ook een deel van de budgettaire ruimte in de komende 
kabinetsperiode voor deze drukverlaging kunnen worden gereserveerd (zie paragraaf 
5.3). Op deze manier kan worden voorkomen dat het schrappen van de bestaande 
generieke arbeidskorting tot hogere marginale tarieven leidt en daarmee langer werken 
en scholingsinspanningen ontmoedigt. Door middel van deze drukverlaging worden 
burgers grosso modo gecompenseerd voor de stijgende zorgkosten (zie verder paragraaf 
5.3.2). De effecten van een arbeidskorting gericht op de lage inkomens in combinatie 
met tariefsverlaging hangen sterk af van de precieze vormgeving van het voorstel. Een 
en ander dient daarom nog nader te worden uitgewerkt. 
 
5.2.4 Aanpassing van de vergrijzingsgerelateerde instituties: AOW en zorg 
 
Fiscalisering AOW-uitgaven en AOW-leeftijd 
Zoals vermeld in paragraaf 5.2.2 zal draagvlakversterking niet het hele probleem met 
betrekking tot het opvangen van de vergrijzing kunnen oplossen. Een deel van de 
aanpassingslast zal moeten komen van wijzigingen van vergrijzingsgevoelige instituties 
met het oog op een beperking van de vergrijzingsgerelateerde uitgaven. Met betrekking 
tot de AOW staat een aantal mogelijkheden open.  
 
De raad heeft een sterke voorkeur voor het verbreden van het draagvlak voor de AOW-
uitgaven. In zijn advies Van alle leeftijden (05/02) heeft hij zich uitgesproken voor het 
geleidelijk fiscaliseren van de AOW33 (zie ook paragraaf 3.3.3) en nu bepleit dat in de 
komende kabinetsperiode nieuwe stappen worden gezet in het perspectief van een 
volledige financiering van de AOW uit de algemene middelen. Uitgangspunt hierbij is 
het streven naar een evenwichtige ontwikkeling van het netto-inkomen van alle 
inkomenscategorieën en een evenwichtige welvaartsontwikkeling tussen en binnen de 

                                                 
32  Ter illustratie: de variant van de inkomensafhankelijke arbeidskorting die wordt geanalyseerd in R.A. de Mooij 

(2006), Reinventing the welfare state, kost 3 ¾ miljard euro, zodat per saldo iets meer dan 4 ½  miljard euro kan 
worden gebruikt voor marginale tariefsverlaging ter compensatie van de midden- en hoge inkomens.  

33  Het raadslid benoemd door MHP heeft dit voostel niet onderschreven. 
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verschillende generaties. In paragraaf 3.3.3 heeft de raad ook voorwaarden 
geformuleerd voor de vormgeving van de geleidelijke fiscalisering van de AOW.  
Berekeningen van het CPB laten zien dat dit inderdaad een substantieel onderdeel kan 
uitmaken van de inspanning die nodig is om de overheidsfinanciën op een evenwichtig 
pad te brengen. 
 
Een tweede mogelijkheid is om de AOW-uitkeringen geleidelijk te verlagen, 
bijvoorbeeld door het loslaten van de koppeling aan de contractlonen in de marktsector. 
Dit zou op termijn aanzienlijke besparingen opleveren. De raad wijst deze optie 
evenwel van de hand, omdat ouderen van een AOW-uitkering fatsoenlijk moeten 
kunnen rondkomen. Daarom pleit hij voor het onverkort toepassen van de Wet 
koppeling met afwijkingsmogelijkheden (WKA), zoals ook in paragraaf 1.3 is 
aangegeven.  
Voorzover er ruimte zit tussen de verdiende lonen en de contractlonen (het 
aangrijpingspunt voor de WKA), zal dit overigens leiden tot een minder snelle groei van 
de AOW-uitgaven als percentage van het bbp en daarmee ook tot een kleinere 
vergrijzingslast. 
 
Een derde mogelijkheid is het verhogen van de AOW-leeftijd. De raad verwijst in dit 
verband naar paragraaf 1.5 voor zijn opvatting hierover. Op zich laten berekeningen van 
het CPB zien dat verhoging van de AOW-leeftijd inderdaad een substantiële besparing 
oplevert. Daar staat tegenover dat het effect in termen van extra arbeidsparticipatie – 
ook op de middellange termijn– zeer gering zal zijn, gelet op de bijzonder lage 
arbeidsparticipatie van 64-jarigen. Daarom wil de raad op de middellange termijn eerst 
alles op alles zetten om de arbeidsparticipatie van 55-64-jarigen substantieel te 
verhogen. 
 
Hoe om te gaan met de toenemende zorguitgaven? 
De CPB-projecties van de zorguitgaven houden alleen rekening met de demografisch 
bepaalde oploop van de zorgkosten. Hierdoor wordt de mogelijke toekomstige oploop 
waarschijnlijk substantieel onderschat. Uit de projecties voor de komende 
kabinetsperiode blijkt bijvoorbeeld dat slechts een relatief klein deel van de oplopende 
kosten (circa een kwart) rechtstreeks toe is te schrijven aan demografische 
ontwikkelingen. Het grootste deel van de kostenstijging hangt samen met de 
veronderstelde welvaartsgroei, die een grotere vraag naar hoogwaardige zorg oproept. 
De technologische vooruitgang en de relatief lage arbeidsproductiviteitsgroei in de 
medische zorg (Baumol-effect) zijn de belangrijkste onderliggende krachten. Naar de 
mate waarin medisch meer mogelijk is en het welvaartsniveau stijgt, zal de vraag naar 
kwalitatief hoogwaardige zorg in een vergrijzende samenleving substantieel toenemen. 
De kostenstijging die hiervan het gevolg is drukt op de ontwikkeling van de 
arbeidskosten als gevolg van de werkgeverspremie en op de inkomenspositie van 
burgers via de nominale premie. 
 
Volgens de raad is het van groot belang om over de problematiek van de zorgkosten in 
de komende kabinetsperiode een maatschappelijk debat te voeren. De stijging van de 
zorgkosten is om verschillende redenen problematisch (zie onderstaand kader). De 
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belangrijkste vraag is hoe tegen de achtergrond van de technologische vooruitgang en 
het grote belang dat mensen hechten aan goede medische voorzieningen de collectieve 
uitgaven voor de zorg toch beheersbaar blijven. Daarbij speelt ook de verdeling en de 
financiering van de oplopende zorgkosten een rol. Deze discussie zal duidelijk moeten 
maken wat Nederlanders op het gebied van zorg van de overheid verwachten. Conform 
zijn advies Naar een gezond stelsel van ziektekostenverzekeringen (00/12) is de raad van 
oordeel dat er in eerste instantie nog winst valt te behalen door een efficiëntere 
zorgverlening zonder dat van kwaliteitsverlies sprake hoeft te zijn, terwijl door een 
sterkere vraagsturing en meer concurrentie in de zorg de kosten nog kunnen worden 
gedrukt.  
 
Het voorgestelde maatschappelijke debat kan in beginsel twee uitkomsten opleveren. 
Een eerste mogelijkheid is dat burgers bereid zijn voor oplopende zorgpremies voor het 
publiek bekostigde basispakket te betalen en dat werknemers deze premies dus niet 
afwentelen in hogere loonkosten. Een tweede mogelijkheid is dat burgers grenzen 
stellen aan de hoogte van de zorgpremie en kostenbesparende maatregelen accepteren. 
Voor deze laatste positie doet de Raad voor Volksgezondheid en Zorg in zijn recente 
advies Zinnige en duurzame zorg suggesties voor te hanteren criteria.  
De kostenbesparende maatregelen zullen zich waarschijnlijk richten op het basispakket 
van de ZVW en de AWBZ en/of op een stringentere toepassing van het profijtbeginsel. 
Zo kunnen de mogelijkheden worden onderzocht om ouderen voor de wooncomponent 
in de AWBZ een bijdrage te laten betalen, die meer in overeenstemming is met 
‘gewone’ woonlasten buiten de AWBZ-voorziening.  
 
De raad wil aan de hand van een brede adviesaanvraag een bijdrage leveren aan het 
maatschappelijke debat over de beheersbaarheid, financiering en verdeling van de 
zorgkosten. De toekomst van de AWBZ is hierbij een belangrijk punt van aandacht34.  
 
 
Zijn toenemende zorgkosten wel een probleem? 
 
De vraag of geleidelijke premiestijgingen tot een veel hoger niveau echt bezwaarlijk zijn, kan 
worden beantwoord op basis van het rapport Gezondheidszorg in het licht van de toekomstige 
vergrijzing van de SER-Commissie Sociaal-Economische Deskundigen. Bij die beantwoording 
zijn verschillende aspecten in het geding: de maatschappelijke preferenties, de economische 
inpasbaarheid en de intergenerationele solidariteit. 
 
In de eerste plaats is het de vraag of de (collectief gefinancierde) zorguitgaven wel aansluiten bij 
de maatschappelijke preferenties en of de geleverde zorg doelmatig, effectief en van voldoende 
kwaliteit is. Indien dit het geval is, zullen de hogere zorguitgaven bijdragen tot 
welvaartsverhoging. 
 
Voor de economische inpasbaarheid – het tweede relevante aspect - is van belang dat de hogere 
(collectieve) zorglasten op een zodanige wijze worden verdeeld dat de negatieve economische 
neveneffecten zo beperkt mogelijk blijven. Dat geldt vooral voor de werking van de 
arbeidsmarkt. In de huidige financeringssystematiek worden de zorglasten voor een aanzienlijk 

                                                 
34  Zie de reactie van 9 juni 2006 van het tweede kabinet-Balkenende op het IBO-rapport over de toekomst van de 

AWBZ. 
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deel door de economisch actieve bevolking en de ondernemers gedragen. Op de langere termijn 
bestaat het risico dat de oplopende premielasten aanleiding gaan geven tot afwenteling in de 
loonkosten. Dit zou de wig vergroten met banenverlies aan de onderkant van de arbeidsmarkt.  
In dit verband is van belang dat de vergrijzingsgevoelige AWBZ-uitgaven via premieheffing 
over de eerste inkomensschijf worden gefinancierd. 
 
In de derde plaats is ook de intergenerationele solidariteit in het geding. Jongeren betalen meer, 
ouderen betalen minder dan zij kosten. Door het toenemende aantal ouderen zal het aantal 
mensen dat een relatief sterk beroep doet op de zorgvoorzieningen toenemen. Tegelijkertijd 
krimpt het aantal netto-betalers. Dit legt een steeds zwaardere druk op de intergenerationele 
solidariteit.  
 
Per saldo kunnen de economische inpasbaarheid en de (grenzen aan de) intergenerationele 
solidariteit leiden tot een betaalbaarheidsprobleem. De financiële kwetsbaarheid is grotendeels 
toe te schrijven aan de omslagelementen in de ziektekostenverzekeringen. Als één generatie 
aanzienlijk omvangrijker is dan de volgende generatie, dan is een toenemende 
solidariteitsoverdracht tussen generaties noodzakelijk. Voor zover dit als ongewenst wordt 
ervaren, ligt het voor de hand dat toekomstige ouderen een groter deel van de toenemende 
zorguitgaven zelf zullen dragen. Het maatschappelijk draagvlak hiervoor zal toenemen naarmate 
de financiële positie van de categorie ouderen in de loop der tijd verbetert.. 
 
Bron: SER (1999) Gezondheidszorg in het licht van de toekomstige vergrijzing, Commissie Sociaal-
Economische Deskundigen, Den Haag 
 
 
5.3 Uitdagingen voor de komende kabinetsperiode en het budgettaire beleid 
 
De SER beveelt het komende kabinet aan een begin te maken met de beleids- en 
investeringsagenda van dit advies en deze in te passen in zijn begrotingen. Het ligt dan 
ook voor de hand dat hij op hoofdlijnen aangeeft waar de benodigde ruimte gevonden 
kan worden en hoe deze kan worden aangewend. Het startpunt voor deze excercitie is 
de raming van de budgettaire ruimte bij ongewijzigd beleid in de komende 
kabinetsperiode.  
 
5.3.1 Budgettaire ruimte bij ongewijzigd beleid in een behoedzaam scenario 
 
Om de budgettaire ruimte te berekenen, heeft het CPB eerst een schatting gemaakt van 
de potentiële groei in de periode 2008-2011. Deze bedraagt 2 procent bbp per jaar en is 
de resultante van een groei van het arbeidsaanbod in arbeidsjaren (0,3 procent per jaar) 
en een groei van de arbeidsproductiviteit (1,7 procent per jaar). Om ervoor te zorgen dat 
bij een iets tegenvallende groei er niet gelijk hoeft te worden bezuinigd om 
inkomstentegenvallers te compenseren, wordt in het budgettaire beleid de laatste jaren 
uitgegaan van een voorzichtigheidsmarge van een kwart procent. Op basis van dit 
behoedzame scenario wordt de waarde van bijpassende macro-economische variabelen 
bepaald die voor een samenhangende (ruimte)berekening van belang zijn, zoals de 
evenwichtswerkloosheid, de groei van de lonen in de marktsector, de 
consumentenprijsindex etc. 
 
Voor de periode 2008-2011 is dus door het CPB uitgegaan van een voorzichtig 
trendmatige groei van 1¾ procent. De inkomsten stijgen bij ongewijzigd beleid met 
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23,5 miljard euro. Hierin is een stijging van de zorgpremies begrepen van per saldo 4 
miljard euro. De totale uitgaven stijgen naar verwachting met 17 miljard euro. Dit 
resulteert in een budgettaire ruimte van 6,5 miljard euro in 2011. 
 
De raad onderschrijft ook voor de komende kabinetsperiode het belang van een 
behoedzaam groeiscenario en gaat daarmee dus uit van een budgettaire ruimte van 6,5 
miljard euro. 
 
5.3.2 SER-prioriteiten bij besteding budgettaire ruimte 
 
De voorgestelde driesporenaanpak 
Voor de realisatie van het door de raad voorgestelde beleid stelt hij een 
driesporenaanpak voor. In de eerste plaats gaat hij uit van een structureel EMU-
overschot van 0,5 procent van het bbp. Dit brengt een budgettair beslag van 4 miljard 
euro met zich mee. Daarnaast zet de raad in op een structuurversterkende 
lastenverlichting van per saldo 4 miljard euro. Deze is nodig om de lastenverzwaring 
voor huishoudens en werkgevers uit hoofde van de oplopende zorgkosten te 
compenseren. Vervolgens gaat het om structuurversterkende investeringen, waarvoor de 
raad ook circa 4 miljard euro wil reserveren.  
 
Financieringsopgave driesporenaanpak 
De raad signaleert dat het kabinet per saldo voor 12 miljard euro aan budgettaire ruimte 
zal moeten vinden. De eerste financieringsbron is de budgettaire ruimte bij ongewijzigd 
beleid van 6,5 miljard euro. Daarnaast vertrouwt de raad erop dat als gevolg van het 
(mede op basis van dit advies) voorgenomen beleid de groeiraming in het door het CPB 
op te stellen geactualiseerde basisprojectie naar boven kan worden bijgesteld. Op deze 
manier komt dan additionele ruimte beschikbaar voor de door de raad wenselijk geachte 
beleidsintensiveringen. De resterende benodigde middelen moeten worden vrijgespeeld 
door oud beleid in te ruilen voor nieuwe prioriteiten. De raad beveelt het komende 
kabinet aan om zich daarbij vooral te laten leiden door de vraag welke uitgaven het 
meest zullen bijdragen aan de totstandkoming van de gewenste kennis- en 
participatiemaatschappij.  
 
Het onderstaande licht de verschillende elementen uit de voorgestelde driesporenaanpak 
nader toe 
 
Saldodoelstelling 
Een structureel EMU-overschot van 0,5 procent van het bbp in 2011 voorkomt in de 
eerste plaats dat Nederland in de komende kabinetsperiode weer tegen de EMU-grenzen 
aanloopt. Dit vraagt om het garanderen van een veilige marge ten opzichte van het 
maximaal toelaatbare EMU-saldo van -3 procent bbp. Bij een saldo van 0,5 procent bbp 
bedraagt de veiligheidsmarge 3,5 procent bbp.  
 
Het streefsaldo van 0,5 procent bbp moet tegen de achtergrond worden bezien van het 
streven de vergrijzingsopgave ter grootte van 2 procent bbp op te vangen door een 
combinatie van een beleid gericht op een hogere participatie, die de helft van de 
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vergrijzingslasten opvangt, en aanpassing van de vergrijzingsgevoelige instituties (zie 
paragraaf 5.2). 
 
Structuurversterkende lastenverlichting 
De raad wenst circa 4 miljard euro in te zetten voor een structuurversterkende, zo 
mogelijk participatiebevorderende lastenverlichting, die nodig is om de 
lastenverzwaring voor huishoudens en werkgevers uit hoofde van de oplopende 
zorgkosten te compenseren. Deze lastenverzwaring komt in eerste instantie voor de helft 
terecht bij werkgevers en voor de andere helft bij huishoudens. De raad wenst deze 
lastenverzwaring voor beide categorieën te compenseren. Over de nadere invulling van 
deze lastenverlichting dienen nog nadere afwegingen te worden gemaakt. Voor de 
invulling van de lastenverlichting voor huishoudens is van belang dat in de stijging van 
de zorgpremies de zorgtoeslag al is gesaldeerd. De lagere inkomens zullen dus ook bij 
ongewijzigd beleid worden gecompenseerd voor de stijgende zorgpremies. Voor de 
midden- en hogere inkomens kan gedacht worden de compensatie te geven in de vorm 
van een marginale tariefverlaging en schaalverlenging. Deze is nodig bij vervanging van 
de bestaande generieke arbeidskorting door een arbeidskorting gericht op de lagere 
inkomens. Hiermee wil de raad de participatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt 
bevorderen (zie paragraaf 5.2.3).  
 
De SER is −  zoals vermeld in paragraaf 5.2.4 − graag bereid in een later stadium nader 
advies te geven over het in de komende kabinetsperiode te voeren beleid in verband met 
de financiering van de stijgende kosten van de zorg. 
 
Structuurversterkende investeringen 
Dit advies richt zich op het versterken van de economische structuur waardoor op de 
middellange en lange termijn het sociaal-economisch bestel beter tegen de vergrijzing 
en de internationale concurrentie bestand is. De bovengenoemde voorstellen voor het 
opvangen van de vergrijzingslasten vormen hiervan een belangrijk onderdeel.  
Maar de SER-agenda is breder en richt zich ook op de groei van de arbeidsproductiviteit 
en daarmee een blijvende welvaartsgroei per hoofd van de bevolking. Het gaat dan zoals 
in hoofdstuk 2 is uiteengezet naast voorstellen voor een meer effectieve besteding van 
overheidsgeld onder meer om investeringen in infrastructuur en onderwijs en onderzoek 
(inclusief voorschoolse educatie, scholing, ondernemerschap en innovatie (zie kader). 
Daarbij kan worden aangetekend dat scholing mensen weerbaarder maakt en een 
sterkere positie op de arbeidsmarkt geeft en zodoende ook bijdraagt tot een hogere netto 
arbeidsdeelname.  
 
 
De MLT-investeringsagenda 
 
− De beleidsagenda met structuurversterkende investeringen spitst zich vooral toe op kennis 

(onderwijs en onderzoek), ondernemerschap en innovatie. Het gaat hierbij om 
substantiële bedragen die zowel uit publieke als private bronnen moeten worden 
gefinancierd (vergelijk de KIA 2006-2016 van het Innovatieplatform).  

− Structuurversterkende investeringen hebben ook betrekking op een betere benutting van 
het arbeidspotentieel. Het betreft de inzet van middelen voor de uitbouw van de 
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voorgestelde participatiepijler; scholing neemt hierbij een belangrijke plaats in. In het 
later dit jaar uit te brengen tweede deel van het mlt-advies komt de raad hier nog op terug.  

− De SER bepleit een voortvarende aanpak van een naar tijd, plaats en milieubelasting 
gedifferentieerd kilometertarief. Als dit niet gebeurt, kan de verkeercongestie verder 
toenemen en moeten schaarse publieke middelen worden ingezet voor de bekostiging van 
investeringen in de verkeersinfrastructuur bovenop de investeringen uit het reeds 
vastgelegde Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport. Eventuele additionele 
middelen kunnen mogelijk op pps-basis worden gefinancierd, in samenhang met de reeds 
vastgelegde meerjarenplannen voor de verkeersinfrastructuur. 

− In het komende advies over de toekomstige energievoorziening zal waarschijnlijk worden 
gepleit voor een uitbreiding van de publieke en private investeringen in het kader van het 
energietransitiebeleid. Beleidsintensivering kost geld, maar biedt ook kansen voor het 
innoverende bedrijfsleven.  

 
 
De mlt-investeringsagenda die de SER voorstelt, is niet exact te kwantificeren in termen 
van de budgettaire effecten in de volgende kabinetsperiode. Als het komende kabinet 
serieus werk maakt van structuurversterkende investeringen op de aangegeven terreinen 
dan zal naar de inschatting van de raad het budgettaire beslag in de tweede helft van de 
kabinetsperiode fors kunnen oplopen; de raad stelt voor hiervoor 4 miljard euro te 
reserveren. Daarbij speelt wel op de achtergrond mee dat de additionele inzet van 
overheidsmiddelen in diverse gevallen (zoals met betrekking tot de 
kennisinfrastructuur) gekoppeld is aan voorafgaande institutionele aanpassingen. 
Aangezien de implementatie hiervan enige tijd vergt, zullen de extra 
investeringsuitgaven gefaseerd in de rijksbegrotingen moeten worden opgenomen. De 
raad gaat er verder van uit dat tegenover de structuurversterkende investeringen 
vooralsnog nauwelijks additionele overheidsinkomsten zullen staan. De vruchten van 
het beleid zullen pas op de middellange termijn kunnen worden geplukt.  
 



 106

6. Samenvattende slotbeschouwing en beantwoording van de adviesvragen 
 
In dit hoofdstuk vat de SER de basisfilosofie van dit advies en de belangrijkste 
aanbevelingen samen. Daarbij vindt ook beantwoording van de adviesvragen plaats. In 
belangrijke mate wordt de structuur van het advies gevolgd; op enkele plaatsen zijn 
verwijzingen naar relevante paragrafen opgenomen. 
 
6.1  Naar een activerende participatiemaatschappij 
 
In dit eerste deel van zijn advies over het sociaal-economisch beleid op de middellange 
termijn (mlt-advies) geeft de SER aan hoe naar zijn mening de komende vijf à tien jaar 
betekenisvolle slagen moeten worden gemaakt om ook in de toekomst welvaartsgroei 
mogelijk te maken.  
 
Een offensieve beleidsstrategie … 
De raad is voorstander van een offensieve sociaal-economische beleidsstrategie, die er 
in de kern uit bestaat tot een sociaal-economisch bestel te komen dat ondernemend, 
weerbaar en responsief is. Onderdeel van deze strategie is het streven de 
verzorgingsstaat verder te ontwikkelen tot een activerende participatiemaatschappij 
waarin iedereen naar vermogen meedoet. Een centraal element van een activerende 
participatiemaatschappij vormt de zogenaamde participatiepijler. Deze draagt bij tot een 
brede en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt: werkzekerheid voor zoveel 
mogelijk mensen. 
 
De participatiepijler bouwt voort op al bestaande faciliteiten met betrekking tot 
onderwijs, scholing, kinderopvang, arbeidsparticipatie, preventie en reïntegratie, en 
belastingen. De raad stelt voor om de participatiepijler in de komende jaren verder uit te 
bouwen. Hij kiest daarbij voor een zeer ambitieuze inzet vanuit het streven de helft van 
de totale vergrijzingslast via participatieverhoging op te vangen. Het CPB heeft in een 
eerste vingeroefening berekend dat dit, vergeleken met het huidige niveau, een toename 
van de arbeidsparticipatie (in personen) van 8 procentpunten vereist,. De SER wil zich 
aan het behalen van deze concrete beleidsopgave committeren. Hij roept het komende 
kabinet op deze beleidsrichting te steunen en geeft daarbij in overweging hem om een 
gericht advies te vragen. Centraal dienen daarin de instrumenten te staan die op 
middellange termijn moeten worden ingezet om de participatiedoelstelling te halen en 
gelijktijdig de overheidsfinanciën op een evenwichtig pad te brengen. 
 
Tegen deze achtergrond zal de raad in het verlengde van dit eerste deel eind 2006 met 
een tweede deel van het mlt-advies komen, waarin het cluster scholing, ontslagrecht en 
WW centraal staat.  
 
… vereist een herijking van het sociaal-economisch bestel 
Een offensieve beleidsstrategie vereist volgens de raad (op onderdelen vérgaande) 
vernieuwing waarmee zowel de economische vitaliteit als de sociale cohesie kan 
worden bevorderd. Deze institutionele herijking van het sociaal-economische bestel 
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loopt langs een groot aantal lijnen en sluit nauw aan bij de Lissabon-strategie van 
Europese Unie.  
 
De door de SER voorgestane strategie richt zich in belangrijke mate op de benutting van 
kansen van de expanderende wereldeconomie. Voorwaarde hiervoor is dat het 
Nederlandse bedrijfsleven in internationaal verband concurrerend is. De strategie bevat 
naast economische ook sociale en ecologische elementen. Meer welvaart ontstaat bij een 
economische groei waaraan zoveel mogelijk ingezetenen naar vermogen een bijdrage 
leveren, waarvan in beginsel iedere burger kan profiteren en die ecologisch – nationaal 
en internationaal – inpasbaar is. Groei die aan deze voorwaarden voldoet, leidt tot een 
duurzame ontwikkeling.  
 
De centrale beleidsopgave voor de komende jaren is om het economische potentieel zo 
goed mogelijk te benutten en verder uit te bouwen. Dit vereist zowel een groot 
aanpassings- en reactievermogen van alle economische actoren als een strategische 
beleidskeuze gericht op economische activiteiten met een hogere kennisintensiteit. 
Daarvoor zijn nodig een meer ondernemende cultuur, meer ruimte voor ontplooiing van 
alle economische actoren en meer investeringen in kwalificaties van mensen op alle 
niveaus. De functies van het socialezekerheidsstelsel – het bieden van 
inkomenszekerheid en het bevorderen van arbeidsdeelname – kunnen dan ook in de 
toekomst gegarandeerd blijven. Dit betekent wel dat de beschikbare arrangementen voor 
werk, scholing en inkomen sterker worden gericht op een verbetering van de 
arbeidsmarktpositie van burgers door hun kwalificaties te verhogen en te verbreden. 
Door zoveel mogelijk mensen in het arbeidsproces te betrekken of anderszins een 
nuttige maatschappelijke rol te laten vervullen, wordt bijgedragen tot meer 
maatschappelijke stabiliteit en een grotere sociale cohesie. 
 
De SER spreekt zich in dit advies ook uit over de AOW-leeftijd en de 
hypotheekrenteaftrek.  
De raad adviseert om de AOW-leeftijd in de komende kabinetsperiode niet te verhogen. 
Wel stelt hij het komende kabinet voor een evenwichtig beleid te ontwikkelen om de 
knelpunten aan te pakken die samenhangen met de vergrijzing, op het gebied van zorg, 
welzijn en inkomen.  
Ook adviseert de SER de aftrek van de hypotheekrente de komende kabinetsperiode 
ongemoeid te laten. De raad vindt dat dit onderwerp in de context van het gehele 
woondossier moet worden bezien. Wel stelt hij het komende kabinet voor een 
evenwichtig beleid te ontwikkelen om knelpunten aan te pakken als de lange 
wachttijden voor huurwoningen, het gebrek aan doorstroming en aansluiting op de 
koopmarkt en betaalbaarheid van koopwoningen voor starters. 
 
6.2  Versterking van het groeivermogen  
 
Het Nederlandse groeivermogen is voor een belangrijk deel afhankelijk van de 
ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit. Voor toekomstige productiviteitsgroei zijn de 
inzet van kapitaal (fysiek, menselijk en sociaal), de toepassing van nieuwe 
technologieën en een versterking van het innovatievermogen basisvereisten. Hieraan 
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wordt alleen voldaan als er meer ruimte is voor ondernemerschap, inclusief ruimte voor 
ondernemend gedrag van werknemers op de werkvloer. Verder zijn een goede werking 
van de productmarkten en een adequate fysieke infrastructuur noodzakelijk 
randvoorwaarden. 
 
Meer ruimte voor ondernemerschap  
Om de kansen te benutten die de expansie van de wereldeconomie en de technologische 
veranderingen bieden, is in de visie van de raad meer ruimte voor ondernemerschap 
noodzakelijk (zie kader). Zo moeten onnodige bureaucratische belemmeringen voor 
ondernemerschap worden weggenomen zonder dat de doelen van dit beleid geweld 
wordt aangedaan. De raad pleit in dit verband voor een intensivering van het beleid 
gericht op vermindering van bureaucratische belemmeringen (waaronder de 
terugdringing van administratieve lasten- en regeldruk) en lagere compliancekosten, de 
kosten van bedrijven om te voldoen aan een wettelijke norm.  
 
 
Bevordering van ondernemerschap 
 
In paragraaf 2.3 komt de raad onder meer tot de volgende aanbevelingen:  
− Intensivering van het beleid voor starters en snelle groeiers (gazellen). 
− Wegnemen van bureaucratische belemmeringen door: 

− continuering van het beleid gericht op terugdringing administratievelastendruk; 
− introduceren van een reductiedoelstelling voor nalevingskosten; 
− waar mogelijk niet de regels maar de doelen centraal stellen als algemeen 

reguleringskader; 
− nagaan of in specifieke situaties de regelketen bij vergunningen kan worden 

omgekeerd; het overheidstoezicht is dan repressief in plaats van preventief; 
− opstellen van een plan van aanpak om publiekrechtelijk toezicht zich vooral te 

laten concentreren op grote, onaanvaardbare en onomkeerbare maatschappelijke 
risico’s en neveneffecten.  

 
 
Daarnaast pleit de raad voor een benadering waarin niet wantrouwen maar vertrouwen 
centraal staat. Dat betekent dat niet voor alle denkbare vormen van misbruik een 
wettelijke regeling wordt bedacht, maar dat brede kaders voor gewenst handelen van 
bedrijven worden opgesteld. Wordt het geschonken vertrouwen geschonden, dan grijpt 
de overheid hard in. Verder vindt de raad dat moet worden nagegaan of in specifieke 
situaties en onder specifieke randvoorwaarden een omkering van de regelketen bij 
vergunningsverlening nuttig is. Er wordt dan een vergunning verleend als niet binnen 
een van te voren vastgestelde termijn wordt gereageerd. Het toezicht van de overheid is 
repressief in plaats van preventief; overtredingen worden dan zeer streng gestraft.  
 
Versterking van het innovatievermogen 
De raad is voorstander van een actief economisch beleid dat is gericht op versterking en 
vernieuwing van activiteiten waar Nederland sterk in is of kan worden. Tegen deze 
achtergrond ziet de raad de huidige sleutelgebiedenaanpak als een eerste aanzet tot de 
gewenste modernisering van het economisch beleid. Voor een succesvolle 
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implementatie is nodig dat de sleutelgebieden openstaan voor mkb-bedrijven en 
startende ondernemingen. 
 
Naarmate het kennis- en innovatiesysteem responsiever wordt, is de SER van mening 
dat er goede redenen zijn om via hogere investeringen in onderwijs, onderzoek en 
innovatie het innovatieve vermogen verder te versterken (zie kader). Daarbij ziet hij 
meer publieke investeringen op een aantal terreinen als aanjager van investeringen uit 
de private sector.  
 
 
Versterking van het innovatie vermogen 
 
In paragraaf 2.4 komt de raad onder meer tot de volgende aanbevelingen:  
− Voortzetting van het innovatieplatform, zonodig in aangepaste vorm op basis van de 

eindevaluatie.  
− De kennismigrantenregeling ontdoen van bureaucratische beslommeringen.  
− Hogere publieke investeringen over de volle breedte van het initieel onderwijs, te 

beginnen bij voorschoolse educatie. 
− Meer publieke en private investeringen in het hoger onderwijs tegen de achtergrond van 

een internationaliserende hogeronderwijsmarkt (vooral universitaire masteropleidingen) 
en het streven naar excellentie, meer vraagsturing en meer samenwerking.  

− Steun voor het beleid gericht op eco-efficiënte innovaties en de transitie naar een 
duurzame energievoorziening. 

− Versterking van het kennis- en innovatiesysteem door krachtige voorzetting van het 
beleid gericht op bevordering van kenniscirculatie. Onder meer via een effectiever 
publiek onderzoeksbestel (focus en massa) en meer vraagsturing richting bedrijfsleven. 

− Meer aandacht voor de Europese dimensie van het kennis- en innovatiessysteem.  
− Versterking van het instrumentarium voor grote groepen kennistoepassers (mkb-

bedrijven); uitbreiding van effectieve financiële faciliteiten (WBSO, kennisvoucher 
RAAK-regeling en Innovatieprestatiecontracten). 

 
 
Het is evident dat een kennissamenleving niet alleen door hoogopgeleide kenniswerkers 
wordt gedragen, maar ook door vaklieden en arbeidskrachten met lagere en middelbare 
opleidingsniveaus. Hogere publieke investeringen over de volle breedte van het initieel 
onderwijs zijn volgens de raad daarom gerechtvaardigd, te beginnen bij voorschoolse 
educatie. Tegen deze achtergrond steunt hij de benadering om de komende jaren fors te 
investeren in een goede startpositie van jonge kinderen uit mogelijke 
achterstandsgezinnen, zoals ook is bepleit in de discussienota Kennisinvesteringsagenda 
2006-2016 die een werkgroep van het Innovatieplatform in mei 2006 heeft uitgebracht.  
 
De SER steunt de ambities van het tweede kabinet-Balkenende om met het niveau van 
de private R&D-investeringen in ons land in 2010 tot de top vijf van de EU te behoren. 
Het beleid moet de voorwaarden scheppen opdat bedrijven en instellingen zich willen 
inspannen voor meer onderzoek en R&D-inspanningen in Nederland. Dit vereist wel dat 
er voldoende hoogopgeleide kenniswerkers beschikbaar zijn.  
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Sociale innovatie voor productiviteitsverhoging en talentontplooiing35 
Investeringen in kennis en innovatie zijn pas succesvol als zij door bedrijven en 
instellingen effectief worden benut. Daarom hecht de SER grote waarde aan de 
bevordering van sociale innovatie. Bij sociale innovatie gaat het om ‘vernieuwing van 
de arbeidsorganisatie en maximale benutting van competenties, gericht op verbetering 
van de bedrijfsprestaties en ontplooiing van talent’. Succesvolle sociale innovatie 
resulteert in een hogere productiviteit, een betere benutting van de talenten van de 
medewerkers, een hogere kwaliteit van de arbeid en grotere werknemerstevredenheid.  
 
Om sociale innovatie tot stand te brengen is volgens de raad regelmatig overleg op 
ondernemingsniveau nodig. Dit pleit voor de totstandkoming van een zogenoemde 
voortrollende toekomstagenda die zich richt op productiviteitsverhoging, 
talentontplooiing en verbetering van de kwaliteit van de arbeid. CAO’s kunnen de 
randvoorwaarden bieden voor de invulling van de toekomstagenda en tegelijkertijd 
voldoende ruimte laten voor eigen initiatieven binnen arbeidsorganisaties.  
Voor de totstandkoming van een toekomstagenda voor sociale innovatie zijn een open 
bedrijfscultuur en goede interne arbeidsverhoudingen belangrijke voorwaarden. Een 
andere voorwaarde is dat werknemers goed zijn vertegenwoordigd, zodat de werkgever 
gelijkwaardige gesprekspartners heeft. De precieze invulling van de 
werknemersvertegenwoordiging is afhankelijk van de specifieke situatie. Naarmate de 
betekenis van sociale innovatie binnen een organisatie aan belang wint, zal ook de 
werknemersbetrokkenheid toenemen. 
 
De overheid heeft vooral een faciliterende rol bij de bevordering van sociale innovatie, 
bijvoorbeeld via ondersteuning van sociale partners, werkgevers en werknemers bij 
bewustwordingsprocessen en de verspreiding van goede voorbeelden. Mede met 
overheidssteun is in het voorjaar van 2006 met dit doel het Centrum voor Sociale 
Innovatie (CSI) opgericht. De raad heeft er vertrouwen in dit centrum zich snel kan 
ontwikkelen tot een professioneel instituut met veel toegevoegde waarde voor 
arbeidsorganisaties en een groot maatschappelijk nut.  
 
6.3  Stelsel van werk, scholing en inkomen: naar een tweepijlermodel36 
 
Inspelen op de vergrijzing en het verder uitbouwen van een kenniseconomie in de 
context van voortgaande globalisering stellen hoge eisen aan instituties. Instituties op 
het terrein van arbeidsmarkt en sociale zekerheid moeten zowel de economische 
dynamiek bevorderen als ruimte bieden aan een grotere verscheidenheid aan individuele 
voorkeuren voor de invulling van de levensloop. In dit licht moet het stelsel van werk, 
scholing en inkomen volgens de raad ruimte bieden voor variaties in de levensloop en 
voor transities tussen arbeid, zorg en scholing (transitionele arbeidsmarkt). Om 

                                                 
35  In de adviesaanvraag is de vraag opgenomen op welke wijze sociale partners sociale innovatie kunnen 

bevorderen en hoe de overheid ertoe kan bijdragen dat belemmeringen worden weggenomen. De SER is in het 
themadocument Sociale innovatie: productiviteitsbevordering en talentontplooiing in arbeidsorganisaties 
uitgebreid op dit thema ingegaan; zie ook paragraaf 2.4.2 van dit advies. 

36  Het gros van de adviesvragen heeft betrekking op het stelsel van werk, scholing en inkomen. De raad plaatst deze 
vragen in het bredere perspectief van de activerende participatiemaatschappij die hij als het raamwerk van het 
toekomstige stelsel van werk, scholing en inkomen ziet. 
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doorstroming en mobiliteit op de arbeidsmarkt te bevorderen is investeren in menselijk 
kapitaal gedurende de economisch actieve periode een krachtig instrument. Een 
transitionele arbeidsmarkt bevordert op deze manier ook de keuzevrijheid voor 
individuen.  
 
Context: de kenniseconomie en de onderkant van de arbeidsmarkt37 
Een gemoderniseerd stelsel van werk, scholing en inkomen moet inspelen op de 
toekomstige arbeidsmarkt in de context van een kenniseconomie. De raad benadrukt dat 
een kenniseconomie niet impliceert dat mensen zonder hogere opleiding per definitie 
buiten spel zullen staan en daarmee tot een onderklasse zouden gaan behoren. Het is ten 
eerste onzeker of de upgrading van de kwalificatievereisten als gevolg van de 
toepassing van nieuwe technologieën zich in hetzelfde tempo als de afgelopen jaren 
doorzet. Ten tweede zal er ook in een meer kennisintensieve economie vraag blijven 
naar laaggeschoold werk. Door vergrijzing en toenemende welvaartsgroei, maar ook 
door het groeiende aantal tweeverdienerhuishoudens, liggen er bijvoorbeeld in de sfeer 
van de persoonlijke dienstverlening in ruime zin volop kansen voor mensen met een 
lager opleidingsniveau. Dat neemt niet weg dat de toekomstige werkgelegenheidsgroei 
waarschijnlijk vooral zal plaatsvinden in sectoren waar relatief weinig laaggeschoolden 
werkzaam zijn.  
 
Voor de toekomstige ontwikkeling van de kwalificatiestructuur van het arbeidsaanbod 
zijn vooral de huidige trends in het voortgezet en hoger onderwijs van belang. Deze 
wijzen op een herstel van de deelname aan hoger onderwijs, na de inzinking in de eerste 
helft van de jaren negentig. Dat herstel draagt er toe bij dat de kwalificatiestructuur zich 
gunstiger ontwikkelt dan was voorzien in de eerdere prognoses. Dit betekent overigens 
niet dat er zich geen arbeidsmarktknelpunten zullen voordoen.  
De trends in het voortgezet onderwijs wijzen tegelijkertijd echter tevens op een 
polarisatie van de kwalificatiestructuur doordat naast het aantal hoger opgeleiden ook 
het aantal lager opgeleiden toeneemt. Dit is te meer verontrustend omdat deze 
polarisatie in belangrijke mate het onderscheid tussen allochtoon en autochtoon volgt. 
Zowel vanuit het oogpunt van sociale cohesie als vanuit het oogpunt van een optimaal 
gebruik van het aanwezige arbeidspotentieel in Nederland is het voorkomen van een 
dergelijke polarisatie een van de meest dringende beleidsopgaven. 
 
In paragraaf 3.2.5 schetst de raad enkele mogelijkheden ter vergroting van de vraag naar 
laaggekwalificeerde arbeid. Daarbij gaat het onder meer om mogelijkheden om de 
markt voor persoonlijke dienstverlening te vergroten. Een tweede instrument is het 
verlagen van de loonkosten van werkgevers voor laagproductieve werknemers door 
ruimere mogelijkheden voor gemeenten tot het verstrekken van tijdelijke, gerichte, aan 
het individu gekoppelde loonkostensubsidies. Conform RWI-voorstellen bieden verder 
leerwerktrajecten perspectief; voor uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de 

                                                 
37  Hier gaat de raad in op de adviesvraag over de middellangetermijngevolgen van ontwikkeling naar een 

kenniseconomie voor de onderkant van de arbeidsmarkt. De analyses en conclusies waarop de raad zich baseert 
zijn opgenomen in het themadocument Arbeidsmarktperspectieven laaggeschoolden en ontwikkeling 
kwalificatiestructuur beroepsbevolking. 
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arbeidsmarkt zijn er mogelijkheden om gemeenten meer ruimte te geven voor het 
creëren van zogenoemde participatiebanen.  
 
Tweepijlermodel38 
De SER pleit ervoor het stelsel van werk, scholing en inkomen te moderniseren aan de 
hand van een tweepijlermodel: een participatiepijler èn een pijler van 
inkomensbescherming. De pijler van inkomensbescherming richt zich op het bieden van 
inkomenszekerheid en komt vooral tot uiting in de wettelijke sociale zekerheid. De 
participatiepijler bouwt voort op al bestaande faciliteiten die gericht zijn op het zo goed 
mogelijk vormen, het consequent onderhouden en het volledig benutten van menselijk 
kapitaal. Daarmee moet het mogelijk zijn om alle ingezetenen een kans op volwaardige 
maatschappelijke participatie te bieden.  
 
Beide pijlers zijn onderling verbonden en beïnvloeden elkaar. De participatiepijler staat 
voorop, terwijl de pijler van inkomensbescherming ook in de toekomst van essentieel 
belang blijft om mensen een inkomen te garanderen als zij onvrijwillig er niet in slagen 
in hun eigen bestaan te voorzien. Daartoe zijn ook maatregelen nodig om mensen met 
een gebleken lage productiviteit in te schakelen in het arbeidsproces. Ook hen moet 
perspectief op participatie, bij voorkeur in een reguliere baan, worden geboden. Ten 
slotte moet de participatiepijler een sluitende aanpak bewerkstelligen conform de 
Lissabon-doelstellingen.  
 
Versterking van de participatiepijler  
De nadere invulling van de participatiepijler op het terrein van de arbeidsmarkt moet er 
volgens de raad op gericht zijn belemmeringen voor een hogere arbeidsdeelname weg te 
nemen en de vraag naar laagproductieve arbeid te verhogen. Daarnaast zijn ook 
instrumenten ter bevordering van de mobiliteit en de dynamiek op de arbeidsmarkt 
belangrijk. 
 
Voor werkgelegenheidsgroei en terugdringing van de werkloosheid is een verantwoorde 
loon(kosten)ontwikkeling van belang. Deze wordt vooral bepaald door de ontwikkeling 
van de contractloonstijgingen en incidentele beloningen, alsmede door sociale premies. 
Hoewel de contractloonstijging in de afgelopen jaren gematigd is geweest, geeft de 
ontwikkeling van de sociale premies reden tot zorg. De raad wijst er in dit verband op 
dat een structurele kostendekkende premiestelling voor de sociale verzekeringen tot 
lagere loonkosten kan leiden. 
 
Om de activerende participatiemaatschappij daadwerkelijk gestalte te geven, stelt de 
raad voor de participatiepijler de komende jaren zodanig uit te bouwen, dat mensen 

                                                 
38  De voorgestelde modernisering van het stelsel van werk, scholing en inkomen via een tweepijlermodel, 

beschouwt de raad als de reactie op de adviesvraag over de notitie Nieuwe accenten op het terrein van werk en 
inkomen. Met de voorstellen om via scholingsfaciliteit en beter onderwijs de voorgestelde participatiepijler te 
versterken, beantwoordt de raad de adviesvraag om een brede visie te geven op de invloed van sociaal-
economische instituties op investeringen in menselijk kapitaal gedurende de levensloop.  
Met de aanbevelingen in het kader van de participatiepijler antwoordt de raad ook op een aantal adviesvragen 
over mogelijkheden ter vergroting van de arbeidsdeelname en ter vermeerdering van het gemiddelde aantal 
jaarlijkse arbeidsuren. 
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maximale mogelijkheden hebben voor volwaardige maatschappelijke participatie via 
werk en/of opleiding (werkzekerheid). De participatiepijler moet bijdragen tot hogere en 
bredere (beroeps)kwalificaties, tot activering en participatiebevordering en daarmee tot 
een optimale en duurzame arbeidsdeelname, en een hogere arbeidsproductiviteit. Het 
investeren in menselijk kapitaal kan worden gezien als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, ook in financiële zin, van uiteenlopende actoren (burger, 
werknemer, werkgever, overheid). Het behoort tot ‘goed werknemerschap’ dat 
werknemers in de eerste plaats zelf op dit terrein hun verantwoordelijkheid nemen, 
waarbij andere actoren, met name de werkgevers en de overheid, ondersteunen en 
faciliteren. 
 
 
De participatiepijler: een overzicht van de aanbevelingen  
 
Participatiepijler 
De centrale beleidopdracht is om toe te werken naar een samenhangend pakket van maatregelen 
op het gebied van onderwijs, scholing, kinderopvang, arbeidsparticipatie, preventie en 
reïntegratie, en belastingen. Meer in het bijzonder doet de raad in paragraaf 3.2 de volgende 
aanbevelingen: 
− Introductie van een individuele scholingsfaciliteit in het kader van leven lang leren.  
− Verhoging participatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt door: 

− verlaging marginale tarieven loonbelasting; 
− geleidelijke afbouw van inkomensafhankelijke toeslagen;  
− arbeidskorting vervangen door een arbeidskorting gericht op de lagere inkomens. 

− Meer gewerkte uren door deeltijders door: 
− aanpassing fiscale en inkomensafhankelijke regelingen, waaronder op termijn 

onder voorwaarden individualiseren van de algemene heffingskorting39; 
− meer flexibiliteit in het arbeidsproces, betere aansluiting school- en werktijden, 

beschikbaarheid van betaalbare en kwalitatief hoogwaardige kinderopvang.  
− Verhoging arbeidsparticipatie van oudere werknemers door: 

− uitvoering van recente wijzigingen:  
− intensivering van het leeftijdsbewust personeelsbeleid. 

− Verbetering arbeidsmarktpositie van kwetsbare groepen door: 
− maatregelen in de sfeer van onderwijs en scholing: voorkomen voortijdig 

schoolverlaten, versterking van het kwalificatieniveau, voldoende aanbod van 
leerwerkplekken; 

− realisatie van een sluitende aanpak.  
 
 
Een van de grootste uitdaging voor de komende jaren is om de bestaande voorzieningen 
en faciliteiten voor scholing en een leven lang leren te verstevigen. De bestaande 
scholingsfaciliteiten voor werkenden en werkzoekenden grijpen onvoldoende aan bij het 
individu. In deel 2 van dit advies wordt dit nader ingevuld. Verder wil de raad op basis 
van adviesaanvragen gericht adviseren over de beleidsconclusies naar aanleiding van de 
SUWI-evaluatie en over mogelijkheden om via de WSW of een vergelijkbaar 
arrangement op de arbeidsmarkt moeilijk in te schakelen personen een kans te bieden 
zich maatschappelijk nuttig te maken. De raad zal zijn eventuele advisering hierover 
afstemmen met de RWI. 
                                                 
39  Het CNV heeft dit voorstel niet onderschreven. 
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De pijler van inkomensbescherming 
Een goed functionerende participatiepijler kan niet worden losgezien van het stelsel van 
de wettelijke sociale zekerheid. Naast fiscale instrumenten en het WKA-regime vormt 
de sociale zekerheid de pijler van inkomensbescherming, conform de 
sociaal-economische doelstelling van een redelijke inkomensverdeling. 
Inkomensbescherming is uiteraard van belang met het oog op preventie en bestrijding 
van armoede.  
 
De raad heeft zich de vraag gesteld hoe de wettelijke regelingen op het terrein van 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en bijstand zich verhouden tot het 
streven naar optimale activering. Deze zijn – in lijn met SER-adviezen – nog onlangs 
aangepast en onder meer gericht op activering. Het streven moet nu vooral zijn gericht 
op een zo goed mogelijke implementatie van deze hervormingen en op een verbetering 
van de effectiviteit van de uitvoering van de desbetreffende regelingen, in het bijzonder 
met betrekking tot preventie, reïntegratie en handhaving. Dit alles vergt tijd en een 
cultuuromslag bij vele betrokkenen, zoals de overheid (als wetgever en als werkgever), 
de sociale partners, werkgevers en werknemers op het niveau van de arbeidsorganisatie 
(onder meer via dan wel in overleg met ondernemingsraden en 
personeelsvertegenwoordigingen) en de uitvoeringsinstanties. 
 
Onder verwijzing naar paragraaf 3.3.2 is de raad van oordeel dat er, gegeven het 
voorgaande, thans geen aanleiding is om voor de komende kabinetsperiode (tot 2011) 
voorstellen te formuleren om de geldende polisvoorwaarden op grond van de 
werknemersverzekeringen verder aan te passen of de uitvoering van de sociale 
zekerheid te wijzigen, zolang er geen bijzondere externe omstandigheden optreden die 
tot heroverweging nopen.  
Verder vindt de raad dat het beginsel van niet-vrijblijvende wederkerigheid nog breder 
in de socialezekerheidsregelingen moet worden toegepast. Dit beginsel geldt reeds 
volop in de werknemersverzekeringen. In lijn hiermee moet volgens de raad het aspect 
van wederkerigheid ook uitdrukkelijker tot uiting komen in de uitvoering en praktijk 
van de bijstandsvoorziening. Indien niet wordt deelgenomen aan het arbeidsproces noch 
aan scholing, stage of een werkervaringsplaats, ligt beschikbaarheid voor sociale 
activering (zoals maatschappelijke activiteiten en vrijwilligerswerk) als 
uitkeringsvoorwaarde in de rede. 
 
Tot slot is de raad zich bewust van de vele inspanningen van werkgevers en werknemers 
om ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en voortijdig uittreden te 
voorkomen en om werkloze of gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers te 
reïntegreren. Hij stelt voor om ter ondersteuning van deze integrale ketenaanpak de 
verantwoordelijkheden met betrekking tot de werknemersverzekeringen waar mogelijk 
te decentraliseren binnen landelijke kaders. Werkgevers en werknemers (in 
arbeidsorganisaties of sectoren) moeten de primaire (financiële) verantwoordelijkheid 
dragen ten aanzien van de eerste zes maanden van werkloosheid, de eerste twee jaar van 
ziekteverzuim en de daaropvolgende vijf jaar of een langere periode van gedeeltelijke 
arbeidsgeschiktheid. In die periode kunnen zij onder meer via reïntegratieactiviteiten 
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daadwerkelijk invloed hebben op het voortbestaan van het risico. Een grote financiële 
verantwoordelijkheid voor deze eerste periode van het risico leidt ook tot preventieve 
maatregelen. Daarbij kunnen ze ook een relatie leggen met arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken. 
Ook beveelt de raad aan zijn voorstellen met betrekking tot de financiering van de WW 
in te voeren (zie paragraaf 3.3.3). 
 
6.4  Meer decentralisatie en differentiatie in de arbeidsverhoudingen40 
 
Decentralisatie en differentiatie voorwaarden voor weerbare economie  
De SER hecht belang aan de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming en vormen 
van loondifferentiatie naast en binnen een zekere mate van macro-economische 
afstemming van loononderhandelingen. De raad ziet decentralisatie en loondifferentiatie 
als wezenlijke voorwaarden voor de weerbaarheid van de economie. In toenemende 
mate kan hierdoor maatwerk worden geleverd.  
 
De decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenvorming vindt vooral plaats binnen de 
bestaande onderhandelingskaders van de ondernemings- en bedrijfstak-CAO (beheerste 
decentralisatie). Deze vorm van decentralisatie vergroot de keuzemogelijkheden van 
werknemers en versterkt het aanpassingsvermogen van ondernemingen. Het proces van 
decentralisatie en differentiatie is in volle ontwikkeling. Verdere mogelijkheden moeten 
volgens de raad binnen de bestaande institutionele kaders worden gezocht. De 
mogelijkheden voor decentralisatie en differentiatie zijn nog niet uitgeput. Daarbij denkt 
de raad aan een verdere invulling van CAO’s op ondernemingsniveau, minder 
gedetailleerde regelgeving in CAO’s, een verdere uitbouw van keuzemogelijkheden in 
CAO’s en meer resultaatafhankelijke beloning. Daarnaast vraagt een toekomstgericht 
CAO-beleid dat op ondernemingsniveau ruimte wordt geboden aan sociale innovatie. 
 
Centrale afstemming  
De bestaande kaders bieden op macroniveau afstemmingsmogelijkheden tussen sociale 
partners en overheid. De raad is van mening dat de macro-economische afstemming van 
loononderhandelingen ook in de toekomst een belangrijke rol kan spelen voor een 
verantwoorde loonkostenontwikkeling op decentraal niveau, zoals de afgelopen jaren 
praktijk is geweest. Deze afstemming stelt grenzen aan de verdere decentralisatie van 
loononderhandelingen.  
 
Afstemming en overleg op centraal niveau kunnen volgens de raad ook een bijdrage 
leveren aan het verwezenlijken van sociaal-economische doelstellingen. Dit laatste 
gebeurt bijvoorbeeld via het doen van richtinggevende aanbevelingen aan partijen op 
het decentrale niveau. Overleg op centraal niveau biedt daarnaast bij uitstek 
mogelijkheden om te komen tot breed gedragen oplossingen voor sociaal-economische 

                                                 
40  In de adviesaanvraag is de vraag opgenomen in hoeverre de reeds bestaande loondifferentiatie en decentralisatie 

van de arbeidsvoorwaardenvorming een extra impuls behoeven en wat dat betekent voor de 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid, sociale partners en individuele werkgevers en werknemers. De 
raad is in het themadocument Arbeidsverhoudingen uitgebreid op deze vraagstelling ingegaan; zie ook hoofdstuk 
4 van dit advies. 
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vraagstukken. In dat verband kan bijvoorbeeld worden gewezen op doorbraken op het 
terrein van de wettelijke arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en het 
ziektekostenstelsel, die uiteindelijk konden worden bereikt op basis van adviezen die de 
SER hierover heeft uitgebracht. De sociale partners zijn ook aanspreekbaar op hun 
bijdragen aan een effectief arbeidsmarktbeleid, waarin scholing en de ontwikkeling van 
vaardigheden van werknemers belangrijke onderdelen zijn. 
 
De SER ziet op dit moment geen reden om het AVV-beleid ingrijpend te wijzigen. Er 
zijn geen aanwijzingen dat er sprake is van een loonopdrijvend effect door avv’en. Bij 
elke CAO dient door CAO-partijen kritisch te blijven bezien of, en zo ja welke, 
bepalingen voor AVV worden voorgedragen. Een reëel dispensatiebeleid vormt het 
sluitstuk van een verantwoord AVV-beleid.  
 
6.5 Budgettaire uitdagingen 
 
De SER adviseert het komende kabinet het in dit advies bepleite 
middellangetermijnbeleid in gang te zetten en de gevolgen van de vergrijzing serieus te 
adresseren. Daartoe maakt de raad voor de periode 2008-2011 concrete keuzes. Deze 
keuzes moeten worden gemaakt binnen de beschikbare budgettaire ruimte van de 
komende kabinetsperiode. 
 
Opvang van de vergrijzingslasten vergt een brede aanpak 
Op de lange termijn zullen de overheidsuitgaven structureel hoger zijn dan de 
overheidsinkomsten. Teruggerekend naar de situatie in 2011 is volgens het CPB-een 
inspanning ter grootte van 2 procent bbp (ruim 11 miljard euro) nodig om de 
overheidsfinanciën op een evenwichtig pad te brengen. Het is evenwel niet nodig om 
deze inspanning al in de komende kabinetsperiode te volbrengen. Het volgende kabinet 
kan ook maatregelen nemen die in de toekomst geld opleveren (via het tijdig inzetten op 
draagvlakversterking) of kosten besparen (via het tijdig inzetten op het beheersen van 
vergrijzingsgevoelige uitgaven).  
 
Tegen deze achtergrond bepleit de raad een mix van maatregelen om de 
vergrijzingslasten op te vangen. Op deze manier kan het best rekening worden 
gehouden met een evenwichtige lastenverdeling tussen jong en oud. Daarnaast zal een 
mix van maatregelen ook meer kans van slagen hebben en de risico’s beter kunnen 
spreiden.  
 
Concreet wil de raad de helft van de vergrijzingslasten via participatiebevordering 
adresseren. De andere helft moet opgevangen worden via een geleidelijke uitbreiding 
van de AOW-financiering uit de algemene middelen (fiscalisering)41 en de eerder 
genoemde individualisering van de algemene heffingskorting42. De verdere fiscalisering 
van de AOW zal zorgvuldig moeten gebeuren. Mensen met alleen AOW of AOW met 
een klein aanvullend pensioen moeten hiervan uitgezonderd worden. Ook de 

                                                 
41  Dit voorstel wordt niet door de MHP onderschreven. 
42  Dit voorstel wordt niet door het CNV onderschreven.  
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individualisering van de algemene heffingskorting vraagt om zorgvuldig flankerend 
beleid, gelet op de aanzienlijke koopkrachteffecten voor alleenverdienergezinnen. 
 
Als derde onderdeel van de mix van maatregelen beveelt de raad het komende kabinet 
aan verder te gaan met het verminderen van de staatsschuld. Dit zal eveneens een 
bijdrage leveren aan het opvangen van de kosten van de vergrijzing. De raad streeft naar 
een structureel begrotingsoverschot van 0,5 procent van het bbp in 2011. Een dergelijk 
overschot is ook nodig in het licht van het Stabiliteits- en Groeipact.  
 
Financiële onderbouwing voor de komende kabinetsperiode  
De keuzes die de SER voorstaat voor het budgettaire beleid in de komende 
kabinetsperiode ziet hij in het licht van de voorgestelde aanpak van de vergrijzingslasten 
en de brede investeringsagenda voor de versterking van de economische structuur. 
 
De raad onderschrijft bij het vaststellen van een begrotingskader voor de komende 
kabinetsperiode het belang van het uitgangspunt van een zogeheten behoedzaam 
groeiscenario van 1,75 procent per jaar. Dit resulteert volgens de huidige CPB-ramingen 
in een budgettaire ruimte van 6,5 miljard euro in 2011. 
 
Voor de realisatie van het voorgestelde beleid stelt de raad een driesporenaanpak voor. 
In de eerste plaats gaat de raad voor 2011 uit van een structureel EMU-overschot van 
0,5 procent van het bbp. Dit brengt een budgettair beslag van 4 miljard euro met zich 
mee. Daarnaast zet de raad in op een structuurversterkende lastenverlichting van per 
saldo 4 miljard euro. Deze is nodig om de lastenverzwaring voor huishoudens en 
werkgevers uit hoofde van de oplopende zorgkosten te compenseren43. Over de nadere 
invulling van deze lastenverlichting dienen nog nadere afwegingen te worden gemaakt. 
Vervolgens gaat het om door de raad bepleite structuurversterkende investeringen, 
waarvoor de raad ook circa 4 miljard euro wil reserveren.  
 
De raad signaleert dat het kabinet per saldo voor 12 miljard euro aan budgettaire ruimte 
zal moeten vinden. De eerste financieringsbron is de budgettaire ruimte bij ongewijzigd 
beleid van 6,5 miljard euro. Daarnaast vertrouwt de raad erop dat als gevolg van het 
(mede op basis van dit advies) voorgenomen beleid de in de door het CPB op te stellen 
geactualiseerde basisprojectie naar boven kan worden bijgesteld. Op deze manier komt 
dan additionele ruimte beschikbaar voor de door de raad wenselijke geachte 
beleidsintensiveringen. De resterende benodigde middelen moeten worden vrijgespeeld 
door oud beleid in te ruilen voor nieuwe prioriteiten. De raad beveelt het komende 
kabinet aan om zich daarbij vooral te laten leiden door de vraag welke uitgaven het 
meest zullen bijdragen aan de totstandkoming van de gewenste kennis- en 
participatiemaatschappij.  
 

                                                 
43  De SER is graag bereid in een later stadium nader advies te geven over het in de komende kabinetsperiode te 

voeren beleid in verband met de financiering van de stijgende kosten van de zorg. 
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          Bijlage 2 
 
Samenstelling Commissie Sociaal-Economisch Beleid (SEB) 
 
leden        plaatsvervangende leden 
 
Onafhankelijke leden 
dr. H.H.F. Wijffels (voorzitter; tot 1 april 2006) 
dr. A.H.G. Rinnooy Kan (voorzitter vanaf 1 augustus 2006) 
prof.dr. A.F.P. Bakker (DNB; tot 1 april 2006) 
prof.dr. A.L. Bovenberg  
dr. F.J.H. Don (CPB; tot 1 april 2006) 
prof.dr. K.P. Goudswaard 
R.L.O. Linschoten 
prof. dr. J. Swank (DNB; vanaf 1 april 2006) 
prof. dr. C.N. Teulings (CPB; vanaf 1 april 2006) 
prof.dr. F.A. van Vught 
 
Ondernemersleden 
mr. J.W. van den Braak (Vereniging VNO-NCW; tot 1 april 2006) 
drs. A. van Delft (MKB-Nederland) 
drs. G.A.M. van der Grind (LTO-Nederland) 
drs. J.A.M. Klaver (Vereniging VNO-NCW) 
drs. R.A. Nieuwenhoven (VNO-NCW; vanaf 1 april 2006) 
drs. C. Oudshoorn (Vereniging VNO-NCW) 
drs. K.B. van Popta (MKB-Nederland) 
drs. G. Verheij (Vereniging VNO-NCW)   
 
Werknemersleden 
Drs. F.B.T. Bluiminck (FNV) 
drs. C.C.H.J. Driessen (FNV)     mw. E.G.M. Bos 
drs. E.R. Haket (MHP) 
drs. C. Inja (FNV)       drs. J. Visser 
W.W. Muller (MHP)       J.S. Vroon  
K.I. van Splunder (CNV) 
Drs. E. van Velsen (CNV)       
Mevrouw W. Wind (FNV) 
 
Adviserende leden 
 M.J. Berk (DNB) 
 prof.dr.ir. P. Kooiman (CPB) 
 
Ministeriële vertegenwoordigers 
drs. A.C.M. Moons (SZW) 
drs. C.J.K.W. van Rensen (OCW) 
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M.A. Roscam Abbing (Fin) 
E. Visser (EZ) 
 
Secretariaat  
drs. C.A. van der Wijst 
drs. A. Devreese 
mevrouw drs. B.P.M. Claassen 
dr. B. van Riel 
mevrouw mr. drs. T.D. Riemens 
drs. L.A.W. Tieben 
drs. A.R.G.J. Zwiers 
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Samenstelling Werkgroep Arbeidsmarkt, Sociale Zekerheid en Ontslagrecht 
(WASZO)  
 
leden        plaatsvervangende leden  
 
Onafhankelijke leden 
dr. H.H.F. Wijffels (voorzitter; tot 1 april 2006) 
prof.dr. K.P. Goudswaard 
prof.dr. A.H.J. Kolnaar (tot 1 april 2006) 
R.L.O. Linschoten 
mevrouw A.M. Vliegenthart 
dr. M.L. Wilke 
 
Ondernemersleden   
mr. J.W. van den Braak (VNO-NCW; tot 1 april 2006)  mr. S.J.L. Nieuwsma 
drs. A. van Delft (MKB-Nederland)    mevr. mr. S.C.K. van Dijk 
G. Dolsma (VNO-NCW)     mr. R.A.C. Blijlevens 
drs.. G.A.M. van der Grind (LTO-Nederland) 
mevrouw drs. K. Kuiper (MKB-Nederland) 
drs. R.A. Nieuwenhoven (VNO-NCW; vanaf 1 april) 
 
 Werknemersleden   
drs. F.B.T. Bluiminck (FNV)     drs. P. Koppe 
A.J.M. Heerts (FNV)      drs. E. Tasma 
mevrouw Y. van Houdt (CNV)     K.I. van Splunder   
W.W. Muller (MHP)      drs. E.R. Haket 
mevrouw drs. C.J.M. Rietbergen (FNV)   drs. C.C.H.J. Driessen 
 mr. J.C.M.G. Bloemarts 
mevrouw drs. D. Vaartjes-van Suijdam (CNV)   drs. E. van Velsen 
 
Adviserende leden   
dr. J.M. Berk (DNB) 
prof.dr.ir. P. Kooiman (CPB) 
 
Waarnemend lid 
drs. W.J. van Casteren (RWI) 
 
Ministeriële vertegenwoordigers 
drs. F.W. Barbas (SZW) 
drs. D.J. Hagedooren (SZW) 
drs. R. Leering (EZ) 
drs. P.W Martens (AZ)     drs. R. van Zwol 
mevr. mr. J.M. Meijer-van der Aa (Jus) 
drs. A.C.M. Moons (SZW) 
drs. J.W. Flohil (Fin) 
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Secretariaat   
drs. A. Devreese  
mevrouw drs. H.S. Benedictus 
mevrouw drs. B.P.M. Claassen 
mr. A. de Groot 
mevrouw mr. drs. T.D. Riemens 
drs. C.A. van der Wijst 
drs. A.R.G.J. Zwiers 
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Samenstelling Werkgroep Sociale Innovatie 
 
leden        plaatsvervangende leden 
 
Onafhankelijke leden 
prof.dr. F.A. van Vught (voorzitter) 
prof.dr. F. Leijnse (Innovatieplatform) 
mevrouw drs. C. Rijnbeek  (Syntens) 
mevrouw dr. S.Vaas 
prof.dr. H.W. Volberda 
prof.dr. A.C.J.M. Wilthagen 
 
Werknemersleden 
drs. A.J. Baaijens (CNV)     K.I. van Splunder 
drs. F.B.T. Bluiminck (FNV) 
W.W. Muller (MHP)      J.P.H. Teuwen 
mevrouw drs. S. Sars (FNV) 
 
Ondernemersleden 
drs. A. van Delft (MKB-Nederland) 
drs. G.A.M. van der Grind (LTO-Nederland) 
Mr. S.J.L. Nieuwsma (VNO-NCW)    Mr. J.W. van den Braak 
J.C. van der Steen (VNO-NCW) 
 
Secretariaat 
drs. D.W.C. van Doorne  
drs. C.A. van der Wijst 
 
 
 
 


