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1. INLEIDING 

De toeneming van het beroep op sociale zekerheid wordt veroorzaakt door 
een complex van factoren. 

Als belangrijkste daarvan kunnen worden genoemd: 
- demografische factoren, welke met name van invloed zijn op de AOW, 

de AWW en de kinderbijslagverzekeringen; 
- de werkgelegenheidssituatie en discrepanties tussen vraag en aanbod 

op de arbeidsmarkt; 
- de arbeidsomstandigheden en het arbeidsklimaat, welke van invloed 

zijn op het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid; 
- maatschappeli jke veranderingen en mede daarmee verband houdende 

mental i tei tswi jz igingen bij werkgevers en werknemers, alsmede bij de uit-
voer ingsorganen op het terrein van de sociale zekerheid en aanverwante be-
leidsterreinen; 

- doelmatigheid van het stelsel en de uitvoering van de sociale zeker-
heidsregel ingen, welke mede wordt bepaald door de coördinatie met belen-
dende beleidsterreinen, zoals het arbeidsomstandigheden" en het arbeids-
voorzieningsbeleid. 

Een beleid gericht op het voorkomen van het beroep op sociale zekerheid 
en het beperken van de duur van dat beroep is dan ook in belangrijke mate 
afhankelijk van de mogel i jkheden om deze factoren te beïnvloeden. 

Dit brengt met zich, dat in de sociale zekerheidsregelingen, die zijn geba-
seerd op demograf ische factoren (AOW, AWW, kinderbi jslagregelingen) an-
ders dan door ingri jpende stelselwijzigingen geen mogel i jkheden zijn om 
een gericht volumebeperkend beleid te voeren. 

Op andere onderdelen van het sociale zekerheidsstelsel wordt de toene-
ming van het vo lume echter in hoofdzaak veroorzaakt door de overige hier-
voor genoemde factoren welke naar hun aard in beginsel beïnvloedbaar zijn. 
Omdat deze sociale zekerheidsregelingen bestaanszekerheid bieden aan 
mensen in situaties en op t i jdstippen dat de inkomensvorming faalt of zo 
belangrijk wordt aangetast dat van een sociale aanvaardbare inkomensont-
wikkel ing niet meer kan worden gesproken, is een volumebeperk ing alleen 
mogeli jk als de mensen opnieuw volwaardig aan de inkomensvorming kun-
nen deelnemen. Dat betekent dat mensen in het arbeidsproces moeten kun-
nen herintreden dan wel dat uittreden moet worden voorkomen. Dit wordt 
ten dele belemmerd door een kwantitatief tekort aan arbeidsplaatsen, voor 
een ander deel spelen kwalitatieve factoren mee. 

Het zijn met name deze kwalitatieve belemmeringen en de mogel i jkheden 
van de overheid, de bedri jven en de uitkeringsgerechtigden om bij te dragen 
tot het wegnemen of verminderen van die be lemmer ingen, die in deze noti-
tie centraal staan. Bij de werkloosheidsregel ingen gaat het dan vooral om 
maatregelen die ertoe bijdragen de discrepanties op de arbeidsmarkt, die tot 
«onnodige werkloosheid» leiden, zo gering mogel i jk te doen zijn. Bij de ziek-
te- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen komen naast objectief vast te 
stellen oorzaken in toenemende mate ook oorzaken naar voren die l iggen in 
de persoonli jke levenssituatie en in de arbeidsomstandigheden. Daarnaast 
bestaat er, vooral in de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, een relatie met 
de algemene werkloosheidssituatie. Naast het tegengaan van «onnodige 
werkloosheid» staat daarom het voorkomen van «vermijdbaar verzuim» 
centraal. Deze notitie sluit in dat opzicht aan op de benadering maar ook op 
de afgrenzing van het volumebeleid, zoals dat in Bestek ' 8 1 , bijlage III § 2 
werd gepresenteerd. 

Hoewel in deze notit ie de nadruk ligt op het volumebele id in kwalitatieve 
zin, zij benadrukt dat de volume-ontwikkel ing in de sociale zekerheid vooral 
ook bepaald wordt door het beschikbare aantal arbeidsplaatsen, alsmede de 
verdeling daarvan. Het beleid te dien aanzien vormt echter in belangrijke 
mate een onderdeel van het algemene sociale en sociaal-economische be-
leid. Het doel van deze notitie kan niet zijn de invloed van dit algemene be-
leid op de volume-ontwikkel ing omstandig uiteen te zetten. Wel zullen de in 
dit kader relevante hoofdl i jnen van het algemene sociale en sociaal-economi-
sche beleid worden genoemd. 
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De gekozen benader ing houdt tevens in dat deze notit ie niet ingaat op mo 
geli jkheden het vo lume in de sociale zekerheid te verminderen door het be-
perken van het aantal verzekerden c.q. het recht op uitkering (bij voorbeeld 
beëindiging van de verzekering ingevolge de Ziektewet bij 65-jarige leefti jd). 
Wel word t gewezen op het evenwicht dat er moet bestaan tussen maatrege-
len van de overheid, de inbreng van bedri jven en de individuele sol idari tei t 
van de ui tker ingsgerecht igden, waardoor omvang en duur van het beroep 
op sociale zekerheid zoveel mogeli jk wordt beperkt. 

Complementa i r op de uitkeringsregelingen is de WSW van belang. Die 
komt slechts aan de orde voor zover de daar geboden voorzieningen als in-
strument worden gehanteerd om de doors t roming van gedeelteli jk arbeids-
ongeschikten vanuit de sociale zekerheidsregelingen naar het vri je bedri j fs-
leven te bevorderen. 

De maatregelen die erop gericht zijn het oneigenl i jk gebruik en misbruik 
van de sociale zekerheid tegen te gaan komen vooral in inventariserende zin 
aan de orde (paragraaf 4.3.3). Het in de notit ie geschetste vo lumebele id richt 
zich veeleer op maatregelen om te voorkomen dat mensen buiten hun 
schuld een onnod ig lang beroep op sociale uitkeringen moeten doen. Daar 
komt bi j , dat op de problematiek van de bestr i jding van oneigenli jk gebruik 
en misbruik inhoudel i jk reeds ui tvoer ig is ingegaan in Bestek '81 (Bijlage III, 
Hoofdstuk 8). Als uitvloeisel hiervan is een Interdepartementale Stuurgroep 
oneigenli jk gebruik en misbruik ingesteld, onder voorzitterschap van de 
heer Van Bijsterveld. Deze stuurgroep, welke onlangs haar werkzaamheden 
is aangevangen, heeft onder meer tot taak het analyseren van de verschi l-
lende vormen van oneigenli jk gebruik en misbruik en het onderzoeken van 
de mogel i jkheden om het inst rumentar ium ter bestr i jding van oneigenl i jk 
gebruik en misbruik te verbeteren. Ook nu v inden echter reeds activiteiten 
plaats en word t wetgev ing voorbereid om het oneigenli jk gebruik en mis-
bruik tegen te gaan. 
Wij noemen in deze inleiding slechts: 

- het aangekondigde wetsontwerp tot het aansprakelijk stellen van de 
hoofdaannemer voor sociale premies en belast ingschulden bij onderaanne-
ming ; 

- het aangekondigde wetsontwerp tot het hoofdeli jk aansprakelijk stellen 
van bestuurders van rechtspersonen bij schuldige nalatigheid in geval van 
het niet betalen van premies en belast ingen; 

- het exper iment in Noord-Brabant om te komen tot een gecoördineerd 
opspor ings- en vervolgingsbeleid, dat wordt ui tgebreid tot een t iental ande-
re contact-punten. 

Vol ledigheidshalve moge worden opgemerkt , dat de beperking van de 
kostenontwikkel ing in de gezondheidszorg in deze notit ie niet aan de orde 
zal komen. Voor het beleid te dien aanzien moge worden verwezen naar de 
nota «Het beleid ter zake van de gezondheidszorg met het oog op de kosten-
ontwikkel ing» (Zitt ing 1978-1979, nr. 15 540). 

Gezien de verwevenheid van sociale zekerheid en andere beleidsterreinen 
is het evident, dat het volumebeleid zich niet kan beperken tot maatregelen 
binnen de sociale zekerheid. Dit vraagt om een geïntegreerd beleid vanuit di-
verse beleidsterreinen. De beleidsinstrumenten en specifieke maatregelen 
voor deze geïntegreerde benadering van het vo lumebele id zullen in deze no-
titie aan de orde komen. Vooropgesteld moet echter wel worden, dat het 
verwezenli jken van een geïntegreerde benadering vooral een beleid op lan-
gere termi jn is. Dat neemt echter niet weg , dat op de weg naar de beleidsin-
tegratie reeds belangri jke stappen zijn gezet, waarop hierna zal worden inge-
gaan. Naast het beleid op langere termi jn brengt de verontrustende groei 
van het vo lume van de sociale zekerheid evenwel ook de noodzaak met zich 
om op korte te rmi jn maatregelen te treffen. Op die maatregelen zal in deze 
notit ie de nadruk l iggen. 

Er bestaat een nauwe samenhang tussen de maatregelen die in deze noti-
tie worden besproken en de voorstel len ten aanzien van de ui tvoer ingsorga-
nisatie van de sociale zekerheid, die zijn ui tgewerkt door een ambtel i jke pro-
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jectgroep aangevuld met externe deskundigen. Het door deze projectgroep 
uitgebrachte inter imrapport «Organisatie van de beheersing van de sociale 
zekerheid» is onlangs vergezeld van een brief met het kabinetsstandpunt 
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden. In paragraaf 3.2.3 
zal de relatie tussen de voorstel len uit dit inter imrapport en het volumebe-
leid kort worden toegelicht. 

Op grond van deze benadering is voor de volgende indel ing van deze noti-
tie gekozen: 

In hoofdstuk 2 «Schets van de problematiek» word t een overzicht gegeven 
van de ontwikkel ing van het vo lume in de sociale zekerheid en de invloed die 
het algemene beleid op de volume-ontwikkel ing kan uitoefenen. 

In hoofdstuk3zal worden ingegaan op het volumebele id op langere ter-
mi jn in de geïntegreerde benadering van dit beleid, waarna in hoofdstuk 4 
het beleid op kortei e termi jn zal worden uiteengezet en met name de maat-
regelen die thans reeds funct ioneren of nog in deze kabinetsperiode tot vo-
lumebeperking kunnen bi jdragen aan de orde zullen komen. 

In hoofdstuk 5zul len de effecten van maatregelen op het terrein van het 
volumebeleid worden geschetst. Het zullen niet de financiële effecten zijn 
die daarbij centraal staan. Daarvoor gaat het kabinet uit van de ombuig in-
gen, zoals die in Bestek '81 en in de Nota over de voor tgang van Bestek '81 
werden aangegeven. De maatregelen die nu worden voorgesteld vo rmen 
vooral een nadere invul l ing en concretisering van het daar geschetste be-
leid. 

Wi j achten het verheugend dat de laatste jaren van verschil lende zijde met 
meer nadruk aandacht aan het volume-beleid is geschonken. Dit bleek onder 
meer uit het rapport «Maken wi j er werk van» van de Wetenschappeli jke 
Raad voor het Regeringsbeleid en het SER-advies over omvang en groei van 
de collectieve sector. Ook het rapport «Arbeid» van de Teldersstichting, de 
VNO-nota «Arbeidsmarktbeleid en werkloosheidsvolume» en de recente no-
ta van het FNV «Weer Werk» zijn in dit verband van betekenis. Het zou op 
zichzelf de gedachtenvorming, die zich nu in versneld tempo lijkt te intensi-
veren, ten goede zijn gekomen als het advies van de SER over het vo lumebe-
leid hierbij had kunnen worden betrokken. 
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2. SCHETS VAN DE PROBLEMATIEK 

In de inleiding is reeds een aantal factoren genoemd, die tot de toeneming 
van het beroep op de sociale zekerheid hebben bi jgedragen. De versnelde 
vo lume-ontwikkel ing, hoewel grotendeels au tonoom, voltrok zich tegen de 
achtergrond van een verslechterende economische situatie. Naast een 
groeiende structurele werk loosheid en een toenemende fr ict ie op de ar-
beidsmarkt die ondermeer tot ui tdrukking kwam in een groot aantal - moei-
lijk vervulbare - vacatures, nam ook het ziekteverzuim belangri jk toe. In het 
eerste onderdeel van dit hoofdstuk word t een overzicht gegeven van de vo-
lumegroei in de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en de verontrustende 
toename van het ziekteverzuim. Vervolgens word t een inzicht gegeven van 
de omvang en duur van het beroep op werk loosheidsregel ingen, zoals deze 
tot ui tdrukking komt in een ver lenging van de duur van de werkloosheid, 
waardoor vooral het beroep op de WWV en RWW aanzienlijk is toegeno-
men. Er is een harde kern van langdur ig werklozen ontstaan die er nauwe-
lijks in slaagt weer een plaats op de arbeidsmarkt in te nemen. 

De toename van het beroep op sociale zekerheid heeft op zichzelf weer 
verschi l lende consequenties voor de sociaal-economische situatie. In dit ka-
der is er vanaf gezien onderwerpen als de invloed van een toenemend ziek-
teverzuim op de produktie e.d. na te gaan. Volstaan word t met in voordeel 
2.2 een aantal macro-economische consequenties aan te geven die voor het 
volumebele id van direct belang zijn. In het daarop aanslui tende onderdeel 
worden de maatschappeli jke gevolgen aangegeven, waarbi j met name aan-
dacht word t besteed aan de veranderde opvatt ingen over de arbeid en de 
gevaren van arbeidsontwenning in het bijzonder bij jongeren. Ten slotte 
worden de marges aangegeven waarbinnen het vo lumebele id gevoerd 
d ient te worden. 

Deze worden grofweg bepaald door enerzijds het beperkt aantal beschik-
bare arbeidsplaatsen, waarvan ui tbreiding slechts plaats kan vinden binnen 
het algemene sociaal-economische beleid en anderzijds de relatief beperkte 
mogel i jkheden van de overheid om met name het ziekteverzuim terug te 
dr ingen. Wat dit laatste betreft is zij aangewezen op de medewerking van 
werknemers en werkgevers die hier een eigen verantwoordel i jkheid hebben, 
waarbi j de overheidstaak zich voornamel i jk richt op het scheppen en verbe-
teren van voorwaarden en condit ies waarbinnen deze verantwoordel i jkheid 
tot uitdrukking kan komen. 

2.1 . Ontwikkeling van het beroep op sociale zekerheid 

Uit de voor de jaren 1968 tot en met 1976 berekende verdel ing van de stij-
g ing van uitkeringen naar exogene en endogene groei-oorzaken (tabel 1) 
blijkt, dat de exogene factoren (nieuwe wet ten, u i tbreid ing verstrekkingen-
pakket en structurele verhogingen voor min imumui tker ingen) slechts een 
beperkt deel van de totale st i jging van de uitgaven hebben veroorzaakt. De 
endogene factoren veroorzaakten 92,5% van de st i jg ing. Daarvan kwam 
68,5% voor de rekening van endogene loon- en pr i jsontwikkel ingen en 24% 
voor rekening van volume-factoren. 
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Tabel 1. Toeneming sociale verzekeringsuitkeringen, uitgesplitst naai oorzaak van 
toeneming; 1968-1976 

exogeen endogeen exogeen endogat n exogeen 

volume nominaal 

exogeen 

volume n o n : ■ 

AOW 1665 1305 5 650 19,5 15,0 65,5 
AWW 220 140 890 17,5 11.0 71.5 
AKW 10 -85 1 230 1,0 ■~7.5 106,5 
KWL ~60 225 1 115 -4,5 17,5 87,0 
WW - r 895 
VV - \ 400 . \ 31,0 1 69,0 
ZW ~ 1055 2 230 - 32,0 v 68,0 
WAO 175 2330 3 080 1 
AAW 270 - . / 7,5 ' 40,0 ' 52,5 
ZFW ► \ \ V 
ü l / . - 1540 4 670 - 25,0 75,0 
AWBZ 230 1020 2 645 6,0 26,0 68,0 

Totaal 2510 7930 22 405 7,5 24,0 68,5 

In de jaren 1977 en 1978 is de ui tgavenst i jg ing vr i jwel geheel door endo-
gene factoren veroorzaakt. Daarvan is ruwweg 80% een gevolg van loon- en 
pr i jsontwikkel ingen. De resterende 20% komt voor rekening van vo lume-
factoren. 

In deze totale vo lume-ontwikkel ing is ook de ontwikkel ing van het vo lume 
op basis van demograf ische factoren begrepen. Een overzicht van de vo lu-
me-toename in de regelingen waarop het volumebeleid zich met name richt 
is opgenomen in tabel 2. 

Tabel 2. Volume ontwikkel ing sociale zekerheid laantallen x 1000) 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 

WAO 286 313 348 274 400 434 
AAW' 125 152 
Ziekte 
w e t 198,6 213,7 219,3 224,7 227 244 
WW2 46,7 59,8 87,0 69,7 58,1 51,5 
WWV' 45,9 48,4 70,3 89,9 88,4 83,9 
RWW 19.7 29,8 52,8 51,0 59,0 69,5 
WSW' 48,8 52,2 56,5 61,3 56.6 69,5 ' 

' Exclusief degenen die daarnaast een 
aanvullende WAO-uitkering hebben. 
2 Herleid tot uitkenngs|aren (incl. 
gedeeltelijke werkloosheid). 
1 Jaargemiddelde. 
4 Van de 69 500 WSW-ers komen 
er 45 i 50 000 ook voor in het 
AAW/WAO-bestand 

2.1.1. De arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 

Uit tabel 2 blijkt dat met name de volume-ontwikkel ingen in de arbeidson-
geschiktheidsregel ingen bijzondere aandacht vragen. In tabel 3 is de ontwik-
keling van het WAO-bestand weergegeven Opgemerkt daarbij dient te wor-
den dat in de tabel ook is opgenomen het aantal AAW-ers dat een aanvul len-
de WAO-uitker ing ontvangt. Het gaat hierbij om een aantal van 100 000 per 
u l t imo 1978. De WAO-verzekerden vormen de belangri jkste groep in de 
AAW. Na een aanvankeli jke stabil isering van het aantal toekenningen sinds 
1976 op een niveau van ca. 70 000 per jaar, steeg het aantal n ieuwe gevallen 
in 1978 weer tot een totaal van 77 000 nieuwe aanmeldingen. Al leen indien 
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het aantal beëindigingen meer dan evenredig toeneemt, zal indien de ge-
middelde uitkeringsduur constant bli jft, het uitkeringsbestand zich opn ieuw 
stabil iseren en geleideli jk relatief minder worden. 

Tabel 3. Aantal uitkeringsgerechtigden WAO (x 10001 

Jaar Nieuwe Beëindigde Toeneming Bestand per In % van ver/e 
gevallen gevallen bestand ult imo kerden-bettand 

(GMD) 

1 juli 1967-
31 decembei 

1968 193 29 164 5,5 
1969 59 29 30 194 6,5 
1970 40 28 21 215 7,0 
1971 52 30 22 237 7,5 
1972 54 30 24 261 8,0 
1973 57 32 25 286 8,6 
1974 61 35 26 313 9,3 
1975 73 38 35 348 10,3 
1976 70 41 29 374 11,1 
1977 71 43 28 402 11,8 
1978 11' 4 7 ' 30 ' 432 13,5 

' Gegevens SVR. 

Bron: GMD. 

Een overzicht van de toekenning van WAO-uitker ingen naar geslacht en 
leefti jd is opgenomen in tabel 4. Daaruit blijkt dat het aantal toekenningen 
aan jongeren sterker toeneemt dan die aan personen van 55 jaar en ouder. 

Tabel 4. GMD-adviezen inzake toekenning WAO uitkering naar geslacht en leeftijd 
(in % van totaal) 

t /m 24 25 t /m 34 35 t /m 54 55 t/m 64 

M V M V M V M V 

1968 3,8 12,1 8,5 12,3 40,6 41,6 47,0 31,0 
1972 4,8 11,8 11,0 14,2 43,0 46,2 41,2 27,8 
1975 4,8 11,2 12,5 16,3 43,4 47,0 39,9 25,4 
1976 5,0 13,0 12,9 16,9 44,5 47,2 37,6 22,9 
1977 5,0 12,7 13,5 17,6 45,2 46,8 36,3 22,9 
1978 6,5 13,3 14,7 18,0 46,0 48,0 32,8 20,7 

Bron: GMD. 

Het AAW-uitker ingsgerecht igden-bestand omvat per u l t imo 1978 253 000 
personen, van wie ca. 100 000 een aanvullende WAO-uitkering heeft. (zieta-
bel 5). De st i jging van het aantal uitkeringsgerechtigden blijkt vooral uit het 
feit, dat er bij de inwerkingtreding van de AAW ca. 119 000 uitkeringsgerech-
t igden waren; 134 000 uitkeringen zijn dus in de periode 1-10-1976 tot eind 
1978 ontstaan. 

Tabel 5. Overzicht aantal AAW uitkeringsgerechtigden per ul t imo 1978 

Stuwmeer AAW per 1-10-1976 

WAO-verzekerden 
ABP-verzekerden 
ex-zelfstandigen 
vroeggehandicapten 
overigen 

29 700 
426 

30 101 
49 725 

8 659 
subtotaal 118611 

Na 1-10-1976 aangevangen uitkeringen: 
(nieuwe gevallen) 

WAO-verzekerden 
ABP-verzekerden 
ex-zelfstandigen 
vioeggehandicapten 
overigen 

Totaal AAW-bestand 

subtotaal 

104 464 
16 998 

7 604 
3 090 
1 704 

133 860 

252 471 
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2.1.2. De Ziektewet 

Het st i jg ingspercentage van het aantal ui tker ingsdagen in de Ziektewet 
ver loopt erg gr i l l ig, (zie tabel 6). 

Tabel 6. Aantal dagen waarover uitkering is verstrekt ten behoeve van omslagleden, afdelingskassen en 
eigen risicodragers gezamenlijk, ingedeeld naar geslacht 

Jaar Geslacht Tote»l uitkerings-
, . . clayiMi in procenten 

Mannen Vrouwen Totaal van het aantal 
■ ■ ■ •rteidfdagen 
Absoluut % Absoluut % Absoluut %' (nsicopero 

1 2 3 4 5 6 7 8 

x 1000 x 1000 x 1000 
1967 26 090 75,7 8 382 24,3 34 472 --11.4 4,4 
1968 32 848 78,3 9 128 21,7 41 976 21,8 4,9 
1969 36 326 77,1 10 793 22,9 47 119 12,3 5.4 
1970 38 966 74,9 13 083 25,1 52 039 10,4 5,7 
1971 38 017 72,9 14 115 27.1 52 132 0,2 5,6 
1972 39 702 72,9 14 793 27,1 54 495 4,5 5,9 
1973 41 409 72,0 16 122 28,0 57 531 5,6 6,2 
1974 43 765 71,1 17 781 28,9 61 546 7,0 6,6 
1975 44 480 70,3 18671 29,7 63 151 2,6 6,7 
1976 45 261 70,0 19 443 30,0 64 704 2,5 6,8 
1977 44 807 69,3 19 832 30,7 64 639 -0,1 -
1 Wijziging in procenten ten opzichte van 
het voorafgaande jaar. 

Bron: SVR 

Voor de periode 1978-1982 wordt gerekend met een gemiddelde st i jging 
van ca. 3,7%. Wat nog eens duideli jk maakt dat aan de terugdr ing ing van 
vermi jdbaar ziekteverzuim bijzondere aandacht zal moeten worden besteed. 
Dat geldt temeer daar de st i jging in 1978 voorzover het omslagleden betreft 
boven dit gemiddelde u i tg ing, tot een percentage van 5,4%. 

2.1.3. De werkloosheidsregelingen 

Voor de omvang en de duur van het beroep op werkloosheidsregel ingen 
is met name de samenstel l ing van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en 
de mate waar in beide op elkaar aansluiten bepalend. Daarom word t onder-
staand eerst een analyse gegeven van de arbeidsmarkt, alvorens de verde-
ling van de werklozen over de verschil lende ui tker ingsregel ingen te geven. 

Na een sterke sti jging van de werkloosheid in de periode 1970-1975 i s -
zoals tabel 7 laat zien - een stabilisatie opgetreden op het niveau van ru im 
200 000. Sinds 1976 daalt de werkloosheid van mannen enigszins, de st i jging 
bij de v rouwen zet zich onverminderd voort. In 1978 was het werkloosheids-
percentage van mannen 4,3%, dat van v rouwen 7,5% van de afhankeli jke 
beroepsbevolking. 
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Tabel 7. Werkloosheid naar geslacht en enkele beroepsgroepen. Jaargemiddelden' 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 uit. april 
1979 

personen x 1000 
36,4 50,5 90,6 88,4 106,7 153,0 159,8 145,2 136,4 127,; 
3,0 5,1 12,6 11,5 12,7 21,4 24,0 20,2 17,1 13,5 
6,3 11,2 22,2 20,1 30,8 38,0 27,3 20,5 15,8 14,8 
2,7 3,4 5,1 5,4 6.1 7,8 8,1 7,9 7,6 7,0 
3,3 4,5 8,0 9,1 10,1 14,4 16,1 17,4 18,1 17,0 

8,1 11.6 17,4 21,5 28,2 42,3 51,0 58,4 69,2 65,8 
0,7 1,1 1,7 2,1 3,2 4,9 6,1 7,9 10,1 9,8 
2,1 3,2 5,5 6,5 8,0 11,8 14,0 16,5 20,0 18,1 

44 62 108 110 135 195 211 203 206 194 

in % afhankeli|ke beroepsbevolking 

1,1 1,6 2,7 2,7 3,3 5,1 5,5 5,3 5,0 4,6 

' Op basis van een qrens voor volledige 
dagtaak van 30 uur of meer per week 
m dr periode 1970 t /m 1977 en van 
25 uur per week en langer vanaf 1979. 

Een uitspl i tsing naar werkloosheidsduur (zie tabel 8) geeft aan dat de lang-
dur ige werkloosheid met name na 1974 is gestegen (tabel 8). De werkloos-
heid voor middel lange duur heeft zich inmiddels gestabi l iseerd. Mede als 
gevolg van het verder oplopen van het werkloosheidsci j fer bij v rouwen 
neemt voor die categorie de werkloosheidsduur nog toe. Jongeren wenden 
zich wel in toenemende mate tot het arbeidsbureau voor hun arbeidsinpas-
sing maar de periode dat zij daar ingeschreven staan is gemiddeld van be-
langrijke kortere duur dan bij de ouderen. 
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w.v metaalbew. 
bouwvakarbeid 
handelsperson. 
kant./ond. pers. 

Vrouwen 

w.v handelsp. 
kant./ond. pers. 

Totaal 

Totaal 



Tabel 8. Werkloosheid naar door inschrijving (gemiddelden van februari, mei, augustus en november)' 

22 jaar: 
Mannen: < 6 mnd. 
e.v. 6 12 mnd. 

12 mnd. 
Vrouwen: 6 mnd. 

6 12 mnd. 
12 mnd. 

Totaal 6 mnd. 
6 ■12 mnd. 

■ 12 mnd. 

2 3 - 6 4 |aar 

Mannen 6 mnd. 
6 12 mnd 

12 mnd. 
Vrouwen 6 mnd. 

6 12 mnd. 
12 mnd. 

Totaal 6 mnd. 
6 12 m nd. 

1 12 mnd 

Totaal t /m 64 jaar: 

Mannen: 6 mnd 
6 -12 mnd 

12 mnd. 
Vrouwen: 6 mnd 

6 12 mnd 
12 mnd 

Totaal: < 6 mnd 
6 12 mnd 

12 mnd 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

personen x 1 000 

1978 

6,3 10,1 18,3 15,8 21,6 31,8 29,4 26,6 25,8 
0,2 0,2 1,1 1,3 1,6 5,3 6,8 5,0 4,9 
0,0 0,0 0,2 0,4 0,4 1.4 3,8 3,7 3,5 
2,5 3,6 6,0 7,4 11,2 16,9 19,4 21,7 25,5 
0,1 0,1 0,3 0,5 0,8 2,5 4,0 4,8 6,1 
0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,6 2,0 3,2 4,4 
8,8 13,6 24,3 23,2 32,7 48,7 48,8 48,2 51,3 
0,3 0,3 1,4 1,8 2,4 7,8 10,8 9,8 10,9 
0,1 0,1 0,2 0,5 0,6 2,0 5,9 6,9 7,8 

23,0 32,1 56,1 48,6 59,2 75,0 65,0 55,5 50,5 
3,4 4,0 10,2 11,3 12,0 22,0 24,9 20,5 18,3 
3,2 3,1 5,2 10,1 10,8 17,2 30,6 34,1 33,3 
3,8 5,8 8,3 9,4 11,0 14,6 14,3 14,7 16,5 
0,8 1.0 1.6 2,1 2,5 4,1 5,6 5,8 6,5 
0,8 0,9 1.1 1.9 2,4 3,4 5,8 8,1 10,3 

26,8 37,9 64,4 58,0 70,2 89,5 79,3 70,1 63,0 
4,2 5,0 11.8 13,4 14,5 26,1 30,4 26,3 24,8 
4,0 3,9 6,3 12,0 13,2 20,6 36,4 42,3 43,6 

29,3 42,1 74,4 64,5 80,8 106,8 94,5 82,0 76,3 
3,6 4,3 11,3 12,6 13,7 27,2 31,8 25,6 23,2 
3,2 3,1 5,4 10,5 11,2 18,6 34,4 37,8 36,7 
6,3 9,4 14,3 16,7 22,2 31,4 33,7 36,4 41,9 
0,9 1,1 1,9 2,6 3,3 6,6 9,5 10,6 12,5 
0,8 0,9 1,1 2,0 2,6 4,0 7,9 11,3 14,7 

35,6 51,5 88,7 81,2 103,0 138,2 128,1 118,4 118,3 
4,4 5,3 13,2 15,2 16,9 33,8 41,3 36,1 39,7 
4,0 4,0 6,5 12,5 13,8 22,6 42,3 49,1 51,4 

De sti jging van de werkloosheid in de afgelopen jaren heeft zich in alle 
leeftijdsklassen voorgedaan (tabel 9). De mate van st i jging is groter naarma-
te de leeftijd hoger is. Daar de vrouwel i jke beroepsbevolking gemiddeld 
belangrijk jonger is dan de manneli jke is voor de verdel ing naar leefti jd ook 
de toename van de werkloosheid onder v rouwen van belang. Van de werk-
lozen onder de 23 jaar zijn 5 1 % v rouwen, van die boven de 50 jaar 18%. 

Tabel 9. Werkloosheid naar leefti|d, mannen + vrouwen (gemiddelden van februari, mei, augustus en november)' 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
uit. april 

19 laar 
19 22 laar 
23 - 24 laar 
25 - 39 jaar 
40 49 jaar 
50 - 54 laar 
Totaa I 

personen x 1 000 

4,7 8,5 8,5 13,5 22,3 23,5 23,1 25,8 19,6 
9,3 17,4 17,0 22,2 36,1 42,0 41,8 44,3 40,2 
5,4 10,9 9,6 11,8 17,8 18,9 18,6 18,7 18,0 

19,7 37,9 38,5 47,9 69,5 75,1 70,1 70,2 70,4 
9,2 15,3 15,3 17,6 23,4 24,7 23,0 22,1 21,8 

12,5 19,3 20,1 20,7 25,5 27,5 26,3 24,6 23,5 
62 108 110 135 195 211 204 206 194 

1 Op basis van een grens voor volledige 
dagtaak van 30 uur of meer per week 
in de periode 1970 t /m 1977 en van 
25 uur per week en langer vanaf 1979. 
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De mate waar in aan bijzondere groepen extra aandacht moet worden ge-
geven is mede afhankeli jk van de mate waar in zij door werk loosheid worden 
getrof fen. Uit tabel 10 blijkt dat het aandeel van buitenlandse werknemers in 
de totale werk loosheid relatief toeneemt. Ui teraard is dit mede beïnvloed 
door het vest igingsoverschot van deze categorie werknemers. Deze cijfers 
en de in tabel 11 genoemde betreffende de werk loosheid onder migranten uit 
Sur iname en de Nederlandse Anti l len tonen de noodzaak van extra aandacht 
voor deze groepen duidel i jk aan. Opgemerkt dient overigens nog te worden 
dat het cijfer van de werk loosheid onder Sur inamers en Ant i l l ianen na 1974 
invloed heeft ondergaan van de toestroom van Sur inamers rond het moment 
van zelfstandig worden van de republiek Sur iname in 1975. 

Tabel 10. Werkloosheid onder buitenlanders (absoluut en in % van de totale werkloosheid 
per geslacht) 

Mannen Vrouwen 

abs. % abs. 

1971 2 400 2,6 290 1,9 
1972 2 150 2,0 630 2,0 
1973 1 820 1,7 610 2,5 
1974 3 130 2,2 1 230 3,4 
1975 8 520 4,8 2 650 5,4 
1976 9 020 5,6 3 660 6,6 
1977 10 110 6,6 4 470 7,0 
1978 10 110 7,0 5 060 6,8 

Tabel 11. Werkloosheid onder Surinamers en Antillianen (absoluut en in % van de totale 
werkloosheid per geslachtl 

Mannen Vrouwen 

abs. % abs. 

dec. 1973 3090 
dec. 1974 4260 
dec. 1975 9900 
dec. 1976 7520 
dec. 1977 6400 
dec. 1978 6110 

2.7 1",90 4,8 
2.8 1870 5,1 
5,3 4110 7,9 
4,3 2950 5,1 
4,2 2800 4,2 
4,2 2970 4,2 

Bij de voorgaande summier gehouden schets van enkele ontwikkel ingen 
in het werkloosheidsbestancl wordt nog aangetekend dat volgens globale 
analyses het huid ige werkloosheidsniveau voor ongeveer 50% op een te 
laag absoluut niveau van werkgelegenheid is terug te voeren. De over ige 
50% bestaat - hoewel ook beïnvloed door de actuele economische situatie -
voor ongeveer de helft uit normale f r ic t iewerkloosheid en voor de rest uit 
werk loosheid, die door kwalitatieve discrepanties tussen vraag en aanbod 
word t veroorzaakt. 

De beschikbare cijfers, met name die betreffende de vraag naar arbeid, 
schieten te kort o m de ontwikkel ing van de verhoudingen tussen vraag en 
aanbod in een aantal beroepsgroepen over een reeks jaren weer te ge-
ven. In dit verband is het evenwel voldoende om enkele belangri jke e lemen-
ten van die ontwikkel ingen nader aan te geven. Daartoe volgt in tabel 12 een 
opgave van de stand van de totale geregistreerde vraag en het d i to aanbod 
aan het eind van de maand november in 1976, 1977 en 1978. Tabel 13 biedt 
vervolgens een overzicht van de aan het eind van de maand november 1978 
gesignaleerde vraagoverschotten naar provincie en beroepsgroepen voor 
mannen. 
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Tabel 12 Geregistreerde vraag en aanbod ult imo november 1976, 1977 en 1978 

Jaar Viaag Aanbod 

1976 mannen 37 610 148 990 
vrouwi.'n 11 850 57 335 

1977 mannen 46 505 142 317 
vrouwi.'n 9 760 68 193 

1978 mannen 55 408 131 564 
vrouwen 10 100 77 154 

Tabel 13. Som van vraag overschotten (geregistreerde openstaande vraag minus werklozen), naar provincie en beroepsgroep, mannen 
november 1978' 

Groningen Friesland Drenthe Overijssel Geldeiland Ut iechl N-Holland 

Grafische arb. fotogiafen, boekbinders 10 - 10 30 20 110 210 
Bouwvakarbeiders B & U 90 260 210 900 360 910 1 680 
Bouwvakarbeiders G.W.W. 20 — - 10 100 200 
Houtbewerkers enz. 30 30 20 160 270 110 190 
Kleding* en textiel personeel 10 10 20 50 60 10 -
Metaalbewerkers 70 120 100 420 150 930 1 890 
Levens- en genotmiddelenbereiders - 10 60 80 140 70 170 
Kantoorpersoneel - - 10 50 30 190 780 
Sociaal en geneeskundig personeel 30 - 30 - - 50 410 
Overige beroepsgroepen 20 30 10 60 160 240 860 

Totaal 280 460 470 1 750 1 200 2 720 6 390 

Z-Holland Zeeland N-Brabant Limburg Nederland nov. 1977 Ned. 

Grafische arb. fotografen, boekbinders 160 - 550 
Bouwvakarbeideis B & U 1 480 360 280 10 6 540 5 460 
Bouwvakarbeiders G.W.W. 250 10 20 - 610 
Houtbewerkers enz. 370 40 160 20 1 400 1 100 
Kleding- en textielpersoneel 10 10 20 200 -
Metaal bewei kers 2 5 1 0 160 510 50 6 9 1 0 3 8 1 0 
Levens- en genotmiddelenbereiders 270 20 90 30 940 610 
Kantoorpersoneel 110 - - 20 1 190 820 
Sociaal en geneeskundig personeel 70 - - 590 600 
Overige beroepsgroepen 280 20 150 20 1 850 1 720 

Totaal 5 5 1 0 620 1 230 150 20 780 14 120 

' In de tabel is vermeld de omvang waar-
mee de geregnstreerde openstaandp 
vraag (V) de werkloosheid (W) overtreft. 
Dat wil zeggen: V - W. 
2 Niet afzonderlijk geteld. 

Van de beide voorgaande tabellen laat tabel 12 zien dat zich ondanks de 
omvang van de werkloosheid een st i jging in de vraag naar mannen heeft ge-
manifesteerd en dat ondanks de toegenomen deelneming van vrouwen aan 
het arbeidsproces de vraag naar v rouwen tussen 1977 en 1978 weer enigs 
zins is toegenomen. Tabel 13 geeft een momentopname van provinciale si-
tuaties, waaruit blijkt, dat ondanks het grote aanbodoverschot niettemin ook 
vraagoverschotten optreden. Met beide tabellen is een indicatie gegeven 
van het belang, dat aan de kwalitatieve discrepanties en in het bijzonder aan 
de regionale en categoriale verschi jn ingsvorm ervan moet worden toege-
kend. 
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Tegenover de geschetste kenmerken van de werkloosheid en van de 
vraag-/aanbodverhoudingen is een gedifferentieerde aanpak geboden. De 
voornaamste elementen daarvan zijn de regionalisatie, de opspor ing van 
knelpunten, de bevordering van de mobil i teit en de bi jzondere aandacht van 
de zwakkere groepen. In de vo lgende hoofdstukken word t op deze en andere 
elementen van het door ons voorgestane beleid nader ingegaan. 

Ten slotte wordt in tabel 14 een overzicht gegeven van de st i jging van het 
aantal ui tkeringsgerechtigden in de drie werkloosheidsregel ingen (WW, 
W W V en RWW). 

Tabel 14. Volledig uitkeringsgerechtigde werklozen naar uitkeringsregeling (x 1000) 

uitkermgs-
gerechtigden 

wachtgeld AWF WWV RWW 

1970 46,5 8,0 16,8 16,8 7,0 
1971 62,1 11,9 21,1 19,4 8,3 
1972 108,0 18,0 37,1 33,6 12,0 
1973 109,9 14,2 31,7 41,9 16,0 
1974 134,9 17,4 38,6 44,9 22,4 
1975 176,5 20,7 51,7 67,1 37,0 
1976 196,6 16.2 45,3 85,0 50,4 
1977 196,2 13,6 38,3 84,0 60,3 
1978 206,0 14,0 40,0 84,0 68,0 
1979' 212,0 15,0 42,0 85,0 70,0 

' (raming sociale meeriarenraming 1979) 

Uit dit overzicht blijkt, dat de betekenis van de WWV en de RWW relatief 
gezien is toegenomen, hetgeen een uitvloeisel vormt van de groei in de 
langdurige werkloosheid. 

2.2. Macro-economische consequenties 

Een verdere toename van het aantal ui tkeringsgerecht igden zal niet alleen 
de solidariteit tussen werkenden en niet-werkenden (zwaar) op de proef stel-
len, maar ook de koopkrachtontwikkel ing, zowel van werkenden als van 
niet-werkenden, onder druk zetten. De groei van het vo lume van uitkerings-
gerecht igden leidt er immers toe dat de toegenomen kosten moeten worden 
gedekt door verhoging van premies. 

Sti jgende werknemerspremies beperken het reëel vri j beschikbaar inko-
men, waaruit aanzetten tot afwentel ing voortv loeien. Daaruit en uit de stij-
gende werkgeverspremies zul len de arbeidskosten toenemen, hetgeen me-
de doorwerkt op de prijzen. De st i jg ing van de loonkosten kan leiden tot een 
verhoogde arbeidsuitstoot waardoor het vo lume uitkeringsgerechtigden 
toeneemt, en de werkgelegenheid verder wordt aangetast. Hierdoor kan er 
een spiraalwerking ontstaan. De Regering staat een beleid voor dat deze spi-
raalwerking moet doorbreken en zelfs ombu igen, onder meer door middel 
van een effectief vo lumebele id. Verminder ing van de volumest i jg ing zal een 
gunst ig effect hebben op de premiedruk, waardoor een zich zelf versterkend 
tegengesteld effect kan ontstaan, dat doorwerkt op de werkgelegenheid en 
het economische draagvlak ten behoeve van de f inancier ing van de collec-
t ieve voorzieningen zal versterken. 

De effecten daarvan op de sociaal-economische situatie zijn moeil i jk te 
kwanti f iceren. Ten behoeve van het SER-advies inzake groei en omvang van 
de collectieve sector zijn bij wijze van il lustratie door het CPB de macro-ef-
fecten berekend van volumever lagingen in resp. het ziekteverzuim en het 
aantal arbeidsongeschikten. 
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Tabel 15. Knige macro economische effecten van een volumeverlaging in/ake de sociale 
zekerheid 

Effecten van een verminde- Effecten van een verminde-
ring van het /'iekteverzuim ring van het aantal arbeids-
met jaarlijks 0,5 procent ongeschikten met jaarli|ks 
punt 15 000 

Na 4 iaar Na 10 jaar Na 4 jaar Na10|aar 

-10 -50 - 5 -30 

10 a 15 75 65 a 70 200 

0,3 1 0,6 1 

0,2 1 0,2 0,3 

- 0,3 - 0,5 0 0,5 

niveau ver ander in gen 

Werkloosheid (1000 
personen) 
Wi'i kgelegenheid 
11000 personen) 
Saldo lopende 
rekening (in % N N I I 
Financieringssaldo 
overheid (in % NNI) 
Arbeidsinkomens-
Huote (in %) 
Collectieve-lasten-

d r u k ( i n % N N I ) - 0,6 - 1,4 -0,5 - 1,5 

gemiddelde jaarlijkse procentuele veranderingen 

Loonsom pet wei k 
nemer - 0,4 - 0,4 -0,5 ~ 0,8 
Reëel beschikbaar 
inkomen (modale 
werknemer) 0 0 -0,2 - 0,3 
Produktie bedrijven 0,1 0,2 0.1 0,1 
Volume bedrijfsin-
vesteringen (exd 
woningen) 0 0,2 -0,4 - 0,2 

1 Veronderstelling: bij het ziekteverzuim 
is een verminder mg van het verzuimper-
centage verondersteld met 0,5% per 
jaar t.o.". een stijging van 0,2% bij onge 
wi|/i<id beleid en t.O.V, ai beidsonqeschi kt-
heid een stabilisering van het aantal 
arbeidsongeschikten (een vermindering 
t.o.v. de geprojecteerde ontwikkel ing 
die een jaarlijkse toename van 1 5 000 
veronderstelt). 

Bij de interpretatie van deze cijfers gelden echter enkele belangri jke beper-
kingen: 

- niet is aangegeven welke concrete maatregelen tot deze volumever la-
gingen moeten leiden; 

- met eventuele extra collectieve uitgaven ten behoeve van het realiseren 
van deze ver lagingen werd geen rekening gehouden; 

- verondersteld werd dat de premiedal ingen als gevolg van het vo lume-
beleid tot overeenkomst ige ver lagingen in de loonsom per werknemer lei-
den; 

- verondersteld werd dat de st i jging van de produkt iv i tei t zich niet in ex-
tra loonst i jging vertaalt; 

- gerekend is met een macromodel , hoewel het vo lumebele id moet wor-
den gerealiseerd door een samenstel van maatregelen op microniveau. 

Voor een verdere relativering van deze cijfers zij verwezen naar het ge-
noemde SER-advies. Hoewel duidel i jk is dat de cijfers voorzicht ig moeten 
worden geïnterpreteerd, i l lustreren ze wel dat volumebeperkende maatre-
gelen waarmee niet al te veel extra collectieve uitgaven zijn gemoeid een 
wezenlijke bi jdrage aan de oplossing van de huidige problemen kunnen geven. 
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2.3. Maatschappelijke consequenties 

Wij leven in een maatschappi j waarin het recht op arbeid algemeen hoog 
word t gewaardeerd. Arbeid biedt aan het indiv idu een belangrijke mogelijk-
heid tot ontplooi ing en tot het leveren van een maatschappeli jke bijdrage. 
Daarnaast bestaat de opvat t ing dat arbeid ook een plicht is op grond waar-
van bij het niet in staat zijn tot of niet in de gelegenheid zijn van het vervullen 
van deze plicht er recht op uitkering bestaat. Gedurende het laatste decenni-
um zijn de opvatt ingen over arbeid wel iswaar aan verander ingen onderhevig, 
maar deze tasten de bovengenoemde waarden niet aan. 

In Bestek '81 gaat het kabinet bij het te voeren arbeidsmarktbeleid dan ook 
uit van een recht op en een plicht tot arbeid. Tegeli jkerti jd zien we ons ge-
confronteerd met een structurele afname van de werkgelegenheid, waar-
door het niet voor iedereen meer mogel i jk is om een arbeidsplaats te ver-
werven. Dit heeft verschil lende consequent ies: de meest kwetsbare groepen 
val len het eerst uit de arbeidsmarkt of slagen er niet dan met veel moeite in 
een nieuwe arbeidsplaats in te nemen. 

Naast de vol ledige werkgelegenheid is het begrip volwaardige werkgele-
genheid terecht een steeds belangrijker plaats gaan innemen. Niet alleen de 
aard van het werk, maar ook de wijze, waarop men de arbeidsplaats beoor-
deelt, verandert. De ontp looi ingsmogel i jkheden die een arbeidsplaats biedt 
werden en worden in toenemende mate op kritische wijze getoetst door de 
(potentiële) werknemer. Daartegenover biedt de ruime arbeidsmarkt de 
werkgever de gelegenheid extra selectief te zijn bij de werv ing van perso-
neel, vaak ook gedwongen door een verslechterende rendementsposit ie die 
een rationeler en selectiever opstel l ing vereist. De toegenomen selectiviteit 
aan vraag- en aanbodzijde als een van de oorzaken van de stagnatie van het 
allocatieproces op de arbeidsmarkt dient aan een kritische beoordel ing te 
worden onderworpen. 

Inmiddels is het maatschappeli jk onaanvaardbare gevolg dat grote groe-
pen afhankelijk zijn geworden van ui tker ingsregel ingen en ondanks voorzie-
ningen van de sociale zekerheid zich be lemmerd weten in hun ontplooi ings-
mogel i jkheden. De niet vol ledig arbeidsongeschikte wordt te gemakkelijk en 
te vaak uitgestoten en ziet zijn kansen tot her intreding met het langer wor-
den van de uitkeringsduur verslechteren. Werknemers zien de kloof tussen 
hun opvatt ingen en hun verwacht ingen over een kwalitatief goede arbeids-
plaats en de feitelijke werksituatie die sterk beheerst wordt door efficiency-
overwegingen zich verwi jden in een op zich zelf door de ongunst ige marktsi-
tuatie reeds wein ig belovend perspectief. Dit leidt tot frustraties en in vele 
gevallen tot ( langdurig) ziekteverzuim dat vaak de eerste stap is in de rich-
t ing van een WAO-uitker ing. 

Ook voor de vrouw betekent de verslechterde arbeidsmarktsituatie dat de 
kansen op een arbeidsplaats voor tdurend verminderen. 

Het aantal vrouwen dat buitenshuis een werkkr ing heeft neemt - mede 
door het gestegen arbeidsaanbod van v rouwen boven de 23 jaar, gedeelte-
lijk als gevolg van de ontwikkel ing in het emancipatieproces - de laatste ja-
ren gestadig toe. Daarnaast neemt echter ook het aantal werkloze vrouwen 
sterk toe (7,5% in 1978 tegenover 4,3% onde rde mannen). Het meest zorge-
lijke aspect is nog de grote werkloosheid onder jongeren, waarvan de toena-
me zich het sterkst manifesteert onder de jonge vrouwen, beneden de 23 
jaar. Het feit dat vele jongeren pas een werkkr ing vinden na enige ti jd afhan-
kelijk te zijn geweest van een uitkeringsregel ing vervult het kabinet met zorg. 
Het is aannemeli jk te veronderstel len dat naarmate een dergeli jke situatie lan-
ger voor tduurt , de instell ing van deze jongeren tegenover en hun vertrou-
wen in de maatschappij sterk in negatieve zin wordt beïnvloed. De Regering 
wi l doen wat in haar vermogen ligt deze ongewenste tendenties om te bui-
gen. Daartoe werden in de notit ie over de jeugdwerkloosheid (nr. 15541) 
maatregelen voorgesteld tot verbetering van de arbeidsmogel i jkheden van 
jongeren. Wi j wi jzen daarbij in het bijzonder op hoofdstuk III van deze noti-
tie. 

Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 15 650, nrs. 1-2 20 



2.4 Vergelijking van het Nederlandse stelsel voor werkloosheids 
voorzieningen met stelsels in andere landen van de Europese Gemeenschap, 
alsmede in Zweden 

In vijf l ids ta ten van de Europese Gemeenschap bestaat een tweevoud ig 
systeem inzake bescherming tegen de geldeli jke gevolgen van werkloos-
heid, nameli jk enerzijds een verzekeringsstelsel, anderzijds een stelsel van 
openbare bijstand aan werklozen. Dit laatste voorziet dan uiteraard in het 
verlenen van hogere uitkeringen dan die van de algemene bi jstandsrege-
l ing. 

België, Luxemburg, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk kennen een 
enkelvoudig systeem, dat wi l zeggen alleen een werkloosheidsverzekering. 

In de onderzochte stelsels zijn alleen werknemers verzekerd. In Denemar-
ken en Zweden kunnen ook zelfstandigen zich vr i jwi l l ig verzekeren. In 
Luxemburg hebben ook zelfstandigen, die hun werkzaamheden ten gevolge 
van sectoriële of algemene economische moei l i jkheden hebben moeten sta-
ken, recht op uitkering uit de werkloosheidsverzekering. 

Alle onderzochte landen kennen een stageperiode, dat wi l zeggen een 
voorwaarde inzake een aantal dagen waarop de werkloze moet hebben ge-
werkt, resp. een aantal premies dat moet zijn betaald (Verenigd Koninkri jk, 
Ierland en Italië). In onderstaand staatje zijn de min imale stageperioden 
voor het recht op uitkering uit de werkloosheidsverzekering vermeld. 

Nederland 
Duitsland 
België 
Denemar ken 
Frankrijk 
Verenigd Komnkii|k 
Zweden (voor werknemers) 

G weken; 
6 maanden; 

75 a 600 ai beidsdagen; 
26 weken; 
91 dagen; 
26 weekpremies in belastingjaai 
17 maanden verzekering, waarvan 5 maanden 
effectieve arbeid 

De duur van de uitkeringen varieert van land tot land. Al leen België ver-
leent de uitkeringen uit de werkloosheidsverzekering voor onbepaalde t i jd. 

De duur van de uitkeringen bij werkloosheid, bi jstandsuitkeringen buiten 
beschouwing gelaten, bedraagt in : 

Nederland 
Du'is and 
België 
Denemai ken 
Franki ijk 
Verenigd Koninki i|k 

Zweden 

254 laar 
78 tot 312 dagen 

onbeperkt 
354 laar 

365 tot 912 dagen 
1 jaar (4 jaar vooi aan het loon g lateerde 

uitkei ingen) 
300 dagen 

Ook de hoogte van de uitkeringen loopt uiteen. In sommige landen wor-
den, althans gedeelteli jk, in vaste bedragen uitgedrukte uitkeringen ver-
leend, in andere bedraagt de uitkering een percentage van het laatstelijk ge-
noten loon. Door het hanteren van maximale plafonds zijn ook procentuele 
uitkeringen niet recht vergeli jkbaar. Ten slotte v indt , met name in België, 
geen of nauweli jks aftrek van sociale premies en belastingen van de ui tkering 
plaats. In het volgende staatje is zowel de m i n i m u m - als de max imumui tke-
ring per week in de onderzochte landen vermeld (gegevens naarde stand 
per 1 jul i 1978 in bruto bedragen). 
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Minimum Maximum 

Nedei land f 418' 886 
Duitsland 629; 

België 1 253 301 
Denemarken 518 
Franki i|k 1 85 1562' 

q<l Konmki i|k f 113* 210' 
Zweden 382 

' vooi kostwinners; 
: netto; 
' alleen bij ontsloci om economische redenen. 
Uitkeringen worden pei 1 juli 1979 
verlaagd, 
4 man, vrouw en twee kindaren 

In België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn de arbeidsbemiddel ing 
en de ui tvoer ing van de werkloosheidsverzekering opgedragen aan dezelfde 
publiekrechteli jke instantie - te weten het bevoegde Ministerie en de daar-
onder ressorterende diensten. In Frankrijk wordt de werkloosheidsverzeke-
ring bedrijfstaksgewijze uitgevoerd door de bedri j fsverenigingen voor han-
del en industr ie, die onder l ing in een nationale federatie zijn verenigd. In De-
nemarken en Zweden voorzien werkloosheidsfondsen in de ui tvoer ing van 
de vr i jwi l l ige werkloosheidsverzekering. 

In de onderzochte landen wordt de werkloosheidsverzekering gefinan-
cierd uit bi jdragen van werkgevers en werknemers. In Denemarken, Duits-
land en België wordt het eventuele tekort gedekt uit de openbare middelen. 
Luxemburg kent, ter mede-f inanciering van de werkloosheidsverzekering, 
een solidariteitsbelasting in de vo rm van een opslag op de inkomstenbelas-
t ing alsmede een financiële bi jdrage ten laste van de gemeenten. In het Ver-
enigd Koninkrijk beloopt de overheidssubsidie ± 25% van de geïnde pre-
mies. De bi jstandsuitkeringen aan werklozen worden uit de openbare mid-
delen gefinancierd. 

In een groot aantal landen worden maatregelen getroffen welke de herin-
schakeling van werklozen beogen. 

De genomen maatregelen richten zich daarbij op verscheidene facetten 
van het economische leven, waarbi j met name genoemd kunnen wo rden : 

a. maatregelen ter verbetering van de werkwi jzen van de instanties voor 
arbeidsbemiddel ing; 

b. ui tbreiding van de mogel i jkheden van schol ing en herschol ing, in enke-
le landen kan de werkzoekende verpl icht worden zich te scholen; 

c. verbetering van de mogel i jkheden voor bi jscholing in bepaalde beroe-
pen; 

d. de verzorging van beroepsopleidingen c.q. rehabi l i tat ieprogramma's 
voor gehandicapten; 

e. maatregelen gericht op de vergrot ing van de mobil i tei t van de werkne-
mer (in Duitsland kan arbeid die zo ver van de won ing af is gelegen dat de 
werknemer slechts nog in het weekend thuis kan zijn, toch als passend wor-
den aangemerkt); 

f. herbeoordel ing van de regelingen inzake ontslagrecht en arbeidsti jd-
verkor t ing; 

g. maatregelen die beogen ontslagen te voorkomen door industr ieën, die 
met ti jdeli jke overcapaciteit aan personeel worden geconfronteerd, f inan-
cieel bij te staan; 

h. maatregelen gericht op leden van groepen van de bevolking die min-
der gemakkeli jk werk kunnen vinden (jonge werklozen, v rouwen, ouderen 
enz.); 

i. maatregelen gericht op ui tbreidingen in goed lopende bedrijfstakken en 
op vern ieuwingen in minder goed of slecht lopende bedri j fstakken; 
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j . het in publieke dienst of bij niet commercië le diensten inzetten van 
werklozen voor gelegenheidsarbeid (sneeuwru imen; arbeid waarvoor geen 
financiële middelen vri j kunnen worden gemaakt). Hierbij kan worden gewe-
zen op het Belgische plan-Spitaels. 

k. beperking van de mogel i jkheid om arbeid door buitenlandse werkne-
mers te laten verr ichten. 

Behalve in Frankrijk, waar de uitkering van 90% van het brutoloon voor 
personen die om economische redenen werden ontslagen, wordt vervangen 
door een degressieve ui tker ing; de hierdoor vr i jkomende gelden komen ten 
goede van de overige werkloosheidsui tker ingen; kan men stellen dat het ni-
veau van de werkloosheidsuitker ingen nagenoeg nergens word t verlaagd 
met het oogmerk de werkwi l l igheid van de werkloze te vergroten. Het niveau 
van de uitkeringen is overigens naar Nederlandse maatstaven in de meeste 
landen zodanig, dat dergeli jke maatregelen mede om die reden niet plaats 
v inden. 

Voor een nadere toel icht ing op de stelsels per land zij verwezen naar een 
bijlage bij deze notitie. 

2.5. De marges van het volumebeleid 

2.5.1. Algemeen 

In de schets van de problematiek in het begin van dit hoofdstuk is reeds 
aandacht besteed aan de relatie tussen het volumebele id en het algemene 
sociale en sociaal-economische beleid. Dit beleid en het streven naar vo lu-
mebeheersing beïnvloeden elkaar onder l ing. Deze verwevenheid blijkt het 
sterkst bij het werkgelegenheids-, de arbeidsvoorwaarden", het inkomens-, 
het arbeidsomstandigheden" en het gezondheidszorgbeleid etc. Deze beleids-
terreinen beïnvloeden niet alleen het vo lume van de sociale zekerheid, 
maar stellen tegeli jkerti jd ook grenzen aan een op beheersing van dat volu-
me gericht beleid. Gegeven de aangr i jp ingspunten voor de volumebeheer-
sing zijn het vooral het arbeidsmarktbeleid in samenhang met de werkloos-
heid als volumebepalende factor en het arbeidsomstandighedenbeleid in re-
latie tot het ziekteverzuim en het ongevalsrisico waaraan in de volgende 
twee onderdelen aandacht besteed wordt . 

2.5.2. Het aantal arbeidsplaatsen 

Het scheppen van mogel i jkheden om (her)intreding in het arbeidsproces 
mogelijk te maken is afhankelijk van de mate waar in arbeidsplaatsen be-
schikbaar zijn. In Bestek '81 is reeds aangegeven, dat de ontwikkel ing van 
het aantal arbeidsplaatsen in ons land sinds de tweede helft van de jaren 
zestig structureel onder druk staat, terwi j l het arbeidsaanbod toeneemt. Het 
terugdringen van het tekort aan arbeidsplaatsen vormt primair één van de 
doelstel l ingen van het algemene economische beleid. Op dit beleid, waar-
van de hoofdl i jnen en ui tgangspunten in Bestek '81 zijn uiteengezet, zal hier 
verder niet worden ingegaan. Wel dient te worden onderkend, dat het wei-
slagen van dit algemene economische beleid één van de belangrijkste voor-
waarden voor het scheppen van mogel i jkheden tot volumebeperking vormt. 
Daarmee is tevens aangegeven, dat aan een volumebele id grenzen worden 
gesteld door het tekort aan arbeidsplaatsen. Dit doet de vraag rijzen of bin-
nen het kader van een - op korte termi jn - gefixeerde omvang van de werk-
gelegenheid het wel mogeli jk is een beleid te voeren dat verder gaat dan 
verschuivingen binnen het vo lume van uitkeringsgerechtigden. 

Deze theorie van de gefixeerde werkgelegenheid impliceert dat de plaat-
sing van een gedeeltelijk arbeidsongeschikte op een arbeidsplaats, onver-
mijdeli jk leidt tot de uitstoot en het inactief bli jven van een andere al of niet 
(gedeeltelijke) arbeidsongeschikte arbeidskracht. De omvang van de werk-
gelegenheid zou immers vast bepaald - gefixeerd - zijn en de verschuivin-
gen niet meer dan een substitutie van verschil lende categorieën uitkerings-
gerechtigden zijn. 
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Niet kan wo rden ontkend dat op een arbeidsmarkt met een absoluut tekort 
aan arbeidsplaatsen, in zekere mate een substitutie-effect optreedt. Niette-
min is de theorie van de gefixeerde omvang van de werkgelegenheid in 
stri jd met de werkel i jkheid. Een belangri jk feit is nameli jk dat de arbeids-
markt geen homogene markt is maar bestaat uit vele deelmarkten met eigen 
begrenzingen, die zelfs niet voor alti jd vast l iggen. Ondanks het tekort aan ar-
beidsplaatsen is de arbeidsmarkt voor tdurend in beweging en v indt een we-
derzijdse beïnvloeding plaats van vraag- en aanbodfactoren. In dat proces 
gaan arbeidsplaatsen door discrepantie ver loren of worden door het ophef-
fen daarvan juist weer opengesteld. Noch het werkloosheidsci j fer noch de 
openstaande vraag naar arbeid zijn constanten in die zin dat het steeds de-
zelfde werklozen of steeds dezelfde openstaande banen betreft. Binnen de 
standcijfers is er sprake van een voor tdurende in- en u i ts t room op de ar-
beidsmarkt. Het merendeel van de werklozen bezet b innen betrekkelijk korte 
t i jd weer een arbeidsplaats. Van die in- en u i ts t room geven de volgende ta-
bellen een overzicht. 

Tabel 16. Doorstroming ingeschrevenen: Kwartaalci|fers 1977-1978 

Categorie Gemiddeld aantal percentage uitgetchrevenen 
intchrijvingen per — 
maand 1 maand 3 maanden 6 maanden 

jeugdigen 21 000 30 60 80 
vrouwen 7 000 25 60 70 
mannen 20 000 30 55 75 
totaal 48 000 30 55 75 

Tabel 17. Doorstroming vacaturebestand: kwartaalcijfers periode 1977-1978 

Gemiddeld aantal Percentage vervuld of vervallen na 
bij gab's gemelde 
vacatures in een 1 maand 2 maanden 3 maanden 
maand 

35 000 50% 75% 85% 

Verbetering van de doelmat igheid en efficiency van de voor l icht ing en de 
arbeidsbemiddel ing verbeteren de doors t roming op de arbeidsmarkt het-
geen ertoe bi jdraagt dat de werkloosheid beperkt word t c.q. arbeidsplaatsen 
niet onnodig onbezet bli jven. 

Naast de groepen met een sterke arbeidsmarktposi t ie zijn er verschi l lende 
groepen te onderscheiden die gekenmerkt worden door een geringe mobi l i -
teit en een zwakke positie op de arbeidsmarkt. 

Maatregelen gericht op het bevorderen van her intreding van langdur ig 
werklozen of gedeelteli jk arbeidsongeschikten kunnen al dan niet direct tot 
gevolg hebben dat moeil i jk vervulbare vacatures weer worden bezet, begren-
zingen worden doorbroken en «verborgen» werkgelegenheid zichtbaar 
wordt . Het beschermen van de zwakkere groepen op de arbeidsmarkt kan er-
toe bi jdragen dat de sterkere groepen tot grotere mobi l i te i t worden gedwon-
gen. Middels het verlagen van de select iedrempels en aanpassing van het 
aanbod (door bij voorbeeld scholing) is er de mogel i jkheid dat uitgaande 
van de capaciteiten van een gedeelteli jk arbeidsongeschikte een (nieuwe) 
aangepaste arbeidsplaats wordt gecreëerd. Wi j komen daar in onderdeel 4.2. 
op terug. 

2.5.3. Verbetering van de kwaliteit van de arbeidsplaats 

De oorzaken van het ontstaan van ziekte en arbeidsongeschiktheid kunnen 
voor een belangri jk deel l iggen in de arbeidssituatie. Ongunst ige arbeidsom-
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standigheden, onregelmat ige of lange werkt i jden, onaantrekkeli jke arbeid, 
gebrek aan mogel i jkheden tot ontplooi ing en initiatief kunnen leiden tot psy-
chische of fysieke belasting voor de werknemer. 

Bovendien beantwoorden dergelijke arbeidsplaatsen vaak niet meer aan 
het aspiratieniveau van vele werknemers. In de praktijk bli jken arbeids-
plaatsen, die één of meer van de hiergenoemde negatieve aspecten verto-
nen, dan ook moeil i jk vervulbaar. Behalve deze moeil i jk vervulbare arbeids-
plaatsen die vaak gekenmerkt worden door een daaraan gekoppeld hoog 
ziekteverzuim steeg ook het ziekteverzuim in het algemeen. Verbetering van 
de kwaliteit van de arbeid kan althans een deel van dit vermi jdbare ziektever-
zuim terugdr ingen. Om dergeli jke arbeid meer aantrekkelijk te maken, om 
nadelige fysieke en psychische gevolgen van de arbeid op te heffen zijn 
compenserende maatregelen noodzakelijk. Primair ligt hier een verantwoorde-
li jkheid voor de werkgever. Wat maatregelen betreft kan hier gedacht wor-
den aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden en de humaniser ing 
van de arbeid. 

Daarnaast st imuleert de overheid verschil lende exper imenten die betrek-
king hebben op verbetering van taakinhoud en de invoering van werkover-
leg en medezeggenschap in de werksituatie. Hiertoe worden door de SER-
Commissie voor Ontwikkel ingsproblematiek van Bedri jven (COB) twee ex-
perimentenreeksen ui tgevoerd, waaraan door een twint igtal bedrijven 
wordt deelgenomen. 

Een aanzienlijke st imulans op het gebied van de humaniser ing van de ar-
beid vormen voorts de verschil lende subsidieregel ingen voor arbeidsplaats-
verbeter ing. In totaal zijn er inmiddels zes van dergeli jke regelingen ge-
weest, namelijk de subsidieregel ingen arbeidsplaatsverbetering 1975, 1977, 
1978 en 1979 alsmede de subsidieregeling geluidsisolatie landbouwtrekkers 
en de subsidieregeling arbeidsplaatsverbetering binnenscheepvaart. Naar 
verwacht ing zullen eind 1979 ruim 13 000 subsidie-aanvragen voor de ver-
schil lende regelingen zijn ingediend. Bij de gesubsidieerde projecten zullen 
dan ruim 100 000 arbeidsplaatsen betrokken zijn. 

Voorts kan door overleg zowel op het niveau van de ondernemingsraad 
als overleg per bedrijf of bedrijfstak door werkgevers en werknemers geza-
menli jk getracht worden tot maatregelen te komen die ertoe leiden dat de 
kwaliteit van werk en werkomstandigheden verbeterd wordt . Dit kan onder 
meer in de vorm van arbeidsplaatsenovereenkomsten waar in naast de kwan-
titeit van de werkgelegenheid ook aandacht is voor de kwaliteit. 

Ook hier zal het volumebele id nauw moeten aansluiten op het algemene 
beleid dat is gericht op verbeter ing van de arbeidsomstandigheden en de 
humaniser ing van de arbeid, waarbi j eveneens sprake is van vloeiende gren-
zen. 

2.6. Conclusie 

Uit het vorenstaande blijkt dat het volumebeleid zich afspeelt binnen smalle 
marges en nauw dient aan te sluiten bij het algemene beleid, dat is gericht op 
het wegnemen van discrepanties tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 
en het algemene beleid dat is gericht op verbeter ing van de arbeidsomstan-
digheden en het arbeidsklimaat. Van een str ingente afbakening kan daarbij 
niet worden gesproken. Er treedt een vervlecht ing op tussen het sociale zeker-
heidsbeleid enerzijds en het werkgelegenheids-, het arbeidsvoorzienings- en 
het arbeidsomstandighedenbeleid anderzijds. Die vervlecht ing noopt tot een 
benadering van het volumebele id vanuit geïntegreerde beleidsdoelstel l ingen. 
In het volgende hoofdstuk zullen de contouren van deze geïntegreerde bena-
dering en de daartoe ontwikkelde beleidsplannen worden geschetst. 

Tweede Kamer, zitt ing 1978-1979, 15650, nrs. 1-2 25 



3. DE GEÏNTEGREERDE BENADERING VAN HET VOLUMEBELEID 

De vervlechting van de sociale zekerheid met andere beleidsterreinen, zo-
als het arbeidsomstandigheden' en het arbeidsvoorzieningsbeleid noopt tot 
een geïntegreerd beleid. Dat vraagt een opt imale samenwerking en coördi-
natie tussen deze beleidsterreinen op beleidsvoorbereidend, beleidsvor-
mend en ui tvoerend niveau. 

Structuren zullen moeten worden veranderd, u i tgangspunten moeten 
worden herijkt en onderdelen van stelsel en uitvoering onder l ing worden af-
gestemd. Dergelijke structurele verander ingen zullen vaak eerst op langere 
termi jn zijn te realiseren. Belangri jke stappen zijn echter reeds gezet, terwi j l 
nadere beleidsplannen worden ontwikkeld. Op de hoofdl i jnen daarvan zal in 
dit hoofdstuk worden ingegaan. 

3.1. Beleidsvoorbereiding en bele idsvorming 

3.1.1. Stuurgroep Beleidsvorming Niet-actieven 

De nota «Maken wi j er werk van» van de Wetenschappel i jke Raad van het 
Regeringsbeleid heeft onderstreept, dat de problematiek van de niet (be-
roepsmatig) actieven in de jaren '80 in omvang en complexi te i t zal toene-
men. Het is daarom van bijzonder groot belang dat word t gekomen tot een 
samenhangende visie en consistente beleidsdoelstel l ingen ten aanzien van 
deze problematiek. 

Daarbij moet worden aangetekend, dat deze problematiek benaderd kan 
worden vanuit verschil lende probleemvelden (draagvlak, welvaart, welzi jn, 
kans op arbeid), facetten (economisch, sociaal, psychologisch) en beleidster-
reinen (sociale zekerheid, inkomens-, arbeidsmarkt ' , werkgelegenheids-, ge-
zondheidszorg en welzi jnsbeleid, onderwi js e tc ) . Dit vraagt om een nauwe 
samenwerking tussen alle betrokken departementen. O m daaraan gestalte 
te kunnen geven is een interdepartementale Stuurgroep Beleidsvorming 
Niet-actieven (SBN) ingesteld, die haar werkzaamheden in juni 1978 heeft 
aangevangen. De taken van deze stuurgroep laten zich als volgt samenvat-
ten : 

- ontwikkelen van - zo mogel i jk één - samenhangende visie op de pro-
blematiek; 

- inventariseren van vo rmen van non-activiteit en van categorieën, waar-
op het beleid zich in het bi jzonder moet r ichten; 

- beschouwing over de - eventuele verandering van de - mental i teit , van 
waarui t in onze samenleving het al dan niet verrichten van arbeid wordt be-
naderd. 

De Stuurgroep zelf richt zich vooral op de hoofdl i jnen van de benadering 
van het vraagstuk van de niet-actieven. Bij de werkzaamheden wordt zoveel 
mogeli jk gebruik gemaakt van onderzoeken, studies en rapporten van ande-
ren. In dit verband kunnen worden genoemd de door de Wetenschappeli jke 
Raad voor het Regeringsbeleid uitgebrachte rapporten, het SER-advies over 
de omvang en groei van de collectieve sector, de VNO-nota «Arbeidsmarkt-
beleid en werk loosheidsvolume», het rapport «Arbeid» van de Teldersstich-
t ing en de FNV-nota «Weer Werk». 

Een aantal deelproblemen word t behandeld in interdepartementale werk-
groepen, waarvan de coördinat ie door de Stuurgroep geschiedt: 

- Werkgroep 7 verricht een studie naar de vraag of en in welke mate de 
huidige f inanciering van de sociale zekerheid inwerkt op de werkgelegen-
heid en welke wi jz igingen in het f inancieringsbeleid de werkgelegenheid 
gunst ig zouden kunnen beïnvloeden. Daarbij zal onder meer aan de orde ko-
men een wi jz iging van hef f ingsgrondslagen, omvang en verdel ing van de 
r i jksbi jdragen, premiedif ferentiat ie naar sectoren etc. 

- Werkgroep 2 houdt zich bezig met het vraagstuk van de werkgelegen-
heid in de quartaire sector. 
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- Werkgroep 3 behandelt een aantal vraagstukken die te maken hebben 
met de mogel i jkheden tot beheersing van de toeneming van het vermi jd-
baar ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid. 

Met name gaat het hierbi j o m : 
• humaniser ing van de arbeid: arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, 

democrat iser ing arbeidsorganisat ie, werkt i jden en ver lofregel ingen (o.a. de 
z.g. baaldagen en het extra betaald verlof), verzorg ingsvoorz ieningen; 

• bestr i jding van niet in de werksituatie gelegen oorzaken van ziektever-
zuim en arbeidsongeschiktheid: gezondheidsvoor l icht ing en opvoed ing , 
sociaal-medische begeleiding van (langdurig) zieken en arbeidsongeschik-
ten, verbeter ing van de efficiency van het gezondheidszorgapparaat. 

- Werkgroep 4 buigt zich over een aantal vraagstukken met betrekking tot 
de mogel i jkheden tot (her)inschakeling van niet-actieven in het arbeidspro-
ces. Deze werkgroep richt zich met name op: 

• bestr i jding van kwalitat ieve discrepanties op de arbeidsmarkt, algeme-
ne arbeidsmarkt inst rumenten ter bevorder ing van de plaatsing van niet-ac-
t ieven in openstaande vacatures, verbetering arbeidsplaatsen, aanpassing 
beloningsstructuur, herverdel ing onaangename aspecten van arbeid. 

• herverdel ing van beschikbare arbeidsplaatsen/beperking arbeidsaan-
bod : vervroegde ui t t reding, f lexibele pensioner ing, arbeidst i jdverkort ing, 
deel t i jdarbeid, leerpl ichtver lenging, educatief verlof, wederkerend onder-
wi js, v i j f -ploegendienst, duo-banen, één baan per gezin, beperking over-
werk, bestr i jd ing zwart werk. 

- Werkgroep 5 richt zich op een aantal p rob lemen, die te maken hebben 
met de mogel i jkheden tot st imuler ing van een zinvol maatschappeli jk functio-
neren van niet-actieven buiten de beroepsmatige sfeer en tot opvang van 
de negatieve gevolgen van onvr i jwi l l ige non-activiteit. Het zal duidel i jk zijn 
dat een zo omvangr i jke taakstell ing gekoppeld aan een zeer complexe pro-
blematiek niet op korte termi jn tot een eindrapport van deze stuurgroep kan 
leiden. In de taakopdracht is echter de verwacht ing uitgesproken dat de 
stuurgroep begin 1980 met een eerste rapportage gereed zal zijn. 

Uiteraard zal deze studie op generlei wijze oplossingen op korte termi jn in 
de weg staan. Wel wordt bereikt dat de maatregelen op korte termi jn inpas-
baar bl i jven in het langere termi jnbeleid. 

3.1.2. Onderzoek en informatie 

De bele idsvorming gericht op het terugdr ingen van vo lume-ontwikkel in-
gen in de sociale zekerheid is bemoeil i jkt door gebrek aan voldoende en ade-
quate informat ie over en onderzoek naar de aard en de samenstel l ing van de 
groepen ui tker ingsgerecht igden. Meer en meer word t echter de noodzaak 
tot adequate beleidsinformat ie en tot gerichter onderzoek naar de verschil-
lende aspecten van de sociale zekerheid onderkend. 

3.1.2.1. Onderzoeksbeleid 

Om te komen tot een gecoördineerd onderzoeksbeleid met betrekking tot 
de sociale zekerheid is de Commissie Onderzoek Sociale Zekerheid (COSZ) 
ingesteld. Deze commiss ie (waarin zijn ver tegenwoord igd : werkgevers, 
werknemers, u i tvoer ingsorganen van de sociale zekerheid, de Sociale Verze-
keringsraad en het Minister ie van Sociale Zaken) heeft tot taak: 

a. Het adviseren van de Minister van Sociale Zaken over te verr ichten on-
derzoek ten dienste van het beleid van de overheid en dat van de uitvoe-
rings- en toezichthoudende organen, op het gebied van de sociale zekerheid. 

Deze advisering betreft: 
- de programmer ing en de f inanciering van beleidsgericht onderzoek op 

het gebied van de sociale zekerheid; 
- de opzet, u i tvoer ing en begeleiding van afzonderl i jke onderzoeksprojec-

ten. 
b. Het bevorderen van coördinat ie van onderzoek op het gebied van de 

sociale zekerheid, waaronder begrepen de coördinat ie met ander voor het 
sociale-zekerheidsbeleid relevante onderzoek (bij voorbeeld op het terrein 
van de arbeidsmarkt). 
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Naast een inventarisatie van lopend onderzoek in onderzoeksbehoeften 
worden criteria opgesteld aan de hand waarvan prioriteiten met betrekking 
tot onderzoeksvoorstel len kunnen worden bepaald. Reeds op voorhand kan 
echter worden gesteld, dat aan onderzoek naar volume aspecten hoge prio-
riteit moet worden toegekend. 

Op het terrein van het ziekteverzuim is reeds een gericht onderzoeksbeleid 
tot stand gekomen, door de inspanningen van de Stichting Coördinatie van 
Communicat ie met betrekking tot gegevens van Onderzoek inzake Ziektever-
zuim (CCOZ). In deze Sticht ing participeren de Sociale Verzekeringsraad, de 
Federatie van Bedri j fsverenigingen en de Ministeries van Binnenlandse Za-
ken en van Sociale Zaken. 

Binnen deze stichting word t gewerkt aan een aantal projecten die in het 
kader van het vo lumebele id van bijzonder grote betekenis moeten worden 
geacht. Wi j wi l len in dit verband met name wijzen op: 

- De ontwikkel ing en evaluatie van een registratiesysteem van ziektever-
zu im; 

Hieraan werken circa 70 bedri jven en instell ingen mee. 
- Evaluatie Subsidieregel ing Arbeidsplaatsenverbetering. In samenwer-

king met de Nederlandse Organisatie Kring te Utrecht, wordt een evaluatie 
ui tgevoerd van deze subsidieregel ing van het Ministerie van Sociale Zaken. 
In deze evaluatie, die in dit stadium nog een exploratief karakter draagt, 
wordt door de Stichting CCOZ getracht een antwoord te geven op de vraag 
wat de - relatieve - waarde is van het wegnemen van de belastende factoren 
op de arbeidsplaats en het effect daarvan op het functioneren van werkne-
mers. Als indicator voor het funct ioneren van werknemers word t gebruik ge-
maakt van ziekteverzuim- en ver loopgegevens. Daarnaast word t de totale ar-
beidssituatie in kaart gebracht en tegen deze achtergrond word t het effect 
van de verbeter ing geïnterpreteerd. Het evaluatie-onderzoek is gestart in 
maart 1978. In de tweede helft van 1979 zal verslag worden gedaan van de 
conclusies met betrekking tot het effect van de regeling. 

- Gezinsverzorging en ziekteverzuim 
Eind 1977 werd, op initiatief van de Centrale Raad voor de Gezinsverzor-

ging, een werkgroep geformeerd, bestaande uit personeelsfunctionarissen 
van enkele grote instel l ingen voor gezinsverzorging, die geïnteresseerd wa-
ren in de toepasbaarheid van het ziekteverzuim-registratiesysteem van de 
CCOZ. Om deze verkenning in een breder kader te plaatsen werd , ten behoe-
ve van deze werkgroep, een oriënterend onderzoek ui tgevoerd, waarvan de 
publicatie op korte termi jn verwacht kan worden. De resultaten van de oriën-
tatie wijzen in de richting van verder onderzoek naar de achtergronden van 
verschil len in ziekteverzuim tussen de instel l ingen. 

- Project verzuimcommissies 
De toenemende behoefte aan kennis over het effect van experimenten in 

arbeidsorganisaties, gericht op de beïnvloeding van de determinanten van 
ziekteverzuim, heeft geleid tot het projectvoorstel, getiteld Basisplan Project 
Verzuimcommissies. 

In december 1978 werd het basisplan voor dit project door het bestuur 
goedgekeurd. Verwacht mag worden dat het vooroverleg met twee groepen 
arbeidsorganisaties nog dit jaar kan worden afgerond, waarna de verzuirrv 
commissies met de inventarisatie van problemen in de relatie werk-gezond-
heid kunnen starten. 

Zoals in het basisplan is vermeld , zullen de resultaten in de verschil lende 
fases in deelrapportages worden gepubl iceerd. De eerste deelrapportage 
over de ervaringen bij een groep arbeidsorganisaties met betrekking tot de 
probleem-inventarisatie en het opstel len van een uitvoeringsplan zal medio 
1980 verschi jnen. 

In de memor ie van toel icht ing op de begrot ing voor het dienstjaar 1979 
van Sociale Zaken (blz. 45) is reeds een overzicht opgenomen van de overige 
onderzoeken welke worden verricht met betrekking tot het ziekteverzuim en 
langdurige arbeidsongeschiktheid. Kortheidshalve moge naar dit overzicht 
worden verwezen. 
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3.1.2.2. Informatievoorziening 

Aan de verbeter ing van de kwaliteit van de informat ie en de organisatie 
van de informat ievoorziening wordt van diverse zijden aandacht besteed. 

In dit kader kan worden gewezen op de voor tdurende inspanning van de 
Sociale Verzekeringsraad om, in samenwerking met de ui tvoer ingsorganen 
van de sociale zekerheid, te komen tot een kwalitat ieve verbetering van de 
in format iest romen. Daarbij zijn ook van belang de activiteiten van de Advies 
commissie voor Statistieken van de Sociale Zekerheid van het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek. 

Een belangri jke bi jdrage aan het denken over de organisatie van de infor-
matie is gekomen van de Externe Commissie van Deskundigen van de SER 
(COMED). De COMED heeft inmiddels drie deelrapporten uitgebracht waar in 
vooral aandacht wordt besteed aan continue in format iest romen en onder-
linge consistentie van de premie(s) van de sociale verzekering, waarbi j een 
belangri jke plaats word t toegekend aan het Centraal Planbureau en het CBS 
als verstrekkers van de basisinformatie voor berekening van de uitkerings-
lasten voor die instanties die belast zijn met het opstel len van de calculatie-
premies. Het eindrapport van de COMED is op 29 mei afgesloten. 

In mindere mate gaan de rapporten van de COMED in op de informat ie die 
gewenst is om de fundamente le oorzaken van de vo lume-ontwikke l ing in de 
sociale zekerheid aan het licht te brengen. Bij de inhoud die aan de informe-
rende functie in de toekomst word t gegeven zal dit aspect evenwel juist bij-
zondere aandacht moeten kr i jgen, omdat dit van het grootste belang is voor 
het vo lumebele id . 

De organisatie van de informat ie staat eveneens ter discussie in het Over-
legorgaan Centrale Personenregistratie Sociale Verzekeringen. Zowel vanuit 
de uitvoeringstechnische aspecten als vanuit de behoeften aan beleidsinfor-
matie wordt daar de mogel i jkheid en wenseli jkheid van een persoonsgebon-
den informat iesysteem onderzocht. 

Voorts kan worden gewezen op de voorbereidingen die worden getroffen 
voor een aaneenkoppel ing van administrat ies van een aantal ui tvoeringsor-
ganen van de sociale zekerheid en van de arbeidsbureaus. Daardoor kan on-
der meer een overzicht worden verkregen van de ontwikkel ing van het vo lu-
me in de sfeer van de werkloosheidsvoorzieningen. Momenteel vindt over-
leg plaats over de technische aspecten van een dergeli jke koppel ing en de 
gegevens welke onder l ing gekoppeld moeten worden. 

W i j wi l len op deze plaats nog opmerken, dat binnen het gehele proces van 
wi jz ig ingen en verbeter ingen van de informat ievoorziening niet alleen de ei-
sen die uit een oogpunt van beheersing, volumebele id en een opt imale uit-
voer ing van de sociale zekerheid aan nieuwe informat iesystemen worden 
gesteld een rol moeten spelen. Minstens zo belangrijk is de aandacht voor 
het scheppen van waarborgen tegen de aantasting van de persoonli jke le-
venssfeer van degenen van wie informatie wordt verzameld, opgeslagen of 
verwerkt. Dit probleem van de bescherming van de persoonli jke levenssfeer 
speelt evenwel op meer terreinen waar de automat iser ing en informatie-
opslag zich sterk uitbreidt en vraagt daarom een algemene aanpak. 

Overigens zijn w i j van mening, dat de resultaten van de studie van de 
COMED en de bevindingen opgedaan bij de pogingen om een persoonsgebon-
den informat ie op te zetten, de noodzaak benadrukken om te komen tot een 
geheel n ieuw informat iesysteem en een herziening van de organisatie daar-
van. 

In het inter im-rapport van de Projectgroep Organisatie van de beheersing 
van de sociale zekerheid (waarop wi j in onderdeel 3.2.3 ingaan) wordt daar-
aan bijzondere aandacht besteed. 
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3.2. Stelsel en uitvoering 

3.2.1. Knelpunten 

Voor het voeren van een gericht volumebeperkend beleid is een goede 
aanslui t ing tussen onderdelen van het stelsel van sociale zekerheid, alsme-
de een gecoördineerde ui tvoer ing op het gebied van de sociale zekerheid en 
een opt imale samenwerking met ui tvoeringsorganen op andere beleidster-
reinen vereist. 

Zonder aan bestaande over legvormen tekort te doen kan worden gesteld, 
dat die samenwerk ing en coördinatie thans nog niet opt imaal zijn. Dit ach-
terbl i jven bij hetgeen wenseli jk zou zijn geldt de verbindingen tussen de or-
ganen van de openbare arbeidsvoorziening en de uitkeringsinstanties, maar 
ook die tussen de uitkeringsorganen onder l ing. De opspl i ts ing van de werk-
loosheidsvoorzieningen over drie regelingen en een groot aantal uitvoe-
r ingsorganen (26 bedri j fsverenigingen en ca. 800 gemeenten) heeft tot ge-
volg dat de coördinatie van het ui tvoeringsbeleid en daardoor de beheersing 
van het beroep op uitkering ingevolge de werkloosheidsvoorzieningen 
word t bemoeil i jkt. De ui tvoering van de WW is opgedragen aan de bedri j fs-
verenigingen. De ui tvoer ing van de WWV en de RWW is opgedragen aan de 
gemeentebesturen. Van een gezamenli jke en geli jkgerichte benadering van 
de uitschakeling wegens werkloosheid kan daardoor onvoldoende sprake 
zijn. Niet alleen de in verschil lende wetten gegeven eigen ui tgangspunten 
en doelstel l ingen maar ook het specifieke aspect van de onder l ing afwi jken-
de opzet van de landelijke spreiding van het apparaat vormt in dit opzicht 
een duidel i jke belemmer ing. Hier komt als belangrijke factor bij, dat bij een 
werkloosheid van langere duur drie werkloosheidsregel ingen van toepas-
sing kunnen worden, die ieder veer zich eigen uitkeringsbepal ingen kennen 
en soms op belangrijke punten aanzienlijk van elkaar verschil len. De betrok-
ken werkloze krijgt te maken met drie a vier instanties (arbeidsbureaus, be-
dr i j fsverenigingen en/of GAK alsmede gemeenten). Dit komt de duideli jk-
heid en overzichteli jkheid voor de werkloze niet ten goede en kan een frus-
trerende ui twerking hebben. 

Ook op het gebied van het stelsel en de uitvoering van de regelingen ter 
zake van ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn een aantal knelpunten te con-
stateren. De regeling voor kort lopend verzuim wegens ziekte en arbeidson-
geschiktheid is geregeld in de ZW, terwi j l voor langdur ig verzuim de WAO 
en AAW gelden. Het voordeel , dat deze drie regelingen wel door dezelfde 
ui tvoeringsorganen worden ui tgevoerd wordt voor een groot deel weer te-
niet gedaan door de verbrokkeldheid van de medische beoordel ing en bege-
leiding en de onvoldoende coördinat ie met het beleid op andere terreinen, 
zoals de bedri j fsgeneeskundige zorg, de algemene gezondheidszorg, het ar-
beidsomstandighedenbeleid en het arbeidsvoorzieningsbeleid. 

Uit het vorenstaande blijkt, dat om te komen tot een volumebeperkend be-
leid een aantal knelpunten moet worden weggenomen, welke in hoofdzaak 
in twee delen uiteen val len: 

a. knelpunten gelegen in het feit, dat er sprake is van verschil lende, niet 
optimaal op elkaar aansluitende, regel ingen; 

b. knelpunten gelegen in de uitvoeringsorganisat ie, onder meer dooreen 
niet opt imale coördinat ie. 

Daar komt bij dat de ontwikkel ing van de werkgelegenheid gerede twi j fe l 
doet rijzen ten aanzien van de vraag of ons huidige stelsel van sociale zeker-
heidsregelingen nog wel een opt imaal instrumentar ium biedt. Met name de 
werkloosheidsregel ingen zijn nog (te veel) gericht op voorzieningen in peri-
oden van werkloosheid met een conjunctureel karakter. Daarnaast vragen 
de problemen met betrekking tot de wederinpassing in het arbeidsproces 
van (bepaalde categorieën) langdurig werklozen en daarmee op een lijn te 
stellen gedeelteli jk arbeidsongeschikten om een betere afstemming tussen 
onderdelen van het stelsel en een betere coördinatie bij de ui tvoering. Van-
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daar ook dat in een geïntegreerde benadering van het volumebele id een be-
langrijke plaats wordt ingenomen door herziening van het stelsel en de uit-
voering van sociale zekerheidsregelingen en arbeidsvoorzieningsmaatrege-
len. 

3.2.2. Wijziging stelsel sociale-zekerheidsregelingen 

Door integratie van de werkloosheidsvoorzieningen kunnen de bestaande 
verschil len in wettel i jke bepalingen ten aanzien van de voorwaarden voor 
het recht op ui tker ing, de verpl icht ingen van een werkloze werknemer en de 
sanctiebepalingen worden weggenomen. Thans leiden deze verschi l len, die 
historisch wel verklaarbaar zijn, maar vaak hun ratio reeds lang verloren 
hebben, tot veel onduidel i jkheid en onbegrip bij de werkloze, die met deze 
verschil lende regimes te maken krijgt. 

Een departementale projectgroep beziet momenteel de mogel i jkheden tot 
een dergelijke integratie. In september van dit jaar wordt het eerste inter im-
rapport van deze projectgroep verwacht. Op langere termi jn ligt ook een in-
tegratie van de ZW, de WAO en de AAW in het voornemen. 

3.2.3. Herziening uitvoeringsorganisatie 

Een herziening van de uitvoeringsorganisat ie van de sociale zekerheid 
staat reeds geruime t i jd ter discussie. In februari 1967 werd daaromtrent 
een adviesaanvrage aan de SER gezonden. Dit leidde tot het in opdracht van 
de SER in 1972 door de organisatiebureaus Berenschot en Bosboom en He-
gener uitgebrachte alternatievenrapport. Geen der door deze bureaus naar 
voren gebrachte alternatieven bleek echter voor de organisaties van werkge-
vers en werknemers aanvaardbaar. 

In maart 1978 heeft de SER aan dezelfde organisatiebureaus opdracht ge-
geven een vervolgonderzoek in te stellen. De bureaus hebben in het kader 
van deze vervolgopdracht inmiddels een vijftal deelrapporten uitgebracht. 
Hun eindrapport word t binnen enkele maanden verwacht. Daarop volgend 
zal de SER beginnen met de voorbereid ing van een advies aan de Regering. 
Deze adviesfase zal circa 9 maanden vergen. 

In september 1976 hebben de toenmal ige bewindsl ieden van Sociale Za-
ken een departementale projectgroep ingesteld, ten einde te komen tot een 
verbetering van de organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid. 
Naast ambteli jke leden maken externe deskundigen deel uit van deze pro-
jectgroep. Voorts is bij de werkzaamheden het organisatiebureau Beren-
schot betrokken, terwi j l de algemeen secretaris van de SVR als waarnemer 
optreedt. 

Deze projectgroep heeft onlangs een eerste interim rapport uitgebracht, 
dat, vergezeld van een brief met het kabinetsstandpunt, aan de Tweede Ka-
merderStaten-Generaal isaangeboden (zitting 1978-1979, nr. 15 594). 

Bij haar analyse van de huidige uitvoeringsorganisatie van de sociale ze-
kerheid en haar voorstel len tot een geleidelijke verandering daarvan, heeft 
de projectgroep drie ui tgangspunten gehanteerd: een betere beheersing 
van de sociale zekerheid, een individu-gerichte benadering van de uitke-
r ingsgerechtigden en versterkte aandacht voor het volumebeleid. Deze drie 
ui tgangspunten zijn wel te onderscheiden maar staan niet los van elkaar. 
Een versterkte aandacht voor het volumebeleid is een voorwaarde voor kos-
tenbeheersing. Intensivering van het volumebeleid vraagt echter mede om 
een gecoördineerde, individu-gerichte benadering en dus om een uitvoe-
ringsorganisatie die daarop is ingesteld. Vanuit deze ui tgangspunten heeft 
de projectgroep enkele duideli jke conclusies getrokken. 

In het eerste deel van het inter imrapport wordt voorgesteld een onafhan-
kelijk beheersingsorgaan in te stellen, dat de verbindingsschakel vormt tus-
sen het beleidsvormingsniveau en de autonome uitvoeringsorganen. Het 
beheersingsorgaan zou bijzondere aandacht moeten hebben voor de terug-
koppeling van uitvoerings- naar beleidsvormingsniveau, voor de coördina-
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tie tussen de autonome ui tvoer ingsorganen onder l ing en voor de samen-
hang tussen de ui tvoer ing van de sociale verzekeringen, complementa i re 
sociale voorzieningen en nauw verwante beleidsterreinen (arbeidsvoorzie-
ning, bedri j fsgezondheidszorg, welzi jnsbeleid e tc ) . Mede uit een oogpunt 
van volumebele id is het noodzakeli jk dat die samenhang word t onderkend 
en zowel op bele idsvormingsniveau als ui tvoeringsniveau tot zijn recht 
komt. Vanuit diezelfde invalshoek word t in het tweede deel van het inter im-
rapport beleit om te komen tot regionale ui tvoer ingsorganen met eigen 
bestuurl i jke bevoegdheden ten aanzien van de gevalsbehandel ing voor alle 
sociale-zekerheidsregelingen. Naar de mening van de projectgroep vormt 
dat een voorwaarde voor een individu-gerichte benadering, voor coördina-
tie met andere beleidsterreinen en daarmee voor een doelgericht vo lumebe-
leid en een betere kostenbeheersing. De projectgroep onderstreept dat voor 
de concrete ui twerking en de faser ing van zo'n ingri jpende verander ing in de 
ui tvoer ingsstructuur een brede maatschappeli jke discussie moet plaatsvin-
den. Het kabinet onderschri j f t voorshands deze algemene conclusie van de 
projectgroep. Wi j zijn verheugd dat een eerste, verkennende discussie over 
de in dit inter imrapport geschetste hoofdl i jnen in het kader van de bespre-
king van deze notit ie over het vo lumebele id zal plaatsvinden. 

3.2.4. Verbetering bemiddelingsproces 

Gegeven de grenzen die de economische situatie stelt aan het vo lumebe-
leid zal bijzondere aandacht moeten worden besteed aan maatregelen om 
de discrepanties tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt weg te nemen. 
Daartoe dienen naar onze mening in het bijzonder de belemmer ingen die 
zijn gelegen in het arbeidsbemiddel ingsproces te worden weggenomen. 
Daartoe kan met name worden bi jgedragen door een slagvaardig bemidde-
l ingsapparaat, zoals dit in de vo rm van arbeidsbureaus-nieuwe-sti j l (ANS) 
voor ogen staat. In de komende jaren zullen de tot dusver ontwikkelde me-
thoden van dienstver lening in het kader van het experiment arbeidsbureaus-
nieuwe-st i j l geleidelijk aan op alle arbeidsbureaus worden ingevoerd. Wij 
menen gezien de gedachtenwissel ing die het afgelopen jaar heeft plaatsge-
vonden over de zogenaamde generalisatie van het ANS-project met boven-
staande korte aanduiding te kunnen volstaan. 
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4. HET BELEID OP KORTERE TERMIJN 

4.1. Uitgangspunten 

De ontwikkel ing van de werkgelegenheid aan de ene kant en de vervaging 
in vele gevallen van de maatschappeli jke gevolgen van werkloosheid en 
arbeidsongeschiktheid aan de andere kant maken het in toenemende mate 
wenseli jk om gecoördineerd in te spelen op de bijzondere posit ie van be-
paalde groepen op de arbeidsmarkt. 

Deze invalshoeken leiden ertoe, dat niet langer een strikt onderscheid ge-
maakt dient te worden tussen maatregelen gericht op de (her)inschakeling 
van werklozen en maatregelen gericht op de arbeidsinpassing van gedeelte-
lijk arbeidsongeschikten. Voor een groot deel gaat het immers om mensen 
die hetzij als langdurig werkloze, hetzij als gedeelteli jk arbeidsongeschikte, 
hoewel tot werken in staat en bereid, onder de huidige arbeidsmarktomstan-
digheden moeil i jk zonder hulp aan de slag kunnen komen. 

Vandaar ook dat in een geïntegreerde benadering van het volumebele id 
op langere termi jn deze invalshoeken een belangrijke rol spelen bij de her-
ziening van het stelsel en de uitvoering van de sociale zekerheid (zie met na-
me paragraaf 3.2). 

Ook bij het volumebele id op kortere termi jn staan deze invalshoeken ech-
ter centraal. Gegeven het feit, dat «onnodige werkloosheid», zowel in de 
werkloosheidsregel ingen als in de arbeidsongeschiktheidsregel ingen (dan 
wordt echter van «vermijdbaar verzuim» gesproken), een belangrijke vo lu-
mebepalende component is, zullen de volumebeperkende maatregelen zich 
vooral moeten richten op de fricties op de arbeidsmarkt. 

Het primaire aangri jpingspunt ligt daarom bij maatregelen die de reële of 
vermeende discrepanties tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt ver-
minderen. Voor een belangrijk deel wordt daarin voorzien door de instru-
menten en maatregelen in het kader van de arbeidsvoorziening. Daarnaast 
spelen ook de mogel i jkheden tot bevordering van herintreding die de soci-
ale-zekerheidsregelingen zelf bieden een belangrijke rol. 

Voortdurend zal moeten worden nagegaan in hoeverre het instrumenta-
r ium in het kader van het arbeidsvoorzieningsbeleid c.q. de werkloosheidsre-
gel ingen op overeenkomstige wijze toepassing kan vinden op gedeelteli jk 
arbeidsongeschikten en hoe maatregelen gericht op herintreding in het ka-
der van de arbeidsongeschiktheidsregelingen in dezelfde zin op (langdurig) 
werklozen kunnen worden toegepast. 

Daarnaast geldt uiteraard, dat het voorkomen van vermijdbaar verzuim 
wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid om maatregelen vraagt die meer 
specifiek gericht zijn op zieken en arbeidsongeschikten. Van groot belang 
daarbij is onder meer de ti jdige inschakeling van de Gemeenschappeli jke 
Medische Dienst (zie paragraaf 4.2.1.3). 

De effectiviteit van maatregelen en instrumenten in het kader van het vo-
lumebeleid kan echter niet alleen vergroot worden door een verbetering van 
die maatregelen en instrumenten zelf, maar ook in belangrijke mate door 
een verbetering van de toepassing daarvan. 

Juist aan het volumebeleid op korte termi jn moet thans inhoud worden 
gegeven. In twee opzichten is dat noodzakelijk. Enerzijds kunnen individuele 
uitkeringsgerechtigden zich beroepen op de collectieve verpl icht ing ook hun 
maatschappeli jke ontplooi ingsmogel i jkheden te bieden. Anderzi jds vraagt 
de toenemende omvang van de collectieve lasten een steeds grotere solida-
riteit van werkenden met niet-werkenden. Indien met deze aspecten onvol-
doende rekening wordt gehouden, kan dat bovendien leiden tot een negatie-
ve benadering van het stelsel van sociale voorzieningen. Een dergelijke ne-
gatieve benadering kan worden voorkomen door het handhaven van een ze-
ker evenwicht tussen de bijdrage die werkenden leveren aan het in stand 
houden van het sociale-zekerheidsstelsel en de bijdragen die degenen die 
werkloos of arbeidsongeschikt zijn leveren om de volumegroei te beperken. 
Met andere woorden een evenwicht tussen de collectieve en de individuele 
solidariteit. 
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Naast het geven van een inkomensgarant ie aan individuele uitkeringsge-
rechtigden komt de collectieve solidariteit tot ui tdrukking via de inbreng van 
de overheid in het vo lumebele id. Die inbreng is noodgedwongen beperkt tot 
het aangeven van beleidsli jnen en het scheppen van wettel i jke, organisator i-
sche en f inanciële kaders waarb innen zo'n beleid gestalte kan kri jgen. Het 
zullen met name de bedri jven moeten zijn die van hun solidariteit blijk geven 
door vo ldoende in te spelen op mogel i jkheden om de beschikbare arbeids-
plaatsen te laten bezetten, ook door gedeelteli jk arbeidsongeschikten en 
langdur ig werklozen. De individuele solidariteit van de uitkeringsgerechtig-
den ten slotte vereist, dat zij er alles aan doen om, waar mogel i jk de duur 
van het noodgedwongen beroep op sociale zekerheid te beperken. Vanuit 
die solidariteitsgedachte gezien is het juist om de werkloze of arbeidsonge-
schikte niet uitsluitend een recht op uitkeringen en voorzieningen in het ka-
der van de sociale zekerheid te geven maar daaraan voor hem ook bepaalde 
pl ichten te verbinden. 

Het zijn deze ui tgangspunten - een gelijke behandel ing van langdurig 
werklozen en langdurig arbeidsongeschikten en een evenwicht tussen col-
lectieve sol idariteit en individuele solidariteit - die een leidraad hebben ge-
vo rmd bij het bezien van de verschil lende onderdelen van het vo lumebele id . 
Daarin zijn de aanknopingspunten gelegen om ook op kortere termi jn tot 
een consistentie binnen dit beleid te komen. 

4.2. Verbetering van bestaande instrumenten en maatregelen en de 
toepassing daarvan 

Het totale allocatieproces op de arbeidsmarkt voltrekt zich voor een 
belangri jk deel autonoom. Het arbeidsvoorzieningsbeleid is erop gericht om 
de zich in dit proces voordoende stagnaties op te heffen en waar mogel i jk 
het optreden ervan te voorkomen. Naar de mate waarin dit beleid resulteert 
in arbeidsinpassingen die zonder de toepassing van het ten dienste staande 
ins t rumentar ium niet of minder snel tot stand zouden zijn gekomen, heeft 
het mede volumebeheersende effecten. 

Nochtans word t dit beleid uit de aard der zaak niet uitslui tend door het 
streven naar volumebeheers ing bepaald, noch ook mag de betekenis ervan 
alleen aan het volumebeheersend effect worden afgemeten. Het terugvoe-
ren in het arbeidsproces van degenen die van de deelneming aan dat proces 
zijn ui tgesloten dient in eerste aanleg sociale en economische doeleinden. 
Vooral het sociale aspect weegt zwaarder naarmate het kwaad van de werk-
loosheid door zijn omvang en duur dieper ingri jpt in het leven van degenen 
die erdoor worden getroffen. 

Onmiskenbaar hebben in dit verband de ti jdeli jke werkgelegenheidbie-
dende maatregelen door de arbeidsgewenningen de vergrote startkansen 
die er door ontstaan om op een meer permanente arbeidsplaats te komen in 
een aantal gevallen ook hun effecten in het vlak van de volumebeheers ing. 
Het structurele karakter van de werk loosheid dwing t daarbi j tot een accent-
ver legging naar maatregelen die een meer bl i jvend effect beogen. Deze 
maatregelen moeten worden gezocht in de sfeer van de plaatsingsbevorde-
r ing, de mobi l i te i tsvergrot ing en de arbeidsverdel ing. Het beleid van het hui-
dige kabinet legt dan ook sterk de nadruk op het streven de accenten gelei-
delijk in die r ichting te verplaatsen. Op de effecten van het aldus aangeduide 
beleid word t in hoofdstuk 5 nader ingegaan. Die effecten en de tussen de 
doelstel l ingen van het arbeidsvoorzieningsbeleid en het streven naar vo lu-
mebeheersing aanwezige parallell iteit onderstrepen het belang om ook uit 
een oogpunt van volumebele id te pogen het niet autonome allocatieproces 
te intensiveren en te versnel len. Ons beleid op de kortere termi jn is er daar-
om mede op gericht die intensivering en versnel l ing krachtig te bevorderen. 
Langs twee wegen wordt getracht dit doel te bereiken, te weten: 

a. verbeter ing van de toepassing van bestaande instrumenten en maatre-
gelen; 

b. verbeter ing en aanvul l ing van bestaande instrumenten en maatrege-
len. 
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Wat voor het arbeidsvoorzieningsbeleid in zijn algemeenheid geldt, is uit 
de aard der zaak ook geldend voor de inst rumenten en maatregelen, waar-
mee dit beleid tot u i tvoer ing wordt gebracht. Alvorens op de mogel i jkheden 
tot verbeter ing en aanvul l ing van het ins t rumentar ium en de verbeter ing 
van de toepassing ervan in te gaan, moet als a lgemene opmerk ing nog wor-
den gesteld, dat het ingebed zijn van het arbeidsvoorzieningsbeleid in het 
totale sociaal-economische beleid door de jaren heen voor een belangri jk 
deel ook beslissend is geweest voor de f inancier ing ervan. In die f inancie-
r ing word t immers in belangri jke mate voorzien door het gerichte aanvul len 
de beleid, waarvan ook in Bestek '81 (blz. 11) sprake is. Rekening houdend 
met de resultaten die uit de evaluatie van lopende maatregelen naar voren 
komen en onder het voorbehoud dat een en ander zal moeten worden aan-
gepast in het voor het komende begrotingsjaar bestaande f inanciële kader 
zal de nadere inhoudsbepal ing van deze maatregelen c.q. intensivering en 
versnel l ing gestalte moeten kri jgen. 

4.2.1. Verbetering van de toepassing van bestaande maatregelen en 
instrumenten 

In de huidige arbeidsmarkt, waarin funct ies, funct ionarissen en beroeps-
verwacht ingen sterk aan verandering onderhevig zi jn, past het dat zorgvul-
dig wordt nagegaan waar zich de werkeli jke knelpunten tussen vraag en 
aanbod voordoen. Daarnaast moeten - ook bij een complexe organisatie 
van sociale zekerheid en arbeidsvoorziening - de grootst mogel i jke duide-
li jkheid en eenduidigheid nagestreefd worden ten aanzien van de grenzen 
tussen persoonli jke verantwoordel i jkheid en collectieve zekerheid. 

Een goede analyse van knelpunten èn een duidel i jke handhaving van 
grenzen zijn beide gediend met een organisatie, die zich zo dicht mogel i jk bij 
de concrete situatie bevindt. In de navolgende paragrafen worden de inr ich-
t ing en de taakstell ing van over legvormen voor beide functies uitgewerkt. 

De regering is ervan overtu igd, dat de strikte handhaving van eigen ver-
antwoordel i jkheid van de sociaal verzekerden voor het meewerken aan een 
beperking van de duur van hun behoefte aan ui tker ing, het best kan geschie-
den door de beoordel ing van mogel i jkheden en de toetsing van inspannin-
gen tot het herwinnen van normale inkomensbronnen op regionaal niveau 
te brengen en daarbij de grenzen tussen de verschi l lende uitvoerende orga-
nisaties zo laag mogel i jk te maken. 

Langs die weg word t duideli jk dat de collectieve solidariteit zich niet be-
perkt tot het bieden van een inkomensgarantie, maar dat ten behoeve van de 
ui tker ingsgerecht igden ook zeer zorgvuldig en gecoördineerd word t nage-
gaan waar mogel i jkheden tot herintreding in het arbeidsproces l iggen. Te-
gen die achtergrond kan van werkgevers worden gevraagd aan herplaatsing 
waar dat redelijk is hun medewerking te ver lenen. Dan kunnen op grond van 
de individuele solidariteit echter ook eisen aan de ui tker ingsgerecht igden 
worden gesteld. In het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid worden in-
komensgaranties gegeven op een hoog niveau, hoger vaak dan in andere 
landen zoals in paragraaf 2.4 bleek. Deze hoge inkomensgarant ies te zamen 
met inspanningen van overheid en bedri jven om uitker ingsgerecht igden op-
nieuw een arbeidsplaats te geven, leggen echter des te sterker een verpl icfv 
t ing op ui tker ingsgerecht igden om van hun kant al het mogel i jke te doen om 
passend werk te aanvaarden en rechtvaardigen het toepassen van sancties 
bij het nalaten daarvan. 

4.2.1.1. Knelpunten op de arbeidsmarkt 

Een verbeter ing van het inzicht in de knelpunten op de arbeidsmarkt kan 
naar onze mening voor een belangrijk deel worden bereikt door een gestruc-
tureerd overleg tussen werkgevers, werknemers en de overheid. Over deze 
suggestie heeft als uitvloeisel van het overleg dat in het najaar van 1978 tus-
sen de Regering en de sociale partners over het arbeidsvoorwaardenbeleid is 
gevoerd in de daarop volgende maanden een briefwissel ing met de naast 
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betrokkenen plaats gevonden. In het daaruit geresulteerde voorbereidende 
gesprek tussen vertegenwoordigers van werknemers- en werkgevcrsorgani 
saties en een ambtel i jke delegatie is besloten op landelijk niveau een triparti 
te «Werkgroep Knelpunten Arbeidsmarkt» te formeren. Deze werkgroep is 
sindsdien zes maal bijeen geweest en zal naar verwacht ing nog in de loep 
van deze zomer rapport ui tbrengen. 

Wi j zijn er gelukkig mee, dat de werkgroep in grote eenstemmigheid heeft 
gekozen voor een op de praktijk van alle dag gerichte aanpak boven het zich 
begeven in theoretische en abstraherende beschouwingen. Aan de hand 
van gesprekken met mensen uit de praktijk van de personeelsvoorziening 
van bedri jven en van de arbeidsbemiddel ing is gepoogd een overzicht te 
krijgen van de zich voordoende knelpunten tussen de aanwezige vraag en 
het aanwezige aanbod. 

Van een groot aantal meer en minder bekende factoren, die de aansluit ing 
tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt belemmeren, is de werk ing aan 
de praktische ervaring van bedrijven en arbeidsbureaus getoetst. Zaken als 
mobil i teit , selectiviteit, schol ingsgeschiktheid, de spanning tussen het alge-
mene statische beeld en de individuele werkel i jkheid kwamen in de oespre-
kingen naar voren naast zaken als de beperkte beschikbaarheid van huisves-
t ingsmogel i jkheden, het effect van de soms negatieve publiciteit rond de 
commerciële sector en de twijfel of de bestaande verhoudingen tussen belo-
ning en uitkering wel voldoende financiële prikkels bieden. 

Op deze plaats kan uiteraard niet worden voorui tgelopen op het door de 
werkgroep uit te brengen rapport. Wel kan reeds als een belangri jke consta-
ter ing worden genoemd, dat zich naast knelpunten met een algemeen karak-
ter in meerderheid knelpunten blijken voor te doen, die in sterke mate 
plaats-, bedrijfs- en n(-rsoneelsgebonden zijn. Hierin is naar onze mening op-
nieuw een aanwijzing te vinden dat met de invoering van het arbeidsbureau 
nieuwe stijl de juiste weg is ingeslagen. Ook vinden wi j in deze bevinding de 
bevestiging dat aan een gestructureerd overleg over de knelpunten op de ar-
beidsmarkt juist ook op regionaal niveau een grote en praktische betekenis 
moet worden toegekend. 

De nadere u i twerk ing daarvan maakt deel uit van een adviesaanvrage 
over de nieuwe Arbeidsvoorzieningswet die binnenkort aan de Raad voor de 
Arbeidsmarkt zal worden gezonden. Intussen wordt een in Eindhoven on-
dernomen exper iment een waardevol le eerste aanzet. Daar is getracht door 
ondermeer een systematische vraag- en aanbodvergel i jk ing de actuele 
plaatselijke knelpunten op te sporen. Het aldus verkregen inzicht kan vervol-
gens de overlegpartners van nut zijn bij hun gemeenschappeli jke pogingen 
om de knelpunten op te heffen. 

Een belangri jk aspect daarbij is een inzicht in factoren die er toe leiden dat 
een arbeidsplaats moeil i jk is te bezetten. Op dit moment zijn daarvoor vaak 
te wein ig concrete gegevens voorhanden. Het belang van de vervul l ing van 
deze vacatures is onlangs nog eens nadrukkelijk aangetoond bij een steek-
proefonderzoek van het IVA te Ti lburg1 . Gebleken is onder meer dat zich 
hierbij belangri jke uitstralingseffecten voordoen, in die zin, dat er comple-
mentaire arbeidsplaatsen ontstaan. Het in kaart brengen van de moeili jk 
vervulbare vacatures en van de factoren die deze moeil i jkheden veroorzaken 
achten w i j dan ook van bijzonder belang. Daartoe wi l len wi j een permanente 
inventarisatie van aangeboden arbeidsplaatsen, met name gericht op moei-
lijk vervulbare vacatures, tot stand brengen. De mogeli jkheden tot realise-
ring daarvan doen zich voor door de binnenkort te verwachten verplichte va-
caturemelding. Omtrent de vorm waar in deze permanente inventarisatie 
moet geschieden en de wijze waarop de werkgevers en werknemers bij dit 
project kunnen worden betrokken zal met de sociale partners nader van ge-
dachten worden gewisseld. 

Ook de recent gebleken resultaten van de te Utrecht gehouden banen-
markt roepen de vraag op of het mogeli jk is door experimenten in de sfeer 

' Moeilijk vervulbare vacatures. Oorzaken en I _ - J L - _ I _ I I - j _ i_< • i _ J I i * _i ' « . . , , , r. van de arbeidsbemiddel ing de hier gesignaleerde knelpunten te verminde-reacties Ministerie van Sociale Zaken, s-Gra-
venhage1979 r e n 
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4.2.1.2. Gecoördineerde toepassing 

Bij de toepassing van de bestaande maatregelen en instrumenten in het 
kader van het vo lumebele id zijn doorgaans meerdere instanties betrokken. 

Dat brengt de noodzaak met zich van een opt imale coördinat ie, die er met 
name op is gericht te voorkomen dat de diverse instanties ieder voor zich en 
in de t i j d gescheiden, over de toepassing van een overeenkomst ige maatre-
gel in een en dezelfde situatie moeten beslissen. 

Wij denken hierbij in de eerste plaats aan een verbeter ing van de coördi-
natie tussen de instanties die betrokken zijn bij de ui tvoering van de werk-
loosheidsregel ingen en de arbeidsvoorziening, zowel op landelijk als op re-
gionaal niveau. Ook de her intreding in het arbeidsproces van gedeelteli jk ar-
beidsongeschikten zal daar echter bij moeten worden betrokken. 

a. Landelijk niveau 
Een verbetering van de coördinat ie tussen ui tvoer ingsorganen van de 

werkloosheidsvoorzieningen en de arbeidsbureaus op landelijk niveau ge-
schiedt via het Overlegorgaan Werkloosheids" en Arbeidsvoorzieningen 
(OWA) waar in overleg plaatsvindt tussen het Directoraat-Generaal voor de 
Arbeidsvoorziening, het Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, 
het Ministerie van CRM, de ui tvoer ingsorganen van de werkloosheidsrege-
lingen en de Sociale Verzekeringsraad. Dit overlegorgaan geeft de richting 
aan waar in de problemen ten aanzien van de coördinatie van de beleidsuit-
voer ing en de samenwerking worden aangepakt. De coördinatie van de be-
leidsuitvoering word t onder meer nagestreefd door het voor tdurend bezien, 
vanuit een onderl inge samenhang tussen de beleidsterreinen, van richtl i j-
nen en samenwerkingsafspraken. In dit overlegorgaan wordt thans onder 
meer een discussie gevoerd over de wijze waarop de coördinat ie ook op re-
gionaal niveau kan worden gerealiseerd. Onderstaand wordt geschetst in 
welke r ichting daarbij door ons wordt gedacht. 

b. Regionaal niveau 
Zoals reeds in de Nota over de voor tgang van Bestek '81 is aangekondigd 

zullen op korte termi jn wetsvoorstel len worden voorbereid met het doel te 
komen tot de instell ing van regionale coördinatiecommissies bestaande uit 
ver tegenwoordigers van de GAB's, bedr i j fsverenigingen, gemeenten en de 
Gemeenschappeli jke Medische Dienst (GMD). Deze commissies hebben tot 
doel op regionaal niveau zowel een coördinat ie tot stand te brengen tussen 
de ui tvoer ingsorganen van de verschi l lende werkloosheidsvoorzieningen 
onder l ing (WW, WWV, RWW) als tussen deze organen en de gewesteli jke ar-
beidsbureaus. De GMD dient bij dat coördinat ie-overleg te worden betrok-
ken vanwege zijn taken ten aanzien van de arbeidsinpassing van gedeelte-
telijk arbeidsongeschikten, voor wie in de regionale arbeidsmarktsituatie her 
leg van belang om het de u i tvoer ingsorganen mogel i jk te maken gecoördi-
neerde aandacht te schenken aan die categorieën van werklozen en gedeel-
telijk arbedsongeschikten, voor wie in de regionale arbeidsmarktsituatie her-
intreding in het arbeidsproces bijzonder moeil i jk is. 

Het coördinat ie-overleg is gericht op die taken van elk der organen, in de 
vervul l ing waarvan een of meer der andere organen een direct medebelang 
hebben. Daarbij zal enerzijds moeten worden voorkomen dat de coördinatie-
commissies taken van de bestaande organen overnemen, waardoor doublu-
res ontstaan, anderzijds zullen aan die commissies zodanige taken en be-
voegdheden worden toegekend dat de beoogde coördinatie ook daadwerke-
lijk tot stand komt. Over de taakinhoud en organisatorische vormgev ing van 
de regionale coördinat iecommissies vindt thans in het OWA een discussie 
plaats. 

Er kan daarbij een onderscheid gemaakt worden tussen wetteli jke en bo-
venwettel i jke taken. 

Ingevolge de wettel i jke taakomschr i jv ing zal het coördinat ieorgaan (even~ 
tueel voor bepaalde categorieën van werklozen en gedeeltelijk arbeidsonge-
schikten): 

Tweede Kamer, zitt ing 1978-1979, 15 650, nrs. 1-2 37 



1. in kennis gesteld worden van de navolgende besl issingen: 

v.m liet arbeidsbureau da kennisgevingen 
ilc bezwaarschriften 
da mededelingen 
de verklaringen omtrent d | tievan 
scholing 
de MR verklai ing 
de NRA vciklai ing 

— de beslissingen omtrent een aanvrage om 
loonsupuletie 

van de bedi ijfsveremgingen c.q, da 
g.s.d 's de beslissingen ingevolge kennisgeving o( 

bezwaarschi if t 
dr beslissingen ingevolge cm mriieilchnq 
de uitsluiting bij vooitqaande weikloos-
heid uil WW of WWV 
de ovei ige toepassingen ex artikel 14 WWV 
de vei li lai ing tol partieel arbeidsonge 
sch ik te 
de beslissing omtrent loonsuppletie 

2. de bevoegdheid hebben aan het betrokken orgaan te verzoeken de be-
slissing opnieuw te overwegen met inachtneming van de conclusies van het 
coördinatie-orgaan dan wel bij hun eerste beslissing de conclusies van dat 
orgaan te betrekken; 

3. de bevoegdheid hebben algemene aanbevel ingen te doen aan elk der 
organisaties ten aanzien van : 

a. de wijze en de mate van controle op de naleving van voorwaarden 
waaronder ui tkenngsgenietenden hun uitkering ontvangen; 

b. de aanwending van instrumenten, waarover elk der organisaties be-
schikt tot verminder ing van het risico van langdurige werkloosheid. 

Als bovenwettelijke taken kunnen worden genoemd: 
- de voor l icht ing omtrent de bevoegdheden en mogel i jkheden van elk 

der organisaties 
- de regeling van de verwi jz ing 
- de uitwissel ing van gegevens, voor zover niet in strijd met de privacy. 

4.2.1.3. Tijdiger inschakeling Gemeenschappelijke Medische Dienst 

Een verbetering van de toepassing van bestaande maatregelen en instru-
menten kan voor een belangri jk deel worden bereikt door het t i jdig inschake-
len van de daarbij betrokken organen. 

Geconstateerd moet worden dat in de huidige situatie met name in geval-
len waarin sprake is van arbeidsverzuim wegens ziekte of arbeids-
ongeschiktheid te laat een adequate opvang plaatsvindt. Een verbetering op 
dit punt wi l len wi j bereiken door het versterken van het functioneren van de 
Gemeenschappeli jke Medische Dienst (GMD). 

Deze dienst heeft een aantal taken, welke nauw met elkaar verbonden zijn. 
In dit verband kunnen daarvan in het bijzonder worden genoemd: 

a. de advisering aan de bedri j fsverenigingen omtrent de toekenning of af-
wi jzing van voorzieningen in het kader van de AAW; 

b. de beoordel ing van de mate van arbeidsongeschiktheid van WAO/ 
AAW-q erecht igden; 

c. de sociaal-medische begeleiding van WAO/AAW-gerecht igden en ZW-
gerechtigden, bij wie zich revalidatie-aspecten voordoen of voor wie bege-
leiding naar (andere) arbeid aan de orde is. 

De inschakeling van de GMD kan, op basis van de ter zake getroffen wette-
lijke maatregelen plaatsvinden: 

- ti jdens de eerste 52 weken van ziekte (zogenaamde ziektewetperiode): 
1. door melding van de bedri j fsvereniging van geval len, waarin ziekte of 

arbeidsongeschiktheid 13 weken heeft geduurd (zogenaamde 13-weekse 
melding); 
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2. door het op eigen initiatief (spontaan) melden door de bedri jfsvereni-
ging van gevallen waarin zich de noodzaak tot het treffen van voorzieningen 
of andere specifieke maatregelen voordoet (zogenaamde spontane mei-
ding); 

- na 52 weken ziekte: 
in alle gevallen waar in aanspraak bestaat of kan bestaan op een WAO- of 

AWW-ui tker ing. 

Thans vindt de inschakeling van de GMD echter niet volgens deze wettel i j -
ke bepalingen plaats. 

In 1969 werd naar aanleiding van een daartoe strekkend advies van de 
SVR besloten de 13-weekse melding achterwege te laten en een wi jz iging 
van de wetteli jke bepalingen op dit punt voor te bereiden. De ontwikkel ingen 
die nadien optraden, met name de sterke st i jging van het aantal WAO-toe-
kenningen, hebben echter tot een wi jz iging in dit standpunt geleid. 

Naar onze mening zal thans op korte termi jn moeten worden gekomen tot 
het opnieuw effectief toepassen van de meld ing van ziektegevallen met een 
bepaalde duur. Dit hoeft naar ons oordeel niet noodzakeli jkerwijs een mei-
ding na 13 weken in te houden. De in het verleden opgedane ervaringen zou-
den aanleiding kunnen geven om te komen tot een melding op een iets later 
t i jdst ip en/of meld ing onder bepaalde condit ies. Een ander aspect is dat zo-
genaamde afdelingskassen en eigen-risicodragers niet de plicht tot inscha-
keling van de GMD in de ziekteperiode hebben. Naar onze mening is zulks 
niet juist. Het belang van het inzetten van een t i jdige medische en arbeids-
kundige begeleiding brengt de noodzaak met zich mee dat ook afdelingskas-
sen en eigen-risicodragers onder de betreffende bepalingen vallen. Op 29 
maart 1979 is aan de SVR verzocht over beide punten op korte termijn advies 
uit te brengen. Wi j hopen dit advies binnen 2 a 3 maanden tegemoet te kun-
nen zien. 

Naast de melding van ziektegevallen met een bepaalde duur heeft ook de 
spontane meldingen door afdelingskassen en eigen-risicodragers, 
eerste 13 weken van ziekte. Wij zullen op korte termi jn aan de SVR verzoeken 
het belang en de noodzaak van het doen van spontane meldingen ander-
maal onder de aandacht van de bedri j fsverenigingen te brengen. Daarnaast 
zullen wi j aan de SVR advies vragen over de mogel i jkheden dergelijke spon-
tane meldingen meer dan tot dusver in de eerste periode van ziekte, waar in 
inschakeling van de GMD vaak een gunst ig effect kan hebben, te doen 
plaatsvinden. Daarbij zal tevens worden betrokken de plicht tot het doen van 
spontane meldingen door afdelingskassen en eigen-risico dragers. 

Voorts zal de SVR om advies gevraagd worden met betrekking tot de in-
schakeling van de GMD bij de toepassing van artikel 30 ZW (zie ook onder-
deel 4.2.2.7 onder 1). 

Door het (ti jdiger) inschakelen van de GMD in de hiervoor genoemde situ-
aties kan worden bereikt dat, in die gevallen waar in mogel i jkheden tot herin-
treding in het arbeidsproces bestaan door middel van een medische en/of 
arbeidsdeskundige begeleiding gekoppeld aan de ter beschikking staande 
instrumenten tot arbeidsinpassing, de duur van het verzuim wegens ziekte 
of arbeidsongeschiktheid zoveel mogeli jk wordt beperkt. Daarin speelt mede 
een rol het in 1978 tot stand gekomen samenwerkingsverband tussen de 
GMD en de arbeidsbureaus. Door die samenwerking is het mogeli jk om de 
toepassing van maatregelen in het kader van de ZW, WAO en AAW enerzijds 
en maatregelen in het kader van de arbeidsvoorziening anderzijds op elkaar 
af te s temmen, zodat een zo groot mogeli jke effectiviteit van de reïntegratie-
activiteiten kan worden bereikt. 

4.2.2. Verbeteringen aanvulling van bestaande maatregelen en 
instrumenten 

4.2.2.1. Scholingsmaatregelen 

De positie van de werkloze of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte op de ar-
beidsmarkt word t veelal in belangrijke mate bepaald door in de betrokkene 
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zelf gelegen factoren. Het gemis aan vakbekwaamheid is daarbij een van de 
belangri jkste factoren. Om die reden dient bijzondere aandacht te worden 
besteed aan de verbeter ing van de schol ingsmaatregelen en de vergrot ing 
van de mogel i jkheden tot toepassing daarvan. 

a. Scholing in samenwerking met bedrijfsleven 
- Als belangri jkste aspect in dit kader kan worden genoemd de per 15 no-

vember 1978 ingevoerde vern ieuwde regeling voor schol ing in samenwer-
king tussen overheid en bedri j fsleven. De belangri jkste vern ieuwingen die in 
deze regeling werden aangebracht zi jn: 

- het scheppen van een kader voor de schol ing van werkenden met in-
achtneming overigens van de verantwoordel i jkheden van de bedr i jven; 

- de introduct ie van de mogel i jkheden van schol ing in bedri jven buiten 
d ienstverband; 

- de ver ru iming van bevoegdheden van het perifere apparaat waardoor 
de bes lu i tvorming wordt bespoedigd; 

- de betere aansluit ing aan zich in de praktijk voordoende schol ingssitu-
aties en -behoeften; 

- de aanvaarding van schol ing op de arbeidsplaats onder bepaalde voor-
waarden als een subsidiabele schol ingsact ivi tei t ; 

- de standaardisering van subsidiebedragen en vereenvoudig ing van ad-
ministrat ieve procedures; 

- de accentuering van de samenhang tussen schol ing via opleidingsinst i -
tuten - met name de centra voor vakopleiding van volwassenen - e n de 
schol ing in bedri jven. 

Deze vern ieuwde regeling en de contacten, die ter u i tvoer ing van de rege-
ling met bedr i jven ontstaan, bli jken gunst ige mogel i jkheden te bieden om 
het entameren van en het deelnemen aan specifieke beroepsopleidingen te 
st imuleren. Het doelmat ig gebruik van beschikbare opleidingscapaciteit 
word t daarbi j bevorderd door bij de organisatie van ople id ingen de aanwezi-
ge en meest in aanmerking komende ople id ingsmogel i jkheden voorrang te 
geven, zodat doublures en over lappingen worden voorkomen. 

b. Centra voor vakopleiding 
Ook de ople id ingen op de centra voor vakopleiding van volwassenen zul-

len meer dan voorheen worden gekoppeld aan ople id ingsmogel i jkheden in 
het bedri j fs leven. 

Dit gebeurt al onder andere bij de opleidingen voor garagepersoneel en 
kassenbouwers, die deels op de centra en deels in de bedri jven worden ge-
geven. Voorts geschiedt dit door het inhuren van personele en materiële op-
leidingscapaciteit van het bedri j fsleven. Zo zijn bij verschi l lende bouwonder-
nemingen in Berkel-Enschot, Ni jmegen, Rotterdam en Sittard extra oplei-
dingsplaatsen voor metselaars en t immer l ieden geschapen. In de metaal-
sector zijn op die wijze door samenwerk ing met bedri jven in A lmelo , Eindho-
ven en Ti lburg eveneens extra opleidingsplaatsen gecreëerd. 

Daarnaast worden de mogel i jkheden voor structurele ui tbreidingen van 
de centra voor opleiding onderzocht. In verband daarmee is een onderzoek 
gaande naar de opleidingstechnische en fysieke (ruimte en materieel) moge-
li jkheden voor ui tbreidingen naar omvang en soort. Voorui t lopend daarop is 
een ad hoc ui tbreiding van de bouwople id ing van 600 tot 900 opleidings-
plaatsen gerealiseerd. Voorts zal (in Utrecht en Gelderland) een opleid ing 
met een centrumkarakter voor administrat ieve beroepen worden opgericht. 

Aan de hand van de door een departementale projectgroep opgestelde 
criteria zullen de centra voor vakopleiding meer geschikt gemaakt worden 
voor ople id ingen ten behoeve van gehandicapten en gedeelteli jk arbeidson-
geschikten. In een aantal geval len zullen de ople id ingsmogel i jkheden wor-
den ui tgebreid in de r ichting van voor gehandicapten toegankeli jke beroe-
pen. 
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c. Beroepsopleidingen voor gehandicapten 
Naast de hiervoor genoemde aanpassing van de centra voor vakopleiding 

blijft de noodzaak bestaan van een specifieke beroepsopleiding voor gehan-
dicapten. De mogel i jkheden daartoe worden voor volwassen gehandicapten 
geboden door het reval idatiecentrum «Lucaskliniek» te Hoensbroek. Voor 
jeugdige volwassenen zijn er opleidingsmogel i jkheden bij de Stichting Wer-
kenrode te Ni jmegen. 

Door de Stuurgroep Beroepsopleiding Gehandicapten, die is ingesteld in 
het kader van een Europees act ieprogramma wordt bezien of er naast het 
toegankeli jk maken voor gehandicapten van opleidingen op de centra voor 
vakopleiding en de hiervoor genoemde specifieke beroepsopleidingen nog 
verdere behoeften bestaan aan beroepsopleidingen voor volwassen gehan-
dicapten. 

d. Individuele opleidingen 
De meer individuele opleidingen via bestaande opleidingsinst i tuten 

kunnen worden gest imuleerd door een regeling die bi jdraagt in de studie-
kosten. Daartoe fungeert thans de Studiekostenregeling. De financiële ru im-
te voor deze regeling is in dit dienstjaar vergroot. 

e. Centra voor beroepsoriëntatie 
Naast de eigenli jke scholing en opleiding bieden ook de mogel i jkheden tot 

beroepsoriëntatie en beroepsoefening een belangrijke bijdrage tot de verbe-
tering van de arbeidsmarktposit ie van bepaalde kwetsbare groepen. 

In dit kader fungeren de Centra voor Beroepsoriëntatie een beroepsoefe-
ning. Deze centra, die oorspronkeli jk zijn opgezet om het proces van aanpas-
sing vanuit Suriname en de Nederlandse Anti l len afkomstige werkzoeken-
den aan de Nederlandse arbeidsomstandigheden te begeleiden, lijken in be-
ginsel geschikt voor het vervul len van een voorportaalfunct ie voor verdere 
opleiding en/of arbeidsinpassing van een bredere groep. Het gaat daarbij 
om mensen die zonder begeleiding er niet in slagen zich aan de discipline en 
het rythme van een reguliere arbeidssituatie aan te passen. 

Een uitbreiding van de mogel i jkheden die deze centra thans bieden in de 
hiervoor aangegeven richting wordt thans overwogen. 

4.2.2.2. Plaatsingsbevorderende maatregelen 

a. Loonkostensubsidies 
Door middel van vier soorten loonkostensubsidies word t de plaatsing van 

werklozen bevorderd. 

1. De 30% loonkostensubsidie is van toepassing in geval een moeili jk 
plaatsbare werkloze voor onbepaalde tijd in dienst word t genomen. De tege-
moetkoming voor werknemers van jonger dan 45 jaar duurt een half jaar, bij 
werknemers ouder dan 45 jaar een jaar. Aan de tegemoetkoming is een 
max imum gesteld. Deze regeling is overigens ook van toepassing bij een 
gedeeltelijke werkweek, mits ten minste 20 uur per week, verdeeld over 5 da-
gen, wordt gewerkt. In dat geval ligt de grens tussen de tegemoetkoming 
gedurende een half jaar en de tegemoetkoming gedurende een jaar bij de 
leefti jd van 30 jaar. 

2. De 75% loonkostensubsidie is van toepassing ingeval een werkgever in 
zijn bedrijf een extra arbeidsplaats creëert en daarvoor een langdurig werk-
loze in dienst neemt. Van langdurig werkloze word t in dit verband gespro-
ken bij een inschri jv ingsduur bij het arbeidsbureau van ten minste een jaar. 
Aan de toepassing van deze regeling is de restrictie gesteld, dat de arbeids-
overeenkomst voor minimaal een jaar moet worden aangegaan en de ar-
beidsti jd ten minste 35 uur per week bedraagt. De hierbedoelde regeling is 
in 1978 bij wijze van experiment bij enkele arbeidsburaus opgezet. Ul t imo fe-
bruari 1979 bleken deze vijf bureaus door toepassing van de experimentele 
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regel ing 674 langdur ig werklozen (568 mannen en 106 vrouwen) te hebben 
kunnen plaatsen. Van de betrokkenen stond 40% langer dan 2 jaar en 15% 
zelfs langer dan 3 jaar bij het arbeidsbureau ingeschreven. Ruim een kwart 
van de geplaatsten was ouder dan 40 jaar en 18% jonger dan 23 jaar. Hoewel 
de aanbieding van een dienstverband voor onbepaalde ti jd niet als voorwaar-
de was gesteld, bleken de werkgevers in 63% van de gevallen niettemin be-
reid de betrokkene voor onbepaalde t i jd in dienst te nemen. 

Uit de t i jdens het exper iment opgedane ervar ingen is als belangrijkste 
conclusie naar voren gekomen, dat er nauweli jks vrees behoeft te bestaan dat 
door deze over igens tameli jk arbeidsintensief gebleken extra aandacht voor 
langdur ig werklozen de kansen voor mensen met een sterkere positie op 
de arbeidsmarkt worden verminderd. A lgemeen was de ervaring dat werk-
gevers overwegend sterke voorkeur hebben voor beantwoord ing aan kwali-
tatieve eisen boven compensatie van al of niet vermeende kwalitatieve te-
korten door subsidie. Het is derhalve gerechtvaardigd te stellen, dat de 
meeste werkgevers slechts bereid zijn arbeidskrachten met subsidie te aan-
vaarden, indien de naar hun mening kwalitatief betere arbeidskracht niet be-
schikbaar is. Bij plaatsing van langdurig werklozen in het kader van deze re-
gel ing, is het substitutie-effect derhalve praktisch afwezig of in ieder geval 
ger ing. Op grond van deze ervaringen is besloten de regeling landelijk te 
gaan toepassen. Als gevolg van de noodzakeli jke aanloopper iode is de lan-
delijke toepassing eerst in apri l /mei van dit jaar effectief geworden. 

3. De loonkostensubsidie voor jeugdigen is van toepassing op jeugdige 
werklozen (17 t /m 22 jaar) die ten minste zes maanden werkloos zijn. De 
werkgever die een dergeli jke werkloze voor onbepaalde t i jd en met een ar-
beidsti jd van min imaal 35 uur per week in dienst neemt, kan gedurende een 
jaar een vaste tegemoetkoming (f 650 per maand) ontvangen. 

4. De regeling plaatsing minder-validen is van toepassing ingeval een 
werkgever een werkloze minder-val ide arbeidskracht in dienst neemt voor 
onbepaalde ti jd en met een werkweek van ten minste 20 uur. In dat geval kan 
de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten kri jgen. Deze bijdrage 
bedraagt het eerste jaar 60% van de daarop vo lgende 3 maanden 30%. Aan 
de vergoeding zijn maxima gesteld. Ondanks de verslechterde arbeids-
marktsi tuat ie is het met behulp van deze maatregelen gelukt het aantal 
plaatsingen te verdubbelen. Met dit effect dat in de eerste plaats moet wor-
den beoordeeld vanuit de betekenis die de plaatsing voor de betrokken ge-
handicapte zelf heeft zijn wi j bijzonder ingenomen. 

Wi j achten het alleen daarom reeds juist deze regeling een verdere st imu-
lans te geven door de toepassing ervan ook mogel i jk te maken, indien een t i j -
delijk d ienstverband van minimaal 1 jaar word t aangeboden. 

4.2.2.3. Overbrugging loonverschillen 

Ter verminder ing van de discrepanties als gevolg van het niet op elkaar 
aansluiten van gevraagde en geboden loonniveaus staan twee maatregelen 
ten dienste. 

1. De loonsuppletieregeling 
Deze regeling biedt een ti jdeli jke overbrugg ing ingeval een werkloze die 

ui tkering ontvangt ingevolge de W W of de WWV, of iemand die met werk-
loosheid word t bedreigd, arbeid aanvaardt tegen een loon dat lager is dan 
het dagloon waarnaar zijn uitkering, wordt of zou zijn berekend. Aan de toe-
kenning van loonsupplet ie zijn een aantal voorwaarden verbonden. 

Gebleken is dat die voorwaarden in de praktijk tot knelpunten aanleiding 
kunnen geven. In verband daarmee wordt momenteel een evaluatie-onder-
zoek naar de toepassing van de loonsupplet ieregel ing ingesteld, waarbi j ook 
wo rd bezien op welke wijze de toepassingsmogel i jkheden kunnen worden 
ui tgebreid. 
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Enerzijds de hiervoor reeds aangehaalde overeenkomst in maatschappe-
lijke gevolgen, anderzi jds het feit dat in vele gevallen arbeidsongeschiktheid 
«verborgen werk loosheid» omvat , geven in beginsel aanleiding o m het toe-
kennen van loonsupplet ie ook mogel i jk te maken ingeval lager betaalde ar-
beid word t aanvaard door een (gedeelteli jk) arbeidsongeschikte die uitke-
ring ontvangt ingevolge de WAO en/of de AWW. Aangezien de WAO/AWW 
daartoe thans onvo ldoende mogel i jkheden bieden, zal worden nagegaan of 
een ver ru iming van de bestaande wettel i jke mogel i jkheden (art. 44 WAO, 
art. 33 AAW) noodzakelijk is. 

2. Loongarantieregeling 
In het kader van het wegnemen van weerstanden tegen de aanvaarding 

van lager betaalde arbeid fungeert ook de loongarant ieregel ing WW/WWV. 
Deze regeling garandeert dat in bepaalde gevallen bij hernieuwde (binnen 
30 maanden na werkaanvaarding) werk loosheid de uitkering ingevolge de 
W W of de WWV word t berekend naar het vroegere loon. 

Ook deze regeling is naar zijn aard al leen toepasbaar op werklozen die een 
uitkering ontvangen of hebben ontvangen ingevolge de W W of de WWV. 
Nagegaan word t op welke wijze een ui tbre id ing van deze regel ing tot WAO-
gerecht igden mogel i jk is. 

4.2.2.4. Bevordering geografische mobiliteit 

De woon-werkafstand heeft een belangri jke invloed op de bereidheid van 
werklozen om arbeid te aanvaarden. Daarom is een regeling van toepassing 
die beoogt werklozen te st imuleren in die gevallen waarin de woon-werkaf 
stand groot is, toch de betreffende arbeid te aanvaarden. De betrokkene kan 
op grond van deze regeling een tegemoetkoming in reis-, p e n s i o e n , ver-
hu is- en herinr icht ingskosten kri jgen. Ingeval van langdurige werk loosheid 
(langer dan 1 jaar) word t de tegemoetkoming in de herinr icht ingskosten ver-
dubbeld. De regel ing biedt ook mogel i jkheden tot collectieve toepassing 
voor werknemers die door bedri j fsverplaatsingen een verafgelegen ar-
beidsplaats gaan bezetten. Er is thans onderzoek gaande naar de conse-
quenties die kunnen optreden indien enkele in de regeling ingebouwde restric 
ties zouden worden weggenomen. Het betreft hier de eis, dat de elders te be-
zetten arbeidsplaats moeil i jk vervulbaar moet zijn gebleken en het zwaarte-
punt dat bij de toepassing word t gelegd op het initiatief van het arbeidsbu-
reau. In overweging is voorts de collectieve toepassing uit te breiden tot be-
dri j fsverplaatsingen naar de zogenaamde st imuler ingskernen. 

4.2.2.5. Moeilijk plaatsbare groepen 

Uit een oogpunt van sociaal beleid is het noodzakelijk bi jzondere aandacht 
te schenken aan moei l i jk plaatsbare groepen op de arbeidsmarkt. Een ver-
slechterende verhouding tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt leidt 
ertoe dat een rechtvaardige verdel ing van beschikbare arbeid in het bijzon-
der ten aanzien van bepaalde zwakkere groepen verder buiten bereik komt. 
In het algemeen kan worden gesteld dat in de personeelsopbouw van bedri j-
ven ook die groepen voldoende kansen moeten kri jgen. Dat geldt voor be-
paalde categorieën werklozen - te denken valt ondermeer aan jeugdigen en 
sociaal-culturele minderheden - dat geldt echter in bi jzondere mate ook 
voor gedeelteli jk gehandicapten. Vandaar ook dat deze groepen in het ar-
beidsvoorzieningsbeleid en bij de paragraaf 4.2.1.2.b besproken regionale 
coördinat ie van de arbeidsbemiddel ing en de uitvoering van de sociale ze-
kerheidsregel ingen bijzondere aandacht krijgen. Tevens zal in de adviesaan-
vrage aan de Raad voor de Arbeidsmarkt betreffende een nieuwe wetteli jke 
regel ing van de arbeidsvoorziening de vraag aan de orde worden gesteld in 
hoeverre de arbeidsaanpassing van deze groepen - eventueel mede via 
quotumverp l ich t ingen - kan worden bereikt. 
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Daarnaast is met name voor de gehandicapten van belang de Wet plaat-
sing minder-val ide arbeidskrachten, die de verplichte opneming van min-
der-valide arbeidskrachten in het bedri j fsleven regelt. Het mag als bekend 
worden verondersteld, dat deze regeling niet bevredigend functioneert, 
door de gebrekkige omschr i jv ing van het begrip minder-val ide en het ont-
breken van controlemogel i jkheden op de naleving ervan. Van diverse zijden 
is dan ook op een wi jz iging van deze wet aangedrongen. Naar aanleiding 
van die discussies word t momenteel een wetswi jz ig ing voorbereid. 

Het begrip «minder-valide» zal daarbij nader worden geformuleerd, wat 
voor de hantering van het in de wet opgenomen quotum van bijzondere be-
tekenis is. Tevens zullen in de wet sancties worden gesteld op de naleving 
daarvan. Omtrent de hoogte van het quo tum en de aard van de op te nemen 
sancties is nog geen definitief oordeel gevormd. Op korte termi jn zullen na-
dere beslissingen worden genomen. De hoogte van het quotum zal naar ons 
oordeel in ieder geval uiteindelijk het in de door de Tweede Kamer aanvaar-
de motie Weijers (14 800 XII, nr.33) genoemde percentage (5%) moeten be-
dragen. 

De wet - en het daarin gestelde quo tum - zal gelden zowel voor de over-
heid en de door de overheid gesubsidieerde instel l ing als voor het particulie-
re bedri j fs leven. Langs die weg wordt beoogd, de uitvoering van de moties 
Knol (14 406 nr. 21) en Weijers in te passen in een ruimer beleidskader. Daar-
bij wordt tevens rekening gehouden met een aantal opmerkingen die ter za-
ke zijn gemaakt door de SER in zijn in 1975 uitgebracht advies inzake de op-
neming van gehandicapten in het arbeidsproces. 

De voorgenomen herziening zal zich overigens niet beperken tot bovenge-
noemde punten, maar een ruimere strekking hebben in die zin dat een basis 
zal worden geboden voor een goede coördinat ie tussen maatregelen en acti-
viteiten die in de sfeer van de sociale voorzieningen en die welke op het ter-
rein van de arbeidsvoorziening worden geëntameerd. De samenwerking 
tussen de ui tvoer ingsorganen van de sociale zekerheid en de arbeidsbu-
reauszal daartoe wettel i jk moeten worden vastgelegd (zie ook 4.2.1.2 onder 
b). 

Voorts zal de herziene wet een kader vormen voor de overige arbeidsvoor-
zieningsmaatregelen, waarmede de integratie van de gehandicapten in de 
reguliere word t bevorderd. 

Daarnaast zal artikel N 5 van de Algemene Burgerli jke Pensioenwet 
(ABPW) zodanig worden gewijz igd, dat de in dat artikel voorkomende ver-
meende belemmeringen voor plaatsing van gehandicapten in overheids-
dienst worden weggenomen. 

Overigens zal - zoals reeds toegezegd - in afwachting van de wi jz iging 
van de Wet plaatsing minder-val iden en de ABPW ernaar worden gestreefd 
de motie Weijers naar haar strekking opt imaal te verwezenli jken. 

4.2.2.6. Werkgelegenheidsverruimende maatregelen 

Bij een structureel achterbli jven van de arbeidsvraag bij het arbeidsaan-
bod kan door het scheppen van aanvul lende werkgelegenheid worden voor-
komen dat er door stagnatie selectieverschijnselen op de arbeidsmarkt ont-
staan, waarvan met name groepen met een zwakke positie op de arbeids-
markt de dupe worden. In de afgelopen jaren zijn de activiteiten op dit ge-
bied in verschil lende r ichtingen ui tgebreid. Thans kan via de regelingen voor 
het scheppen van ti jdeli jk extra werk een grote verscheidenheid in arbeids-
plaatsen worden aangeboden, die past bij de eveneens ruim gevarieerde 
behoefte. Naast arbeidsplaatsen in de overheids- en de niet op winst gerich-
te sector, is er ook de mogel i jkheid tot het scheppen van ti jdeli jke extra ar-
beidsplaatsen in ambacht, ni jverheid en handel, (ondermeer d.m.v. de 75% 
loonkostensubsidieregel ing, zie 4.2.2.2). 
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De met de diverse werkgelegenheidsverru imende maatregelen opgedane 
ervaringen hebben aanleiding gegeven tot het aanbrengen van een uitvoe-
ringstechnische vereenvoudig ing. Daartoe zijn per 1 januari 1979 de afzon-
derli jke addit ionele werkgelegenheidsverru imende maatregelen voor jeug-
digen, v rouwen en andere werknemers samengevoegd in één werkverrui-
mende maatregel. Daarnaast blijft de bekende regeling Tijdeli jke arbeids-
plaatsen (TAP) afzonderli jk haar functie vervul len. Wel onderv indt met na-
me deze regel ing het effect van de geleidelijke accentverschuiving van ti jde-
lijke gerichte maatregelen naar maatregelen met een meer bl i jvend effect, 
zoals schol ing. 

4.2.2.7. Maatregelen in het kader van de ZW, WAO en AAW 

Ook de ZW, de WAO en de AAW kennen een aantal regel ingen, die ertoe 
kunnen bi jdragen uitstoot uit het arbeidsproces te vermi jden, dan wel f inan-
ciële be lemmer ingen bij herintreding ti jdeli jk te overbruggen. 

1. Artikel 30 ZW 
Artikel 30 van de Ziektewet bevat de mogel i jkheid om aanvul lend zieken-

geld te verlenen aan de werknemer die wegens ziekte ongeschikt is gewor-
den om zijn gebruikel i jke werk te doen en bij zijn eigen werkgever (ander) 
passend werk gaat verr ichten. Toepassing van deze bepal ing v indt plaats in-
dien de bedr i j fsvereniging het, op aanwijzing van haar verzekeringsgenees-
kundige, in het belang van de werknemer acht, dat deze (andere) passende 
arbeid verricht. De toepassing van dit artikel is, naast het oordeel van de ver-
zekeringsgeneeskundige, afhankelijk van de mogel i jkheden die de werkge-
ver van de betrokkene kan bieden en van zijn bereidheid daartoe. Op het 
weigeren van medewerk ing door de werkgever bestaat geen sanctie. Anders 
is dit ten aanzien van de werknemer, die in geval van weiger ing tot mede-
werking geconfronteerd kan worden met een ver laging van zijn uitkering. 

Het artikel biedt ook de mogel i jkheid bij een andere werkgever onder de-
zelfde condit ies passend werk te aanvaarden. Dit kan echter voor de werkne-
mer nadelige consequenties hebben. Hij zal immers zijn dienstverband met 
zijn huidige werkgever moeten verbreken, hetgeen met name in het vlak van 
de pensioenrechten gevolgen kan hebben. Deze be lemmer ingen hebben er 
in de praktijk toe geleid dat artikel 30 ZW slechts in beperkte mate wordt toe-
gepast. 

Wij zijn daarom van mening dat dit artikel herziening behoeft. In de eerste 
plaats zal moeten worden bezien, op welk wijze de medewerk ing van de 
werkgever bij de toepassing van dit artikel een meer verpl ichtend karakter kan 
kri jgen. Daarnaast zal inschakeling van de Gemeenschappeli jke Medische 
Dienst (zie ook onderdeel 4.2.1.3) nodig zijn, terwi j l een betere aansluit ing 
met artikel 44 WAO en artikel 33 AAW geboden is (zie punt 2 van deze para-
graaf). Op korte termi jn zal hierover advies aan de SVR gevraagd worden. 

2. Artikel 44 WAO en artikel 33 AAW 
Artikel 44 WAO en artikel 33 AAW bevorderen de arbeidsinpassing in 

hoofdzaak door het wegnemen van mogeli jk bestaande belemmeringen op 
financieel gebied. De werk ing daarbij is dr ieledig. De gedeelteli jk arbeidson-
geschikte die werkzaamheden gaat verr ichten, waarbi j niet zeker is of hij de 
inkomsten daaruit duurzaam kan verwerven, behoudt in beginsel recht op 
zijn vol ledige arbeidsongeschiktheidsuitkering (gedurende de periode dat 
hij arbeid verricht word t die uitkering slechts gedeeltel i jk uitbetaald), waar-
door hij bij onverhoopt uitval len automatisch op zijn oude uitkeringsniveau 
terugvalt en het gaan verr ichten van arbeid voor hem dus geen nadelige f i-
nanciële consequenties behoeft te hebben. Voor de werkgever biedt deze re-
geling het voordeel , dat hij slechts de reële loonwaarde hoeft uit te betalen 
en hij aan de hand van de praktijk kan beoordelen of de betrokken werkne-
mer voor bepaalde werkzaamheden geschikt is. Het uitvoeringsorgaan en de 
GMD krijgen door dit artikel de mogel i jkheid de juiste mate van arbeidson-
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geschiktheid van de betrokkene vast te stellen en kunnen aan de hand van 
de bevindingen de eventuele noodzaak tot schol ing of het treffen van voor-
zieningen toetsen. 

De toepassing van deze beide artikelen is naar onze mening van zodanig 
belang, dat de SVR bij schri jven van 30 maart 1977 nogmaals verzocht is 
hieraan bijzondere aandacht te schenken. Daarnaast zullen wi j de bekend-
heid van deze artikelen en van artikel 30 ZW, bij werkgevers en werknemers 
bevorderen door de uitgifte van informatiefolders. 

3. De artikelen 57 en 58AAW 
Een andere mogel i jkheid o m vanuit de sociale zekerheidsregelingen de ar-

beidsinpassing te bevorderen bieden de artikelen 57 en 58 AAW. Op basis 
van deze artikelen kunnen onder meer voorzieningen worden getroffen tot 
behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid. De toepas-
singsmogel i jkheden zijn daarbij zeer ru im. In beginsel kan elke aanpassing 
van de arbeidsplaats en elk hulpmiddel dat nodig is om de arbeidsinpassing 
te bevorderen vanuit dit artikel worden gefinancierd. De voorzieningen in dit 
kader staan in beginsel ook open voor werklozen, indien hun arbeidsmoge-
l i jkheden worden beperkt door bepaalde handicaps. 

4.2.2.8. Sociale werkvoorziening 

In het kader van de sociale werkvoorziening word t gestreefd naar opne-
ming van gehandicapten in het normale arbeidsproces. Van departements-
wege is een onderzoek gaande naar het funct ioneren van de bestaande ar-
beidsreval idatieafdel ingen (a.r.a.'s) voor l ichamelijk gehandicapten en test-
en trainingsafdel ingen (t.t.a.'s) voor verstandeli jk gehandicapten, alsmede 
naar de vraag in welke regio's alsnog behoefte aan opricht ing van dergeli jke 
afdel ingen bestaat. Bevorderd wordt het gebruik van de mogel i jkheid van 
externe plaatsingen, waarbi j de WSW-werknemer zijn werkzaamheden ver-
richt bij de dienst of instell ing (c.q. het bedrijf) zelf. Dergelijke externe plaat-
s ingen kunnen een gunst ig effect hebben op de mogel i jkheid tot overgang 
in een normale dienstbetrekking. 

4.3. Overige aangrijpingspunten voor het volumebeleid op kortere termijn 

De volumeontwikkel ing in de sociale zekerheid wordt in belangrijke mate 
beïnvloed door de (toepassing van de) criteria die van belang zijn voor het 
recht op en/of de hoogte van de uitkering en de beëindiging van het dienst-
verband, alsmede door de bereidheid van werkgevers om (bij voorbeeld) ge-
handicapten en andere werknemers in dienst te houden of te nemen. Ook op 
deze aangri jp ingspunten is het volumebeleid op de kortere termi jn gericht. 

4.3.1. Criteria en de toepassing daarvan 

4.3.1.1. Passende arbeid 

Zoals in Bestek '81 werd aangegeven kunnen als gevolg van structurele 
verander ingen situaties ontstaan die ertoe nopen en het begrip passende ar-
beid ruimer op te vatten omdat arbeid geli jkend op vroeger verrichte arbeid 
niet meer, of in onvoldoende mate beschikbaar is. Het is voorts redelijk om 
aan te nemen, dat de band met vroegere arbeid losser word t naarmate die 
arbeid tengevolge van langdurige werkloosheid gedurende langere ti jd niet 
kan worden verricht. In beide gevallen zou een berusten in deze situatie 
gepaard gaan met het onthouden van persoonli jke ontplooi ingsmogel i jkhe-
den in een nieuwe richt ing, het verloren gaan van een potentieel vermogen 
tot (andere) arbeid en een verminder ing van de algemene geschiktheid tot 
arbeid. 

Deze overwegingen zijn niet nieuw. Ze zijn terug te v inden in de jur ispru-
dentie, die zich via de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep in zaken 
betreffende passende arbeid heeft gevormd. Zoals bekend is van deze juris-
prudentie een inventarisatie gemaakt op basis waarvan thans in de praktijk 
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in het concrete geval wordt getoetst of er sprake is van passende arbeid. Ge-
bleken is, dat de nogal casuistische benadering van het begrip passende ar-
beid door de beroepsrechter het voor degenen die in de praktijk werkzaam 
zijn vaak moeil i jk maakt te beoordelen of in een bepaald geval toepasbare ju-
r isprudentie voorhanden is. Voorts staat de algemene gelding van de opvat 
t ingen van de Centrale Raad van Beroep in individuele gevallen geenszins 
vast. 

Het komt een duideli jk en eenduidig verstaan van het begrip passende ar-
beid voor alle betrokkenen dan ook ten goede indien aan de regels, die aan 
deze jur isprudentie kunnen worden ont leend, een ruimere bekendheid en 
daarmede een effectievere werking wordt gegeven. Een bijdrage daartoe zal 
kunnen worden geleverd door in de desbetreffende wetten de voor een be-
oordel ing van het begrip passende arbeid van belang zijnde begrippen, on-
der meer op het punt van de reisduur en het verschil tussen vroegere en te 
verwachten beloning, naderte omschr i jven. Voorts zal in het kader van de 
nieuwe arbeidsvoorzieningswet aan de Raad voor de Arbeidsmarkt advies 
gevraagd worden over het opnemen van criteria met betrekking tot het be-
gr ip passende arbeid in deze wet. 

Een meer verru imde toepassing van het begrip passende arbeid wordt ge-
kenmerkt door geleideli jkheid. Zij is mede afhankelijk van de beschikbare 
scholingsfaci l i tei ten, van de beschikbare vacatures in vergeli jking met de in-
geschreven werkzoekenden en van een verbetering van de coördinatie tus-
sen ui tvoer ingsorganen van de sociale zekerheid en de arbeidsbureaus. In 
deze notit ie zijn belangri jke stappen aangegeven op weg naar de effectu-
ering van een verru imde toepassing van het begrip passende arbeid. Gewe-
zen kan in dit verband worden op de instell ing van de hiervoor (onderdeel 
4.2.1.2) genoemde regionale coördinat iecommissie en het gelijktrekken van 
de bepal ingen met betrekking tot de aanvaarding van passende arbeid in de 
sociale zekerheidsregeling (zie onderdeel 4.3.1.3). Daarnaast is het nodig dat 
de uitkeringsinstanties een zoveel mogeli jk uni form beleid voeren met be-
trekking tot individuele maatregelen ;n de uitkeringssfeer in geval van wei-
gering van passende arbeid. Daartoe zal een ministeriële beschikking op 
grond van artikel 14 WWV worden uitgevaardigd. Deze richtl i jn zal tot strek-
king hebben, dat een uitkeringsorgaan zich zo ver gaand mogel i jk moet aan-
sluiten bij een beslissing ten aanzien van het recht op uitkering van een an-
der uitkeringsorgaan. 

Om te kunnen komen tot een gecoördineerd beleid dat ongewenste diver-
genties in beslissingen ondervangt op basis van een meer un i forme beoor-
deling zullen ook de voor het treffen van de beslissing gebruikte gegevens 
moeten worden uitgewisseld. Artikel 45 WWV biedt daartoe in beginsel de 
mogel i jkheid. Op grond van dat artikel zijn de bedri j fsverenigingen verplicht 
deze gegevens te verschaffen indien het gemeentebestuur daarom verzoekt. 
De gemeente zal de verpl ichting worden opgelegd om in alle daartoe leiden-
de gevallen de bedoelde gegevens bij de bedri j fsverenigingen op te vragen. 

In het overlegorgaan Werkloosheids" en Arbeidsvoorzieningen (OWA) 
wordt momenteel bezien hoe aan de ui twerking van de beleidsvoornemens 
met betrekking tot de artikelen 14 en 45 WWV in de praktijk gestalte kan wor-
den gegeven. 

4.3.1.2. Verdiscontering werkloosheid in arbeidsongeschiktheids-
percentage 

In artikel 12, tweede lid, van de AAW en in artikel 21 , tweede l id, van de 
WAO is bepaald, dat bij de vaststell ing van de mate van arbeidsongeschikt-
heid zoveel doenli jk rekening wordt gehouden met de als gevolg van de han-
dicap verminderde gelegenheid tot het verrichten van arbeid (zogenaamde 
verdiscontering van werkloosheid). 

De formuler ing van dit artikel laat ruimte voor tweeërlei interpretatie: 
a. de werkloosheid wordt in het algemeen niet gezien als gevolg van de 

handicap, tenzij uit bepaalde feiten of omstandigheden blijkt dat zulks wel 
het geval is; 
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b. aangenomen word t dat de werkloosheid alti jd een gevolg is van de 
handicap, tenzij uit bepaalde feiten of omstandigheden blijkt dat zulks niet 
het geval is. 

In de praktijk word t , overeenkomst ig de geldende jur isprudentie, de laat-
ste interpretat ie gevolgd. In het verleden is er van verschil lende zijden op ge-
wezen, dat de gevolgde interpretatiewijze met zich bracht, dat in veel geval-
len bij een feiteli jke gedeelteli jke arbeidsongeschiktheid toch werd uitge-
gaan van vol ledige arbeidsongeschiktheid, hetgeen «invaliderend» zou wer-
ken. In de periode waar in er sprake was van een ru ime werkgelegenheid leek 
de gevolgde interpretatie echter alleszins redelijk en bestond er geen aanlei-
d ing tot wi jz ig ing daarvan. Nu evenwel de situatie op de arbeidsmarkt in-
gr i jpend is gewijzigd roept de gevolgde toepassing problemen op. Er zijn 
daarom in 1976 een aantal wi jz ig ingen in de betreffende bepal ingen aange-
bracht die overigens de interpretatie onaangetast hebben gelaten. Deze w i j -
zigingen bieden de bedri j fsverenigingen de mogel i jkheid om in individuele 
geval len de verdisconter ing van de werk loosheid te beperken tot een be-
paalde termi jn en voor de betrokkene ziel :baar te maken, welk gedeelte van 
zijn totale arbeidsongeschiktheidspercentage betrekking heeft op zijn 
(gedeelteli jke) arbeidsongeschiktheid en welk deel de verdisconteerde werk-
loosheid bevat. 

A ldus kan tevens worden tegengegaan, dat de positie van de gedeelteli jk 
arbeidsongeschikte op de arbeidsmarkt word t verslechterd, doordat werk-
gevers hem, op basis van het feit dat hij een uitkering krijgt, welke is geba-
seerd op een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80-100 als vol ledig 
arbeidsongeschikt beschouwen. 

Naar hun aard dienen de hier bedoelde bepalingen individueel te worden 
toegepast. Een dergeli jke toepassing ten aanzien van alle uitkeringsgerech-
t igden op korte termi jn zou echter administrat ieve en organisatorische pro-
blemen geven, onder meer in verband met het enorme aantal te verr ichten 
herbeoordel ingen van de mate van arbeidsongeschiktheid en de kansen op 
het verr ichten van arbeid. Daarom zal het beleid op korte termi jn vooral ge-
richt zijn op een individuele toepassing ten aanzien van arbeidsongeschikten 
die jonger zijn dan 35 jaar en die een restcapaciteit hebben van 55% of meer. 
Deze categorie heeft de beste kansen op her intreding in het arbeidsproces. 
Op 26 maart 1979 hebben wi j de SVR verzocht periodiek te rapporteren over 
de effecten in concrete geval len, zodat t i jd ig kan worden ingespeeld op de 
ontwikkel ingen. 

4.3.1.3. Symmetrie in wettelijke bepalingen 

Wij achten het wenseli jk dat zowel voor werklozen als voor arbeidsonge-
schikten de bepal ingen die tot herplaatsing in de arbeid kunnen bi jdragen, in 
de diverse regelingen duideli jk en eenduidig worden vastgelegd. Naar onze 
men ing bestaat er geen aanleiding om op dit gebied het onderscheid tussen 
werklozen en arbeidsongeschikten te handhaven. Dit te minder indien men 
bedenkt, dat ook in de WAO en in de AAW zeer veel arbeidsongeschikten in 
feite ook ten dele als werklozen zijn aan te merken. Aan de SVR zal dan ook 
een adviesaanvrage worden gericht omtrent de herziening van alle be-
staande bepalingen met betrekking tot het aanvaarden van passende arbeid, 
het vo lgen van passende opleiding en schol ing en de medewerk ing aan 
maatregelen tot behoud van arbeid, weder inpassing in het arbeidsproces en 
bevorder ing van de arbeidsongeschiktheid. Deze adviesaanvrage zal wor-
den geplaatst in het totale verband van de in deze notit ie opgenomen maat-
regelen en bele idsvoornemens met betrekking tot het vo lumebele id en de 
arbeidsinpassing in het bijzonder. 

4.3.1.4. Ontslagbescherming 

Thans kan de werkgever gedurende de eerste twee jaar van ziekte op 
grond van het bepaalde in artikel 1639h, derde l id, van het Burgerli jk Wet-
boek de dienstbetrekking niet opzeggen. Van deze termi jn kan bij ca .o . wor-
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den afgeweken. Na deze termi jn blijft de onts lagbescherming van artikel 6 
van het Bui tengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA) gelden. Dit 
w i l zeggen, dat de werkgever voor het ontslag van een langer dan 2 jaar zie-
ke werknemer toestemming nodig heeft van de directeur van het gewestel i jk 
arbeidsbureau, behoudens de in dat artikel genoemde uitzonderingen 
(dienstbetrekking voor bepaalde t i jd, ontslag met wederzi jds goedvinden 
e.d.). Het feit dat in de gevallen waarop genoemd artikel 6 van toepassing is 
toestemming van de directeur van het gewesteli jk arbeidsbureau is vereist, 
houdt in dat een dergeli jke toestemming ook kan worden geweigerd. De di-
recteur dient elke ontslagaanvrage te toetsen aan de redelijkheid en billi jk-
heid. 

Bij die afweging speelt ook een rol de vraag of een betrokken werknemer, 
indien hij gedeelteli jk arbeidsongeschikt is binnen het bedrijf aangepaste ar-
beid kan verr ichten, indien de werkgever daartoe medewerking zou verle-
nen. Naar onze mening zal dit aspect in de toekomst zwaarder moeten we-
gen. Een onts lagvergunning zou slechts moeten worden verleend, indien 
het naar de mening van de directeur van het arbeidsbureau niet mogel i jk is 
de betrokken werknemer aangepaste arbeid te laten verr ichten. Overleg met 
de GMD zal daarbij worden voorgeschreven. Anderzi jds speelt de vraag of 
het in alle gevallen zinvol is de ontslagbescherming ten minste 2 jaar te laten 
voor tduren en ook of zich niet gevallen voordoen, waar in een ver lenging 
van die termijn wenseli jk moet worden geacht. 

Bij een dergeli jke wi jz ig ing van de ontslagbeschermingsregels in deze zin 
komt de verhouding tussen het Burgerlijk Wetboek en het BBA aan de orde 
(waardoor tevens een relatie ligt met het ontwerp van wet tot wi jz iging van 
de bepalingen omtrent de beëindiging van arbeidsovereenkomsten, zitt ing 
1975-1976, nr. 13 656). Daarnaast speelt mede een rol het vraagstuk van de 
vaststell ing van de restcapaciteit in het kader van de WAO en de AAW en het 
wijzigen van de quotum-regel ing in de Wet plaatsing minder val iden. Een 
nadere studie naar de wenseli jkheid en de mogel i jkheid tot wi jz iging van het 
ontslagverbod in de bovenbedoelde zin achten wi j in het raam van het totale 
volumebeleid zinvol. 

4.3.2. Aangrijpingspunten in bedrijven 

Het effect van de maatregelen gericht op arbeidsinpassing is in belangri j-
ke mate afhankelijk van het t i jdig onderkennen van de bijzondere problemen 
die werklozen (en met name oudere werklozen) en gedeelteli jk arbeidsonge-
schikten ondervinden binnen een werkorganisatie. Een van de belangrijkste 
problemen op dit gebied is het feit, dat er grote onbekendheid bestaat met 
betrekking tot de functionele belemmeringen die verschil lende handicaps in 
werkeli jkheid met zich meebrengen en, daarmee samenhangend, de bij ve-
len bestaande mening, dat het gehandicapt zijn in een bepaalde l ichaams-
functie noodzakeli jkerwijs arbeidsongeschiktheid meebrengt of in ieder ge-
val tot hoog ziekteverzuim moet leiden. In dat licht bezien is de bevorder ing 
van een positieve houding ten opzichte van gehandicapten in het arbeids-
proces, zowel bij diegenen die beslissen over in dienst nemen of in dienst 
houden, als bij col lega-werknemers van groot belang. De mate waar in zij be-
reid zijn de relatieve achterstell ing van deze categorie te onderkennen en de 
gevolgen van bevorderende maatregelen en aanpassingen in concrete ge-
vallen te accepteren en te ondersteunen is tot op grote hoogte bepalend 
voor het succes van een dergelijk beleid. 

In de tweede plaats zou het inventariseren van knelpunten in het bedrijf, 
die het opnemen of in dienst houden van gehandicapten belemmeren, en 
het voorstel len van maatregelen die deze knelpunten kunnen oplossen een 
belangrijke ondersteuning voor het volume-beleid kunnen vormen. Syste-
matische aandacht voor en hulp bij individuele problemen kan voorkomen, 
dat er te laat of in het geheel niet wordt ingegrepen of dat men slechts bij 
toeval merkt dat iemand problemen heeft bij het verr ichten van zijn taak. 
Belangrijk is daarbij dat het de daadwerkelijke toepassing van bestaande al-
gemene maatregelen in individuele gevallen kan bevorderen. 
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Om te komen tot een dergelijk beleid is gezocht naar een instrument en 
een methodiek waardoor - zoals aangegeven - meer zekerheid wordt gescha-
pen, dat de bi jzondere problemen van oudere en gehandicapte werknemers 
binnen een werkorganisat ie t i jd ig ontdekt en opgelost worden. In dat ver-
band heeft het in Zweden sedert een aantal jaren reeds bestaande stelsel 
van aanpassingsteams bijzondere aandacht gehad. 

In deze aanpassingsteams, die per bedrijf zijn opgezet, werken de werkge 
ver en ver tegenwoordigers van de werknemersorganisat ie en van het ar-
beidsbureau samen De taak van een aanpassingsteam is dr ieërlei : 

- het bevorderen van een positievere houding in de werkorganisat ie ten 
opzichte van oudere en gehandicapte werknemers ; 

- het voorstel len van maatregelen die de opneming van ouderen en ge-
handicapten in de werkorganisat ie vergemakkel i jken; 

- het voorstel len van maatregelen die het mogel i jk maken ouderen en ge-
handicapten in de arbeid te houden. 

Het zal duidel i jk zijn dat de samenstel l ing, organisatie en werkwijze van 
deze aanpassingsteams wortelen in de m- atschappeli jke opvatt ingen en 
verhoudingen die in Zweden bestaan. 

Toepassing van deze ideeën in Nederland zou - evenwel in een voor ons 
land meer passende organisatorische vormgev ing - bijzonder waardevol 
zijn. In dat verband is het verheugend dat de St icht ing van de Arbeid bij de 
behandel ing van de adviesaanvrage van 26 jul i 1977 over de invoering van 
de aanpassingsteams niet stilstaat bij de Zweedse ervaring maar verder 
zoekt naar alternatieven om voor deze problematiek een adequate oplossing 
te vinden die past binnen de Nederlandse verhoudingen. 

4.3.3. Bestrijding misbruik en oneigenlijk gebruik 

In de nota «Collectieve voorzieningen en werkgelegenheid», die op 9 juni 
1976 door het vor ige kabinet aan de Tweede Kamer werd aangeboden, werd 
reeds aandacht besteed aan bestr i jding van oneigenl i jk gebruik en misbruik 
van de sociale voorzieningen als een maatregel ter beperking van de vo lu-
megroei (Gedrukte Stukken Zitt ing 1975-1976, 13951, nrs. 1-3, blz. 49). 

Ter bescherming van de rechtmatige uitkeringstrekkende en tot behoud 
van het stelsel van sociale zekerheid is bestr i jding van misbruik en oneigen-
lijk gebruik geboden. Door de Sociale Verzekeringsraad werden rapporten 
uitgebracht over het oneigenli jk gebruik en de mogel i jke bestr i jding daar-
van. Op grond hiervan is inmiddels een wet tot stand gekomen tot nadere 
wi jz iging van een aantal sociale verzekeringswetten, enkele belast ingwetten 
en de Wet Werkloosheidsvoorziening (wet van 14 december 1977, Stb. 670). 
In 1978 heeft een interdepartementale werkgroep het rapport «Bestri jding 
misbruik en fraude in de sociale zekerheidswetgeving» uitgebracht. Deze 
werkgroep heeft zich beraden over de vraag welke maatregelen konden wor-
den getroffen om het plegen van misbruik zoveel mogel i jk te voor komen en 
gepleegd misbruik te bestri jden. Zij heeft zich o m de in het rapport aangege-
ven redenen daarbi j beperkt tot misbruik van werkloosheidsvoorzieningen 
door ui tker ingsgerecht igden. Onder meer heeft de werkgroep voorstel len 
gedaan om tot een verbeter ing van de samenwerk ing tussen de bij de aan-
gifte en opspor ing van misbruik en fraude betrokken organen te komen. 

Als uitvloeisel daarvan is bij wijze van experiment een contactpunt op re-
gionaal niveau in de provincie Noord-Brabant tussen de ui tvoer ingsorganen 
en het openbaar minister ie ingesteld, met het doel te komen tot een gecoör-
dineerd opspor ings- en vervolgingsbeleid. De bevindingen tot nu toe met dit 
experiment zijn zodanig positief, dat het experiment word t ui tgebreid tot 
een tiental andere contactpunten. 

Bepleit word t in het rapport om de samenwerk ing tussen de bedri j fsver-
enigingen en gemeentebesturen op het gebied van controle en opspor ing 
verder te verbreden. Ook de samenwerking en coördinat ie tussen de be-
dr i j fsverenigingen moet worden verbeterd, onder andere op het terrein van 
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de administrat ieve systemen. Zowel in het Over legorgaan Werkloosheids-
en Arbeidsvoorzieningen als in het Over legorgaan Centrale Personenregi-
stratie Sociale Verzekering wordt hieraan aandacht besteed. Aan preventie 
van misbruik word t eveneens de nodige aandacht besteed. Zo word t in het 
Overlegorgaan Werkloosheids" en Arbeidsvoorz ieningen bezien, welke 
maatregelen genomen kunnen worden om tot een verdergaande samen-
werk ing te komen tussen de ui tvoer ingsorganen en de arbeidsbureaus en 
hoe de controle c.q. de contro le-methodieken verbeterd kunnen worden. 

Ook voor wat betreft de bestr i jding van misbruik en fraude door werkge-
vers worden reeds de nodige activiteiten ontp loo id . In dit verband kan wor-
den gewezen op de samenwerk ing tussen de ui tvoer ingsorganen in het ka-
der van het Centraal Meld ingspunt te Amste lveen. Dit meld ingspunt houdt 
zich voornamel i jk bezig met de prob lemen die zich voordoen rond de kop-
pelbazen en het grensoverschr i jdend verkeer. Aan dit orgaan is een opspo-
r ingsteam verbonden, dat in actie komt wanneer sociale verzekeringsfraude 
in het grensoverschr i jdend uit leenverkeer word t gesignaleerd. 

In dit kader verdient vermeld ing, dat bij gelegenheid van de mondel inge 
behandel ing in de Eerste Kamer der Staten-Generaal van het wetsontwerp 
tot invoer ing van een min imumkapi taa l bij opr icht ing van naamloze en be-
sloten vennootschappen de indiening is aangekondigd van een drietal wets-
ontwerpen, welke beogen door maatregelen op het gebied van het burger-
lijke, administrat ieve en fiscale recht het misbruik van rechtspersonen tegen 
te gaan, in het bijzonder voorzover dit tot ui t ing komt door het niet betalen 
van sociale verzekeringspremies en loon- en omzetbelast ing. 

Op korte termi jn zal daarom worden ingediend een wetsontwerp tot het 
aansprakelijk stellen van de aannemer voor sociale premies en belastingen 
bij onderaanneming. De aannemer kan derhalve aansprakeli jk gesteld wor-
den voor de sociale premies en belastingen verschuldigd door de hele keten 
van onderaannemers. Ook de onderaannemer is aansprakeli jk voor de be-
doelde premie- en belast ingschulden voor de na hem volgende onderaanne-
mers in de keten. Voorts wordt voorbereid een wetsontwerp tot hoofdel i jke 
aansprakeli jkstel l ing van bestuurders van rechtspersonen voor premie- en 
belast ingschulden wanneer deze schulden door de rechtspersoon wegens 
verwi j tbaarheid van de bestuurders niet worden betaald. Een ontwerp waar-
in in het a lgemeen de mogel i jkheid tot het aanspreken van bestuurders van 
besloten en naamloze vennootschappen word t ver ru imd en waar in nog een 
aantal andere maatregelen wordt voorgesteld tot bestr i jding van misbruik 
van besloten en naamloze vennootschappen wordt eveneens voorbereid. 

Door de Federatie van Bedri j fsverenigingen is in over leg met de Sociale 
Verzekeringsraad de werkgroep «Bestri jding werkgeversfraude» ingesteld. 
Hieraan word t ook deelgenomen door het Minister ie van Sociale Zaken De-
ze werkgroep heeft een enquête gehouden onder de bedri j fsverenigingen 
om inzicht te verkri jgen in de mogel i jke leemten in de wetgev ing en in de uit-
voer ing bij de bestr i jding van werkgeversfraude. De werkgroep heeft inmid-
dels een inter imrapport met a lgemene en bi jzondere aanbevel ingen opge-
steld. Zodra het defini t ieve rapport is vastgesteld, zal de interdepartementa-
le werkgroep Strafsancties fiscale en sociale verzekeringswetten, mede aan 
de hand van de daarin gedane aanbevel ingen, bezien, welke maatregelen ter 
bestr i jding van werkgeversfraude kunnen worden genomen. 

Bij gelegenheid van de interpellatie van het lid van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, de heer A. de Graaf op 8 februari 1979 inzake de bestr i jding 
van misbruik van besloten vennootschappen, gericht tot de Minister van 
Justi t ie, werd reeds gewag gemaakt van de werkzaamheden van de werk-
groep bestr i jd ing werkgeversfraude van de Federatie van Bedri j fsverenigin. 
gen. Bij brief van 20 april 1979 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal werd naar aanleiding van een bij die interpellatie door de 
heer De Graaf gestelde vraag, meegedeeld, dat onder voorbehoud van mo-
gelijke bezwaren daartegen van de Federatie van Bedri j fsverenigingen en de 
Sociale Verzekeringsraad de bereidheid bestond te bevorderen, dat de uit-
komsten van de enquête van de werkgroep ter kennis worden gebracht van 
de vaste Commissie voor Sociale Zaken van de Tweede Kamer. Verwacht 
word t dat het rapport van de werkgroep nog dit jaar zal worden uitgebracht. 

Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 15650, nrs. 1-2 51 



Zoals reeds in de inleiding werd vermeld, is ook in Bestek '81 al ruime aan-
dacht geschonken aan het oneigenlijk gebruik en misbruik op het terrein van 
de belastingen en de sociale voorzieningen (Bijlage III, par. 8). De daarin ver-
melde stuurgroep die onder meer tot taak heeft het analyseren van de ver-
schil lende vormen van oneigenli jk gebruik en misbruik en het onderzoeken 
van de mogel i jkheden om het instrumentar ium ter bestr i jding van oneigen-
lijk gebruik en misbruik te verbeteren heeft inmiddels haar werkzaamheden, 
onder voorzit terschap van de heer Van Bijsterveld, aangevangen. 

4.4. Experimenten 

Juist een volumebeleid op korte termi jn kan geen star beleid zijn. Er kan 
niet alt i jd worden gewacht op grondige studies en langdurige aanpassings-
processen die veelal nodig zijn om tot wi jz iging van stelsel en uitvoeringsor-
ganisaties te komen. Naast verbeteringen van het bestaande stelsel en 
maatregelen die erop gericht zijn de coördinatie op korte termi jn te verbete-
ren is er daarom ruimte voor experimenten. 

Met behulp daarvan kan gezocht worden naar nieuwe wegen om aan het 
vo lumebele id inhoud te geven. Veelal kunnen exper imenten binnen de be-
staande wetgeving worden opgezet. In zoverre exper imenten van bestaande 
regel ingen afwijken zal getracht worden daarvoor een oplossing te vinden. 

Dat neemt niet weg , dat ook aan de experimenten zekere grenzen zijn 
gesteld. Ze zullen inpasbaar moeten zijn in de beleidsuitgangspunten op lan-
gere termi jn . Bovendien zal de opzet en begeleiding ervan zodanig moeten 
zijn, dat er conclusies uit kunnen worden getrokken voor de verdere richting 
van de beleidsontwikkel ing. 

Dit houdt onder meer in duidelijke en controleerbare afspraken vooraf, 
een goede begeleiding ti jdens het experiment en een systematische evalu-
atie van de resultaten. Slechts dan zijn voorwaarden voor een evenwichtige 
beoordel ing geschapen. 

Voor de f inanciering van experimenten geldt - tenzij die kan worden geba-
seerd op bestaande artikelen in de sociale zekerheidswetgeving - hetgeen 
op blz. 55 reeds met betrekking tot het gerichte aanvullende beleid is 
geste ld: een en ander zal moeten worden ingepast in het voor het komende 
begrotingsjaar bestaande financiële kader. 

Juist omdat van geijkte patronen wordt afgeweken en uiteenlopende 
maatschappeli jke ideeën een rol spelen is een systematische beschrijving 
van exper imenten slechts in beperkte mate mogeli jk. 

Wi j wi l len daarom volstaan met het geven van een indruk van het uitlo-
pende karakter van de verschil lende exper imenten. 

4.4.1. Ondersteuning experimenten 

Vanuit de samenleving komen herhaaldelijk ideeën voor experimenten 
op, die het waard zijn in de praktijk op hun uitvoerbaarheid te worden ge-
toetst. Ons beleid is erop gericht daaraan, waar mogeli jk, steun te verlenen. 

Bijzondere betekenis wordt daarbij toegekend aan het st imuleren en mo-
gelijk maken van gemeenteli jke of intergemeentel i jke, in samenwerking 
met het arbeidsbureau en eventueel daarvoor in aanmerking komende parti-
culiere instell ingen ondernomen experimenten die erop zijn gericht langdu-
rig werklozen (jongeren zowel als ouderen) opnieuw in relatie te brengen 
met het arbeidsleven. Te denken valt hierbi j aan exper imenten welke bij-
voorbeeld omvatten trainingsmogel i jkheden voor het onderhouden of ver-
groten van vaardigheden met het oog op (her)intreding in het arbeidspro-
ces, hulp en begeleiding bij het verkri jgen van vr i jwi l l igersarbeid of van an-
dere zinvolle actieve t i jdsbesteding, zoals participatie in dienstverlenende 
activiteiten ten behoeve van particulieren of instel l ingen zonder winstoog-
merk welke de arbeidsmarkt niet verstoren, etc. Zulks al dan niet in samen-
hang met activiteiten in het vlak van sociaal-cultureel werk ter bevordering 
van de arbeidsgeschiktheid als bedoeld in artikel 36 van de Wet werkloos-
heidsvoorziening. Behalve voor langdurig werklozen zouden dergelijke acti-
vi tei ten ook open moeten staan voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten. 
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Er zij in dit verband aan her innerd, dat ingevolge de artikelen 35 en 36 
van de Wet werkloosheidsvoorziening op de gemeentebesturen belangri jke 
verantwoordel i jkheden rusten met betrekking tot de bevordering van de ar-
beidsgeschiktheid van langdur ig werklozen en hun opneming in het arbeids-
proces. Artikel 35 verpl icht de gemeente in daarvoor in aanmerking komen-
de gevallen te bevorderen dat werklozen gebruik maken van voorzieningen 
die tot het aangegeven doel kunnen strekken. Als instrumenten welke het 
gemeentebestuur ter zake zelf kan hanteren worden in de artikelen 35 en 36 
genoemd het inwinnen van medische, beroepskundige of psychologische 
adviezen en het organiseren van op het bovengenoemde doel gerichte vor-
men van sociaal-cultureel werk. Voor een geïntegreerd gemeenteli jk beleid 
dat op het welzijn van langdur ig werklozen in relatie tot het herwinnen van 
arbeidsmogel i jkheden is gericht, word t het aangeduide arsenaal van instru-
menten veelal te beperkt geacht. 

Zo kan gewezen worden op lokaal (bij voorbeeld in Zwolle en Enschede) 
ontwikkelde gedachten inzake projecten ter bevorder ing van arbeidstraining 
en beroepsoefening voor langdur ig werklozen aan positieve ervaringen met 
lokale vacaturebanken voor vr i jwi l l igersarbeid als die in Groningen, en aan 
enigerlei vorm van exper imenten gelijk voorgestaan door de Werkgroep 
«mensen zonder werk». Ook is in dit verband van belang de op 28 november 
1978 door de Tweede Kamer aanvaarde motie-Evenhuis-van Essen waar in 
ten opzichte van langdur ig niet-actieven de betekenis van zowel duideli jke 
structuur en continuïteit in het sociaal-cultureel werk voor werklozen als van 
verwi jz ing naar niet-betaalde werkzaamheden die de bemiddel ingskansen 
zouden kunnen doen toenemen, wordt onderstreept. 

Het is de bedoeling dat de te st imuleren exper imenten worden onderno-
men onder verantwoordel i jkheid van de betrokken gemeentebesturen, met 
inschakeling van de plaatseli jke Commissies Werkloosheidsvoorziening 
(waarin onder meer het arbeidsbureau en de vakbeweging zijn vertegen-
woord igd) en met toetsing door de betrokken Rijksconsulenten voor Com-
plementaire Sociale Voorzieningen. 

Een duideli jk voorbeeld van dergeli jke exper imenten is het initiatief van de 
Werkgroep Experiment Project Mensen zonder Werk te Groningen, die vor ig 
jaar een beleidsnota uitbracht onder de titel «Werkloos, da's niet niks». Deze 
werkgroep beoogt in een dr iejar ig exper iment structureel werklozen - met 
name WWV-ers en RWW-ers van 45 jaar en ouder en wonend in de gemeen-
te Groningen - in de gelegenheid te stellen zelf alternatieven voor (betaalde 
beroepsarbe id te ontwikkelen. In dit verband denkt men aan o.a. het ui tvoe-
ren van klusjeswerk; vo lgen van curussen; vr i jwi l l igerswerk, tegen vergoe-
ding meewerken in instel l ingen en bedr i jven; t i jdeli jk «niet-passend» werk 
doen; t i jdeli jk werk verr ichten op free lance-basis en het opbouwen van een 
bestaan als zelfstandige. 

De voorstel len van de werkgroep vertonen duidel i jke aanknopingspunten, 
maar óók duidelijke afwi jk ingen ten opzichte van het vor ig jaar uitgebrachte 
SVR-advies inzake pro-deo werk dat een ver ru iming inhoudt van de moge-
li jkheid om met behoud van uitkering onder bepaalde voorwaarden produk-
tief bezig te zijn. 

Wi j hebben ons evenwel bereid verklaard zowel in overleg met de ge-
meente Groningen als met de werkgroep te bezien of en hoe een voor het ex-
periment verantwoorde (financiële) basis zal kunnen worden gevonden. Ui-
teraard zal daarbij niet voorb i j gegaan worden aan noodzakelijke v o o r w a a r 
den vanuit een verantwoorde besteding van overheidsgelden, het benutten 
van mogel i jkheden tot her intreding in het arbeidsproces, het tegengaan van 
onverantwoorde concurrent ie jegens derden en het controleerbaar en ver i -
fieerbaar kunnen zijn van het ver loop en de resultaten van het experiment. 

Ook experimenten met een enigszins ander karakter komen echter naar 
voren zoals in Leeuwarden het experiment «Werk en Welzijn». Dit experi-
ment kan slechts indirect relevant worden geacht voor het vo lumebele id. 
Veeleer is het experiment gericht op het doorbreken van de scheiding tussen 
werk en andere maatschappeli jke activiteit i.c. welz i jn. In het voorgestelde 
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exper iment worden werknemers op vr i jwi l l ige basis en met behoud van 
loon, een deel van hun werkweek in staat gesteld deel te nemen aan wel-
zijnswerk. De arbeidsplaatsen die langs deze weg vr i jkomen, kunnen door 
werklozen worden bezet. In de regelingen die zijn ontworpen wordt uitge-
gaan van een neutraal direct loonkosteneffect voor de werknemers. Er is ge-
kozen voor uitvoering van het experiment in stadsvernieuwings- en achter-
standswijken in Leeuwarden gedurende een periode van drie jaar waarbi j 
aan ca. 60 werknemers maximaal 1 a 1 V2 dag per week betaald vr i jwi l l igers-
verlof zal worden verleend en 12 tot 15 werklozen geplaatst kunnen worden. 

Het experiment speelt in op de veelal bestaande discrepantie in maat-
schappeli jke waardering tussen werk en welzi jn en tracht met dit experiment 
de in feite bestaande kloven te overbruggen. Als belangri jk neveneffect kan 
gesignaleerd worden dat dit tevens kan leren of er in deze richting kansen 
zijn oudere werknemers buiten de WAO te houden. 

Het moet niet worden uitgesloten dat uit init iat ieven van deze aard nieuwe 
werkgelegenheid ontstaat waar in niet alleen de vr i jwi l l igers maar ook werk-
lozen, gehandicapten en WAO-ers een werkkr ing v inden. 

Ook is de ontwikkel ing van de quartaire sector van veel belang. Na de pu-
blikatie van de WRR «Maken wi j er werk van» is er een door deze Raad geor-
ganiseerd congres gehouden waarin getracht werd te inventariseren hoe-
veel arbeidsplaatsen - gezien van de f inanciële consequenties - de quartaire 
sector zou kunnen opleveren. Wij zien de ui twerking daarvan met belang-
stel l ing tegemoet, daar het niet uitgesloten moet worden geacht dat met het 
concreter worden van de arbeidsmogel i jkheden in deze sector, er nieuwe 
wegen komen voor langdur ig werklozen en arbeidsongeschikten om zich in 
deze sector maatschappeli jk zinvol te ontp looien. Nagegaan moet worden 
welke wijzen van f inanciering voor de ontwikkel ing van de quartaire sector 
in aanmerking komen. Middels exper imenten onder de reeds eerder gefor-
muleerde voorwaarden en met handhaving van de beleidsuitgangspunten, 
zal die ontwikkel ing zo veel mogeli jk worden gest imuleerd. 

4.4.2. Opzetten experimenten 

Naast een ondersteuning van init iatieven uit de samenleving zullen wi j 
ook actief middels experimenten nieuwe beleidsricht ingen onderzoeken. Wi j 
denken daarbij met name aan het ui twerken van ideeën die het mogeli jk 
moeten maken met behoud van uitkering bepaalde werkzaamheden te ver-
r ichten. Een aanzet daartoe is reeds gegeven door het mogeli jk te maken 
o m , met behoud van ui tker ing, z.g. pro-deo werk te verrichten. 

Een verdere ui tbouw zou naar onze mening kunnen worden gevonden in 
het scheppen van mogel i jkheden voor gedeelteli jk arbeidsongeschikten om 
met behoud van uitkering bepaalde ambachtel i jke werkzaamheden te ver-
r ichten (z.g. klusjesmarkt). 

Het gaat daarbij om veelal eenvoudige werkzaamheden waarvoor de bur-
gers gezien de combinat ie van voorr i jd- en uurtarieven geen vakman meer 
wi l len laten komen en waarvoor overigens die vakman zelf (zowel de kleine 
zelfstandige als de middenstander) geen interesse meer heeft in verband 
met de geringe omvang van de opdracht. 

Voorts wi l len wi j in een aantal regio's met een hoog werkloosheidspercen-
tage mogel i jkheden scheppen om ingeval van indienstneming van een lang-
dur ig werkloze of gedeelteli jk arbeidsongeschikte de uitkering aan de be-
trokkene gedurende een half jaar door te betalen, indien de werkgever een 
dienstverband voor onbepaalde t i jd aanbiedt. Het gaat daarbij, anders dan 
bij de toepassing van artikel 44 WAO, om personen van wie de mate van ar-
beidsongeschiktheid vaststaat. De werkgever zou gedurende een half jaar al-
leen het verschil tussen de uitkering en het reële loon voor de desbetreffen-
de arbeidsplaats aan de werknemer behoeven uit te betalen. 
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Een andere mogel i jkheid zou zijn om in plaats van behoud van de uitke-
ring gedurende een zekere periode, behoud van aanspraak op een uitkering 
op basis van de vroegere uitkeringshoogte te garanderen, ingeval van her-
nieuwde uitval of gebleken ongeschiktheid voor het betreffende werk. Een 
dergelijk exper iment zou met name effectief kunnen zijn in de sfeer van de 
(semi)overheidsinstel l ingen en zng. eigen-risico-dragers, waar vaak het ver-
meende risico van veelvuldig ziekteverzuim een belemmering is voor het in 
dienst nemen van gedeelteli jk arbeidsongeschikten. Ingeval echter aan de 
betrokkene wordt gegarandeerd dat zijn (vroegere) uitkering opn ieuw zal 
worden uitbetaald indien hij onverhoopt wegens ziekte mocht uitval len, zal 
de betreffende instell ing zich bevri jd weten van het risico om ti jdens ziekte 
het loon geheel door te moeten betalen. 
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5. EFFECTEN VAN MAATREGELEN EN INSTRUMENTEN 

5.1. Inleiding 

De effecten van de maatregelen in het kader van het vo lumebele id worden 
in dit hoofdstuk in eerste instantie gemeten aan de omvang van de toepas-
sing van die maatregelen. Deze effecten geven echter niet meer aan dan het 
bereik van die maatregelen. In tweede instantie zal een indicatie worden ge-
geven van de mate waar in toepassing van deze maatregelen leidt tot een 
verminder ing van het beroep op sociale voorzieningen. 

5.2. Omvang toepassing maatregelen arbeidsvoorziening 

In deze paragraaf zijn gegevens opgenomen met betrekking tot de om-
vang van de toepassing van die arbeidsvoorzieningsmaatregelen, welke in 
het kader van het vo lumebele id het meest relevant zijn. (Zie hiervoor de ta-
bellen 18-21). 

Vanaf het begin van de zeventiger jaren is het inst rumentar ium van d.e ar-
beidsvoorziening krachtig ui tgebreid. Werd daarvoor vr i jwel ui ts lui tend ge-
bruik gemaakt van het instrument van de bemiddel ing en dat van de aanvul-
lende werken (voornameli jk een instrument ten behoeve van conjunctuur-
polit iek), onder invloed van de ontwikkel ing van de werkloosheids- en ar-
beidsmarktproblematiek is getracht een inst rumentar ium te scheppen dat 
met deze ontwikkel ing gelijke tred hield. 

De arbeidsmarktpol i t iek bleek eerder structureel dan conjunctureel van 
aard, tot ui t ing komend in een groei van het aantal langdur ig werklozen en 
een stroeve aansluit ing tussen vraag en aanbod. Daarom zijn geleideli jk aan 
meer instrumenten ontwikkeld, die toegespitst zijn op de eerder genoemde 
structurele problemen, met name de schol ings- en plaatsingsbevorderende 
maatregelen, welke een permanente inpassing in het arbeidsproces (op lan-
ge termi jn) beogen, in aanvul l ing op die regel ingen, welke een ti jdeli jke ar-
beidsplaats eventueel buiten het «normale» arbeidsproces verschaffen. (De-
ze accentverschuiving werd mede mogel i jk door de veranderde arbeids-
marktsituatie in de bouwsector, de sector waarop het Aanvul lende-werken-
beleid voornamel i jk was gericht.) 

Recentelijk is ook met name meer nadruk komen te l iggen op het instru-
ment van de om- , her- en bi jschol ing. De bestaande, soms moei l i jk vervulba-
re, openstaande vraag kan hierdoor meer adequaat worden vervuld. 

Met toepassing van de schol ings- en ook de plaatsingsbevorderende 
maatregelen wordt een permanente arbeidsinpassing van de werkloze be-
oogd, waardoor een structurele verminder ing van het beroep op sociale 
voorzieningen kan worden gereal iseerd. In paragraaf 5.4 word t verder inge-
gaan op de effectiviteit van de arbeidsvoorzieningsmaatregelen in deze zin. 

Uit de opgenomen tabellen (met name tabel 21) komt duidel i jk naar voren 
dat de door het kabinet nagestreefde accentverlegging van maatregelen die 
ti jdeli jke aanvullende werkgelegenheid bieden naar maatreglen die zich 
richten op het bereiken van een meer structureel c.q. bl i jvend effect, in de 
praktijk is gerealiseerd. 

Tabel 18. Deelname aan scholingsmaatregelen ' 

1976 1977 1978 1979 
(1e 4 mndl 

Centra voor Vakopleiding 
van Volwassenen (CVV) 6 005 5 990 5 750 3 550 
Scholing in samenwerking 
tussen overheid en bedrijfs-
leven (SOB) 3 590 4 830 3 870 1270 
Stimulering vakopleiding 
schoolverlaters 2 170 19 670 34 930 13 290 
Studiekostenregeling werk-
zoekenden (SKRI 16 135 17 620 20 230 11400 

' Aantal personen dat van de regeling 
gebruik heeft gemaakt. 
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Tabel 19 Deelname aan plaatsingsbevorderende maatregelen' 

1976 1977 1978 1979 
(Ie 4 mnd) 

30% Loonkostenregeling 4945 5810 6520 2700 
75% Loonkostrniegelirtg 672 115 
Loonsuppletieregeling 5735 5391 5458 1625 
Regeling plaatsing 
gehandicapten 554 890 1360 280 
l oonkostensubsidie 
jeugdigen - 1980 4289 3700 
Verplaatsing* kostenrege 
iirnj werknemers 1400 1360 1090 915 

Tabel 20. Werkgelegenheidsverruimende maatregelen 

1976 1977 1978 1979 
d e 4 mndi 

Materiaal-intensieve werken 7 900 6 330 3 880 2 680 
Matig arbeidsintensieve wei ken 790 1 440 1 400 1 660 
Arbeidsintensieve werken 2 320 2 740 2 930 2 360 
Intei immaatregel jeugdige 
werklozen 1850 2 010 2 380 2 485 
Regeling experimentele werk 
gelegenheidsprojecten voor 
vrouwen 250 380 
Tijdelijke arbeidsplaatsen-
regeling (TAPI 11000' 7 650' 5 500' 2 290' 
Wei kgelegenheidsverruimen-
de maatregel 945' 

Tabel 21. Totalen van tabellen 18, 19 en 20 

1976 1977 1978 1979 
(1e 4 mndl 

x 1000 

Schohngsmaatregelen' 27,9 48,1 64,8 29,5 
Plaatsingsmaatregelen' 12,6 14,5 18,1 9,3 
Werkgelegenheidsver-
ruimende mtr.2 23,8 20,4 16,5 12,4 

' Aantal personen dat van de regeling 
gebruik heeft gemaakt. 
2 Gemiddelde bezetting in aantallen 
personen. 

5.3. Omvang toepassing ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregelingen 

De effecten van de maatregelen in het kader van de ZW, de WAO en de 
AAW blijken vooral uit de registratie van reïntegratie-activiteiten van de 
Gemeenschappeli jke Medische Dienst. 

De reïntegratie-activiteiten zijn erop gericht door middel van een begelei-
dingsproces de gedeelteli jk arbeidsongeschikten in een (nog) nauwer con-
tact te brengen met de voorzieningen en maatregelen die er ertoe dienen 
zijn positie op de arbeidsmarkt te optimaliseren. Naast de toepassing van de 
maatregelen in het kader van de ZW, WAO en AAW speelt daarbij ook een 
rol de samenwerking tussen GMD en arbeidsbureau. Door middel van deze 
geïntensiveerde begeleiding wordt gepoogd te bereiken dat de betrokkene 
zelfstandig of met behulp van een arbeidsdeskundige die als intermediair 
fungeert werkzaamheden vindt die afgestemd zijn op zijn capaciteiten. Ge-
durende de eerste periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid ligt de na-
druk daarbij op init iatieven vanuit de betrokkene zelf. 
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In 1977 werden door deze dienst voor 29 211 personen reïntegratie-activi-
tei ten ontp loo id . Daarvan waren er 12 243 reeds zonder arbeidsdeskundige 
interventie weer aan het werk, 4774 personen vonden mede dankzij de in-
schakeling van de arbeidsdeskundige weer een werkkr ing. 

Tabel 22. Reinteyratie activiteiten naar werksituatie ten t i jde van het eerste arbeids 
kundig onderzoek en naar werkkring bij het afsluitend arbeidskundig onderzoek 

Werkkting bij afsluitend arbeidskundig onderzoek 

geen in loon in loon- Zl'lf- dienst- totaal 
werk- dienst dienst stan- verband 
knng 

lil 

bij nieu-
we 
werk-
gever 

di ge wsw 

Aan het werk bij eerste 
arbeidskundig onder-
zoek 
Niet aan het wei k bi| 
eerste arbeidskundig 
onderzoek 12 194 1170 2 038 232 1 3 3 4 16968 

Totaal 

755 6 079 1 3M 3 427 598 12 243 

12 949 7 249 3 422 3 659 1932 29 211 

Bron: GMD 

In 714 gevallen werd besloten tot één of andere vo rm van ople id ing of om-
schol ing, terwi j l voor 369 personen via de Arbeidsreval idat ie-afdel ingen 
(ARA) van de WSW een onderzoek naar de mogel i jkheden om arbeid te ver-
richten werd ingesteld. Van deze geplaatsten vol tooide 12% door ziekte en 
17% door eigen toedoen de testperiode niet. 

Van de overige 262 belanghebbenden werden er 101 in WSW-verband ge-
plaatst, 38 belanghebbenden waren er in geslaagd een werkkr ing in het vri je 
bedrijf te verwerven. Daarnaast werden door de GMD bemiddel ingsact iv i tei-
ten ontwikkeld voor werkhervat t ing in het vri je bedrijf voor 6562 belangheb-
benden. De resultaten daarvan over 1977 zijn aangegeven in onderstaande 
tabel. 

Tabel 23. Bemiddelingsactiviteiten naar resultaat 

Resultaat bemiddeling Aantal 

Werkhervatting bi| vroegere werkgever (vrije bedrijf) 
Werkhervatting bij nieuwe werkgever (vnie bedrijf) 
Werkhervatting als zelfstandige 
Geen werkhervatting in vri|e bedrijf 

769 11,7 
1614 24,6 

131 2,0 
4048 61,7 

Totaal 6562 100 

Bron: GMD 
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Voor een overzicht van het aantal gevallen waar in de GMD adviseerde tot 
toepassing van een voorziening tot behoud, herstel of ter bevorder ing van 
de arbeidsongeschiktheid of maatregelen om herintreding te bevorderen 
moge worden verwezen naar de hierna volgende tabel len. 

Tabel 24. Uitgebrachte voorzieningsadviezen tot behoud, herstel en bevordering 
van arbeidsgeschiktheid 

1976 1977 1978 

Voorzieningen tei bevorder ing van het 
verrichten van arbeid 
Voorzieningen voor buitenvervoer 
Voorzieningen voor binnenvervoer 
Voorzieningen vooi wonen 
Voorzieningen vooi algemene dagelijkse 
levensverrichtingen 
Vooizieningen vooi huishouden 
Voorzieningen voor algemeen gebruik 
Genees- en heelkundige voorzieningen 
Andere voorzieningen 

Totaal 

Brun GMD 

775 758 1 822 
3 568 3618 4 730 

95 82 78 
311 197 268 

119 159 209 
118 96 149 

1 952 859 673 
5 893 11 680 19 203 

— 23 

12 831 17472 27 132 

Tabel 25. Adviezen over de toepassing van art. 44 WAO en art 33 AAW 

z.g. Groep I-gevallen' 
overige gevallen 

totaal 

' Gevallen waarin de GMD adviseert op 
basis van de gegevens van de bedri j f t ' 
verenigingen en niet zelf de behandeling 
overneemt. 

mannen viouwen totaal 

1976 

2174 
358 

1977 1976 1977 1978 1976 1977 1978 

totaal 

1976 

2174 
358 

1977 1978 

1637 
229 

2463 
376 

2839 

1355 
419 

537 
29 

817 
47 

706 
61 

totaal 

1976 

2174 
358 

3280 
423 

2051 
480 

1866 

2463 
376 

2839 1777 666 864 767 2532 3702 2541 

5.4. Effectiviteit van maatregelen 

De in de onderdelen 5.2 en 5.3 gepresenteerde gegevens met betrekking 
tot de toepassing van maatregelen geven slechts de reikwijdte van die maat 
regelen weer. De effectiviteit van dit ins t rumentar ium dient, in het kader van 
deze nota, echter vooral te worden bepaald door het cr i ter ium van de mate 
waarin de toepassing leidt tot een verminder ing van het beroep op de soci-
ale voorzieningen, zowel met betrekking tot het niveau als de duur van het 
beroep op die voorzieningen. A lhoewel deze effecten niet eenvoudig exact 
zijn aan te geven, kunnen toch zekere globale indicaties worden verschaft. 

Bij de toepassing van arbeidsvoorzieningsmaatregelen wordt een gediffe-
rentieerde aanpak gevolgd, waarbi j zoveel mogeli jk word t aangesloten bij 
de specifieke problemen van de werkzoekenden. 

Voor diegenen die nog maar kort zijn ingeschreven wordt voornamel i jk 
het inst rumentar ium van de bemiddel ing gehanteerd. Na ver loop van t i jd, 
indien de bemiddel ing niet succesvol ver loopt wordt bezien in hoeverre 
scholing of toepassing van plaatsingsbevorderende maatregelen uitkomst 
kan bieden. Wanneer ook schol ing en plaatsingsbevordering falen, kan een 
beroep worden gedaan op aanvul lend gecreëerde arbeidsplaatsen (plaat-
s ingsverruiming), waarmede word t beoogd om de werkervar ing van de be-
trokkene in stand te houden of op te bouwen, o m nadien met meer kans op 
succes te zoeken naar een permanente werkkr ing. Deze gedifferentieerde 
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aanpak vindt zijn oorsprong in de vaststel l ing dat naarmate een werkloze 
langer staat geregistreerd, zijn kansen op herintreding sterk afnemen. De 
kansen worden ook ongevoel ig voor veranderingen in de vraag naar arbeid. 
Ten aanzien van de bestri jding van langdurige werkloosheid kan dus nauwe 
lijks worden ver t rouwd op de zelfstandige werking van de arbeidsmarkt, 
maar zullen - naarmate de werkloosheidsperiode langer wordt - met toene-
mende intensiteit arbeidsvoorzieningsmaatregelen moeten worden toege-
past. 

In grote li jnen zijn de effecten van scholing en plaatsingsbevordering gele-
gen in het verminderen van de discrepanties tussen vraag en aanbod. Door, 
uitgaande van de bestaande vraag naar arbeid, de aansluit ing tussen vraag 
en aanbod tot stand te brengen worden bestaande vacatures vervuld en het 
niveau van de werkloosheid word t teruggedrongen. Met de toepassing van 
deze categorieën arbeidsvoorzieningsmaatregelen wordt ernaar gestreefd 
voor de betrokken werkzoekende een structurele oplossing te v inden, name-
lijk permanente herplaatsing in het arbeidsproces. 

Uit verrichte evaluatie-onderzoeken' kunnen enige gegevens worden ver-
kregen met betrekking tot de mate waar in dat streven wordt gerealiseerd. Zo 
bleek dat van degenen die in 1972 en 1975 deelnamen aan de studiekosten-
regeling, slechts 15% tot aan het moment van onderzoek, geen baan had 
kunnen vinden. 65% van degenen die een cursus vo l too iden, hadden binnen 
een maand na afloop van de cursus een baan gevonden, nog afgezien van 
die cursisten die voor, t i jdens en na de cursus hun bestaande baan konden 
behouden. Van degenen die een cursus bij een Centrum voor Vakopleiding 
van Volwassenen volgden, vond 46% direct na af loop van de cursus een 
baan, 43% na enige t i jd en 5% viel terug op hun oude baan Van degenen die 
in 1977 deelnamen aan de 30%-loonkostenregel ingen bleef 68% na afloop 
van de regeling werkzaam bij dezelfde werkgever, terwi j l 12% reeds ti jdens 
of na afloop van de regeling bij een andere werkgever was gaan werken. Dit 
komt ongeveer overeen met de resultaten van het BEW-onderzoek (steek-
proef 1974) waarbi j bleek dat ca. 70% van de deelnemers een halfjaar na af-
loop van de regeling nog werkzaam was. 

Het uiteindeli jk effect van toepassing scholings- en plaatsingsbevorderen-
de maatregelen op de omvang van de werkloosheid is mede afhankelijk van 
het gegeven, in hoeverre zich substitutie-effecten voordoen, in die zin dat ar-
beidsplaatsen worden bezet, die zonder extra inspanningen via toepassing 
van maatregelen, ook wel - door andere werklozen - zouden zijn bezet. (Bij 
enkele maatregelen zoals de werkgelegenheidsverruimende wordt dit subsi-
tutie-effect reeds per definitie uitgesloten.) 

Hierbij dient dan wel te worden aangetekend, dat de genoemde maatrege-
len dan een rechtvaardiger verdel ing van de werkloosheid bewerkstel l igen, 
en dat voor bepaalde categorieën werklozen langdurige of wel l icht perma-
nente uitschakeling uit het arbeidsproces wordt voorkomen. Hierdoor neemt 
op langere termi jn het risico van een beroep op andere voorzieningen, bij 
voorbeeld de WAO, af. 

Toepassing van werkgelegenheidsverruimende maatregelen leidt tot een 
directe - zij het ti jdelijke - verminder ing van de werkloosheid. Immers, er 
wordt een addit ionele arbeidsplaats gecreëerd voor diegenen die via dit in-
strument worden geplaatst. Daarnaast kunnen de deelnemers gedurende 
hun tewerkstel l ing werkervaring opdoen en/of hun vakbekwaamheid op peil 
houden, waardoor zij na af loop van de regeling meer kans hebben op herin-
t reding. Zo kwam uit onderzoekingen van het IVA naar voren, dat in de peri-
ode van medio 1973 tot u l t imo 1974 voor 40% van de deelnemers aan de 
TAP-regeling uit de ti jdeli jke plaatsing een permanente arbeidsinpassing 
voor tkwam. Tegenover dit posit ieve effect staat dat de beëindiging van deze 

1 Onderzoekin het kader van het BEW-project, in beginsel ti jdeli jke plaatsing voor degenen die geen permanente baan vin-
IVA, Tilburg < j e n |e jd t tot hernieuwde aanspraken op uitkering krachtens de WW en de 

- Evaluatie van scholingsmaatreqelen, ITS. , . , , „ „ ~ .. , ,- .... , . , WWV De omvang van die aanspraken en de financiële betekenis ervan vor-Nijmegen. 
Zie ook het jaarverslag Arbeidsvoorzie- m e n thans onderwerp van nader onderzoek door het AWF. Voorts kan wor-

ning 1977 den gewezen op een onderzoek naar de werking van de Interimmaatregel 
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Jeugdige Werklozen. Een van de eerste resultaten van dit onderzoek luidde 
dat 40% van de deelnemers binnen de eerste maand na af loop van hun 
dienstverband werk had gevonden. Van een qua samenstel l ing geli jke con-
trolegroep van buiten de toepassing gebleven jongeren bleek dit percentage 
10. 

Wat betreft de effecten van de ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregel in-
gen kan hetzelfde wordpn gesteld als bij de scholings- en plaatsingsbevor-
derende maatregelen. Ook hierbi j wordt aangesloten bij reeds bestaande 
vraag naar arbeid, en is de mogel i jkheid van substitutie-effecten aanwezig. 
Evenals bij de eerdergenoemde maatregelen moet echter worden gewezen 
op het structurele karakter van de beoogde oplossing en het aspect van een 
rechtvaardige verdel ing van de last van de werkloosheid. 

Naast de in onderdeel 3.1.2.1 genoemde onderzoeken, die deel u i tmaken 
van het gerichte onderzoeksbeleid met betrekking tot de sociale zekerheid 
kan in het kader van deze paragraaf nog het streven worden genoemd om 
op het terrein van arbeidsvoorziening tot een meer gesystematiseerde me-
t ing te komen van de effecten van de op dat terrein toegepaste inst rumenten 
en maatregelen. 

In de eerste plaats worden mede in overleg met de Centrale Commissie 
van Bijstand en Advies programma's ontwikkeld voor de systematische me-
t ing van het directe effect van de toepassing van instrumenten en maatrege-
len. Als zodanig worden beschouwd de mate waarin de met het instrument 
of de maatregel beoogde doelgroep wordt bereikt en de mate waar in de toe-
passing de kans op {herp laats ing of handhaving in het arbeidsproces wer-
kelijk bevordert. Deze programma's zullen zoveel mogeli jk in het geautoma-
tiseerde systeem van informat ieverwerking worden ingepast. Daarbovenuit 
gaat het onderzoek naarde dienstbaarheid van instrumenten en maatrege-
len aan de realisatie van de doelstel l ingen van het arbeidsmarktbeleid in zijn 
geheel. Hierbij is de relatieve betekenis van die instrumenten en maatrege-
len naast voorzieningen uit hoofde van andere onderdelen van het werkge-
legenheidsbeleid het onderzoekobject. Dergelijke vervolgonderzoeken zijn 
niet alleen afhankelijk van de medewerking van andere depar tementen doch 
ook van het beschikbaar komen van gegevens uit de eerder bedoelde evalu-
atie, die als «eerstelijns evaluatie» zou kunnen worden aangeduid. Van die 
gegevens zijn ten dele ook de onderzoeken afhankelijk die hier als derde 
soort worden genoemd. Het zijn de dieper gravende onderzoeken naar de 
kwalitatieve aspecten, de persoonli jke beleving en de effecten op de wat lan-
gere termi jn. Voor deze onderzoeken worden overwegend externe onder-
zoekinstituten ingeschakeld volgens een op de beleidsbehoeften en de 
praktische mogel i jkheden afgestemd programma. In de eerdergenoemde 
bijlage VI van de memor ie van toel icht ing bij hoofdstuk XV van de begrot ing 
voor het jaar 1979 zijn ook deze onderzoeken vermeld. 
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BIJLAGE Bi jzonderheid per land met betrekking tot het stelsel van werkloosheids 
voorzieningen in de lid-staten van de Europese Gemeenschap, alsmede in 
Zweden. 

A. Stelsel 

a. Bondsrepubliek Duitsland 

In dit land zijn alle werknemers verpl icht verzekerd in het verzekeringsstel-
sel. De duur van de uitkeringen (Arbeitslosengeld) varieert van 78 tot 312 
werkdagen en is afhankelijk van de periode gedurende welke de werkloze in 
de periode van drie jaar voor zijn werkloosheid in loondienst heeft gewerkt. 
Deze periode moet ten minste 26 weken bedragen. De netto-uitkering be-
draagt 68% van het voorheen genoten net to loon. 

Bij vr i jwi l l ige werkloosheid, alsmede bij het niet aanvaarden van passende 
arbeid wordt de uitkering over 24 dagen niet uitbetaald. Deze termi jn komt 
echter wel in minder ing op de max imumtermi jn waarover uitkering word t 
verleend. Zij die niet of niet meer in aanmerking komen voor «Arbeitslosen-
geld» hebben aanspraak op de speciale bi jstand voor werklozen (Arbeitslo-
senhilfe), mits zij in behoeftige omstandigheden verkeren. Als behoeft ig 
word t aangemerkt degene die niet in zijn levensonderhoud en dat van zijn 
gezin kan voorzien. Deze uitkering, die 58% van het voorheen genoten loon 
bedraagt, word t voor onbepaalde t i jd ver leend. 

b. België 

In België bestaat een enkelvoudig systeem van uitkeringen aan werklozen, 
nameli jk de werkloosheidsverzekering. Alle werknemers zijn verpl icht verze-
kerd. De duur van de uitkeringen is onbeperkt. Afhankeli jk van de leefti jd van 
de werkloze moet in een bepaalde referteperiode een aantal dagen, varië-
rend van 75 tot 600, zijn gewerkt. De uitkering bedraagt 60% van het voor-
heen genoten salaris. Voor niet-kostwinners word t de uitkering na een jaar 
op 40% gebracht. Per 1 juli 1978 bedroeg de max imumui tker ing voor kost-
winners BF. 4356 (= f 301) per week, de min imumui tker ing voor kostwin-
nersBF. 3672 (= f 235) per week. 

Bij vr i jwi l l ige werkloosheid wordt de uitkering geschorst over een periode 
die varieert van 4 tot 26 weken en bij recidive 52 weken. 

Behalve voor mannen van 60 jaar en ouder en voor v rouwen van 55 jaar 
af, legt de Belgische wetgeving de werklozen een dagelijkse meldingspl icht 
op. 

c. Denemarken 

In Denemarken kunnen werknemers en zelfstandigen zich vr i jwi l l ig tegen 
werk loosheid verzekeren door zich aan te sluiten bij een van de werkloos-
heidsfondsen. Deze fondsen staan onder toezicht van de overheid. De uitke-
r ingen worden over maximaal 3'/2 jaar verleend. Om aanspraak te hebben 
moet de werkloze in de vier aan de werkloosheid voorafgaande jaren min-
stens 26 weken hebben gewerkt. De hoogte van de uitkering wordt vastge-
steld door het werkloosheidsfonds, doch mag 90% van het gemiddelde loon 
niet overschri jden. Op 1 juli 1978 bedroeg de maximumui tker ing DK 1349 ( = 
f 518) per week. 

d. Frankrijk 

Op 1 juli 1979 treedt in Frankrijk een nieuw systeem van werkloosheidsuit-
keringen in werk ing. Het bestaat uit vijf verschil lende typen werk loosheid-
sui tker ingen, te we ten : 

a. I'allocation spéciale, alleen bestemd voor werknemers die om econo-
mische redenen zijn ontslagen. Deze uitkering is degressief; ze begint bij 
65% van het laatstgenoten salaris en daalt geleideli jk tot 50%. Ze word t over 

Tweede Kamer, zitt ing 1978-1979, 15650, nrs. 1-2 62 



ten hoogste 12 maanden verleend. De min imumui tker ing bedraagt 90% van 
het Franse min imum-maand loon (SMIC), dat wi l zeggen 1635 FF ( f 769); 

b. I'allocation de base, bestemd voor degenen die om andere dan econo-
mische redenen zijn ontslagen. Ze bestaat uit een vast gedeelte, 20 FF per 
dag, waarboven nog 42% van het laatstgenoten salaris wordt uitgekeerd. De 
duur is afhankelijk van de leeftijd en varieert van 365 tot 912 dagen; 

c. I'allocation de fin des droits, bestemd voor degenen die hun recht op 
overige uitkeringen hebben uitgeput. Ze bedraagt per dag 20 FF ( f 9,40). 
De duur is afhankelijk van de leeftijd en varieert van 274 tot 456 dagen; 

d. les allocations forfaitaires, bestemd voor bepaalde categorieën jeugdi-
gen en vrouwen; 

e. I'allocation de garantie de ressources, bestemd voor degenen die na 
hun 60e jaar zijn ontslagen. Deze uitkering wordt tot de leeftijd van 65 jaar 
verleend. Ze bedraagt 70% van het laatstgenoten salaris. 

e. Verenigd Koninklrijk 

In het Verenigd Koninkrijk bestaat een enkelvoudig systeem van uitkerin-
gen aan werklozen, namelijk een werkloosheidsverzekering. Alle werkne-
mers zijn verpl icht verzekerd. De duur van de uitkeringen bedraagt maxi-
maal een jaar, doch voor de aan het loon gerelateerde uitkering een half jaar. 
De uitkering bestaat uit twee gedeelten. Het eerste, het forfaitaire deel, is af-
hankelijk van de gezinsgrootte. Het tweede, het aan het loon gerelateerde 
deel, bedraagt een derde van het gemiddelde weekloon tussen 13£ en 30f 
van ditzelfde loon tussen 30£ en 95£. 

f. Zweden 

De gemeenschap staat werklozen in eerste instantie bij door de werkloos-
heidsverzekeringsfondsen, welke gewoonl i jk door de vakbonden van de ver-
zekerden worden georganiseerd. Dit betekent dat de vakbeweging sterke in-
vloed uitoefent op het verzekeringsstelsel. 

Uitkeringen van de erkende werkloosheidsverzekeringsfondsen zijn on-
derwerpen aan belastingheff ing. De dagelijkse uitkering, vastgesteld door 
het fonds, kan oplopen tot 91,7% van het verdiende inkomen, doch bedraagt 
maximaal f76,00 per dag. De uitkeringsduur is 300 dagen. De uitkeringsduur 
wordt voor personen van 55-64 jaar ver lengd tot 450 dagen. 

Personen die niet bij een fonds zijn aangesloten, kunnen aanspraak maken 
op labour market cash support, welke gewoonl i jk ± f27,00 per dag bedraagt 
en, voor personen die jonger zijn dan 55 jaar, gedurende ten hoogste 150 
dagen wordt verleend. Dit bedrag is aan de belastingheff ing onderworpen. 
Om hiervoor in aanmerking te komen dient de betrokken werknemer of zelf-
standige in het laatste jaar gedurende vijf maanden arbeid te hebben verricht. 
Ook komt diegene in aanmerking die na zijn vakopleidingsperiode geduren-
de vijf maanden werkloos is gebleven. 

In Zweden wordt sinds 1974 door een reger ingscommissie gestudeerd op 
de vraag of een verplichte werkloosheidsverzekering wenseli jk is. 

B. Volumebeperkende maatregelen 

a. België 

In 1978 werd in België het plan «Spitaels» gelanceerd, bedoeld om het 
aantal werklozen tegen het eind van het jaar met 70 000 te verminderen Dit 
doel zou door een zestal maatregelen moeten worden bereikt, te weten: 

1. Openbare instell ingen en bepaalde verenigingen werden in staat 
gesteld tijdelijke arbeidskrachten in dienst te nemen voor het verrichten van 
werkzaamheden op sociaal of humanitair vlak. De lasten werden door het 
Ministerie van Arbeid en Tewerkstel l ing gedragen; 

2. Tewerkstel l ing van werklozen door openbare diensten; 
3. Vervanging van vervroegd uitgetreden werknemers (brugpensioen) 

door jeugdigen beneden 30 jaar; 
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4. Instell ing van een verpl ichte stage voor jeugdige werknemers. Onder-
nemingen van meer dan 50 werknemers werden verpl icht 2% van het perso-
neelsbestand aan stagiairs in dienst te nemen; 

5. Instelling van een speciaal brugpensioen voor oudere werklozen; 
6. Maatregelen ter humaniser ing van de arbeid. 

Eind november 1978 zag het resultaat van de verschil lende maatregelen er 
als volgt uit: 

20409 werklozen werden aangeworven voor het verr.chten van werk-
zaamheden op sociaal of humani ta i r vlak; 

2. 21 510 werklozen werden door de overheid tewerkgeste ld; 
3. 21 846 jongeren namen de plaats in van vervroegd uitgetreden oudere 

werknemers; 
4. 31 410 jonge stagiairs werden aangeworven; 
5. 13 108 oudere werklozen kregen het speciaal brugpensioen; 
6. 450 werklozen werden aangeworven in het kader van acties ter huma-

nisering van de arbeid. 

Voor het jaar 1979 voorziet de Belgische anti-cr isis-wetgeving in verdere 
financiële steun ter bevorder ing van de werkgelegenheid. Een speciale 
maatregel regelt de vr i jstel l ing van werkgeversbi jdragen aan de sociale ze-
kerheid gedurende een jaar bij aanwerv ing van een jeugdige uitkeringsge-
nietende werkloze. 

b. Duitsland 

In de Bondsrepubl iek Duitsland werd op 5 november 1978 de vi j fde aan-
vul l ingswet ter bevorder ing van de werkgelegenheid (Arbeidsfórderungsge-
setz) aangenomen. Zij voorziet in organisatorische en technische verbeterin-
gen bij de diensten voor arbeidsvoorziening, alsmede in een grotere door-
zichtigheid wat betreft de vraag naar het aanbod van arbeidsplaatsen en 
meer directe contacten tussen de arbeidsbemiddel ing en de bedri jven. 
Voorts worden er nieuwe criteria vastgelegd voor de beoordel ing van het 
begrip «passende arbeid» ten einde de op dit punt bestaande controverse 
weg te nemen. 

Uit deze aanvul l ingswet kunnen worden aangehaald: 
- maatregelen ter verbeter ing van de financiële tegemoetkomingen aan 

hen die zich laten omscho len; 
- verbeter ing van de contacten tussen werkzoekenden en het arbeidsbu-

reau. Met tussenpozen van ten hoogste drie maanden worden de werklozen 
voortaan voor een diepgaand gesprek over de bemiddel ingskansen bij het 
arbeidsbureau opgeroepen, met name om te onderzoeken of deelneming 
aan een scholings- of omschol ingscursus kan worden bevorderd; 

- ui tbreiding van de taak van de arbeidsbureaus. Op verzoek van de be-
langhebbende worden de bemiddel ingspogingen voortgezet indien deze ti j-
delijk een minder gunst ig werkaanbod heeft aanvaard; 

- het opzetten van cursussen ter informatie en mot ivat ie van in bijzonder 
moeil i jk plaatsbare of langdur ige werklozen. De bedoeling daarvan is de 
deelnemers in staat in te stellen een juist idee te krijgen over de mogel i jkhe-
den van wederopneming in het arbeidsproces en hen te leren in het reine te 
komen met hun door werk loosheid gekenmerkte situatie en zodoende hun 
ver t rouwen in hun mogel i jkheden op de arbeidsmarkt te versterken; 

- verru iming van het begr ip passende arbeid. Bij de hantering van dit be-
grip dienen de belangen van de werklozen en die van het geheel der premie-
betalers tegen elkaar te worden afgewogen. Daarbij moet rekening worden 
gehouden met alle omstandigheden van het individuele geval, in het bijzon-
der met de tot dusver ui tgeoefende werkzaamheden en de beroepskennis en 
bekwaamheden van de werkloze, zijn gezins- en particuliere omstandighe-
den, de toestand en de ontwikkel ing van de arbeidsmarkt, alsmede met de 
duur van de werk loosheid. Werk is niet alleen daarom niet passend omdat 
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de plaats van tewerkstel l ing niet dagelijks te bereiken is of de arbeidsvoor-
waarden ongunst iger zijn dan die bij de vroegere werkkr ing doordat bij 
voorbeeld bepaalde tarieftoeslagen of overige bijzondere voordelen komen 
te verval len, dan wel omdat de duur of de verdel ing van de arbeidsti jd an-
ders is dan in de vroegere werkkr ing. 

c. Denemarken 

In augustus 1977 bereikten de sociale partners en de regering overeen-
stemming over het zogenaamde Augustus-compromis, een driejarenplan 
ter bevordering van de werkgelegenheid. Kosten van het plan: 10 mi l jard DK 
(3,8 mil jard gulden). 

Het plan is gericht op bestri jding van: 
a. langdurige werkloosheid. 
Ruim voor het einde van de maximale uitkeringsperiode op grond van de 

werkloosheidsregel ing (normaal 3 jaar, t i jdeli jk 4 jaar) word t een gesubsidi-
eerde arbeidsplaats gedurende minstens 9 maanden aangeboden aan werk-
lozen, jonger dan 60 jaar. Werklozen van 60 jaar en ouder krijgen een brug-
pensioen en hun wordt geen arbeid meer aangeboden. Het brugpensioen 
staat ook open voor de actieve werknemers van 60 jaar en ouder. 

b. jeugdwerkloosheid. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van tewerkstel l ingsprojecten, loonkosten-

subsidies, het creëren van opleidingsplaatsen bij openbare instel l ingen en 
soortgeli jke maatregelen. 

d. Frankrijk 

In mei 1978 werd door de Franse regering een nieuw nationaal werkgele-
genheidspact goedgekeurd, dat vooral op jongeren en v rouwen is gericht. 
Kosten van het p rogramma: 3 mil jard FF (1,4 mi l jard gulden). 

Vastgestelde maatregelen: 
Uitbreiding van het personeelsbestand word t ti jdelijk gesubsidieerd door 

dat de Staat 50% van de premies betaalt gedurende een jaar. Stage- en op-
leidingsfacil i teiten worden verru imd. Zo mogeli jk ook door verkort ing van 
de duur, waardoor meer personen voor de stage of de opleiding in aanmer-
king kunnen worden gebracht. 

Fondsen werden gevormd voor de f inancier ing van investeringen in de re-
gio's waarin de meest getroffen bedrijfstakken gevestigd zijn. Ouder kader-
personeel wordt aangeworven in de overheidssector en bij particuliere be-
dr i jven. 

Een maatregel gericht op de werkloosheidsregel ingen strekt ertoe deze 
samen te voegen. De wachtgeldregel ing voor ontslag om economische re-
denen, een 90% van het bruto- loon, wordt gewi jz igd. De hoogte van de uit-
kering zal geleideli jk afnemen opdat de rechthebbenden ertoe aangezet wor-
den een nieuwe betrekking te aanvaarden. De maximale arbeidsduur wordt 
teruggebracht van 52 tot 50 uur per week. Tewerkstel l ing van gehandicapten 
wordt door de bevoegde diensten met meer nadruk nagestreefd in het kader 
van de daarvoor reeds bestaande mogel i jkheden. 

e. Zweden 

Personen die in andere delen van het land werk zoeken, kunnen een f inan-
ciële bijdrage van het arbeidsbureau ontvangen, in de vorm van reiskosten, 
een aanvangsbijdrage, gezinsbijslagen en een uitrust ingsbi jdrage voor 
werknemers die gaan werken in een bedrijfstak waar het personeel gereed-
schap in persoonli jk e igendom heeft. Zonodig kan worden bi jgedragen in 
opleidingskosten. 
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