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Uitkeringsgerechtigden en vakbeweging  

De arme kant van 

Nederland 

 

De manifestatie komt er toch. Niet omdat de 
organisatoren geen oog hebben voor politie-
ke veranderingen. Nee, veeleer wordt er 
hoop geput uit de kabinetswisseling. Een 
manifestatie kan juist nu zin hebben om op 
meer terreinen een doorbraak te forceren. 
Maar de manifestatie geeft tevens aan dat 
we allerminst gerust zijn op een goede af-
loop van de ingezette sociale politiek. Wat 
onder de verzamelnaam ‘sociale vernieu-
wing’ gepresenteerd wordt, kent ook tekort-
komingen. Bij nadere beschouwing blijkt er 
sprake van een fors verschil in benadering 
tussen het kabinet en de werkgroep “De 
arme kant van Nederland". 
 
Struktureel Inkomensprobleem 
De werkgroep heeft zich altijd sterk georiën-
teerd op standpunten en geluiden uit groe-
pen van uitkeringsgerechtigden. Bijvoor-
beeld de georganiseerde vrouwen in de 
bijstand, de baanloze scheepsbouwers in 
Amsterdam en de WAO-beweging. Vanuit die 
kontakten konstateerden de kerkelijke 
funktionarissen en de uitkeringsgerechtig-
den - die samen de werkgroep vormen - een 
struktureel inkomensprobleem bij grote 
groepen mensen die van een minimuminko-
men leven. 
Op zich lijkt dat een open deur intrappen, 
maar in 1986/1987 was dat zeker niet zo.  

Op 19 mei aanstaande wordt in Den Haag 

een manifestatie gehouden onder de leuze 

“Nederland tegen verarming”. Dit initiatief 

van de werkgroep “De arme kant van Ne-

derland” (Raad van Kerken en bedrijfspas-

toraat DISK) was oorspronkelijk voor het 

voorjaar 1990 gepland met het oog op de 

verkiezingen voor de Tweede Kamer. Die 

stonden immers op de agenda, ware het 

niet dat het CDA/VVD-kabinet Lubbers II de 

eindstreep niet haalde en inmiddels is ver-

vangen door het CDA/PvdA-kabinet Lub-

bers III. 
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Toen werd vooral het werkloosheidspro-
bleem gesteld. Ook door de oppositie. Voor-
stellen tot een aktief werkgelegenheidsbe-
leid door de overheid moesten het marktge-
richte ‘winst is werk’-beleid (of-illusie) van 
Lubbers II pareren. De stelselherziening 
sociale zekerheid per 1 januari 1987 had 
alle ogen gericht op veranderingen in de WW 
en WAO; meer dan op de inkomensproble-
men die mensen met een minimuminkomen 
toen al tijden hadden. De vrouwen in de 
bijstand waren eenzaam roependen in de 
politieke woestijn. 
De vakbeweging, de PvdA en vele andere 
organisaties hadden niet eens eisen met 
betrekking tot het minimum. Herstel van de 
koppeling was de enige eis, deze moest 
slechts een nog verdere terugval tegengaan. 
De overige eisen richtten zich op de percen-
tages in WW en WAO (van 70 procent naar 
75 of 80 procent), op de verrekening van de 
werkloosheid in de WAO en uiteraard vooral 
op werkgelegenheid. 
 
Inmiddels was het minimum dermate ach-
tergebleven dat grote groepen mensen in de 
problemen kwamen. Met name ook de af-
schaffing (‘afkoping’) van de eenmalige uit-
kering betekende dat de koopkrachtterugval 
met vertraging volledig in rekening werd  
gebracht. Juist dit eenmalige bedrag was 
een tijd lang voor velen een laatste mogelijk-
heid om gaten te dichten of grotere uitgaven 
te betalen. De afschaffing betekende dat 
meer mensen vastliepen bij tegenvallers en 
noodzakelijke grotere uitgaven. 
In dezelfde tijd waren al velen in de proble-
men gekomen die uitgesloten waren van de 
eenmalige uitkering of die te maken hadden 
met een opeenstapeling van effekten van 
bezuinigingen of gewoon door de sluipende 
uitholling van hun koopkracht. In de algeme-
ne koopkrachtplaatjes zijn namelijk veel 
maatregelen niet terug te vinden. Zoals de 
verhoging van gemeentelijke of provinciale 
tarieven, de instelling van extra zones in het 

openbaar vervoer en de vele eigen bijdra-
gen. Niet alleen in de gezondheidszorg wer-
den deze eigen bijdragen ingevoerd, maar 
ook voor juridiese hulp, inschrijving voor 
huisvesting, materiaalkosten in onderwijs of 
buurthuis, enzovoort. Verder zijn ook de 
woonkosten op een sluipende manier uit de 
hand gelopen. Men wijst altijd op de be-
scherming van de huursubsidie, maar ver-
meldt er niet bij dat de alleenstaanden-tabel 
is afgeschaft en kwaliteitspunten zijn inge-
voerd en gewijzigd. Kortom, maatregelen die 
erop neer komen dat delen van de bevolking 
meer woonlasten zelf betalen, zonder dat dit 
in de koopkrachtplaatjes zichtbaar wordt. 
Overigens waren er vijftien jaar geleden nog 
veel goedkope huurwoningen, terwijl er nu 
nog maar weinig huizen zijn met een huur 
beneden de ondergrens van de huursubsi-
die. Velen hebben wel een betere woning 
dan vroeger, maar stadsvernieuwing en 
huurharmonisatie laten financieel zeker hun 
sporen na. 
 
15 Procent 
Deze en andere feiten kwamen steeds dui-
delijker naar voren in de verschillende aktivi-
teiten van de werkgroep. Bijvoorbeeld tijdens 
de landelijke konferenties in september 
1987 en oktober 1988. Ook andere organi-
saties zoals DIVOSA en welzijnsinstellingen 
trokken aan de bel. 
Dit alles leidde er toe dat in kerkelijk sociale 
kring werd gepleit voor een strukturele ver-
betering van de uitkeringen. In ieder geval 
moest het minimum worden verhoogd. Ook 
werd gesteld dat een hernieuwde koppeling 
(aan de lonen in het bedrijfsleven) op zich 
niet voldoende was. Er moest een achter-
stand worden ingelopen. De woonlasten 
getemperd, de huursubsidie op peil gebracht 
en de toegankelijkheid van voorzieningen 
(zoals gezondheidszorg) vrij gemaakt van 
financiële drempels. Verder werd de werkge-
legenheid sterk benadrukt, maar dan niet 
alleen via de markt, scholing en dergelijke, 

maar met name ook door het scheppen 
van nieuwe banen in de zorgsektor, de 
infrastruktuur (bijvoorbeeld rioleringen) en 
het milieu. Gepleit werd ook voor versoepe-
ling van regelgeving en kontrole in de uitke-
ringen. Omdat degenen die eenmaal in het 
vangnet hangen van uitkeringen, subsi-
dies, kortingen, uitkeringen en kwijtschel-
dingen daarin meestal pijnlijk verstrikt 
raken en er vervolgens amper meer uitko-
men. 
 
Binnen de beweging tegen verarming was 
het vooral het amsterdamse komitee 
(Amsterdam Tegen Verarming) dat de aan-
dacht op de strukturele inkomensproble-
men vestigde met de eis van een verho-
ging met 15 procent van de minimumuit-
keringen en het minimumloon. Het was 
ook niet geheel toevallig dat op een de-
monstratie van dit komitee in mei 1988 de 
voorzitster van de Voedingsbond FNV als 
spreekster was uitgenodigd. Deze bond 
formuleerde als eerste eisen om wat te 
doen aan de opgelopen achterstanden, 
aarzelend gevolgd door andere bonden en 
de vakcentrale. 
 
Lubbers III 
Met de komst van de PvdA in de regering 
lijken de eisen gericht op het inlopen van 
de achterstand langzamerhand weer uit de 
publieke belangstelling te verdwijnen. 
Enerzijds zijn er onmiskenbare verbeterin-
gen, zoals het (wankel) herstel van de 
koppeling, de afschaffing van de medicijn-
knaak en het specialistengeeltje en de 
verdwenen ‘Dekker-dreiging’ in de gezond-
heidszorg. Anderzijds moet gekonsta- teerd 
worden dat ook de PvdA lijkt vast te hou-
den aan de huidige uitkeringshoogten en 
weinig wil doen aan de opgelopen achter-
standen. 
Uiteraard wordt een probleem gemaakt 
van de financierbaarheid van eventuele 
verhogingen. De bedragen die met de Oort-
operatie gemoeid zijn, laten echter zien dat 
dit maar heel betrekkelijk is. Een verschui-
ving in de sfeer van de vennootschaps- en 
inkomstenbelasting zou overigens aardig 
wat kunnen opleveren, maar die weg is 
geblokkeerd door de afspraak dat de be-
lasting- en premiedruk niet verzwaard mag 
worden. 
Een ander financieel-ekonomies feit telt 
wellicht nog zwaarder, namelijk de over-
eenstemming over de loonmatiging. Als 
rechtvaardiging daarvan wordt een pro-
bleem gemaakt van de betaalbaarheid van 
de koppeling van de ambtenarensalaris-
sen en uitkeringen aan de lonen. Maar 
hogere lonen leiden tot hogere premie- en 
belastinginkomsten. Dus daar hoeft niet 
het grootste probleem te liggen, zeker niet 
als wat minder dogmaties wordt omge-
sprongen met de belasting- en premiedruk.  

'Amsterdam tegen de verarming' manifestatie 7/5/’88 (foto Els Nicolas) 
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Onleefbaar 
De forse loonmatiging van de afgelopen 
jaren heeft de ondernemers geen windeie-
ren gelegd. Ze willen dat graag voortzetten. 
Het liefst via een verdere verlaging van het 
minimumloon en de daarmee nauw verwan-
te lonen tot aan modaal. Dat was ook de 
optie van oud-minister De Koning. Eko-
nomies gezien vond hij dat noodzakelijk. Het 
zou ‘ons’ wat meer internationale aansluiting 
geven en nieuwe werkgelegenheid opleveren 
(koncièrges, huishoudelijk personeel, en 
dergelijke). Tevens zou door een grotere 
kloof tussen minimum en modaal de presta-
tiemoraal opgeschroefd worden. 
De Koning heeft dat uit sociale overwegin-
gen niet aangedurfd. Hij en anderen hadden 
in de gaten dat een minimumloon van zo’n 
1300 gulden in de maand volstrekt onleef-
baar is. Tevens wilden ze het minimumloon 
als minimum-gezinsinkomen niet loslaten. 
Ze begrepen dat iemand met een minimum-
loon volslagen gedemotiveerd zou raken als 
ook nog eens de hand opgehouden moest 
worden voor een staatstoeslag. Voorzichtig is 
toen gedacht aan een minimaal basisinko-
men van een paar honderd gulden voor de 
niet- werkende partners. Dat is niet gebeurd, 
want dit soort ‘gerommel’ zou ook op weer 
op grote moeilijkheden stuiten. In ieder geval 
werd duidelijk dat een volledige individualise-
ring van inkomens afgewezen werd. 
 
Kansloze groepen 
Op dit moment zitten we met de onmogelijke 
situatie dat het minimumloon nog steeds 
een minimum-gezinsinkomen heet te zijn. 
Daaraan zijn gekoppeld de minimum-
uitkeringen voor gezinnen (100 procent), 
éénouder-gezinnen (90 procent) en alleen-
staanden (70 procent). Als gezinsinkomen is 
het minimumloon echter beslist onvoldoen-
de. De overgrote meerderheid van de 
'minimumloners’ leeft er òf als alleenstaande 
van òf heeft een partner die ook nog een 
inkomen inbrengt. Die laatste mogelijkheid is 
degenen die een minimumuitkering ontvan-
gen niet gegund, aangezien dan onmiddellijk 
verrekeningen volgen. 

Er is een patstelling ontstaan. Het CDA zal 
zich heftig verzetten tegen een verhoging 
van het minimumloon. En de PvdA kan een 
verlaging niet verkopen aan haar achterban 
(hoewel sommigen in die partij dat 
‘ekonomies gezien’ best zouden willen). Zo 
komen ze tot een konsensus over een rela-
tieve bevriezing op het huidige nivo. De kop-
peling aan de lonen zou eigenlijk niet meer 
dan behoud van koopkracht mogen opleve-
ren. CDA en PvdA zijn dan ook voorstander 
van een winstdeling, eenmalige uitkeringen 
of van andere gunsten. Zo kan de forse, 
aanwezige loonruimte geen invloed uitoefe-
nen op de hoogte van minimumloon en 
uitkeringen. 
Deze konsensus betekent echter wel dat de 
honderdduizenden die op een minimumin-
komen zijn aangewezen, opgezadeld worden 
met een situatie waarin de ondergrens van 
het loongebouw het meetpunt is voor de 
bovengrens van hun bestaan. Ouderen met 
kaal AOW - éénouder-gezinnen, waarin de 
zorg voor kinderen vooral vrouwen uitsluit 
van een volwaardige plaats op de arbeids-
markt - WAO-ers die met 70 procent van een 
normaal salaris zonder toeslag onder het 
minimum zakken - oudere werklozen zonder 
arbeidsmarktperspektief. Ik noem deze 
volstrekt kansloze groepen bewust om te 
benadrukken dat velen langdurig aan dat 
onleefbare minimum gekluisterd zijn. 
En juist deze groepen heeft de CDA/PvdA- 
regering niets te bieden wanneer hun inko-
men niet struktureel verhoogd wordt. Wat 
resteert als noodhulp is het plan tot sociale 
vernieuwing. 
 
Sociale vernieuwing 
De CDA-oplossing voor de verarming kende 
twee richtingen. Werkgelegenheid via de 
markt; daarbij zou de overheid zorgen voor 
bijvoorbeeld scholing en bemiddeling. Nood-
hulp via de lagere overheden; bijvoorbeeld 
bijzondere bijstand. In de plannen voor soci-
ale vernieuwing is dit nog sterk terug te vin-
den. 
De PvdA heeft daaraan toegevoegd: 
1. Een aktievere rol van de lagere overhe-

den in het scheppen van werkgelegen-
heid; bijvoorbeeld arbeidspools en terug-
ploegen van gelden. 

2. Het thema inkomens/armoede betrek-
ken bij welzijns- en buurtstrukturen. 

3. Speciale maatregelen voor vrouwen 
(kinderopvang) en werkloze migranten 
(met name scholing en speciale werkbe-
middeling). 

 
En dan zijn er ook nog de dappere plannen 
om de strijd aan te binden met allerlei 
burokratiese toestanden in het land van 
ambtenaren, uitkeringen en werkgelegen-
heid. We mogen hopen dat het verder komt 
dan goede voornemens. 
In de maatregelen voor werkgelegenheid 
zitten beslist positieve elementen. Maar het 
is wel irritant dat ze gepaard gaan met veel 
tromgeroffel over verplichtingen tot aanvaar-
ding door werklozen van scholing en werker-
varing. De diskussie over fraude die ‘ineens’ 
opkwam bij de VARA, de Volkskrant en Het 
Parool stinkt Jarenlang zijn mensen in de 
steek gelaten. Vanzelfsprekend zijn er dan 
mensen die niet in hun armoede berusten. 
Wie dat kan, zoekt individueel een weg uit 
de nutteloosheid en armoede, onbetaald of 
een beetje betaald. 
Niet iedereen geeft zo maar een eigen le-
vensritme en een zelf geschapen zekerheid 
op voor een werkervaringsplaats van een 
jaar met soms een ongewenste werkinhoud 
en tegen betaling van slechts het minimum-
loon. 
 
Aansluiting MJ betrokkenen 
Wil de sociale vernieuwing werkelijk slagen, 
dan zal in alle opzichten aangesloten moe-
ten worden bij de betrokkenen zelf en hun 
aspiraties. Als het om werk gaat, kan nage-
gaan worden of iemand werkervaring kan 
opdoen die aansluit bij de eigen interesses 
en het onbetaalde of licht betaalde werk. Als 
het om de positie van migranten gaat, zal 
allereerst aansluiting gezocht moeten wor-
den bij wat de migrantenorganisaties zelf 
voordragen. Het is toch te gek wanneer het 
woord migrant valt, dat dan onmiddellijk 
begonnen wordt over sjouwwerk op een 
veiling of iets dergelijks. De kritiek van 
(jonge) migranten is nou juist dat zij buiten 
de ‘leukere’ beroepen vallen. Als journalist 
worden ze verwezen naar de ‘eigen’ blaad-
jes, als bedrijfsleider worden ze niet aange-
steld omdat ‘velen er moeite mee hebben 
onder een migrant te werken’, enzovoort. 
Waar scholing nodig en gewenst is, moet die 
inderdaad ruimhartig aanwezig zijn. Maar 
vaak is een streefpercentage in een arbeids-
organisatie beter om anderssoortige belem-
meringen als bijvoorbeeld diskriminatie weg 
te nemen. Dat geldt ook voor de positie op 
de arbeidsmarkt van vrouwen en minder- 
validen. 
In dit soort kwesties lijkt enige beweging te 
komen. Mits sociale vernieuwing meer wordt 
dan een kluwen ambtenaren die stoeien om 
hun bevoegdheid over een brede geld-
stroom. Het grote struikelblok blijven even-
wel de ondernemers. Zij houden per se vast 

foto Else Nicolaas 
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aan een zo’n gezond mogelijke en breed 
inzetbare arbeidersschare. Daarin passen 
niet de iets langzamere, de wat minder ge-
zonde, de traag lerende, de parttime werken-
de, de anders gekleurde, enzovoort. Een veel 
gevarieerder aanbod van banen is noodza-
kelijk. De bijstandsvrouw en WAO-er zijn niet 
geholpen met die volledige baan die een 
baas nodig heeft. Met alle oppas en subsidie 
is dat voor velen gewoon te zwaar. Een part-
time baan of lichter werk is nodig, maar dan 
wel met een inkomen dat gedeeltelijk naast 
de uitkering behouden mag worden en zon-
der de dreigende afschatting van de WAO-er. 
Maar ook dan blijft een grote groep mensen 
aangewezen op een minimumuitkering. Zij 
hebben allereerst belang bij een hoger be-
steedbaar inkomen en bij allerlei voorzienin-
gen zoals openbaar vervoer, buurtaktivitei-
ten, enzovoort. Bevordering van dat sociaal 
verkeer door de stimulering van verenigings- 
en andere aktiviteiten, die buiten het betaal-
de cirkuit vallen, zou een goede zaak zijn. 
Werkelijk vernieuwend is het als allerlei vor-
men van vrijwillige arbeid (buitenshuis) door 
een vorm van vergoedingen gestimuleerd en 
ekonomies zichtbaar zouden worden. 
 
Vakbeweging 
Van de vakbeweging mag verwacht worden 
dat zij wat serieuzer uitgaat van de belangen 
van honderdduizenden buiten het cirkuit van 
de betaalde arbeid. Te snel worden bij de 
CAO- onderhandelingen eisen voor werkgele-
genheid en arbeidsomstandigheden als 
wisselgeld gebruikt voor een loonakkoord. 
Te weinig tegendruk werd en wordt geboden 
bij de wildgroei van bijvoorbeeld winstde-
lingsregelingen die de solidariteit ondermij-
nen. Zeer weinig kwantitatieve afspraken zijn 
gemaakt over de plaatsing van langdurig 
werklozen. De bezwaren die worden aange-
voerd, zijn zonder meer te weerleggen. Als er 
gezegd wordt 'ze zijn moeilijk te vinden of te 
plaatsen’, is dat vaak een exkuus voor lui-
heid, beter zoeken dus. In sektoren waar 
sprake is van ‘krapte’ en waar in de CAO 
bijvoorbeeld door de Industriebond is mee-
betaald aan plaatsing van langdurig werklo-
zen, moet dat geld worden ingezet voor 
plaatsing in andere sektoren als zorg, kunst 
en milieu. In veel bonden wordt hiermee niet 
echt kreatief omgegaan. Nog steeds merken 
wij terughoudendheid en vooroordelen bij 
veel kaderleden. Het is hard nodig dat 
bondsbestuurders en kaderleden gesprek-
ken of ontvangsten organiseren met en voor 
groepen uitkeringsgerechtigden. In de ker-
ken bleek dat ook tot betrokkenheid en 
kreativiteit te leiden. Daarin kan de vakbe-
weging toch niet achterblijven. Wellicht ont-
staat er dan ook een aktiever beleid op het 
terrein van de niet-loongebonden uitkerin-
gen, de woonlasten en de buurtverpaupe-
ring. 
 
Geen loon tegen werk 
Persoonlijk ben ik nooit voor allerlei afspra-
ken waarin loon en werk of loon en uitkering 

tegenover elkaar worden geplaatst. Als soli-
dariteit en strijd voor goede uitkeringen of 
werkgelegenheid voortdurend gepaard gaan 
met een geroep vooraf om loonmatiging, 
wordt juist die solidariteit ondergraven. Vrij-
wel niemand staakt voor loonmatiging ten 
gunste van een vage hoop op meer werk of 
iets betere uitkeringen. Werkne(e)m(st)ers 
moeten gewoon de volle loonruimte opeisen 
en die vertalen in daadwerkelijke maatrege-
len die positief en kontroleerbaar wat ople-
veren voor de zwakkeren in de bedrijven of 
samenleving. Daaronder vallen wel degelijk 
ook de grote groepen werkne(e)m(st)ers die 
zelf moeten leven van lonen die het mini-
mum soms nauwelijks overstijgen. 
 
Wandeling tegen Wan-déling, 19 mei 
De FNV heeft besloten in zekere mate mee 
te doen aan de manifestatie “Nederland 
tegen verarming” in Den Haag op 19 mei. 
Het zou goed zijn als die deelname meer 
wordt dan optrommelen van een afgepast 
aantal kaderleden om beleefd ‘acte de pre-
sence’ te geven. Een stevige oproep aan de 
leden en de inzet van veel kaderleden - en 
dan niet alleen de uitkeringsgerechtigde 
leden - kunnen juist nu de broodnodige ba-
sis vormen voor doorbreking van armoede-

beleid en vooroordelen. De vakbeweging 
moet haar kracht inbrengen bij het geza-
menlijke en unieke optreden van kerken en 
uitkeringsgerechtigden. De uitkeringsgerech-
tigden hebben duidelijk belangen die telkens 
uit het zicht dreigen te raken. De kerken 
hebben hun ideële en sociale doelen. Maar 
beide hebben geen echte machtspositie 
tegenover de ekonomiese krachten die de 
oorzaak zijn van 'sociale uitval' en marginali-
sering. De vakbeweging heeft die machtsba-
sis wel en zal die moeten inzetten. Of ze 
moet aksepteren dat we verder op weg gaan 
naar een bedrijvigheid met een steeds hoge-
re produktiviteit, opgebracht door ongezond 
gezonde supermannen. Ik moet er niet aan 
denken. 
 
Ab Harrewijn 
Bedrijfspastor DISK-Amsterdam 
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