Reinventing the Welfare State
Naar aanleiding van de Bijzondere Publicatie nr. 60 ‘Reinventing the Welfare State’ door
het Centraal Plan Bureau (CPB) organiseerde Platform Economos een themabijeenkomst
(juni 2006). Deze avond besprak dr. E. Dijkgraaf het door het CPB uitgegeven rapport. In
dit document is de Nederlandse samenvatting van het rapport van het CPB opgenomen.
Toekomstige ontwikkelingen zetten de Nederlandse verzorgingsstaat onder druk. Door
vergrijzing nemen de collectieve uitgaven aan pensioenen en gezondheidszorg toe.
Tegelijkertijd wordt het moeilijker deze uitgaven te financieren in een wereld waarin
belastinggrondslagen internationaal mobieler worden. Er ontstaat daardoor een financieel
probleem voor de overheid. Het leidt bovendien tot spanning in de samenleving tussen een
groeiende oudere generatie die afhankelijk is van collectief gefinancierde regelingen, en een
kleiner wordende jongere generatie die hiervoor betaalt via belastingen.
Voorts dreigen internationale economische integratie en technologische ontwikkeling de positie
van laaggeschoolden op de arbeidsmarkt te verslechteren. Hierdoor ontstaat ook een groeiende
spanning binnen de werkende generatie, namelijk tussen laaggeschoolde werknemers en de
groep mensen met een goede opleiding die profiteert van internationalisering en technologische
ontwikkeling.
De verzorgingsstaat lijkt bovendien nog onvoldoende aangepast aan recente ontwikkelingen in
de Nederlandse samenleving, zoals de toegenomen heterogeniteit in samenlevingsvormen en
levenslopen, een hoger opleidingsniveau en een gestegen arbeidsparticipatie van vrouwen. Dit
ondermijnt de legitimiteit van de verzorgingsstaat.
Ten slotte werkt de verzorgingsstaat langdurige inactiviteit in de hand, onder meer bij
uitkeringsgerechtigden, oudere werknemers, laagopgeleiden en vrouwen. In het licht van de
toekomstige trends is zo’n hoge inactiviteit in combinatie met ruime overheidsvoorzieningen niet
houdbaar op de lange termijn.
Door de druk op de verzorgingsstaat streeft de Nederlandse overheid naar een vergroting van
de arbeidsdeelname en een verhoging van het kennisniveau van de beroepsbevolking. Dit moet
ervoor zorgen dat het draagvlak voor collectieve voorzieningen wordt verbreed en dat sociale
cohesie in de toekomst gewaarborgd kan blijven. De onderhavige studie onderzoekt hoe
hervormingen in de verzorgingsstaat kunnen bijdragen aan deze doelstellingen. Daarbij wordt
rekening gehouden met zowel de sociale als de economische functies die de instituties van de
verzorgingsstaat in onze samenleving vervullen.
Ontwerp van een efficiënte verzorgingsstaat
Deel I van de studie bevat een analyse van de functies van de verzorgingsstaat. Deze functies
hebben betrekking op drie thema’s: herverdeling tussen mensen, verzekering van
arbeidsmarktrisico’s, en herverdeling over de levenscyclus. De analyse bespreekt welke
toegevoegde waarde de overheid hierin biedt ten behoeve van de maatschappelijke welvaart en
welke verstoringen het beleid teweeg brengt. Daarmee worden de fundamentele dilemma’s
geïllustreerd in het ontwerpen van de verzorgingsstaat. Het biedt tegelijk de mogelijkheid na te
denken over hoe een verzorgingsstaat er idealiter uit zou zien en welke hervormingsopties in het
huidige stelsel aantrekkelijk zijn.

Herverdeling
Mensen verschillen van elkaar. Niet iedereen heeft bijvoorbeeld hetzelfde talent of dezelfde
mogelijkheden zich te ontplooien. Met degenen die kwetsbaar zijn en buiten de arbeidsmarkt
vallen is de samenleving solidair. Herverdeling is dan ook een belangrijke functie van de
verzorgingsstaat. Bij het verkleinen van de inkomensverschillen ontkomt de overheid evenwel
niet aan het dilemma tussen gelijkheid en doelmatigheid. Immers, naarmate
inkomensverschillen kleiner worden, loont het minder voor mensen zich in te spannen en
daarmee een hoger inkomen te verwerven. Ze gaan daardoor minder uren werken, doen minder
hun best om hogerop te komen, investeren minder in hun opleiding en vaardigheden, en kiezen
vaker voor non-participatie. De vraag is hoe de overheid de gewenste herverdeling zo doelmatig
mogelijk organiseert. In hoofdstuk 3 onderzoeken we verschillende instituties, zoals het stelsel
van belastingen en uitkeringen, subsidies, toeslagen, publieke voorzieningen, en instituties die
de loonverdeling gelijker maken. Uit de analyse komt een aantal conclusies naar voren.
Universele regelingen zoals een basisinkomen zijn geen doelmatige vorm van herverdeling. De
reden is dat veel geld wordt gegeven aan mensen die eigenlijk geen inkomensondersteuning
behoeven. De overheid moet daarom de belastingdruk hoog opschroeven, hetgeen met grote
verstoringen gepaard gaat. Het richten van inkomenssteun aan kwetsbare groepen is goedkoper
en daardoor doorgaans efficiënter. Echter, gerichte inkomenssteun creëert grote verstoringen
aan de onderkant van het inkomensgebouw door de armoedeval. Dit verkleint de voordelen van
het richten van inkomenssteun. Het ontwerpen van een stelsel van uitkeringen, belastingen,
subsidies en toeslagen vergt dan ook een zorgvuldige analyse van verstoringen aan zowel de
onderkant van de arbeidsmarkt als voor de midden- en hogere inkomens.
Werkbonussen kunnen de problematiek aan de onderkant van de arbeidsmarkt verzachten en
de werkloosheid verlagen, zonder het inkomen van mensen buiten de arbeidsmarkt direct aan te
tasten. Meer gerichte werkbonussen voor de lage inkomens zijn relatief effectief. Echter, door
het afbouwen van deze bonussen met het inkomen verschuift de marginale wig naar de
middeninkomens. Dit veroorzaakt verstoringen in het arbeidsaanbod.
Individualisering van belastingheffing is gunstig voor het arbeidsaanbod in vergelijking met een
gezinsbelasting. Het individualiseren van sociale uitkeringen is minder aantrekkelijk, omdat
hiermee een nieuwe participatieval zou worden gecreëerd die het arbeidsaanbod van partners
ontmoedigt. Werkbonussen voor de minstverdienende partner in gezinnen kunnen wel
aantrekkelijk zijn voor het arbeidsaanbod. Ook subsidies op activiteiten die complementair zijn
met arbeid, zoals kinderopvang, zijn aantrekkelijk om de verstoringen in het arbeidsaanbod te
verkleinen.
Het minimum loon en het beleid van vakbonden verkleinen de loonverschillen tussen
werknemers. Dit veroorzaakt werkloosheid onder laaggeschoolden. Een alternatief voor het
minimumloon of het egalitaire beleid van vakbonden is fiscale herverdeling of gerichte
belastingverlaging voor werkgevers.
Hervormingen in het systeem van inkomensherverdeling stuiten doorgaans op dilemma’s. Toch
zijn er ook opties die het dilemma tussen gelijkheid en doelmatigheid verzachten. Te denken valt
aan verplichte activering in combinatie met sancties. Deze verkleinen de negatieve prikkels op
de arbeidsparticipatie als gevolg van de armoedeval, zonder de inkomensbescherming voor
werkwilligen aan te tasten. Een dergelijk activeringsbeleid heeft de laatste jaren aan populariteit
gewonnen in veel landen en werpt zijn vruchten af.

Verzekering
Verzekeringen verminderen de onzekerheid in verband met arbeidsmarktrisico’s, zoals
werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Een probleem is echter dat ze nalatig gedrag (moral
hazard) uitlokken. Zo kunnen mensen met een goede verzekering zich minder verantwoordelijk
gaan gedragen of doen ze een te groot en langdurig beroep op de verzekering. Om nalatig
gedrag te verminderen kan de overheid werknemers meer eigen risico laten dragen door lagere
of kortere uitkeringen of door verzekeringen te vervangen door individuele spaarvoorzieningen.
Dergelijke hervormingen gaan evenwel ook met welvaartskosten gepaard. In hoofdstuk 4 staat
dit dilemma centraal. Bij grote risico’s, zoals arbeidsongeschiktheid, zijn de baten van de
verzekering aanzienlijk waardoor sparen minder aantrekkelijk is dan verzekeren. Kleine risico’s
kunnen ook door mensen zelf worden gedragen, zoals bij kortdurende werkloosheid of ziekte.
Gegeven een bepaald niveau van verzekering moet de overheid op zoek naar
verzekeringsvoorwaarden die nalatig gedrag zo goed mogelijk bestrijden. Strenge
toelatingseisen en voorwaarden ten aanzien van zoekactiviteiten of de acceptatie van werk
blijken effectief te zijn. Uitvoerders van sociale verzekeringen moeten voldoende worden
geprikkeld om nalatig gedrag te voorkomen, onder meer via de claimbeoordeling, het monitoren
van cliënten, en de reïntegratie. Zowel publieke uitvoering met adequate prikkels voor
decentrale uitvoerders, als private uitvoering met adequate regulering kan doelmatige zijn. Een
gemengde verantwoordelijkheid kent potentiële nadelen. Een doelmatige uitvoering vereist in elk
geval dat de verantwoordelijkheid voor de verzekering bij slechts één partij ligt, zodat
verzekeringslasten niet kunnen worden afgewenteld.
Activeringsbeleid kan de combinatie van verzekering en arbeidsparticipatie verbeteren. Zo blijkt
dat strenge plichten voor werklozen en sancties tot een significant hogere uitstroom uit de
werkloosheid leiden. Over de effectiviteit van zachtere vormen actief arbeidsmarktbeleid zijn de
empirische bevindingen gemengd. Zo blijkt uit evaluatiestudies dat banenplannen over het
algemeen vooral andere banen verdringen en dat de effectiviteit van scholingsprogramma’s
vaak teleurstellend is. In veel langdurige programma’s ontstaan significante lock-in effecten
omdat mensen niet doorstromen naar regulier werk. Dit suggereert dat niet te veel verwacht
mag worden van activerend beleid. Toch zijn er ook vormen van actief arbeidsmarktbeleid die
gunstiger lijken uit te pakken voor de arbeidsmarkt, zoals hulp bij sollicitaties en
loonkostensubsidies op maat voor langdurig werklozen. Bovendien kan actief
arbeidsmarktbeleid worden ingezet als vorm van sociaal beleid gericht op het meedoen van
kwetsbare groepen in de samenleving, en niet zozeer op de reïntegratie in de private
arbeidsmarkt.
Ontslagbescherming of ontslagkosten kunnen de instroom in sociale verzekeringen
verminderenen bedrijven stimuleren te investeren in menselijk kapitaal. Echter,
ontslagbescherming leidt ook tot maatschappelijke kosten omdat het bedrijven ontmoedigt
nieuwe werknemers aan te stellen. Daardoor verminderen de baanvindkansen voor werklozen
en neemt de werkloosheidsduur toe. Voorts zullen structurele hervormingen in de economie
minder snel tot de noodzakelijke aanpassingen leiden omdat werknemers minder snel van baan
veranderen. Het zijn vooral mannen van middelbare leeftijd die baat hebben bij
ontslagbescherming, terwijl jongeren, vrouwen en immigranten er juist nadeel van ondervinden.
Een belasting op ontslag, bijvoorbeeld via premiedifferentiatie in de werkloosheidswet, lijkt
aantrekkelijker om de instroom in de sociale zekerheid te beperken dan juridische
ontslagbescherming.

Herverdeling over de levensloop
De overheid herverdeelt via de verzorgingsstaat inkomen over de levensloop. Zo zijn de meeste
mensen netto ontvangers van de overheid tijdens hun jonge en oude levensfasen, terwijl ze
netto betalers zijn in de periode daartussen. Schattingen suggereren dat tussen de 60 en 80
procent van alle uitgaven van de verzorgingsstaat bestaat uit herverdeling over de levensloop
naar dezelfde personen. De toegevoegde waarde van deze overheidsbemoeienis vloeit voort uit
kredietbeperkingen die mensen ondervinden op jongere leeftijd, begrensde rationaliteit om voor
later te zorgen, en verstoringen in het spaar- en investeringsgedrag. De overheid kan naast
collectief gefinancierde herverdeling over de levensloop ook op andere manieren met deze
beperkingen omgaan, zoals het bieden van leningen of het opleggen van spaarplicht. In
hoofdstuk 5 onderzoeken we hoe de overheid de keuzes over de levensloop kan beïnvloeden
als het gaat om leven-lang-leren, arbeid en zorg en vervroegde uittreding. Menselijk kapitaal is
de kurk waarop de verzorgingsstaat drijft. Toch is de toegevoegde waarde van
overheidsbemoeienis niet zo duidelijk als het gaat om training van werkenden.
Enige vorm van subsidiëring kan leerkeuzes van werknemers doelmatiger maken, vooral als
progressieve belastingen en genereuze sociale verzekeringen de leerbeslissing verstoren. Ook
minder spaarsubsidies kunnen de leerbeslissing efficiënter maken.
Het faciliëren van de combinatie van arbeid en zorg lijkt van belang om een hoge
arbeidsdeelname van vrouwen te kunnen combineren met een hoge vruchtbaarheid, hoewel niet
duidelijk is of een hoge vruchtbaarheid maatschappelijk wel nastrevenswaardig is. Een hoge
arbeidsparticipatie van jonge moeders vraagt vooral om flexibiliteit op de arbeidsmarkt en goede
faciliteiten voor kinderopvang. Verlofsubsidies gaan ten koste van het aantal gewerkte uren.
De arbeidsdeelname van ouderen zal in de toekomst vermoedelijk stijgen door recente
hervorming in VUT en prepensioen. Echter, werknemers kunnen nog altijd fiscaal gefacilieerd
vermogen opbouwen voor hun oude dag en deze benutten voor vervroegde uittreding.
Bovendien is de arbeidsmarkt voor ouderen rigide door relatief langdurige arbeidsgerelateerde
uitkeringen en een strikte ontslagbescherming. Om de arbeidsdeelname van ouderen te
vergroten kunnen fiscale faciliteiten voor de opbouw van pensioen worden versoberd, de duur
van de werkloosheidsverzekering worden beperkt, en ontslagbescherming voor ouderen worden
versoepeld. Dit kan in de toekomst demotie vergemakkelijken, investeringen in kennis
bevorderen, deeltijdpensioen stimuleren en de effectieve pensioenleeftijd verhogen.
Opties voor meer arbeidsparticipatie
Kwantitatieve modelanalyses van concrete beleidshervormingen worden gebruikt om kansrijke
hervormingsopties te identificeren die de kwaliteit en de kwantiteit van de arbeidsdeelname
vergroten. We gaan daarbij ook in op de maatschappelijke kosten en baten vanuit een breder
welvaartsperspectief en presenteren de effecten op de inkomensverdeling. We vatten hieronder
de kansrijke en minder kansrijke hervormingsopties samen in drie clusters: de
arbeidsparticipatie van vrouwen, de werkgelegenheid onder laaggeschoolden, en de
arbeidsdeelname van uitkeringsgerechtigden.
Arbeidsparticipatie vrouwen
Hoewel de arbeidsparticipatie van Nederlandse vrouwen (afgemeten in aantal personen) groter
is dan in veel andere landen, werken Nederlandse vrouwen relatief vaak in deeltijd. Daardoor is
de arbeidsdeelname gemeten in gewerkte uren relatief laag. Om het aantal gewerkte uren te
vergroten kan een aantal maatregelen worden overwogen.

Kansrijk
• Het afschaffen van de heffingskorting voor niet-werkende partners vergroot het
inkomensverschil tussen alleenverdieners en tweeverdieners. Dit is een impuls voor
nietwerkende partners om de arbeidsmarkt te betreden.
• Subsidies die de ouderbijdrage voor kinderopvang verlagen zijn relatief doelmatig om de
arbeidsdeelname van ouders met jonge kinderen te stimuleren, zowel in uren als in
personen. De reikwijdte van dit instrument is evenwel beperkt.
• De aanvullende combinatiekorting (een belastingkorting voor tweeverdieners met
kinderen) is gunstig voor de arbeidsparticipatie van minstverdienende partners. Het is
minder effectief om het aantal gewerkte uren te vergroten dan een subsidie op
kinderopvangkosten.
• Fiscalisering van de AOW-premie kan bijdragen aan een vergroting van het
arbeidsaanbod voor zover reeds opgebouwde pensioenen zwaarder worden belast en de
belastingdruk op jonge generaties wordt verminderd. Op lange termijn is het effect
beperkt.
• Beperking van de hypotheekrenteaftrek leidt op lange termijn tot een lichte toename van
de prikkels voor de arbeidsdeelname indien met de opbrengst de belastingtarieven
worden verlaagd.
• Versoepeling van het ontslagrecht vergroot de kans op het vinden van werk en
vergemakkelijkt de transitie tussen werk en zorg. Dit is gunstig voor de
arbeidsmarktpositie van vrouwen en jongeren.
Minder kansrijk
• Een vlaktaks in Box 1 van de inkomstenbelasting zal de arbeidsdeelname van vrouwen
ontmoedigen indien de marginale belastingdruk op deeltijdbanen stijgt. Alleen een
vlaktaks met een voldoende laag tarief vergroot de arbeidsdeelname. Deze gaat wel
gepaard met een denivellering van inkomens.
• Het inkomensafhankelijk maken van de kinderbijslag heeft geen gunstige effecten voor
het arbeidsaanbod, ondanks dat de belastingtarieven omlaag gaan.
• Subsidies voor ouderschapsverlof kunnen de arbeidsparticipatie in personen vergroten,
maar verlagen het aantal gewerkte uren.
Arbeidsdeelname laaggeschoolden
De werkloosheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt is relatief hoog. Dit probleem kan in de
toekomst verergeren als gevolg van globalisering en technologische verandering. Dit maakt het
urgenter om iets aan deze problematiek te doen.
Kansrijk
• Een (inkomensafhankelijke) arbeidskorting (een belastingkorting die wordt verstrekt aan
mensen met een baan) vergroot het verschil tussen loon en uitkering en vermindert de
werkloosheid aan de onderkant. Het nadeel is dat het arbeidsaanbod van hoger
opgeleiden afneemt en dat mensen minder bereid zijn zich te scholen.
• Loonkostensubsidies leiden tot meer banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt,
hoewel ze minder effectief zijn dan een arbeidskorting voor de werknemer.
• Verlaging van het wettelijk minimum loon vergroot de werkgelegenheid aan de onderkant
van de arbeidsmarkt. Door tegelijk een inkomensafhankelijke arbeidskorting in te voeren,
kan het netto loon voor mensen met het minimum loon op peil blijven.
• Subsidies voor bedrijven die langdurig werklozen aannemen zijn een gerichte manier om
werkgelegenheid voor deze kwetsbare groep te vergroten. De reikwijdte van dit
instrument is evenwel beperkt.

Minder kansrijk
• Een geïndividualiseerd basisinkomen is een dure vorm van herverdeling. Weliswaar
wordt de armoedeval kleiner door het schrappen van inkomensafhankelijke regelingen,
waardoor de werkloosheid daalt; maar er is een vlaktakstarief van 53,5 procent nodig om
een basisinkomen op het niveau van het huidige sociaal minimum te financieren.
Modelsimulaties wijzen uit dat de werkgelegenheid hierdoor met bijna 4 procent daalt.
• Ervaringen met scholingsprogramma’s van werkloze volwassenen suggereren een laag
maatschappelijk rendement.
Activering van uitkeringsgerechtigden
Nederland kent een relatief hoog aantal mensen met een sociale uitkering. Dit kan worden
bestreden door een aantal maatregelen.
Kansrijk
• Een groter eigen risico in sociale verzekeringen - bijvoorbeeld via de introductie van
wachtdagen of spaarelementen - vergroot de prikkels ter voorkoming van misbruik en
versnelt de uitstroom naar werk.
• Strenge plichten ten aanzien van zoekgedrag en reïntegratie versnellen de terugkeer van
uitkering naar werk. Bovendien schrikt het werkenden af om in de sociale verzekering te
stromen.
• Sancties en intensief monitoren dragen bij aan het verkleinen van misbruik en stimuleren
de uitstroom uit sociale verzekeringen. Ze maken een goede verzekering beter
combineerbaar met prikkels voor arbeidsdeelname.
• Adequate prikkels voor uitvoeringsorganisaties - bijvoorbeeld door financiële
verantwoordelijkheid, concurrentie en sturing op output indicatoren - zijn essentieel.
• Versoepeling van ontslagbescherming vergroot de kans voor werklozen op het vinden
van een nieuwe baan, maar leidt vaker tot werkloosheid. Een flexibelere arbeidsmarkt
heeft een neutraal tot negatief effect op de omvang van de werkloosheid.
Minder kansrijk
• Sparen is minder efficiënt dan verzekeren als het gaat om grote risico’s, zoals langdurige
arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.
• Het creëren van publieke banen voor laaggeschoolden leidt niet of nauwelijks tot meer
werkgelegenheid, maar vooral tot substitutie van private naar publieke banen.
• De financiële verantwoordelijkheid voor sociale verzekeringen moet niet worden verdeeld
over verschillende partijen, zoals bij het cappuccino model gebeurt (waarbij gedeelde
verantwoordelijkheid geld voor de overheid, sociale partners en het individu).
De toekomst van de Nederlandse verzorgingsstaat
Deel II van de studie analyseert de toekomst van de Nederlandse verzorgingsstaat. Vanuit
verschillende maatschappelijke voorkeuren ten aanzien van de belangrijkste dilemma’s worden
drie alomvattende toekomstrichtingen geschetst. Deze beogen de arbeidsmarktprestaties in
Nederland te verbeteren. Ze dragen de namen: GERICHTE VERZORGINGSSTAAT,
UNIVERSELE VERZORGINGSSTAAT en DECENTRALE VERZORGINGSSTAAT. Hoofdstuk 7
bespreekt de arbeidsmarkt- en inkomenseffecten van een concrete invulling van elk van deze
drie prototype hervormingsrichtingen. Voor elke verzorgingsstaat analyseren we in hoofdstuk 8
ook de robuustheid voor schokken in immigratie, economische integratie en technologische
ontwikkeling.

Gerichte verzorgingsstaat
De GERICHTE VERZORGINGSSTAAT kenmerkt zich door een flexibele arbeidsmarkt en meer
individuele verantwoordelijkheden. De overheid treedt terug in de sociale zekerheid.
Voorzieningen voor de middengroepen worden teruggeschroefd. Solidariteit met de zwakste in
de samenleving blijft gehandhaafd door middel van een gegarandeerd sociaal minimum en
gerichte inkomensondersteuning.
Een concreet hervormingspakket langs de lijn van de GERICHTE VERZORGINGSSTAAT
omvat een beperkte verlaging van sociale uitkeringen en het wettelijk minimum loon. In het
belastingstelsel worden generieke kortingen verlaagd en vervangt een vlaktaks van 27 procent
de huidige oplopende tariefstructuur in Box 1. Inkomensondersteuning voor de laagste inkomens
wordt snel afgebouwd met het inkomen. Ontslag wordt eenvoudiger. Er worden financiële
prikkels in de werkloosheidswet geïntroduceerd in de vorm van premiedifferentiatie. De
levensloopregeling is een kapstok voor institutionele hervormingen waarmee de overheid
subsidies inruilt voor een individuele spaarfaciliteit, bijvoorbeeld voor verlof, kinderopvang,
scholing, het (vroeg)pensioen en aanvullingen op de versoberde sociale verzekeringen.
De GERICHTE VERZORGINGSSTAAT gaat gepaard met betere arbeidsmarktprestaties. De
prikkels voor arbeidsdeelname worden groter en de flexibele arbeidsmarkt integreert ouderen,
jongeren, vrouwen en allochtonen gemakkelijker. De werkgelegenheid onder laaggeschoolden
in de markt neemt toe en de werkloosheidsduur neemt af. Volgens modelsimulaties resulteert
een groei van de werkgelegenheid op lange termijn met 6,25 procent. De participatiegraad van
vrouwen neemt met 9 procent toe. Mensen worden geprikkeld tot scholing waardoor de kwaliteit
van de beroepsbevolking stijgt. De werkloosheid onder laaggeschoolden daalt met 8,25
procentpunt ten opzichte van het basisscenario. De arbeidsmarktprestaties komen hiermee in de
richting van Angelsaksisch georiënteerde landen. Toch is de inkomensongelijkheid geringer dan
in die landen en blijft het aantal gewerkte uren per werknemer aanzienlijk lager.
De relatief kleine GERICHTE VERZORGINGSSTAAT past bij een geïndividualiseerde en
heterogene samenleving. De instituties stellen eigen verantwoordelijkheid voorop en
benadrukken het belang van keuzevrijheid. De ongelijkheid en onzekerheid nemen toe, maar
voor de zwakkeren in de samenleving biedt de overheid een sociaal vangnet. De GERICHTE
VERZORGINGSSTAAT is relatief robuust voor schokken in de internationale omgeving, zoals
immigratie, economische integratie en technologische vernieuwing. Het grootste risico is dat er
een groep permanente achterblijvers ontstaat die de armoedeval niet kan ontsnappen en
langdurig afhankelijk blijft van sociale voorzieningen.
Universele verzorgingsstaat
Ook in de UNIVERSELE VERZORGINGSSTAAT is flexibilisering van de arbeidsmarkt
belangrijk. Het wordt hier gecombineerd met publieke herverdeling en collectieve regelingen
tegen arbeidsmarktrisico’s en liquiditeitsrisico’s. Om te voorkomen dat dit een verlammende
uitwerking heeft op de arbeidsdeelname en om de relatief grote verzorgingsstaat betaalbaar te
houden, is een effectieve en strenge overheid nodig die investeert, stimuleert en slagvaardige
uitvoeringsorganisaties heeft met de juiste prikkels om mensen te activeren.
Een pakket maatregelen dat de UNIVERSELE VERZORGINGSSTAAT karakteriseert omvat
onder meer een verdere individualisering van belastingheffing. Voorzieningen voor kinderopvang
en scholing worden extra publiek ondersteund. Voor inactieven zijn er strenge verplichtingen
voor het ontvangen van een uitkering en forse sancties in geval van niet-naleving. Privileges
voor ouderen, bijvoorbeeld ten aanzien van gesubsidieerd sparen voor vervroegde uittreding,

worden versoberd en langdurige inactiviteit wordt actief bestreden. De verzorgingsstaat wordt
eerder groter dan kleiner maar intensiveringen staan in het teken van participatie.
De UNIVERSELE VERZORGINGSSTAAT pakt gunstig uit voor de arbeidsmarkt. De
participatiegraad van vrouwen stijgt met 14,5 procent terwijl ook de arbeidsdeelname van
ouderen
toeneemt.
Laaggeschoolden
worden
geïntegreerd
via
publieke
werkgelegenheidsprojecten en subsidies. Simulaties laten zien dat in de UNIVERSELE
VERZORGINGSSTAAT de totale werkgelegenheid in arbeidsjaren met circa 3 procent
toeneemt, vooral door de groei in de arbeidsdeelname van vrouwen. De werkloosheid onder
laaggeschoolden daalt met 4,25 procentpunt terwijl de gemiddelde werkloosheidsduur afneemt.
De UNIVERSELE VERZORGINGSSTAAT brengt de arbeidsmarktprestaties meer in de richting
van de Scandinavische landen. Het aantal gewerkte uren per werknemer blijft echter nog wat
achter bij die landen.
De UNIVERSELE VERZORGINGSSTAAT past bij een relatief homogene samenleving met een
goed opgeleide beroepsbevolking en een slagvaardige en strenge overheid. Emancipatie en
participatie zijn belangrijke beleidsprioriteiten. Behoud van solidariteit wordt wel uitgeruild tegen
privacy, minder keuzevrijheid en minder privileges voor ouderen en alleenverdieners; en behoud
van een goede verzekering wordt uitgeruild tegen een meer flexibele arbeidsmarkt. De
UNIVERSELE VERZORGINGSSTAAT is redelijk bestand tegen een toenemende economische
integratie, maar kwetsbaar voor immigratie van laaggeschoolden.
Decentrale verzorgingsstaat
In de DECENTRALE VERZORGINGSSTAAT doet de overheid een stap terug als het gaat om
inkomensherverdeling en sociale verzekering. Decentrale collectiviteiten nemen deze rol
gedeeltelijk over. De collectiviteiten benutten schaalvoordelen en bieden collectieve
bescherming voor hun leden. Er ontstaan groepen die verschillende voorzieningenniveaus
kennen. De overheid waarborgt het bestaansminimum en bekommert zich om degenen die niet
beschermd zijn door decentrale collectiviteiten.
Een hervormingspakket lans de lijn van de DECENTRALE VERZORGINGSSTAAT kenmerkt
zich door een kleinere overheidsrol in herverdeling en verzekering. Uitkeringen gaan omlaag en
het belastingstelsel wordt minder progressief. Collectiviteiten proberen dit te repareren door de
loonverdeling gelijker te maken. Zij krijgen bovendien de exclusieve verantwoordelijkheid voor
sociale verzekeringen. Dit biedt een prikkel om groepsleden te activeren en ouderen langer aan
het werk te houden. De mobiliteit tussen collectiviteiten is beperkt en ontslagbescherming
stringent. De overheid probeert buitenstaanders te integreren in de arbeidsmarkt door middel
van loonkostensubsidies.
De arbeidsmarktprestaties zullen door de DECENTRALE VERZORGINGSSTAAT verbeteren,
vooral door de stijging in het arbeidsaanbod van mannen. De arbeidsmarktkansen voor
laaggeschoolden verbeteren als gevolg van de loonkostensubsidies, hoewel looncompressie dit
effect verkleint. Volgens simulaties groeit de werkgelegenheid met circa 2,5 procent. De
werkloosheid onder laaggeschoolden neemt af met 1,75 procentpunt. Hoewel de
arbeidsmarktprestaties verbeteren, zijn de effecten kleiner dan bij de andere verzorgingsstaten.
Sommige voordelen van de DECENTRALE VERZORGINGSSTAAT zijn evenwel niet
gekwantificeerd, zoals de mogelijk efficiënte uitvoering van de sociale zekerheid in decentrale
collectiviteiten (met exclusieve financiële verantwoordelijkheid) en de voordelen van lange
termijn relaties op de arbeidsmarkt.

De DECENTRALE VERZORGINGSSTAAT past in een wereld waarin langdurige arbeidsrelaties
tussen werknemers en werkgevers en een grote mate van interne flexibiliteit een goed klimaat
scheppen voor investeringen in kennis en innovatie. Het biedt ruimte voor diversiteit tussen
groepen werknemers. Een probleem met de DECENTRALE VERZORGINGSSTAAT is dat de
beperkte mobiliteit tussen groepen het aanpassingsvermogen van de economie belemmert en
dat de integratie van buitenstaanders in de arbeidsmarkt wordt bemoeilijkt. Dit is ongunstig voor
werklozen, jongeren, immigranten en herintredende vrouwen. Het maakt de DECENTRALE
VERZORGINGSSTAAT bovendien kwetsbaar voor schokken in immigratie, technologie en
economische integratie.
Conclusie
Diverse hervormingen in de Nederlandse verzorgingsstaat kunnen de kwaliteit en de kwantiteit
van de arbeidsdeelname vergroten. Prikkelen doet echter pijn. Telkens moeten er daarom
keuzes worden gemaakt. Welk toekomstbeeld het meest wenselijk is voor Nederland is
afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen in onze samenleving en de maatschappelijke
prioriteiten die worden gesteld. Deze studie beoogt die keuzes te verhelderen.

