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Voorwoord

De eerste zin van het Plan van de Arbeid uit 1935 stelt het 
doel ervan: aan het Nederlandse volk bestaanszekerheid bij 
een behoorlijk levenspeil verschaffen. Ook toen krabbelde 
het land op uit een diepe depressie en als we de taal van toen 
weer eens herlezen valt een sterke analogie op: “Wanneer 
iets duidelijk is geworden in de laatste jaren, dan is het wel, 
dat de tegenwoordige maatschappij aan grote groepen van 
haar leden geen bestaanszekerheid biedt. Wat zijn de voor-
uitzichten van de werklozen bij stijgende werkloosheid en 
stijgende begrotingskosten? Leven niet duizenden nog wer-
kende arbeiders in vrees voor ontslag? Kan de boer rekenen 
op een behoorlijk inkomen uit zijn arbeid? De handel ver-
schrompelt, hoewel het aantal handelaren nog toeneemt. De 
jongere, die nog een plaats vindt in fabriek, werkplaats of 
kantoor, de jongere, die op het land werkt of die studeert, 
hij vindt geen levensbasis. Misschien leert hij in enkele jaren 
een vak, en wordt dan uitgeworpen – overbodig. En ook de 
kleine bezitter, die misschien met veel opofferingen zijn be-
zit heeft verworven, en menige ondernemer voelt de grond 
onder de voeten wegzinken.” 

We weten dat de situatie toen en nu in allerlei opzichten 
verschilt. De meer nationale schaal van de arbeidsmarkt, het 
gebrek aan sociale zekerheid toen, de digitalisering en de 
op komst zijnde robotisering, de wereld is ingrijpend ver-
anderd in ruim tachtig jaar. En toch resoneert de spanning 
uit die tekst ook weer in onze tijd. Al die flexibele banen, 
waarvoor geen ontslagrecht geldt. De zelfstandige, zoals 
de boer hierboven, die met zijn arbeid te weinig verdient. 
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En ook de handel, die niet meer in de winkel maar op het 
internet plaatsvindt, heeft grote gevolgen voor de arbeids-
markt; vraag dat maar aan de mensen die bij V&D werkten. 
Het Plan was het eerste rapport van de Wiardi Beckman 
Stichting. Hein Vos, die het met Jan Tinbergen schreef, was 
de eerste directeur van het in 1934 door het partijcongres 
van de SDAP opgerichte wetenschappelijk bureau. Het be-
langrijkste kenmerk van het plan is dat het uitgaat van lei-
dende gedachten, van ideologie en maatschappijverandering, 
maar dat het vervolgens overgaat naar het opstellen van con-
creet uitvoerbare plannen. 

Daarmee werd een traditie in gang gezet die de WBS 
heeft voortgezet met de publicatie van  De weg naar vrij-
heid (1951), een actualisatie van Het Plan van de Arbeid, en Om 
de kwaliteit van het bestaan  (1963), een rapport voor de pe-
riode na de wederopbouw. Daarna begaf de WBS zich op 
bredere terreinen, zonder arbeid uit het oog te verliezen. 
Steeds rekening houdend met de actuele politieke en sociaal-
economische situatie.

Het boek dat voor u ligt heeft niet de pretentie een nieuw 
Plan te zijn. Het vertelt hoe vanaf het begin van de vorige 
eeuw het werkgelegenheidsbeleid van SDAP en PvdA is ge-
evolueerd. Dat doet het door dit beleid, zoals SDAP en PvdA 
dit hebben bepleit in rapporten en programma’s en uitge-
voerd tijdens deelname aan regeringen, te analyseren aan de 
hand van objectieve criteria. Het doel is lessen te trekken 
uit honderd jaar werkgelegenheidsbeleid van de sociaal-de-
mocratie. Het boek beschrijft niet alleen geschiedenis, maar 
trekt lessen die niet alleen nu, maar ook in de toekomst re-
levant zijn.

Vandaag staan we voor eenzelfde opdracht als toen. Hoe 
kan kwalitatief goede arbeid de levens van mensen verbe-
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teren en zo bijdragen aan een sociaal rechtvaardige samen-
leving? De feitelijke plannen zullen misschien een andere 
vorm krijgen, maar de uitgangspunten blijven hetzelfde. Ik 
zeg het mijn voorganger Hein Vos na: “Samen op. De hand 
aan de ploeg. Voor het Plan van de Arbeid.” 

Klara Boonstra

Directeur Wiardi Beckman Stichting
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Voorbeschouwing

Sinds haar ontstaan heeft de sociaal-democratie geworsteld 
met het begrip arbeid. Ondanks prachtige plannen van zo-
wel SDAP als PvdA is een effectief werkgelegenheidsbeleid 
steeds een zorgenkind geweest. Voor mij was alleen dat al 
een reden om te onderzoeken hoe de sociaal-democratie de 
afgelopen honderd jaar de werkloosheid wilde bestrijden. 
Maar er waren meer aanleidingen.

Ik ben opgegroeid in het dorpje Willemsoord in de 
Kop van Overijssel, dat in 1820 door de Maatschappij van 
Weldadigheid werd gesticht als een van de zogenaamde vrije 
koloniën1. Hierin werden werkzoekenden ondergebracht 
met als doel een eigen zelfstandig bestaan op te bouwen. 
Mijn voorouders zijn destijds in een dergelijke kolonie ge-
plaatst. De activiteit van deze maatschappij mag worden ge-
zien als een van de grootste werkgelegenheidsprojecten van 
de afgelopen tweehonderd jaar. Weinigen weten daarvan. 
Wel bekend is Veenhuizen, maar dat was geen vrije kolo-
nie. Daarin werden personen geplaatst die ‘niet wilden deu-
gen’: bedelaars, daklozen enzovoort. Veenhuizen leek meer 
op een strafkolonie en trekt daarom thans vooral de aan-
dacht. Zie bijvoorbeeld het boeiende boek Het Pauperparadijs 
van Suzanna Jansen, dat zich vanwege de dramatiek zelfs 
leende voor een theaterproductie2. Mijn interesse betrof de 
vrije koloniën. Uren kon ik zoekbrengen tijdens mijn eer-
ste banen in de archieven van de gemeenten Steenwijk en 

1 Zie de interessante dissertatie: C.A. Kloosterhuis , De bevolking van de vrije 
koloniën der Maatschappij van Weldadigheid, De Walburg Pers, Zutphen, 1981.
2 S. Jansen, Het Pauperparadijs. Balans, Amsterdam, 2008.
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Steenwijkerwold. Opmerkelijk genoeg vond ik in die archie-
ven geen verwijzingen van SDAP en de Maatschappij van 
Weldadigheid naar elkaar. Tijdens het schrijven van dit boek 
heb ik ze ook niet gevonden. 

Mijn interesse voor werkgelegenheid was ook gewekt 
doordat tijdens de wederopbouw in de jaren vijftig nog ar-
moede heerste en velen uit mijn dorp elke week afreisden 
naar het Westen omdat daar werk te vinden was. Vanwege 
die belangstelling begon ik stukken in de kranten te lezen 
over economie. Vooral de columns van Prof. Pen in Het 
Parool deden mij besluiten economie te gaan studeren aan de 
Rijksuniversiteit van Groningen. Ik wilde meewerken aan 
het verhogen van de welvaart en de werkgelegenheid. Na en-
kele jaren wetenschappelijk onderzoek te hebben gedaan bij 
het Nederlands Economisch Instituut te Rotterdam ging ik 
er geregeld over schrijven in mijn wekelijkse commentaar als 
hoofdredacteur van het economenblad Economisch Statistische 
Berichten. Maar werken aan werkgelegenheid trok me uit-
eindelijk meer dan erover schrijven. Ik vond een baan bij 
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij het 
Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening, waar ik 
als hoofd van een hoofdafdeling verantwoordelijk werd voor 
de voorbereiding van het Nederlandse arbeidsmarktbeleid. 

Kort na mijn afstuderen wilde ik promoveren op het 
economisch beleid van SDAP en PvdA. Ik schreef daarover 
twee lijvige rapporten, maar daar bleef het bij. Andere in-
teresses en mijn gezin kregen prioriteit. Vele jaren daarna, 
in 2015, kwam ik tijdens het opruimen die rapporten weer 
tegen. Ik zond ze naar Monika Sie Dhian Ho, toen directeur 
van de Wiardi Beckman Stichting (WBS). Zij nodigde mij 
uit als research-fellow van de WBS gebruikmakend van die 
rapporten een boek te schrijven, maar me wel te concentre-
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ren op één specifiek onderwerp. Dat onderwerp was snel 
gevonden: werkgelegenheid. En het resultaat ligt hier.

Bij het schrijven van dit boek heb ik geput uit mijn jaren-
lange ervaring bij het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en bij Arbeidsvoorziening. Aangezien niet 
alles in mijn geheugen bewaard is gebleven en ik een periode 
heb beschreven van ver terug, moest ik een selectie maken 
van te gebruiken boeken, rapporten en andere bronnen. 
Mijn keuzes heb ik in de vorm van concepthoofdstukken van 
dit boek voorgelegd aan deskundigen. Dat leidde tot nuttige 
gesprekken en opbouwende commentaren. Naast Monika 
Sie Dhian Ho wil ik in alfabetische volgorde noemen: Broer 
Akkerboom, Paul de Beer, Ronald van Bekkum, Joop van 
den Berg, Max van den Berg, Wimar Bolhuis, Saskia den 
Broeder, Mariëtte Hamer, Henk Hartveld, Hans Kamps, 
Jaap de Koning, Bram Peper, Jan Pronk, Marc Roscam 
Abbing, Klaas de Vries en Jan van Zijl. Bij mijn dankbetui-
ging moet ik ook nog Willem Drees sr., Willem Drees jr., 
Gerard Nederhorst en Jan Tinbergen vermelden. Met hen 
heb ik in de jaren zeventig zinvolle gesprekken gevoerd over 
het economisch beleid van SDAP en PvdA waarvan ik in dit 
boek gebruik heb gemaakt.

Al deze personen dragen uiteraard geen verantwoorde-
lijkheid voor het eindresultaat. De inhoud van wat u nu gaat 
lezen, komt geheel voor mijn rekening.

Leen Hoffman
Den Haag, februari 2017 
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Deel I. Waar is Arbeid gebleven?

1. Inleiding

Hoe is het mogelijk dat in een rijk land als Nederland de 
werkloosheid hoog is? Wat heeft de sociaal-democratie daar-
tegen ondernomen? Ongetwijfeld heel veel, maar toch met 
onvoldoende resultaat. In dit boek wordt aangegeven wat 
SDAP en PvdA hebben gedaan tegen de werkloosheid. De 
inzet van beide partijen was groot, maar niet altijd succes-
vol. De inzet van de SDAP nam in het begin van de twin-
tigste eeuw geleidelijk toe met als hoogtepunt Het Plan van 
de Arbeid in 1935, maar de SDAP droeg, met uitzondering 
van een korte periode in 1939/1940, geen regeringsverant-
woordelijkheid en kon dus weinig uitrichten. Na de Tweede 
Wereldoorlog werkte de PvdA intensief mee aan de weder-
opbouw. De werkloosheid was toen laag (circa 2 procent). 
Vanaf de jaren negentig verloor de PvdA echter het zicht op 
een effectieve werkloosheidsbestrijding. Tijdens de banken-
crisis van 2008 nam de werkloosheid toe tot 8,3 procent in 
2013 en daarna nam ze nauwelijks af. Helaas moet worden 
geconstateerd dat wat betreft de werkloosheidsbestrijding 
de sociaal-democratie thans terug is bij af. Hoe kon dat ge-
beuren, waar is Arbeid gebleven en hoe vindt de sociaal-de-
mocratie haar terug? 

Dit boek wil antwoord geven op deze vragen door een ana-
lyse te maken van honderd jaar sociaal-democratisch werk-
gelegenheidsbeleid. Deel I, Waar is Arbeid gebleven? is een 
inleiding op de volgende delen waarin het beleid van SDAP 
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en PvdA wordt geanalyseerd. Ze is tevens de opmaat voor 
het laatste deel met conclusies en aanbevelingen over hoe 
Arbeid kan worden teruggevonden.

Deel I is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 geeft een 
korte beschouwing over het begrip Arbeid, hoofdstuk 3 be-
schrijft wat onder werkgelegenheidsbeleid wordt verstaan, 
hoofdstuk 4 behandelt de wijze waarop het werkgelegen-
heidsbeleid in dit boek wordt geanalyseerd en hoofdstuk 5 
geeft inzicht in de opbouw van het boek.

2. Het begrip Arbeid

Arbeid is altijd een hoofdingrediënt geweest van het socia-
lisme. Bij Marx speelde arbeid, als tegenhanger van kapitaal, 
een essentiële rol. Maar ook vóór hem vond de mens, bewust 
of onbewust, arbeid al belangrijk. Onze verre voorouders 
gebruikten haar om aan voedsel te komen en bouwden er 
een simpel onderdak mee. Zoals thans in de dierenwereld, 
waarin vogels met arbeid hun nestje bouwen en hun kind-
jes van voedsel voorzien. Geleidelijk aan maakte de mens 
gebruik van steeds ingewikkelder gereedschappen ter ver-
sterking van en aanvulling op arbeid. Er werd uiteindelijk 
kapitaal gevormd dat niet automatisch meer was verbonden 
aan arbeid. Thans bestaat er een vrijwel volledige scheiding 
van kapitaal en arbeid. Alleen in het midden- en kleinbedrijf 
bestaan nog ondernemers die zowel eigenaar zijn van hun 
kapitaal als van hun arbeid. Arbeiders stellen hun arbeid ter 
beschikking van kapitaal en dat gaat niet vanzelf. Arbeid en 
kapitaal zijn niet meer automatisch voldoende op elkaar af-
gestemd, zoals bij onze verre voorouders. Zonder een goede 
beroepsopleiding is het moeilijk werk te vinden. De arbeids-
markt kan zowel tekorten als overschotten vertonen.


