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Vrijheidsbeperking en registratie     

Persoonsonderzoek en arbeidsinzet    
Een staat die zijn burgers alleen wil 

beoordelen op hun bruikbaarheid, moet 

veel over hen weten. De registratie over 

het eigen leven keert zich dan altijd 

tegen deze burgers en op den duur 

mogen ze nooit meer weten waar ze 

aan toe zijn. Dit artikel gaat over de 

samenhang tussen persoonsonderzoek 

en arbeidsinzet. 

De staat neemt de middelen in handen 

om mensen de vrijheid te ontnemen 

zelf te kiezen waar ze werken. Een uit-

kering is niet langer een garantie waar-

op je onder bepaalde voorwaarden mag 

rekenen, maar is geworden tot een in-

strument dat zich richt tegen je keuze-

vrijheid. 

 

De staat, de uitkeringsinstellingen en 

de ondernemers krijgen een steeds 

grotere bevoegdheid om over je tijd te 

beschikken. Zij willen daarom steeds 

meer over je weten. 

Dat gebeurt al op de plek waar je werkt. 

Wat eerst als weekenddienst of als 

overwerk werd uitbetaald, wordt nu in 

sommige CAO’s als gewone werktijd 

beschouwd. De zondag als vaste werk-

dag wordt nu al voorgesteld. 

de arbeid(st)er snel weer werk aan te 
nemen. 
De levenswijze van de werklozen moet 
zo veranderd worden, dat ze steeds 
klaar staan voor elke funktie. Het SER-
rapport ”Flexibiliteit van de arbeids-
markt” stelde afgelopen zomer: ”In feite 
behoren de langdurig werklozen nog 
nauwelijks tot de effectieve arbeidsre-
serve, hetgeen tevens betekent dat van 
deze groep vrijwel geen neerwaartse 
loondruk meer uitgaat.” Deze groep 
moet daarom niet afgeschreven wor-
den, maar aangepast. Zij moet gedwon-
gen worden tot her-, om- en bijscholing, 
en die moet toegesneden zijn op de 
vraag van de ondernemers. Op weige-
ring moeten sankties staan. De langdu-
rig werklozen worden zo door het ar-
beidsburo en de uitkeringsinstellingen 
gedwongen mee te dingen naar slecht 
betaald werk. De minimumlonen kun-
nen dan, aldus de SER en ook het VNO, 
verlaagd worden. Als zij toch niet in de 
produktie geplaatst kunnen worden, 
moeten zij gedwongen worden tijdelijk 
werk aan te nemen in de publieke sek-
tor. Voorgesteld wordt dus goedkope 
dwangarbeid voor de staat na selektie 
van degenen die de bedrijven wel willen 

hebben. Door de Tweede Kamer is in-
middels al een voorstel aanvaard, waar-
mee een werkgroep van de Stichting 
van de Arbeid in oktober 1987 kwam. 
Alle langdurig werklozen worden opge-
roepen voor een gesprek of eventueel 
thuis opgezocht. Zij worden gekonfron-
teerd met een nauwgezet persoonson-
derzoek van de kant van de Sociale 
Dienst en van het Bureau voor de Ar-
beidsvoorziening, het vroegere Arbeids-
bureau (maar vanaf 1 juli medebe-
heerd door vakbonden en onderne-
mers). Hun werkervaring en alles wat ze 
aan opleiding hebben, worden geregi-
streerd op een ‘elektroniese stam-
kaart’. Hun motivatie en kapaciteiten 
worden doorgelicht via een beroeps-
keuzetest. Dan wordt voor ieder indivi-
du een ”oplopend activiteitenplan met 
arbeidsinschakeling als einddoel” opge-
steld. leder is verplicht hieraan deel te 
nemen: je staat onder kuratele. 
 
Arbeidsdwang 
De arbeidsdwang van het Jeugdwerkga-
rantieplan wordt in het SER-rapport ten 
voorbeeld gesteld voor wat ook met de 
langdurig werklozen moet gebeuren. 
Door dit plan worden werkloze jongeren 

Tussen 1975 en 1985 waren er veel 
massaontslagen. De ondernemers wil-
den af van veel mensen die vaste rech-
ten aan hun werk ontleenden. De laat-
ste jaren zetten zij en de staatsinstellin-
gen op grote schaal mensen in zonder 
vaste arbeidskontrakten. In de zomer 
van 1986 werkten er meer dan een 
miljoen mensen op basis van allerlei 
soorten ongeregelde kontrakten en van 
hen was meer dan 80 procent vrouw. 
Dat betekent bijna altijd op wisselende 
plekken werken en op tijden die voor 
jou vastgesteld worden. Vooral deze 
nieuwe krachtsverhoudingen waren 
uitgangspunt van het kapitalistiese 
‘herstel’ van de laatste jaren. 
Steeds meer werk wordt uitbesteed aan 
kleine bedrijfjes en aan onderaan-
nemers. Je krijgt daar lagere lonen en je 
moet er harder werken, omdat je alleen 
ingezet wordt waar er veel te doen is. 
De arbeidspools en uitzendburoos heb-
ben eenzelfde betekenis. Arbeid(st)ers 
mogen er geen voordeel van hebben 
dat een ondernemer soms opeens veel 
mensen nodig heeft. ‘Zwart werken’ 
moet dus uitgesloten worden in die 
situatie. Vakbonden worden tot bewa-
kers, wanneer zij afspraken maken over 
de invoering van elektroniese arbeids-
pasjes en van arbeidspools in sektoren 
zoals de haven en de bouw. 
Doel is een grotere uitbuiting. Mensen 
moeten sneller afgeschreven kunnen 
worden, maar ook weer sneller ingezet. 
Er moet vrijuit met mensen geschoven 
kunnen worden. Het idee dat je zelf 
invloed hebt op de richting van je leven, 
moet verdwijnen. Wetten en regels wor-
den veranderd, zodat je je hierop niet 
langer kunt beroepen. Iedereen wordt 
gewantrouwd. Persoonsonderzoek, 
koppeling van gegevensbestanden, 
omkering van de bewijslast, strafrechte-
lijke sankties, arbeidspasjes en de alge-
mene legitimatieplicht: daar is de staat 
geworden tot de staat van de moderne 
arbeidsinzet. 
 
Toenemende kontrole 
De grote werkloosheid moet dienen als 
hefboom tot loondaling, grotere pro-
duktiviteit en meer onzekerheid. Zij 
moet aanzetten tot onderlinge konkur-
rentie. Dat vereist dat de staat de be-
voegdheid heeft mensen te dwingen 
om tegen lage lonen en zonder vaste 
rechten te werken. Volgens de NWW 
kan de bedrijfsvereniging je verplichten 
om je te scholen, om bepaalde vormen 
van onbetaalde arbeid en om alle pas-
sende arbeid aan te nemen - en dat 
wordt heel ruim genomen. De uitkering 
is afhankelijk van je geregistreerde ar-
beidsleven en persoonlijke situatie, en 
gaat meestal snel omlaag. Dat dwingt 

Soms is de arbeidstijdverkorting zo 

geregeld dat je in tijden dat er meer 

produktie is, extra lang moet werken. 

De arbeidstijdverkorting is geworden 

tot een vorm van loonsverlaging: je 

moet harder werken, je krijgt minder 

uitbetaald en vaak heb je minder be-

schikking over je tijd. Het gebeurt wel 

dat er dan ook nog van je wordt ver-

wacht dat je in eigen tijd kursussen 

volgt en je kennis aanpast aan de 

steeds weer nieuwe eisen van de pro-

duktie. 

De produktie wordt zo ingericht dat je 

daarbinnen nooit rust mag hebben. 

Rationalisering houdt vooral in dat je 

strakker gekontroleerd wordt en dat je 

opdracht krijgt telkens daar te zijn waar 

het meest te doen is. De invoering van 

een prestatieloon, zoals onlangs bij 

Smit-Weld in Nijmegen, past daar goed 

bij. De hoogte van je loon hangt af van 

het rapport dat er over je gemaakt 

wordt. Je moet steeds bezig zijn en 

kunt beter zorgen niet af en toe een 

dag ziek te zijn. Wat over jou geregi-

streerd wordt heeft konsekwenties 

voor je loon, en later misschien voor je 

uitkering.  
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gekonfronteerd met afschaffing van de 
RWW en van de mogelijkheid zelf het 
beste werk te zoeken. En helemaal 
moet worden uitgesloten dat je met een 
uitkering je tijd gebruikt zoals je zelf 
verkiest. 
Alle gegevens over werkzoekenden en 
tewerkgestelden worden centraal opge-
slagen in het geautomatiseerde be-
stand van het Centraal Bestuur voor de 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie, in het 
zogeheten PGI-systeem. Alle gegevens: 
hoe je ooit in een bedrijf of als vrijwillig
(st)er gewerkt hebt, je ethniese af-
komst, WAO- en andere uitkeringsgege-
vens, alles krijgt een kode in de PGI-
komputer. En aan de andere kant ook 
daarin de minutieuze eisen van de on-
dernemers, en dan kan er gekombi-
neeerd worden. 
Het Bureau Arbeidsvoorziening kan hen 
vervolgens gaan plaatsen waar ze tijde-
lijk nodig zijn, bijvoorbeeld via het uit-
zendburo START, met behulp van de 
wet Vermeend-Moor of via kommerciéle 
uitzendburoos, waarmee steeds meer 
gegevens uitgewisseld worden. De on-
dernemers behoeven dan bovendien 
geen kosten meer te maken voor of 
risikoos te lopen bij scholing en selek-
tie. 
Tegelijk wil het kapitaal zo weinig moge-
lijk besteden aan de noodzakelijke 
maatschappelijke voorzieningen. Als zij 
er niet aan verdienen, moeten die zo 
karig mogelijk ingericht zijn. Dus geen 
opleidingen meer volgen voor de eigen 
persoonlijke ontplooiing, en niet zo 
maar over de wegen rijden omdat je zelf 
ergens naar toe wilt. Alles moet in geld 
uitgedrukt worden. 

Aan de ene kant wel de arbeidsplicht 
voor iedereen, maar de verzorging van 
kinderen, zieken of hulpbehoevenden 
moet zo min mogelijk kosten. Dat wordt 
mede mogelijk door de aan werklozen 
opgelegde plicht om klussen voor de 
staat op te knappen. Dat zou ook moe-
ten gelden voor groepen die nu geen 
arbeidsplicht kennen. Een recent rap-
port van de Harmonisatieraad voor het 
Welzijnsbeleid oppert om bijstandsvrou-
wen en WAO-ers te verplichten kinderen 
van werkende mensen en bejaarden in 
hun omgeving te verzorgen. 
 
Individualisering als schijn 
Individualisering is nog zo’n bedriegelij-
ke term die een schijnbare band heeft 
met wat veel mensen willen, maar het 
tegengestelde beoogt. De staat wil we-
ten wie je bent en hoe je leeft. De NWW 
maakt duidelijk wat dat betekent. De 
WW was een gegarandeerd percentage 
van je loon, maar de NWW is via de 
Toeslagenwet mede gebaseerd op je 
leefsituatie, zoals altijd al in de Bijstand. 
Individualisering ook in het Jeugdwerk-
garantieplan: de arbeidstijd en beloning 
van de mensen die via dat plan tewerk-
gesteld worden, zijn gebaseerd op de 
persoonlijke woonsituatie, met als uit-
gangspunt de kategorieën van de Bij-
standswet. Tegelijk is die wet zo veran-
derd dat werkloze jongeren niet meer 
mogen kiezen om zelfstandig te wonen. 
De SER heeft voorgesteld om ook het 
minimumloon afhankelijk te maken van 
persoonsonderzoek. Het nivo zou onge-
veer 20 procent moeten zakken, maar 
als je anderen moet onderhouden zou 
je een toeslag bij de Sociale Dienst 

moeten aanvragen. Dat dwingt part-
ners sneller werk aan te nemen, zoals 
nu al duizenden vrouwen allerlei baan-
tjes hebben moeten nemen onder 
slechte en flexibele arbeidsvoorwaar-
den om het gezinsinkomen aan te vul-
len. Het voorstel van de SER loopt on-
getwijfeld vooruit op de geleidelijke 
invoering van de algemene arbeids-
plicht, voor mannen en vrouwen, vanaf 
1990. Want deze algemene individuele 
arbeidsplicht zal zeker inhouden dat 
het huidige karakter van het minimum-
loon zal verdwijnen. Nu is het nivo daar-
van nog gebaseerd op het levensonder-
houd van meerdere personen. Het ka-
pitaal krijgt dan de beschikking over 
een vergroot en flexibel arbeidsver-
mogen, en tegelijk moet iedereen indi-
vidueel tegen een lager loon werken. 
 
Iedereen verdacht 
De bedrijfsverenigingen gaan de gege-
vens over de 3,5 miljoen werkenden en 
werkzoekenden registreren. Het SOFI-
nummer wordt tot middel om gegevens 
tussen alle kontrolerende instanties uit 
te wisselen. Het Arbeidsbureau krijgt 
vergaande rechten om je leven in te 
richten. De Sociale Dienst doet onder-
zoek naar hoe en met welke mensen je 
woont, omdat daarvan de hoogte van 
de uitkeringen afhangt. Het beheer 
over alle persoonsgegevens en de uit-
voering van de dwangmaatregelen is 
niet alleen in handen gelegd van 
staatsinstellingen, maar vooral en 
steeds meer in die van het 
‘georganiseerd bedrijfsleven’. 
Er komen steeds meer en steeds weer 
andere regels en wetten waaraan ie-
dereen zich moet houden. En vervol-
gens worden kontrole en straffen 
scherper en strenger, want de staat 
wantrouwt iedereen. Ervan uitgaande 
dat velen zich niet houden aan de nieu-
we regels ontwerpt hij nieuwe maatre-
gelen in het kader van de bestrijding 
van 'kriminaliteit en fraude', waarvan hij 
zelf oorzaak is. Mensen moeten zich 
als verdachte voelen, bang worden. 
Uitkering, loon en werk moet je gaan 
zien als gunst. Zo zijn de krachtsver-
houdingen de laatste jaren veranderd. 
Je mag niet langer rekenen op het be-
staan van een rechtsstaat die je be-
schermt tegen ondernemers en staats-
instellingen die je leven ongehinderd 
willen sturen. 
 
De Toestand van het Rijk 
Persoonskontrole en pasjes verschij-
nen in een tijd waarin de staat, zoals 
Lubbers ongeveer zei, niet tevreden is 
over zijn onderdanen. Hun gedrag en 
hun verlangens moeten veranderd wor-
den. 
De Stichting ‘Een Kwaad Leven’ heeft 
onlangs de brochure ”De Toestand van 
het Rijk” uitgebracht. De nieuwe opzet 
van de bevolkingsadministratie, het 
europese paspoort, voetbalpasjes, de 
registratie in de gezondheidszorg, de 
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pasjeswet voor buitenlandse mensen 
en de invoering van een algemene legi-
timatieplicht zijn allemaal elementen 
van een maatschappij, waarbinnen 
steeds meer delen van leven onteigend 
worden. 
Steeds minder rechtsbescherming is de 
keerzijde van het opleggen van steeds 
meer plichten, die wijzen naar de af-
schaffing van de vrijheid om te gaan en 
te staan waar je wilt. Over al deze ingre-
pen, de betekenis ervan en het verzet 
van mensen daartegen gaat de brochu-
re. 
 
Willem Oosterbaan 
 
”De Toestand van het Rijk” (81 paginaas) is te 

bestellen via giro 5004003, V.d. Sande, Een 

Kwaad Leven - ƒ 14,50 (inklusief ƒ 4,50 porto). 

Informatie: Postbus 4526, 1009 AM Amsterdam. 
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