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8 oktober Amsterdam - Naar een strijdbare vakbeweging        
Gaten in het Deltaplan   
De aftrap van Johan Stekelenburg als voorzitter van de FNV was recht vooruit. ”Het 

plan dat werkt, Deltaplan tegen de werkloosheid” werd - midden juni - gelanceerd 

onder het heersende motto ”aanvallen!”. Het plan past bij de leus die de FNV de 

komende tijd centraal wil stellen: ”Het kan anders, beter”. De werkgevers zorgden 

meteen voor spelbederf. Binnen enkele dagen wezen zij het plan resoluut van de 

hand. De reaktie van de regering was zeer lauw. Zo heeft de FNV in elk geval kunnen 

aantonen dat deze partijen niets aan de werkloosheid willen doen. Maar is het plan 

zelf wel zo offensief en zo grootscheeps als het heet te zijn? Een genuanceerde kri-

tiek.  

wil men de ekonomie arbeidsintensie-
ver maken. ATV en ADV konden daaren-
tegen gebaseerd worden op de vruch-
ten van een kapitaalsintensieve pro-
duktie en de ruimte van een stijgende 
arbeidsproduktivteit. 
 
Minimumloon op de helling 
Ook op een tweede punt zijn de redene-
ringen behoorlijk opgeschoven. Deze 
keer in de richting van de werkgevers. 
Het plan is een tegemoetkoming aan de 
eeuwenoude ideologie van de werkge-
vers dat te hoge loonkosten de voor-
naamste oorzaak zijn van de werkloos-
heid. Een jaar of tien houdt de neder-
landse vakbeweging het nu al bij een 
loonmatiging die haar gelijke in Europa 
nauwelijks kent. Toch is het saldo van 
de werkloosheid in deze tijd verdubbeld 
en de werkgelegenheid onvoldoende 
gestegen. De FNV-leiding gaat echter 
onverdroten verder. Zij geeft nu ook toe 
dat een lager brutoloon (premie-
vrijstelling) voor de mensen op en even 
boven het minimumloon leidt tot meer 
werkgelegenheid. 
Mijn tweede algemene bezwaar tegen 
het Deltaplan is dan ook dat men zo 
voorstellen tot een verlaging van het 
minimumloon niet meer in ernst kan 

bestrijden. In de nota wordt dit heftig 
ontkend, maar de argumenten zijn 
zwak. Het eerste is moreel: ”hoe moet 
men van een nog lager minimumloon 
rondkomen?” (pagina 10). Het tweede 
is dat het middel ”te ongenuanceerd en 
te weinig effectief is” (idem). Ongenuan-
ceerd is het inderdaad, maar dat het 
niet werkt bij een drastiese toepassing, 
dat wordt in een land als de Verenigde 
Staten op dit moment gelogenstraft. 
Het kan niet ontkend worden dat er 
daar de afgelopen tien jaar vele miljoe-
nen banen bijgekomen zijn. Je moet 
niet vragen wat het voor banen zijn: 
slecht betaald en uiterst onzeker. Maar 
dat ze de europese werkgevers en rege-
ringen aan het denken zetten, is zeker. 
Zij zullen de werkloosheid liever op de-
ze direkte manier ‘oplossen’ dan via 
een broekzak-vestzak overheveling van 
premies van lagere naar hogere lonen 
of naar de overheid. 
 
Aanvaarding massawerkloosheid? 
Een derde algemeen bezwaar tegen 
het Deltaplan is dat hier het werkloos-
heidsprobleem dreigt gereduceerd te 
worden tot de langdurige werkloosheid. 
Het plan vindt het rechtvaardig dat 
langdurig werklozen de plaats innemen 
van kortdurig werklozen; dan zou vol-
gens de interpretatie van sommige 
dagbladen de werkloosheid 'rouleren'. 
Zo wekt men inderdaad de indruk de 
massawerkloosheid te aksepteren. 
Temeer daar bij een algemeen werkend 
middel als ATV gas teruggenomen 
wordt. 
Na de regeringen Lubbers begint nu 
ook de FNV voornamelijk banenplan-
nen naar voren te schuiven voor speci-
fieke groepen: langdurig werklozen, 

Voordat ik de bijzondere onderdelen 
van het plan (zie kader) bespreek, wil ik 
een algemene beoordeling geven. Aller-
eerst de positieve kant. Het is een goe-
de zaak dat de FNV landelijke plannen 
blijft maken in deze tijd waarin alsmaar 
gepraat wordt over decentralisatie, de-
regulering en een zogenaamd terugtre-
dende overheid. Naast het Deltaplan 
heeft de FNV alternatieven voor het 
regeringsbeleid gepresenteerd over de 
gezondheidszorg, het milieu, de infra-
struktuur en scholing en werk voor jon-
geren. Dergelijke alternatieven zijn 
noodzakelijk als men een regering weg 
wil krijgen. Bovendien onderstrepen zij 
het bestaansrecht van de FNV als vak-
centrale. 
 
ATV op een zijspoor 
Helaas valt er meer algemene kritiek op 
het plan te geven. Het meest opvallen-
de is dat arbeidstijdverkorting (ATV) en 
arbeidsduurverkorting (ADV) in dit plan 
volledig naar de achtergrond verdwe-
nen zijn. Men zal tegenwerpen dat het 
plan speciaal bedoeld is voor de langdu-
rige werkloosheid. Dat er meer nodig is 
dan een groei van de totale werkgele-
genheid om deze werkloosheid weg te 
werken. Dit zouden de jaren 1985-
1987 bewezen hebben (Deltaplan pagi-
na 6). Op dezelfde pagina van het plan 
staat echter dat, als men de langdurig 
werklozen aan werk wil helpen, er voor 
alles op ruime schaal nieuwe banen 
beschikbaar moeten komen. Dat klopt, 
maar we zullen zien dat het Deltaplan 
daaraan maar een geringe bijdrage kan 
leveren. De FNV heeft bij de presentatie 
van het plan wel degelijk te kennen 
gegeven dat het centraal zou moeten 
staan bij de CAO-onderhandelingen. Pas 
nu er negatief op gereageerd wordt en 
de ekonomiese vooruitzichten verande-
ren (stijgende inflatie), ziet men weer 
ruimte voor herverdeling van arbeid in 
de CAO’s. ATV en ADV hebben de afge-
lopen tijd een pas op de plaats ge-
maakt. Het Deltaplan is daar een uit-
drukking van. In feite is het gebouwd op 
redeneringen die totaal anders zijn dan 
de argumenten die gegeven werden 
voor korter werken. Met het Deltaplan 

Het Deltaplan is een pakket van zes delen: 
1.  Vrijstelling van werkgeverspremies voor de laagstbetaalden 
(maximaal 20 procent boven het minimumloon) in ruil voor een 
CAO-akkoord, waarbij langdurig werklozen in dienst worden geno-
men of bedreigde groepen (ongeschoolde jongeren, mensen bo-
ven de 40 jaar, herintreedsters, ethniese minderheden) in dienst 
gehouden worden. 
2.  Een experiment met een laag of zelfs geen BTW-tarief voor 
arbeidsintensief of maatschappelijk nuttig werk. 
3.  Betere openbare arbeidsbemiddeling. De arbeidsburoos moe-
ten oriënteringsgesprekken gaan voeren met werkgevers om 
mogelijke vakatures voor langdurig werklozen op te sporen. 
4.  Een omvattend scholingsplan voor langdurig werklozen. 
5.  De oprichting van arbeidspools in de kollektieve en markt-
sektor, waarin werkervaring en scholing worden verworven. 
6.  Een kaderwet (nodig voor overheveling van premies) en een 
verbreding van de wet Vermeend/Moor (geen werkgeverspremies 
bij minimaal een halfjaar werk voor mensen boven de 21 en 
meer dan driejaar zonder werk). 
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jongeren, ethniese minderheden enzo-
voort. Natuurlijk moet er voor deze groe-
pen een extra inspanning geleverd wor-
den. Maar tot op heden hebben deze 
plannen vrijwel niets opgeleverd. Zij zijn 
te kleinschalig en zij kunnen niet wer-
ken bij een falend algemeen werkgele-
genheidsbeleid. 
 
Vrijstelling werkgeverspremie 
Het voorstel tot een gedeeltelijke pre-
mievrijstelling voor werkgevers is zowel 
geïnspireerd door de wet Vermeend/
Moor (zie kader) als door het plan Bak-
hoven. Deze medewerker van het Cen-
traal Plan Bureau ziet een kans om 
300.000 banen te kreëren bij invoering 
van een premievrije voet. Daardoor zou 
de overbelasting (financieel) van de 
faktor arbeid worden verlicht. Het mini-
mumloon zou niet verlaagd hoeven te 
worden en de kosten voor de werkgever 
toch dalen. Door zogenoemde 
‘inverdieneffekten’ (minder werklozen, 
hogere produktie) zouden de zeven 
miljard aan premiederving worden ge-
kompenseerd. De FNV durft dit plan 
niet aan. Terecht. Het risiko bestaat dat 
de werkgevers wel alle premies zullen 
inkasseren, maar weinig nieuwe men-
sen aannemen. Dit zou leiden tot een 
grote premieverhoging voor de werkne-
mers. Bovendien is de FNV bang dat zo 
op ”niet verantwoorde schaal laag pro-
ductieve arbeid wordt gecreëerd. 
Dat zal op termijn de concurrentieposi-
tie en de groeimogelijkheden ondermij-
nen” (pagina 13). Een fraaier argument 
tegen het eigen Deltaplan had men niet 
kunnen formuleren. De filosofie achter 
dit plan Bakhoven is volstrekt tegenstrij-
dig: kreëer laag produktieve arbeid voor 
langdurig werklozen, maar niet te veel! 
De FNV wil daarom garanties. Alleen 

premievrijstelling na een akkoord over 
aard en omvang van konkrete banen. 
De grote vraag is natuurlijk of het FNV-
alternatief wel zoveel meer garanties 
biedt. Helaas is het antwoord negatief. 
Dan denk ik niet eens aan het feit dat 
de werkgevers geen enkele behoefte 
hebben aan dit soort afspraken. Of aan 
de ervaringen met herbezetting bij ATV. 
Het Deltaplan geeft zelf bijvoorbaat al 
zoveel toe dat de beoogde.50.000 ar-
beidsplaatsen per jaar in de verste ver-
te niet gehaald zullen worden. Waaruit 
blijkt dat? 
 
Verdringing 
Op de eerste plaats hoeven het geen 
nieuwe plaatsen te zijn. Het mogen ook 
bestaande vakatures zijn. Er kunnen 
zelfs bepaalde kategorieën potentieel 
langdurig werklozen mee in dienst ge-
houden worden. Tenslotte mag de ruim-
te aan scholingstijd besteed worden. De 
FNV rekent zelf op een herbezetting van 
50 procent voor de marktsektor. He-
laas, al dit soort plannen voor loon- en 
premiesubsidie hebben tot op heden 
een verdringing opgeleverd voor mini-
maal twee-derde van het werk van an-
deren (bijvoorbeeld van oudere werklo-
zen voor goedkopere jongeren). Zelfs 
het enige relatief suksesvolle projekt tot 
nu toe, de wet Vermeend/Moor, heeft 
slechts voor 36 procent nieuwe banen 
gezorgd. Het waren er 3.600 van voor-
jaar 1987 tot voorjaar 1988. Het 
‘sukses’ van deze wet is te danken aan 
eigenschappen die deze wet voor de 
werkgevers aantrekkelijk maken: geen 
burokratiese subsidieprocedures, geen 
overleg met de vakbonden en geen 
arbeidsburoos over de vloer. In feite is 
deze wet dan ook een konkurrent voor 
het Deltaplan. 

Bij zo'n grote verdringing zullen er on-
voldoende ‘inverdieneffekten’ optre-
den. En als die er niet zijn, is een pre-
mieverhoging voor de overige werkne-
mers waarschijnlijk (het Deltaplan 
houdt hier al rekening mee). Dit bete-
kent een koopkrachtderving elders. 
Bovendien moeten de werkgevers dan 
hogere brutolonen gaan betalen voor 
het merendeel van hun personeel. Zij 
zullen deze broekzak-vestzak ruil niet 
aksepteren. Hier heeft men ook de 
belangrijkste reden waarom de rege-
ring tegen het plan is: zij wil de kollek-
tieve lastendruk juist verlagen. 
 
Van hoge naar lage BTW 
Het tweede element van het Deltaplan 
biedt meer perspektief. Het was ooit 
een puur politieke beslissing om arbeid 
te belasten met het hoogste BTW-tarief. 
Terwijl de faktor kapitaal juist enorm 
gesubsidieerd werd (onder andere met 
de WIR). De FNV wil nu, evenals de 
PvdA en het KNOV, een experiment met 
het lage BTW-tarief in een aantal ar-
beidsintensieve bedrijfstakken. (KNOV: 
organisatie van ondernemers in het 
midden- en kleinbedrijf.) Voor maat-
schappelijk zeer nuttig werk zoals mili-
eubehoud, gezinsverzorging, bejaar-
denzorg en dergelijk zou zelfs een nul-
tarief overwogen kunnen worden. 
Over de eerste grond om de BTW te 
verlagen (arbeidsintensief) heb ik grote 
twijfels. Op termijn verlaagt het de ar-
beidsproduktiviteit en dus de kollektie-
ve middelen voor loon, werk en voorzie-
ningen. Hiermee komt men in het 
spoor van de amerikaanse ‘oplossing’ 
voor de werkloosheid, met als resultaat 
slechtbetaalde, onzekere banen en 
technologiese achterstand. 
De tweede grond voor een lagere BTW 
(maatschappelijk nut) biedt meer aan-
grijpingspunten. Het is jammer dat het 
Deltaplan op dit punt niet verbonden 
wordt met andere FNV-plannen: inves-
teren in het milieu, de infrastruktuur 
(onder andere openbaarvervoer), de 
gezondheidszorg, de kinderopvang en 
het onderwijs. Voor het werk dat hier 
gedaan wordt zouden geen BTW en/of 
sociale premies betaald moeten wor-
den. De middelen hiervoor mogen wèl 
uit een belasting van de faktor kapitaal 
komen. Dit zou een belangrijke sociaal-
politieke diskussie kunnen losmaken: 
wat voor werk willen we eigenlijk? 
In plaats hiervan richt het Deltaplan 
zich vooral op de marktsektor, en wel 
met zeer onaantrekkelijke voorstellen. 
Het geheel zou budgetair neutraal moe-
ten zijn (waardoor de BTW elders om-
hoog moet). De werkgevers wordt nog 
meer ruimte voor fraude gegeven (niet 
doorberekenen in de prijzen, werk dat 
ten onrechte ‘arbeidsintensief’ ge-
noemd wordt). 
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Betere openbare arbeidsbemiddeling 
Het streven om de GAB's weer een gro-
tere rol te laten spelen bij de arbeidsbe-
middeling verdient ondersteuning. De 
voorstellen in het Deltaplan hebben 
echter vooral het karakter van morele 
oproepen. De werkgevers zouden min-
der kieskeurig moeten zijn bij vakatu-
res. De arbeidsburoos zouden zich niet 
steeds meer moeten richten op de 
kansrijken. Het tegengestelde gebeurt 
natuurlijk. Dat is een logies gevolg van 
een overvolle arbeidsmarkt en de op-
komst van uitzendburoos. 
Het Deltaplan wil de GAB’s zelfs een rol 
laten spelen binnen de onderneming. 
Zij zouden oriënteringsgesprekken moe-
ten voeren met werkgevers om vakatu-
res voor langdurig werklozen op te spo-
ren. Het lijkt wel of de bond in het be-
drijf dit niet aan kan. Zo maakt men de 
indruk de konkrete plaatsing van de 
betrokkenen te willen afschuiven op 
deze buroos. Het laat zich raden wat er 
dan terecht komt van de kontrole op 
herplaatsing. Dergelijke gesprekken 
zullen de werkgevers zeker niet willen 
voeren als de bonden in de CAO’s geen 
konkrete aantallen nieuwe arbeids-
plaatsen afdwingen en hun invulling 
kontroleren. Als dit lukt zullen de GAB’s 
misschien binnengelaten worden, maar 
dan om plaatsingsgesprekken te voe-
ren. 
Het Deltaplan lijkt dit aan te voelen: er 
zouden ”concrete activiteitenplan-
nen” (pagina 12) moeten volgen. He-
laas wordt dit niet ingevuld en daar gaat 
het nu juist om. De reden waarom te-
werkstellingsplannen in Zweden wel 
suksesvol zijn en in Nederland niet, is 
dat het in Zweden vaste arbeidsplaat-
sen betreft, terwijl het in Nederland om 
tijdelijke toevoegingen gaat die uitge-
buit worden voor flexibele arbeid of de 
opvang van overheidsbezuinigingen. 
Om deze reden hebben ook alle rege-
ringsplannen van de Werkgelegenheids-
verruimende Maatregel (1982) tot het 
Jeugdwerkgarantieplan (1986) niets 
opgeleverd. De arbeidsplaatsen zijn 
ofwel niet vastgelegd (de apparaten 
moeten zelf inkrimpen), ofwel van typies 
tijdelijke aard zonder dat de werkloze er 
verder mee komt. Het gaat bij de over-
heid vrijwel altijd om zeer simpel huis-
houdelijk en administratief werk. Ik vind 
het dan ook kwalijk dat het Deltaplan 
arbeidspools in bedrijfstak, regio en 
beroepsgroep, die de laatste tijd hier en 
daar gevormd zijn, kritiekloos onder-
steunt. Voor de groep werklozen als 
geheel zijn zij geen oplossing. Zij verla-
gen juist het uitzicht op vast werk! Ze 
bieden een kans voor een enkeling, 
maar de aard, de omvang en de belo-
ning van het betreffende werk dragen 
gelijkertijd bij aan de vorming van een 
laag flexibele werknemers met slechte 
posities op de arbeidsmarkt. De meeste 
werklozen, zeker de langdurige, zullen 
nooit meer boven deze laag uitkomen. 

Een scholingsplan 
De meeste voorstellen in het plan om 
de scholing van (langdurig) werklozen te 
verbeteren zijn goed. Met name geldt dit 
voor het openstellen van het leerling-
stelsel voor langdurig werklozen; de 
instroom van jongeren daalt immers. 
Twee dingen moeten echter niet verge-
ten worden. Ten eerste schept dit 
‘wondermiddel’ voor de werkgevers en 
de regering niet één extra baan. Alleen 
op de langere termijn verhoogt dit het 
opleidingsnivo van de nederlandse be-
volking. Daardoor kan ons land de voor-
keur krijgen bij investeringen. Uiteraard 
gaat dit dan ten koste van andere lan-
den. Ten tweede kan een sterkere na-
druk op scholing dan op het kreëren van 
volwaardige banen leiden tot een ar-
beids- dan wel scholingsplicht die wèl 
disciplinerend is, maar niet voldoende 
perspektieven biedt. De voorstellen van 
de regering en van de PvdA gaan steeds 
meer in deze richting. 
 
Konklusie en alternatieven 
Het Deltaplan bevat een aantal goede 
elementen: lagere BTW en sociale pre-
mies voor maatschappelijk nuttig werk, 
betere openbare arbeidsbemiddeling, 
scholing en leerlingplaatsen voor lang-
durig werklozen. 
De kern van het plan, de kreatie van 
arbeid door premievrijstelling, is echter 
tot mislukking gedoemd. Het fiasko 
hiervan zou zeker groter zijn dan dat 
van herbezetting voor ATV. Maar zo ver 
zal het niet komen. Aan de gegeven 
argumenten wil ik er nog twee toevoe-
gen. 
Het eerste is dat men geen aktieve on-
dersteuning van de leden kan verwach-
ten voor een plan dat a) voor minimaal 
twee-derde leidt tot verdringing van an-
deren (die werkloos worden/blijven), b) 
de premies voor de modale werknemer 
dreigt te verhogen en c) een zaak van 
technies overleg zonder een duidelijk 
aktieparool is. Het tweede argument is 
dat de werkgevers en de regering zeker 
niet aan de noodzakelijke wetswijzigin-
gen en centrale afspraken zullen mee-
werken. Als het aan de werkgevers ligt, 
worden de resultaten van het akkoord 
in de Stichting van de Arbeid uit 1982 
niet meer uit handen gegeven. Daar 
werd een langdurige loonmatiging zon-
der voldoende tegenprestaties beze-
geld. Dat akkoord was het begin van het 
voorlopige einde van de ATV. En bovenal 
werden de bonden het bos ingestuurd 
van decentrale onderhandelingen per 
bedrijf of bedrijfstak voor zogenoemd 
‘maatwerk’' (vakbeweging) of 
‘'flexibilisering’ (werkgevers). Het opge-
ven van algemene ATV zou binnen en-
kele jaren uitdraaien op een bedreiging 
van de bereikte bijzondere ATV: VUT en 
roostervrije dagen, niet natuurlijk de 
bedrijfstijdverlenging. 

 
Een alternatief voor het Deltaplan zou 
uit drie hoofddelen moeten bestaan: 
1.   Langdurig werklozen kunnen alleen 
massaal en blijvend aan werk geholpen 
worden als er over de hele linie meer 
banen komen. Het grote probleem van 
Nederland is dat maar ruim de helft van 
de potentiële beroepsbevolking werkt. 
De werkgevers moeten politiek gedwon-
gen worden tot meer investeringen. 
Maar de overheid moet ook zelf het 
initiatief nemen tot de kreatie van maat-
schappelijk nuttig werk. Infrastruktuur, 
technologie, milieu, kinderopvang, enzo-
voort. De FNV-plannen op deze terrei-
nen zijn realistieser wat betreft het 
scheppen van werk dan het Deltaplan. 
De diskussie over het ‘financierings-
tekort’ kan heropend worden. 
2.  Ofschoon ATV en ADV eigenlijk een 
verdeling zijn van de armoede 
(schaarste aan werk) hebben zij in de 
periode 1982-1986 meer opgeleverd 
dan alle onderdelen van het Deltaplan 
bij elkaar zouden kunnen doen. De ge-
middelde arbeidstijd per jaar nam in 
deze tijd af van 1.835 naar 1.744 uur. 
Volgens optimistiese schattingen van 
Sociale Zaken heeft dit 300.000 men-
sen aan werk geholpen, al is het groten-
deels via VUT en deeltijdbanen. Wan-
neer binnen een of twee jaar weer een 
ekonomiese recessie aanbreekt, zoals 
steeds meer ekonomen verwachten, zal 
de werkloosheid met vele tienduizen-
den stijgen. Alle resultaten van het Del-
taplan zouden in een klap weggevaagd 
worden. De diskussie over algemene 
ATV zal dan terugkomen. We weten nu 
hoe het beter moet: behoud van loon, 
grotere stappen, herbezetting. 
3.  Voor langdurig werklozen en achter-
gestelde groepen op de arbeidsmarkt 
moet positieve aktie gevoerd worden. 
Inderdaad is voor hen een extra inspan-
ning noodzakelijk. Maar niet alleen op 
het gebied van scholing en ervaring. 
Zoals de werkgevers in het verleden 
gedwongen werden een bepaald per-
centage gehandikapten in dienst te 
nemen, zo moet voor al deze groepen 
een vastgestelde hoeveelheid plaatsen 
ingeruimd worden. 
 
Jan van Dijk (lid AbvaKabo) 
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