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Uitkeringsgerechtigden en vakbeweging  

Ba(na)nenpools  
Ondanks de omhoog springende winsten en de dalende geregistreerde werkloosheid blijft de 

langdurige werkloosheid vrijwel onaangetast. En dan hebben we het over levenloze cijfers, 

die in statistieken verschijnen. 

Over de levensomstandigheden van de mensen die het betreft, weten we dan nog niks. Velen 

van hen overleven om te kunnen leven. Hun inkomen is zonder meer armoedig, mogelijkhe-

den tot verbeteringen zijn afwezig, de op dit moment weer zo populaire 'sociale' markteko-

nomie heeft hen afgeschreven. 

En dan is er... de sociale vernieuwing met 
daarin de arbeids- of banenpools. Als experi-
ment aan de gang in Rotterdam, Nijmegen 
en Dordrecht. Binnenkort in heel Nederland  
ingevoerd. Eind februari 1990 is de zeshon-
derdste langdurig werkloze aan een baan in 
die pools geholpen. Langer dan drie jaar 
werkloos, ouder dan veertig jaar, opleiding 
‘afgebroken’ lbo. Alleen al in Rotterdam gaat 
het dan om 7.000 mensen, bij een totale 
werkloosheid van 50.000, waarvan 30.000 
langdurig werkloos. Van de 600 in de drie 
steden is het rotterdamse aandeel 300. 
Gerard Oude Engberink is hoofd van de 
sociaalwetenschappelijke afdeling van de 
Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) in Rot-
terdam. We spraken met hem.  
 
Geld en arbeid lopen uit elkaar 
Gerard - We doen empiries onderzoek. Dat 
wil zeggen: we gaan naar buiten, naar de 
mensen zelf en verzamelen de harde feiten 
aan de onderkant van de rotterdamse sa-
menleving. Dat is ongeveer een derde deel 
van de stadsbevolking. Koopkrachtproble-
men, schulden, werkloosheid, enzovoort 
Overigens kent alleen de rotterdamse GSD 
zo'n eigen onderzoeksburo. We hebben 
daarin een ervaring vanaf het begin van de 
vijftiger jaren. Onderzoek is nodig, anders 
kan je geen beleid maken dat is toegesne-
den op wat mensen hebben en willen heb-
ben. In de praktijk betekent dat enigszins 
toegesneden. 
 
Solidariteit - Wat is de voorgeschiedenis van 
de banenpools? 
Gerard - De eerste poging, begin tachtiger 
jaren, is in papier blijven steken. We wilden 
de uitkeringsgelden gebruiken voor arbeid 
die anders blijft liggen, het zogenaamde 
terugploegen van uitkering naar loon - met 
een aanvulling op de uitkering. Daarvoor 
kregen we geen toestemming van het minis-
terie. Een jaar of vier geleden zijn we bezig 
geweest met een bouwpool, waaruit bijvoor-
beeld Gemeentewerken werklozen kon be-
trekken. 
Vorig jaar, vlak voor de verkiezingen van de 
Tweede Kamer, is onze toenmalige wethou-
der Simons, nu staatssekretaris, naar De 
Koning gegaan en kwam het eerste politieke 
gaatje. "Kan het in godsnaam?", "Probeer ‘t 
maar". 
 
Solidariteit - Wat is de visie achter de banen-
pools? 
Gerard - Er zijn twee grondgedachten. Ten 
eerste: In Rotterdam kent de kaartenbak 

van het arbeidsburo 50.000 werklozen. Als 
je niks bijzonders doet, komen 30.000 men-
sen nooit uit die bak. Dat is maatschappelijk 
niet te verdragen. Ten tweede: Per jaar gaat 
1,3 miljard gulden de deur uit aan uitkerin-
gen. Tegelijkertijd wordt de mensen verbo-
den daarvoor te werken. Ook dat is maat-
schappelijk onverdraaglijk. 
Dan is meteen de vraag, kun je dat geld niet 
beter gebruiken voor produktieve arbeid die 
nu blijft liggen. De markt wenst aan die ar-
beid geen geld te besteden. Dus moet de 
overheid wat ondernemen. Dan zie je het 
merkwaardige verschijnsel dat er een hele 
hoop geld is en een hele hoop nuttige ar-
beid. De regelgeving houdt die twee echter 
uit elkaar. De meeste werklozen willen voor 
die nuttige arbeid best de handen uit de 
mouwen steken, overigens wel voor een 
fatsoenlijk loon. En daar ligt een probleem. 
De overheid is nooit verder gekomen dan 

een minimumloon. Dat is weliswaar voor de 
meeste mensen iets meer dan hun uitkering, 
al was het alleen maar door een snippertje 
onkostenvergoeding, dat kan oplopen tot 
150 gulden per maand. 
 
Twee cirkuits 
Solidariteit - Waar komt die nuttige arbeid 
vandaan? 
Gerard - Voorlopig nog alleen uit de kollektie-
ve sektor. De bezuinigingen zijn zover door-
geschoten dat instellingen op een minimale 
basis draaien. Waar bijvoorbeeld vroeger 
twee konciërges waren, is er één overgeble-
ven en die kreeg een stofzuiger waarmee het 
werk sneller klaar was. Maar die tweede is 
wel degelijk nodig, dat is de smeerolie in een 
organisatie. Wij brengen dat werk weer te-
rug, omdat niemand anders daarvoor wil 
betalen. 
De ekonomie zit nu eenmaal zo in elkaar dat 
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afwijst. Eigenlijk zeggen ze ‘aan mijn lijf 
geen polonaise’. Vanwege de tijdelijkheid 
(één jaar), de beloning (minimuminkomen), 
de aard van de werkzaamheden (klusjes) 
en de omvang van de baan (38 uur). Dat 
laatste is bijvoorbeeld heel begrijpelijk. In 
één klap na jaren werkloosheid 38 uur 
werken, is een hele grote stap, mensen zijn 
daar echt bang voor, ‘dat haal ik niet 
meer’. Dan is er 5 procent die uit persoon-
lijke afwegingen afzag van deelname. Zij 
hebben hun draai gevonden en zeggen 
bijvoorbeeld ‘laat me met rust na acht jaar 
werkloosheid’. Een derde groep, 15 pro-
cent, heeft bindende verplichtingen, bij-
voorbeeld in het vrijwilligerswerk; ‘als ik 
daar een jaar uitga, ben ik ‘t kwijt’. Maar nu 
komt het. In Rotterdam wordt 39 procent 
door de dokter afgekeurd, in Nijmegen 31 
en in Dordrecht 49 procent. Wat moetje nu 
zeggen, willen de mensen niet of kunnen 
ze niet? 
De groep die uiteindelijk geplaatst wordt, in 
Rotterdam 300, noemen wij een midden-
moot onder de langdurig werklozen. Vol-
gens de minister moeten de mensen kans-
loos zijn. Wij zeggen wel eens cynies: 
"kansloos is wie er na de laatste maatregel 
overblijft en voor de volgende geschikt 
wordt geacht". Maar goed, een deel wordt 
niet kansloos genoeg beschouwd en gaat 
naar het arbeidsburo, overigens zonder 
garantie op een baan. Een ander deel 
wordt als te kansloos gezien, bijvoorbeeld 
omdat ze geen bewijs van goed gedrag 
kunnen overleggen. 
Het zal duidelijk zijn als de banenpools een 
landelijke aangelegenheid worden - en dat 
is het nu in de politiek, banenpools 
‘moeten’ - dan ligt er nog een groot aantal 
problemen te wachten waar nog helemaal 
geen antwoord op is. 
 
Solidariteit - Kunnen op deze manier de 
banenpools zich tegen de langdurig werk-
lozen keren? 
Gerard - Als ze redelijk van de grond ko-
men, zijn er twee reakties denkbaar. Werk-
gevers- en werknemersorganisaties vinden 
dat het zo mooi geregeld is en trekken een 
schot op voor de formele ekonomie. De 
belastingbetaler zegt ‘we stoppen er zoveel 
geld in en ze kunnen werken, nou moeten 
ze ook'. Het gevolg daarvan is dat er veel 
strakker wordt geopereerd ten opzichte 
van de werklozen. Als ze niet willen - want 
niet kunnen verdwijnt uit het beeld - ko-
men er sankties. En dat is in de meeste 
gevallen uitermate onredelijk. Je kan toch 
niet gestraft worden als er redelijke rede-
nen zijn. Gebeurt dat wel, dan wordt de 
schuld op de verkeerde plek gelegd. Die 
schuld ligt in werkelijkheid bij de formele 
ekonomie. Om de langdurige werkloosheid 
sterk terug te dringen, zullen we toch bij de 
partikuliere sektor moeten zijn. Want als 
we de financiële middelen zouden hebben, 
kunnen we in Rotterdam 6.000 tot 10.000 
banen vinden in de kollektieve sektor. En 
er zijn 30.000 langdurig werklozen. 

iets pas nodig is als ervoor betaald wordt. 
Dat een parkwachter of een kondukteur de 
buurt of de tram veiliger maakt, is misschien 
niet in een hoeveelheid geld te kwantifice-
ren. Maar voor mij is ‘t wel veel geld waard 
om mensen weer aan een baan en een 
inkomen te helpen en de samenleving beter 
te laten draaien.  
Solidariteit - Maar uiteindelijk is dit toch een 
grote bezuinigingsoperatie? Aan de ene kant 
vallen mensen af, die bijvoorbeeld 2.000 
gulden verdienden. Aan de andere kant 
komen mensen terug voor 1.500 gulden. 
Gerard - Dat is inderdaad één van de grote 
gevaren. Je krijgt een ekonomie met twee 
cirkuits. De formele ekonomiese bedrijvig-
heid boekt een stevige vooruitgang; hoog-
waardige produktie, hoge arbeidsproduktivi-
teit, machines van een hoog kaliber, steeds 
minder mensen, maar wel met een hoog-
waardige opleiding. Aan de andere kant een 
tweede cirkuit. Met alle mogelijke, bij elkaar 
geklooide baantjes, waarin een minimum te 
verdienen valt met een bijzonder slechte 
rechtspositie en ook nog tijdelijk, je weet 
nooit wat daarna gebeurt. In dat cirkuit zitten 
veel migranten, vrouwen en kansloze werklo-
zen. 
 
Solidariteit - Dat is inderdaad een algemene 
ontwikkeling, maar de banenpools verster-
ken dat toch? 
Gerard - Dat gevaar dreigt. We bieden eind- 
funkties, dus zonder perspektief op verbete-

ring en voor de duur van één jaar. Wel heb-
ben de mensen een minimumloon volgens 
de CAO. Maar het gevaar van vervanging van 
arbeid voor een lager loon is zeer reëel. 
Dat zou bestreden kunnen worden door de 
pools een mobiliserend karakter te geven, 
dat wil zeggen geen eindfunkties. Maar daar 
staat een heel ernstig probleem tegenover. 
Van veel langdurig werklozen kun je niet 
meer verwachten, beter gezegd eisen dan 
een eindfunktie. In de pool zijn ze aan de 
slag, maar ook met scholing zit er geen groei 
meer in. De formele ekonomie sluit hen uit. 
In ons experiment gaat het om mensen 
ouder dan veertig jaar, maar als aan de 
banenpools mensen vanaf dertig jaar deel-
nemen, zitje daar wel tot aan de VUT. En 
laten we wel wezen, werkgevers- en werkne-
mersorganisaties staan er niet open voor dat 
deze mensen een plaats behoeven binnen 
de formele ekonomie. Punt twee is dan of ze 
in de pool zo laag betaald moeten worden 
met zo’n slechte rechtspositie. 
 
Vals beschuldigd 
Solidariteit - Wat is dan de achtergrond van 
de mensen die aan de experimentele ba-
nenpools van Nijmegen, Dordrecht en Rot-
terdam deelnemen? 
Gerard - In de media is gesuggereerd dat 80 
procent van de mensen die we hebben op-
geroepen, niet wilden. Dat is een volstrekt 
vertekend beeld. Uit onze cijfers blijkt dat 20 
procent om verschillende redenen de baan 
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Working class pool 
Solidariteit - Het gaat in de pools om banen 
van één jaar. Hoe wordt die tijdelijkheid ge-
rechtvaardigd als er veel te weinig strukture-
le banen zijn? 
Gerard - Er zijn suggesties om de banenpools 
op te rekken tot drie à vier jaar. Maar ook 
dan is er geen sprake van onbeperkte duur. 
Ik kan die tijdelijkheid alleen maar begrijpen 
vanuit het experimentele karakter, gekop-
peld aan de overgang die gemaakt wordt van 
uitkering naar loon. En verder, denk ik, als 
het tijdelijk is, kan een beleidsinstantie er 
weer van af. De formele ekonomie mag im-
mers niet verstoord worden. 
 
Solidariteit - Die formele ekonomie brengt 
toch bij de zogenaamde nieuwe werkgele-
genheid dezelfde soort banen voort, ook 
eindfunkties. Geflexibiliseerde arbeid, laag 
betaald, laag geschoold, in deeltijd en tijde-
lijk. 
Gerard - Wat nu geflexibiliseerde arbeid heet, 
ligt inderdaad zeer dicht bij de banen uit ons 
projekt. Het is misschien spekulatie, maar je 
zou je kunnen voorstellen dat die twee in 
elkaar overgaan. Dan ontstaat er een 
'working class pool’, een grote groep tweede 
rangswerk- nemers en -werkneemsters. 
 
Solidariteit - Al die nuttige arbeid zou toch 
weer teruggebracht kunnen worden in de 
gezondheidszorg, welzijnswerk, onderwijs, 
enzovoort? Daar gaan dan uitkeringsgelden 
heen met een aanvulling. 
Gerard - Dat zou voor een heleboel burokra-
ten vermenging van geldstromen zijn en dat 
schijnt iets verschrikkelijks te zijn. Bovendien 
zou het een bewijs zijn dat er de afgelopen 
tien jaar een afbraakproces heeft plaatsge-
vonden. Die erkenning moet verhinderd 
worden. 
Er ligt nog een ander probleem. Als de lokale 
overheid voor zichzelf gaat beginnen, heeft 
de partikuliere sektor een definitief exkuus 
om zich niet meer met de langdurige werk-
loosheid bezig te houden. Dat gevaar is er nu 
al. Mij lijkt ‘t beter de formele ekonomie te 
konfronteren met haar falen en proberen 
daar toegang te krijgen. 
 
Geld en werk genoeg 
Solidariteit - En de overheid laten betalen, 
plus subsidies? Daar zullen de werkgevers 
toch niet rouwig om zijn? 
Gerard - Wij werken op de korte termijn, 
daarin zijn we zeer reformisties. We verbete-
ren de kwaliteit van onze dienstverlening, 
proberen mensen uit hun isolement en mar-
ginaal bestaan te halen en de verpaupering 
van de stad tegen te gaan. Onze ervaring is 

dat de mensen daar erg blij mee zijn. Maar 
wij kunnen niet garanderen dat de overheid 
de uitkeringen drasties verhoogt. Dat willen 
we wel. Van belang is dat je je realiseert dat 
het water naar de zee dragen kan zijn. Dat 
de lokale aktiviteiten mogelijk een exkuus 
zijn voor de centrale overheid en het par-
tikuliere bedrijfsleven om alles te laten zoals 
het is. 
Een groot deel van de ellende komt voort uit 
de ekonomiese recessie en de antwoorden 
daarop als de bezuinigingen en technologie-
se vernieuwingen. Als je echt iets wil klaar 
maken, zou dat beleid en die macht aange-
tast moeten worden. Maar de machtsverde-
ling is de laatste jaren zeer stabiel gebleven. 
Je kunt als GSD natuurlijk zeggen dat de 
wereld anders moet, maar die wereld luistert 
niet en zeker niet naar ons. 
 
De langdurige werkloosheid kan opgelost 
worden. Er is geld genoeg en er is werk ge-
noeg. Maar de wil om werkelijke veranderin-
gen aan te brengen is zeer wankel. Er wordt 
niet gekozen voor de 25 procent van de 
samenleving die buiten spel is gezet Het lijkt 
wel of dat niet gezegd mag worden. Er is de 
laatste tien jaar een geringe intellektuele 
bereidheid geweest om de problemen bij 

hun naam te noemen. Om te voorkomen dat 
er politieke konklusies getrokken moeten 
worden. En daar kun je zo ver ingaan dat je 
de problemen niet meer ziet. De opdracht 
aan de politiek is de wereld te ordenen, 
maar dan moet je die wel kennen. En daar-
aan ontbreekt het. Met twee uitzonderingen. 
Ruding die zei ‘het kost te veel geld’ en de 
uitkeringsgerechtigde die dat in z'n porte-
monnee merkte. 
We staan voor gigantiese nieuwe proble-
men. Maar wat gebeurt er? De ekonomie 
moet zich herstellen, maar de volledige 
werkgelegenheid komt niet Wat dan? De 
werkloosheid bestrijden? Maar dat werkt 
niet. 
Tegelijkertijd is er een kulturele omslag. De 
solidariteit wordt te duur en de verantwoor-
delijkheid wordt bij het individu gelegd. Maar 
er wordt niet nagegaan of elk individu daar-
toe in staat is. Wij konstateren dat dit voor 
veel langdurig werklozen met de huidige 
uitkering beslist niet het geval is en melden 
dat zo veel mogelijk, gevraagd en onge-
vraagd, gewenst en ongewenst. 
 
Hans Boot 
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