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PODIUMPODIUM

Rutte IV is niet in landsbelang
Wim de Waal
Opinie

Nederland verdient beter
De VVD en Rutte betonen slechts 
lippendienst aan het landsbelang. 
De partij is in mijn ogen verwor-
den tot een bijna cynische 
machtspartij, een verkiezingsma-
chine, voor wie ‘aan de knoppen 
zitten’ het enige is dat telt. Maat-
schappelijke idealen zijn haar 
vreemd, zelfs ‘streven naar een be-
tere wereld’ wordt als linksig 
beschouwd en past niet bij de 
korte horizon tot de volgende ver-
kiezingen.

Zonder Mark Rutte is de VVD 
maar een modale partij
De 34 zetels die de VVD behaalde, 
bevatten een extra premierbonus 
in crisistijd, niet gebaseerd op aan-
toonbare verdiensten en dus met 
veel gebakken lucht. In febru-
ari 2020 stond de partij in de pei-
lingen nog op 20 zetels en na Rut-
tes leugen over ‘Omtzigt, functie 
elders’ zakte de partij opnieuw 
naar 20. VVD-partijprominen-
ten werden meteen in stelling ge-
bracht om de stemmen op lijst-
trekker Rutte, onterecht, als voor-
keursstemmen te betitelen en 
moord en brand te schreeuwen 
over Ruttes dreigende uitsluiting 
bij de formatie.

De maat is vol 
Sigrid Kaag zei al dat Ruttes leu-
gen in een patroon paste. De aan-
genomen motie van afkeuring (al-
leen de VVD stemde tegen) en de 
bijna aangenomen motie van  
wantrouwen (alleen coalitiepar-
tijen stemden tegen) waren on-
miskenbaar een uiting van diepe 
frustratie over eerdere incidenten 
met Rutte en zijn modus operandi 
in de afgelopen kabinetsperiode.

Gebrek aan vertrouwen heeft 
een prijs
Het wantrouwen tegenover Rutte 
valt niet eenvoudig weg te masse-
ren door dan maar over de inhoud 
van een regeerakkoord te gaan 
praten. Bij Rutte ontbrak open-
lijke zelfreflectie en zijn beloofde 
‘radicale ideeën’ over een andere 
bestuurscultuur bleken een was-
sen neus. Om het gebrek aan ver-
trouwen te compenseren, ligt het 
daarom voor de hand dat de VVD 
programmatische veren laat op ge-
bieden als milieu, klimaat, migra-
tie, kansenongelijkheid en het 
herstel na de coronacrisis. 

Hoezo kiezersbedrog?!

Het valt evenmin uit te sluiten dat 
de VVD alsnog zonder Rutte 
verder moet, dat de VVD in de for-
matie buiten de boot valt of dat er 
een minderheids- of een zakenka-
binet komt. Denk even terug aan 
de verkiezingen van 1977, toen 
Joop den Uyl 10 zetels winst 
boekte en met 53 zetels de grootste 
partij werd. Dat waren nog eens 
tijden! Maar toch werd uiteinde-
lijk het kabinet Van Agt/Wiegel 
geformeerd.

De VVD levert niet de beste 
bestuurders 
Op het personele vlak scoort de 
VVD onder Rutte slecht met de 
vele afgetreden bewindspersonen 

en integriteitsaffaires bij andere 
politieke vertegenwoordigers. 
De partij zoekt meestal niet naar 
competentie, maar naar vertrou-
welingen die gemakkelijk in het 
gareel te houden zijn. Het bewijst, 
dat Rutte zelfs na tien jaar pre-
mierschap geen leider is die zoekt 
naar expertise, ervaring en een 
onafhankelijke geest. De VVD 
trekt ook te veel opportunisten 
aan, heeft de rekrutering niet op 
orde, maar zoekt evenmin experts 
van buiten de partij.

Rutte is in Europa onverbeterlijk 
en geeft ons land een slechte 
reputatie
Het verschil in stijl en visie tussen 

Rutte en Kaag wordt met de dag 
groter en schrijnender. Rutte is als 
een ervaren piloot die je met een 
vluchtplan van A naar B brengt, 
maar die niet heeft nagedacht over 
de toekomst van de luchtvaart, 
een kerosinebelasting of de over-
last voor omwonenden. Kaag is 
zich zeer bewust van de geopoli-
tieke verhoudingen en van onze 
verantwoordelijkheden in een 
internationaliserende wereld. Ze 
wil dat Nederland als rijk kennis-
land die handschoen weer op-
neemt, net als vroeger. Het is stui-
tend om te zien hoe kennelijk 
noch de PvdA, noch D66 invloed 
hebben gehad op de euroscep-
tische manier waarop Rutte de 
EU benadert en daarmee aversie 
wekt bij andere lidstaten. Rutte 
had de kans, maar kennelijk niet 
de behoefte, om samen met Mer-
kel en Emmanuel Macron de lei-
ding te nemen in Europa.

Rutte is niet fris genoeg meer 
om de grote uitdagingen van 
Nederland aan te gaan
Aan alles komt een einde, het bre-
ken van het record van Ruud 
Lubbers’ premierschap is een stu-
dentikoze ambitie, die onrecht 
doet aan de noden van ons land: 
visie, leiderschap en de innerlijke 
kracht om Nederland beter en 
sterker te maken. Dat Rutte zich-
zelf kan heruitvinden is namelijk 
uitgesloten. We moeten hem be-
danken voor al zijn loodgieters-
werk, brandjes blussen en voor 
zijn lach en de kwinkslagen bij 
problemen. Maar de wereld veran-
dert, de lenigheid van de mense-
lijke geest is ook beperkt en de tij-
den van Heintje Davids ligt al vele 
jaren achter ons.

a Wim de Waal is gepensioneerd 
EU-ambtenaar en woont in Waal-
wijk.

eFractieleider Mark Rutte (VVD) en fractieleider Sigrid Kaag (D66) na afl oop van een gesprek met in-
formateur Mariëtte Hamer. FOTO ANP

INGEZONDEN

The show must go on
Het EK voetbal oftewel Uefa Euro 
2020 komt eraan, volgende maand 
de Olympische Spelen in coro-
na-geteisterd Tokio. Ik kijk uit 
naar het EK, de Olympische Spe-
len laten me koud. Hooguit loop ik 
warm voor atletiek. Bmx-racen en 
boogschieten kunnen mij niet 
boeien. De houding van het Inter-
nationaal Olympisch Comité 
(IOC) draagt evenmin bij tot de 
feestvreugde. Het IOC dreigt met 
enorme schadeclaims als de Ja-
panse regering de Spelen annu-
leert. 
Business as usual, the show must go 
on. 
De UEFA hoeft niet te dreigen met 
schadeclaims. Het lijdt geen twij-
fel dat Euro 2020 doorgaat. Van 
de 55 UEFA-leden nemen er 24 
landen deel aan het toernooi. 
Kwantiteit gaat daarbij boven 
kwaliteit. Of zit iemand te wach-
ten op Oostenrijk – Noord-Mace-
donië? Duurzaamheid is ook van 

ondergeschikt belang. Er zijn elf 
speelsteden, verspreid over heel 
Europa: van Dublin tot Bakoe. 
Teams moeten de nodige vlieg-
kilometers maken. Om maar te 
zwijgen van supporters. Lijnen op 
het veld, condensstrepen in de 
lucht. Business as usual, the show 
must go on.
Flink wat kritiekpunten, toch kijk 
ik uit naar het toernooi. Behoorlijk 
hypocriet, die houding. Dat geef 
ik direct toe. De Spelen kunnen 
mij gestolen worden. Maar een 
voetbaltoernooi waar Nederland 
bij is, is prima. Alsof ik niets ge-
leerd heb van de pandemie. 
Ik voel me een gedweeë consump-
tieslaaf, op zoek naar brood en spe-
len. Niet dat ik weemoedig terug-
denk aan de zoveelste coffee to 
go-wandeling. Zelfs als introvert 
persoon vind ik de lockdowntijd, 
met alle beperkingen, beklem-
mend. 
Toch, het voelt ongemakkelijk, 
mijn verlangen naar een feest met 

halfvolle tribunes, strak gekapte 
miljonairs en een overdaad aan 
wedstrijden. 
Is het behoefte aan afleiding? Een 
hang naar verdoving? Wie het 

weet, mag het zeggen.
Hoe dan ook, deze consumptie-
slaaf is nog te redden. Je zal me 
niet in een juichcape zien.
Owen van Oers 
Tilburg 

ASML en China
ASML, de chipkoning uit Veldho-
ven, is verbolgen over de diefstal 
van kennis door Chinezen. Wat 
een grenzeloze naïviteit. We we-
ten toch al twintig jaar dat elke 
Chinees op de eerste werk- of stu-
diedag in het Westen een usb-
stick in de computer steekt en alles 
opslaat wat voorbij komt? 
Bert van Dongen
Den Bosch

Hugo en Wout
Ben het helemaal niet eens met 
Hugo Borst, betreffende Wout 
Weghorst [BD 7 juni; ‘Circus 
Wouter Weghorst’]. Waarom mag 
die jongen niet uitbundig doen na 
zijn doelpunt tegen Georgië?

Die zogenaamde voetbalkenners 
serveerden hem regelmatig af als 
niet geschikt voor het Nederlands 
Elftal. Hadden wij maar meer van 
zulke spelers.
Martin Coolen
Tilburg

Vlaggendag
Wat zou het geweldig zijn, nu de 
pandemie op het einde schijnt te 
lopen, om het gehele medische 
personeel echt in het zonnetje te 
zetten? 
Mijn idee daartoe is: maak van 1 
september een landelijke vlaggen-
dag voor hun tomeloze inzet, of 
laat de overheid op vijf plekken in 
ons land een evenement organise-
ren, waar hun inzet op ludieke 
wijze wordt beloond. Dat is toch 
wel het minste wat we voor hen 
kunnen doen.
Aad van Dijk
Bavel

e ‘Het lijdt geen twijfel dat Euro 
2020 doorgaat.’ FOTO UEFA
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Let op bijwerkingen bij 
vaccin voor arbeidsmarkt
Ton Wilthagen
Opinie

D
e diagnose die de  
Sociaal-Economische 
Raad (SER) geeft van de 
Nederlandse arbeids-
markt komt overeen met 

die in diverse adviesrapporten, zoals 
vooral die van de Commissie Borst-
lap. In de afgelopen twintig jaar is in 
ons land, meer dan elders in Europa, 
een enorme flexschil gegroeid. Vier 
op de tien werkenden heeft een tij-
delijk-, oproep-, uitzend- of ander 
flexcontract of is zzp’er.

Dat hoeft als zodanig geen pro-
bleem te zijn, maar vergeleken met 
vaste werknemers verdient de flexi-
bele groep een stuk minder en heeft 
zij beperkter toegang tot scholing, 
ondersteuning naar ander werk en 
tot arbeidsongeschiktheids- en pen-
sioenverzekeringen. Ook is daardoor 
de kans op werkloosheid groot. Deze 
analyse wordt breed gedragen, ook 
door mij. 

De sociale partners willen deze 
tweedeling op de arbeidsmarkt aan-
pakken door de flexroutes naar 
werk te versmallen of te blokkeren. 
Zo worden nulurencontracten sterk 
ingeperkt. En de periode waarin een 
uitzendkracht van de een of de an-
dere dag bedankt kan worden, gaat 
van 78 naar 52 weken. 

In loondienst
De kern van de deal die partijen heb-
ben gesloten, is dat werkgevers de 
flexibiliteit binnen de eigen organi-
satie gaan zoeken, zoveel mogelijk 
met vast personeel. Dus veel minder 
via het tijdelijk inzetten van extern 
personeel. Uitzendkrachten worden 
voornamelijk opgeroepen bij ziekte 
van het eigen personeel of een piek in 
het werk. Denk aan de verzending 
van kerstpakketten in december.  
Zzp’ers die minder dan 30 à 35 euro 
per uur verdienen, worden geacht in 
loondienst te zijn als werknemer.

Zo staat het op papier in het sociaal 
akkoord. De SER tekent aan dat goed 
moet worden bekeken of de beoogde 
effecten worden bereikt. De bijwer-
kingen die in mijn visie moeten wor-
den voorkomen, zijn een negatief  
effect op de werkgelegenheidsgroei, 
minder arbeidskansen voor mensen 
die nu al niet makkelijk worden aan-
genomen en te weinig wendbaarheid 
van bedrijven in de dynamische in-
ternationale economie.

Het sociaal akkoord maakt het aan-
bieden van vaste contracten niet sig-
nificant aantrekkelijker. Die contrac-
ten moeten voor werkgevers vooral 
interessanter worden omdat flexibele 
arbeidscontracten lastiger worden 
gemaakt. Er blijft nog steeds een ste-

Op 2 juni was er sprake van een Oranjegevoel in de arbeidsverhoudingen. De partijen, 
verenigd in de SER, presenteerden een nieuw sociaal akkoord; het vaccin voor de 
ongezond werkende arbeidsmarkt. De grote vraag is: ontstaan er bijwerkingen? 

 e ‘De uitdaging zal zijn 
om de komende tijd, 
zeker bij het herstel-
len van de coronacri-
sis, deze banengroei 
te evenaren met vaste 
banen.’ FOTO MARC BOLSIUS

vige verplichting voor de werkgever 
bestaan om loon door te betalen bij 
ziekte. En anders dan in omringende 
landen moeten werkgevers bij ont-
slag vooraf een vergunning blijven 
aanvragen of een verzoek doen bij de 
rechter.

Het belangrijkste voordeel voor be-
drijven en instellingen is dat zij bij 
economische malaise het perso-
neel maximaal een dag per week naar 
huis kunnen sturen. De kosten daar-
van krijgen zij vergoed, zodat het  
loon kan worden doorbetaald. Ook 
willen de sociale partners bevorde-
ren dat er veel meer in opleidingen 
en ondersteuning naar ander werk 
wordt geïnvesteerd.

Het zoveel mogelijk vervangen van 
interne flexibiliteit door externe 
flexibiliteit doet denken aan 
een voetbalelftal dat niet tijdelijk 
spelers kan aantrekken of inhuren. 
Wel kan de bestaande linksbuiten 
eventueel gevraagd worden om 
rechtsachter te spelen, als dat zo uit-
komt. De vraag is of je met een derge-
lijke speelwijze ook op EK-niveau 
kunt blijven presteren. En die presta-
ties zijn ook het punt. De banengroei 
in Nederland is de afgelopen twee 
decennia groot geweest en die groei 
had in hoge mate de vorm van flexi-

bele banen. De uitdaging zal zijn om 
de komende tijd, zeker bij het her-
stellen van de coronacrisis, deze  
banengroei te evenaren met vaste  
banen. Een flexbaan is nog altijd  
beter dan geen baan.

Meer routes naar werk
Ik maak mij specifiek zorgen over de 
mensen met een zwakkere positie op 
de arbeidsmarkt die tot nu toe moei-
lijk aan een duurzame baan kwamen. 
Zullen zij bij het afsluiten van diverse 
routes naar werk straks automatisch 
een vast contract gaan krijgen? Dur-
ven werkgevers dat aan in onzekere 
tijden, ook omdat het vaste contract 
niet veel lichter zal worden geregeld? 
Of komen deze mensen helemaal aan 
de kant te staan?

Het sociaal akkoord baseert zich 
niet consequent op voorgaande ad-
viezen, waarin wordt gepleit voor ar-
beidsvormneutrale voorzieningen. 
Dat houdt in dat het op de arbeids-
markt niet zou moeten uitmaken op 
welk type contract je werkzaam bent. 
Iedereen zou over belangrijke voor-
zieningen moeten beschikken om 
aan het werk te blijven en over inko-
men te beschikken bij ziekte en de 
oude dag. Dan kunnen er meer rou-
tes naar werk bestaan.

Dit Sociaal Akkoord is het derde op 
een rij dat een poging doet om de ar-
beidsmarkt eerlijker en beter te laten 
functioneren. De twee eerdere ak-
koorden hebben de problemen juist 
vergroot. Omdat driemaal echt 
scheepsrecht is, is het verstandig om 
anders dan in 2013 dit akkoord niet 
een op een in wet om te zetten. Niet 
alleen moet het parlement het laatste 
woord hebben. Daarbij komt dat er 
nog geen kabinet in zicht is. Er zijn 
ook voorstellen voor een sociaal ak-
koord van de Werkvereniging, van de 
verenigingen van platformbedrijven, 
sociale ondernemingen, zelfstandi-
gen enzovoort. Niemand heeft de 
wijsheid in pacht, ook de partijen in 
de SER niet, en daarom moeten we 
het hebben van wat in de industrie 
open innovatie heet.

Op de High Tech Campus in Eind-
hoven is het Holst Centre gevestigd. 
Daar werkt een groot aantal bedrij-
ven samen aan het ontwikkelen van 
nieuwe standaarden en producten, 
zoals eerder OLED. Dat is precies wat 
we ook met de arbeidsmarkt moeten 
doen: gezamenlijk zo ontwerpen dat 
deze voor iedereen werkt. 

a Ton Wilthagen is hoogleraar  
arbeidsmarkt aan Tilburg university.

l 
Zzp’ers die 
minder dan 30 
à 35 euro per 
uur verdienen, 
worden geacht 
in loondienst 
te zijn als 
werknemer
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