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Perikles was een politicus uit het klassieke Athene, die het democratische  
staatsbestel met verschillende faciliteiten nieuw leven inblies. Hij voerde bijvoorbeeld 
daggeldvergoedingen in, zodat arme boeren van het platteland rond Athene naar de volksvergaderingen 
konden komen zonder inkomsten mis te lopen. Het was dit type maatregelen dat ervoor zorgde, dat 
Perikles als democraat de geschiedenis in ging. 

 

01 Inleiding. 

01.1 Doelstelling 
Periklesstichting 

De Periklesstichting wil voor de 
sociale zekerheid bereiken wat 
Perikles voor de democratie deed: het 
debat over de toekomst van de sociale 
zekerheid toegankelijk maken voor 
een breed publiek, voor zowel burgers 
als professionals en voor zowel politici 
als bestuurders.  
De toekomst van het stelsel van 
sociale zekerheid staat ter discussie. 
Het wordt te duur genoemd en 
ineffectief als instrument voor de 
balans tussen werk en inkomen. De 
discussie over de toekomst vindt 
echter op een beperkt speelveld 
plaats. Te beperkt, vindt de 
Periklesstichting. Het ontbreekt 
politici en bestuurders met een visie 
aan mogelijkheden om zich te uiten. 
En het ontbreekt burgers en 
professionals aan ruimte om met 
vernieuwende alternatieven voor de 
bestaande praktijk te komen.  
De Periklesstichting wil het speelveld 
vergroten en een breed debat over de 
toekomst van onze sociale zekerheid 
mogelijk maken. 

01.2 Probleemstelling 

De Periklesstichting wil een praktische 
breed gedragen sociale zekerheid 
ontwikkelen, waarin op creatieve 
wijze wordt afgerekend met het oude 
instituut denken, en gewerkt wordt 
naar integrale scenario’s voor een 
sociale zekerheid met meerwaarde 
voor de uitkeringsgerechtigde burgers 
en de sociaal-economische kracht van 
de samenleving als geheel. 

 

01.3 Missie. 

De Periklesstichting wil het discours 
over de sociale zekerheid 
democratiseren, door net als Perikles 
deelname van burgers (politici, 
bestuurders en ondernemers worden 
ook op persoonlijke titel ‘als burger’ 
voor denktank uitgenodigd) te 
faciliteren. 
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01.4 Visie 

De visie van waaruit de 
Periklesstichting werkt, is bepalend 
voor de hele opzet. 
De Periklesstichting beschouwt 
zichzelf als een uiting van een 
pragmatisch, democratische visie op 
de sociale zekerheid. 
Met pragmatisch bedoelt de stichting 
dat ze opereert voorbij de links-rechts 
visie vanuit de Franse revolutie, 
 
De Periklesstichting keert terug naar 
de uitgangspunten van de klassieke 
politicus Perikles om voorbij dit 
denken te geraken. 
De politicus Perikles gaf op praktische 
grondslag daggelden aan burgers die 
de Atheense volksvergaderingen 
bijwoonden. 
 
De Periklesstichting wil een sociale 
zekerheid neerzetten, waarbij de 
relatie met de samenleving hersteld 
wordt. 
Niet alleen uitkeringsgerechtigden 
dienen te profiteren van een goed 
stelsel, maar een goed stelsel moet 
ook bijdrage aan de sociaal 
economische duurzaamheid van de 
samenleving op zich. 

01.5 Strategie 

De visie heeft grote invloed op de 
strategie van de Periklesstichting. 
De stichting vertaalt praktische 
ondersteuning en democratisering van 
het beleid  
op het gebied van de sociale 
zekerheid op verschillende niveaus.  
We geven vorm aan onze strategie, 
door: 

1. goede faciliteiten bieden 
aan burgers, die het 
ontwerpen van nieuwe 
scenario’s actief willen 
ondersteunen; 

a. themateams; 
b. kennismappen; 

c. aanjagers; 
d. wetenschappelijke 

begeleiding; 
2. het samenbrengen en 

faciliteren van 
beleidsbeslissers en 
Maatschappelijk 
Aandeelhouders in een 
Redactieraad, waar men 
anoniem en op persoonlijke 
titel kan ontsnappen aan de 
institutionele rol; 

a. Startfoto’s (diepte-
interviews) met 
themateams; 

b. Themasalons 
(Redactieraadsleden 
en themateamleden) 
per thema; 

3. actieve kennisopbouw; 
a. het actief ophalen 

van 
praktijkvoorbeelden, 
ideeën en voorstellen 
bij burgers die tot nu 
toe buiten het 
vormgeven van een 
sociaal 
zekerheidsstelsel 
vallen (denk o.a. aan 
jongeren, 
uitkeringsgerechtigde
n, allochtonen); 

4. instellen van interne 
denktank voor hogere 
opgeleide werkzoekenden 
met afstand tot de 
arbeidsmarkt (studie, 
leeftijd, afkomst etc.); 
zodat ook de 
Periklesstichting zelf 
‘daggelden’ 
(werkplekken/stageplekken) 
geeft aan burgers die aan 
een ander sociaal stelsel 
willen meewerken. 

 
Door het direct verbinden van burgers 
en beleidsbeslissers, bieden wij de 
creatieve, vrije denkkracht om deze 



 
6 

doelstelling tot een goed einde te 
brengen. 

01.5.1 De dialoog via de 
Periklesstichting  

De Periklesstichting faciliteert de 
dialoog rond de sociale zekerheid op 
de volgende manieren: 

1. het houden van diepte-
interviews (Startfoto’s); 
waarbij we de 
politici/bestuurders willen 
laten ondervragen door de 
burgers van diverse 
themateams; op zoek naar 
de te behandelen thema’s 
van het komende 
adviestraject en alles 
gericht op het initiëren van 
integraal denken; 

2. het (geanonimiseerd) 
publiceren van de 
thematisch gebundelde 
uitkomsten van de 
interviews binnen het 
Periklesnetwerk 
(Startdossiers); om 
zodoende de thema’s te 
koppelen aan de vraag 
vanuit de maatschappij;  

3. het houden van themasalons 
(en digitale themasalons, 
via het ledendeel van de 
website); waarbij de 
thema’s inhoudelijk worden 
uitgediept richting concrete 
integrale scenario’s; 

4. het oprichten van een 
denktank van een waaier 
van geïnteresseerden; die 
we aantrekken via de 
sociale media; eventueel op 
basis van stageplekken 
en/of leerwerk plekken; om 
de salons inhoudelijk te 
ondersteunen, en de 
informatie vanuit de 
werkvloer en de wijken te 
halen; 

5. het jaarlijks organiseren van 
een Ekklesia (met leden van 
de themasalons aanwezig), 
om burgers met goede 
ideeën een open platform te 
geven om hun 
ideeën/voorstellen in te 
brengen; deze ideeën 
worden door de 
denktankmedewerkers 
geselecteerd via hun ‘deur-
tot-deur’ aanpak en wat er 
binnenkomt via de sociale 
media; 

6. het na afloop van een 
driejaarlijkse cyclus 
schrijven, en publiceren van 
goed uitgewerkte scenario’s 
voor wat betreft de thema’s 
van die adviesperiode 
(Finishfoto’s); 

7. Het houden van een Agora 
(Slotsalon) aan het eind van 
de adviesperiode, waarbij 
alle inbrengers en de pers 
worden uitgenodigd; ten 
einde de ideeën in het 
publieke discours te 
brengen en te houden; 
zodat politici er op moeten 
reageren. 

01.5.2 De dialoog vanuit de 
Periklesstichting  

De Periklesstichting is expliciet en 
actief op zoek naar verbindingen met 
vele maatschappelijke initiatieven en 
instellingen. 
Waarom zou de Periklesstichting een 
salon moeten organiseren? 
Waarom kan dat niet gedaan worden 
door bijvoorbeeld een hogere 
hotelschool (als leerwerk project) en 
een bestuurskunde opleiding (met 
betrekking tot de 
denktank/inhoudelijke 
ondersteuning); 
Waarom zou de Periklesstichting zelf 
moeten interviewen? 
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Het kan met meer maatschappelijke 
meerwaarde worden overgelaten aan 
studenten. 
Daarnaast zoekt de Periklesstichting 
ook samenwerking met denktanks op 
het gebied van andere thema’s (zowel 
in binnenland als buitenland). Met 
diverse gelijksoortige 
burgerinitiatieven is al een 
verregaande vorm van samenwerking 
afgesproken, zodra de 
Periklesstichting operationeel wordt. 

01.6 Aanpak Startproject, de 
bronnen van het Startdossier 

01.6.1 Denktank denkwerk sessie 

Op 26 april kwamen de eerste burgers 
bij elkaar om te praten over het 
thema Arbeidsmarkt. De burgers 
hadden zich via de sociale media en 
het zwaan-kleef-aan-principe gemeld, 
in een tijd dat de Periklesstichting 
zijn sociale medianetwerk net begon 
op te bouwen. 
De ideeën die uit de Denktank 
kwamen zijn gebundeld in Een waaier 
van ideeen (bijlage). 
Dit is de eerste bron waarop dit 
Startdossier is gebouwd. 
 
De burgers hebben besloten om te 
komen tot deelgroepen, die samen 
concrete thema’s gaan uitwerken. 
De Periklesstichting zoekt de 
middelen om elk themateam te laten 
ondersteunen door een 
wetenschapper/onderzoeker (uit ons 
netwerk), en te laten 
voortrekken/faciliteren door een 
Maatschappelijk Aandeelhouder 
(sponsor met inhoudelijk aandeel).  
Het gaat hier om (vooralsnog 8 
thema’s): 

 maatschappelijk relevant 
ondernemerschap; 

 arbeid en arbeidsmarkt;  

 welzijn, volksgezondheid en 
zorg;  

 inkomen en pensioenen; 
 kennismaatschappij;  
 burgerschap en participatie;  
 duurzaamheid en innovatie;  
 toekomstbestendige economie.  

01.6.2 Startfoto’s 

In de maand mei en de eerste helft 
van juni zijn in totaal 5 diepte-
interviews met beleidsbeslissers 
gehouden door een burger 
interviewteam (o.l.v. MUG, Maandblad 
voor Uitkeringsgerechtigden). 
De interviews zijn professioneel 
opgenomen, en de opnames zijn 
beschikbaar gekomen via het You 
Tube kanaal van de Periklesstichting. 
Dit is de tweede bron van informatie 
voor dit Startdossier. 

01.6.3 Redactieraad-plus 

Op 21 juni kwamen de Redactieraad 
en het themateam Arbeid en 
Arbeidsmarkt bijeen, dit op 
uitdrukkelijk verzoek van de 
Redactieraadleden, die de lijnen kort 
willen houden. 
Hierbij zijn de losse ideeën besproken 
en aangevuld. 
Tevens zijn ze door de 
Redactieraadsleden getoetst en 
aangepast aan de huidige ‘hot items’ 
in politiek en bestuurlijk Den Haag, 
zodat onze ideeën ‘relevant’ blijven. 
Ook deze ideeën zijn in dit 
Startdossier verwerkt; de derde bron. 

01.6.4 Diverse bronnen 

Als vierde bron heeft de 
Periklesstichting gebruikt gemaakt van 
ideeën, voorstellen, artikelen en 
rapporten die ze via het snel 
toenemende sociale netwerk krijgt 
toegestuurd. 
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02 Van Start naar Finish 

Is een ideale Arbeidsmarkt denkbaar? 
Hoe ziet deze eruit? 
Wat moet er gerealiseerd zijn, wil de betreffende ‘Starter’ durven aangeven dat 
hij of zij de finishlijn heeft gehaald? 
Zowel in de bijeenkomsten, als in de interviews hebben we de sprekers uitgenodigd 
om het eigen toekomstperspectief te schetsen van de sociale zekerheid, en met 
name de arbeidsmarkt. 

02.1 Economische groei 
koppelen aan banengroei 

Verschillende gesprekspartners gaven 
aan dat er zonder bijsturing, vanuit de 
samenleving of de politiek, een 
nieuwe economische fase dreigt te 
ontstaan; die van de baanloze groei. 
Het is in de ogen van de participanten 
essentieel dat de samenleving van de 
toekomst een arbeidsmarkt systeem 
heeft dat een koppeling handhaaft 
tussen economische groei en 
werkplekken, waarmee burgers een 
inkomen kunnen genereren. 
Dit betekent een 
arbeidsmarktinstrumentarium dat bij 
de groei van de werkloosheid bijna 
automatisch geactiveerd wordt en dat 
werknemers voor ontslag herplaatst, 
voor ontslag herschoold en desnoods 
tijdelijk in transitiebanen plaatst. 

02.2 Een faciliterend sociaal 
stelsel. 

Misschien is de terugkeer naar het 
ideaal achter de Griekse stadstaat, 
actief burgerschap, helemaal geen 
gek principe als basis voor een nieuw 
sociaal stelsel en een nieuwe 
arbeidsmarkt.  
Vanuit verschillende bronnen komt 
het idee om sociaal-economische 
rechten te koppelen aan sociale inzet 
voor ondernemers en burgers. 
Ondernemers zouden ‘sociale sterren’ 
kunnen verdienen als ze sociaal en 
duurzaam produceren; dus met inzet 
van medewerkers op fatsoenlijke 
voorwaarden en met een duurzaam 
productieproces. 

Des te meer punten, des te meer 
rechten op infrastructurele 
aanpassingen, belastingvoordelen 
en/of loonkostendispensatie. 
De burgers zouden ‘sociale sterren’ 
kunnen verdienen, door zich actief in 
te zetten voor de eigen ontwikkeling 
en die van de samenleving. Hiermee 
verkrijgt de burger steeds meer 
rechten in de vorm van Verzekeren, 
verzorgen en verbinden (de 3 V’s van 
het Verzorgingsstaat ideaal van Peter 
van Lieshout. 

02.3 Regelgeving behoeden 
voor eenvoudigheid. 

De werkelijkheid (van de 
arbeidsmarkt) is flexibel, onderling 
verbonden met veel aspecten buiten 
de arbeidsmarkt en complex. 
Beleidsmakers dienen er voor op te 
passen om met eenvoudige stelsels en 
minder gedetailleerde regelgeving te 
komen. 
Deze is per definitie onrechtvaardig, 
omdat het door een gebrek aan 
nuancering situaties verkeerd 
behandeld. 
Het lapwerk dat dit uitlokt, creëert 
vak inerte wetgeving.  
Complexe metawetgeving en hulp en 
vrijheid bij de uitvoering, is een 
betere combinatie. 
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02.4 Ideale Arbeidsmarkt is 
crisis en toekomstbestendig. 

Bijna alle gesprekspartners geloven 
dat er een ideaal 
arbeidsmarktinstrumentarium bestaat. 
Het bevat de gouden combinatie van 
pro-cyclisch toename van 
arbeidsmarktinstrumenten en een 
anti-cyclische financiering. 

02.5 Circulaire economie en 
arbeidsmarkt. 

Een van de geinterviewden geeft aan 
dat het belastingstelsel de circulaire 
economie moet gaan stimuleren, zoals 
de sociale zekerheid de circulaire 
arbeidsmarkt moet faciliteren. 
 
De economie moet meer circulair 
worden. Ondernemers moeten 

gestimuleerd worden door de BTW op 
nieuwe eenmalige energie en nieuwe 
grondstoffen te verhogen. Dit levert 
30 miljard per jaar op. 
 
De sociale zekerheid moet een 
circulaire arbeidsmarkt (en een 
ontwikkelende medewerker) 
stimuleren met faciliteiten. 
Geen verzorging van de inerte mens, 
maar faciliteren van de ontwikkeling 
van mensen (tijdens hun werk), zowel 
in de huidige situatie, als op weg naar 
buiten. 
 
In de onderstaande tekst wordt 
uitgelegd wat overwonnen moet 
worden om er te komen, en waaruit 
de ideale arbeidsmarkt bestaat. 
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03 Huidige Weeffouten 

03.1 Algemeen 

Vanuit de ideale arbeidsmarkt is de 
participanten gevraagd om te 
bedenken welk scala aan elementen 
nu als een soort blokkades fungeren, 
om deze maatschappij vorm te geven. 
Het ging hierbij niet om tijdelijke 
blokkades (de crisis bijvoorbeeld), 
maar om blijvende fouten in het 
systeem; weeffouten als het ware. 
De reacties vielen in soorten 
weeffouten uiteen. 

03.1.1 Werk, arbeid en 
loonarbeid. 

Zowel de denktanksessie als via de 
digitale dialoog, wordt bestreden dat 
er geen werk is. Er is alleen te weinig 
arbeid. 
Hierbij wordt impliciet gesteld dat de 
term werk (het doen van activiteiten, 
die ook ten gunste zijn van anderen) 
een ruimer bereik heeft dan de term 
arbeid (betaald werk, meestal met 
een minimum aantal werkuren per 
week). 
 
Baanloze economische groei dreigt. 
Net als in landbouw dreigt een 
mechanisatie en  automatisering in de 
industrie- en dienstensector. 
Economische groei, het adagium van 
het huidige politiek- economische 
bestel is in dat geval in het geheel 
geen remedie tegen de werkloosheid. 
Er zijn in de crisis na 2008 in 
Nederland, volgens onze 
gesprekspartners 1.7 miljoen 
werklozen. Voor de cris begon, en de 
bomen economisch tot in de hemel 
reikten waren het er 1.3 miljoen. 
Het lijkt er dus op dat de correlatie 
tussen economische groei en 
werkgelegenheid steeds zwakker 
wordt. 
 

Dorine Putman (ASN bank) vindt dat 
activiteiten in het kader van 
mantelzorg en vrijwilligerswerk ook in 
het domein van werk vallen. Thomas 
von der Dunk is van mening dat werk 
iets anders is als actief zijn. Het moet 
wel een meerwaarde voor een ander 
bevatten.  
Daarover is men het eens. 
 
Jacques Peters (MUG columnist) geeft 
aan dat Arbeid en Sociale Zekerheid 
losgekoppeld moeten worden. Nu is de 
regelgeving binnen de sociale 
zekerheid te veel gericht op het 
verkrijgen van arbeid, met werk 
(zonder extra inkomsten) als straf als 
arbeid een stap te ver is of tijdelijk 
niet aanwezig. 
 
Saskia Marsman (CNV onderhandelaar 
‘Onderwijs’ en bestuurder O&O fonds) 
merkt op dat werkloosheid voortkomt 
uit: verkeerde opleiding, te kort aan 
werkervaring, gering netwerk en een 
te kort aan banen. 

03.1.2 Statische en regelgerichte 
sociale zekerheid versus 
dynamische arbeidsmarkt. 

Wet- en regelgeving is een machtig 
instrument, mits het geaccepteerd 
wordt door burgers. Wil regelgeving 
nuttig zijn als bestuursinstrument en 
geaccepteerd worden door de 
burgers, dan moet het universele 
uitspraken doen en mensen 
gelijkluidend behandelen. 
Wet- en regelgeving ‘stimuleert, 
geaccepteerd, ontmoedigt of 
verbiedt’ op objectieve gronden, los 
van persoonlijke willekeur.  
Omdat we werkelijkheid altijd 
verandert, wordt regelgeving altijd 
aangepast om ook de nieuwe situaties 
in wet- en regelgeving te vangen. 
Thomas von der Dunk geeft hiermee 
aan dat de regelgeving in de sociale 
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zekerheid juist zo complex is 
geworden om onrechtvaardigheid te 
verminderen. 
 
Radicaal nieuwe regelgeving is daarom 
vaak eenvoudig en onrechtvaardig 
tegelijk, omdat het onrechtvaardig 
uitpakt voor onvoorziene groepen 
burgers of situaties. Regelgeving 
wordt daarna altijd bijgesteld, 
waarmee het langzaam maar zeker 
weer ingewikkeld en moeilijk 
overzichtelijk wordt. 
Dit werkt fraude in de hand, waarna 
de controle instituten meer met 
iedereen gaan bemoeien. 
Tot iemand de regels vereenvoudigd, 
waarna alles opnieuw begint. 
Regelgeving is inert doordat het 
mensenwerk is. 
 
Regelgeving is juist inert omdat 
mensen zelf zo flexibel zijn. Mensen 
hebben vaak maar een beperkte tijd 
waarin ze kunnen en willen handelen. 
Als mensen handelen, willen ze de 
resultaten ervan kunnen zien.  
Bij systeemveranderingen duurt het 
zodanig lang, dat mensen er gewoon 
geen zin in hebben “zal mijn tijd wel 
duren” en/of “dat is voor mij niet 
meer van belang”. 
Door het menselijk ongeduld, wordt te 
weinig tijd besteed aan het bijwerken 
van het sociale zekerheidsstelsel, 
waardoor deze steeds meer als rem 
gaat werken op veranderingen op de 
arbeidsmarkt. 
 
De arbeidsmarkt was ooit even 
statisch als de wet- en regelgeving. 
Tijdens onze agrarische fase was 
arbeid nog seizoensgebonden. De 
zomervakantie staat in veel CAO’s nog 
steeds op 7 weken in de maanden juli 
en augustus, om kinderen vrij te 
houden tijdens de oogstmaanden, 
aldus Thomas von der Dunk (schrijver, 
publicist) 

03.1.3 Sociaal akkoord, 
arbeidsmarkt, MKB en 
regelgeving. 

Willem Loos, via ons digitale 
discussieforum: het sociaal akkoord is 
niet geschreven voor het MKB, maar 
voor werknemers bij grotere 
bedrijven. De administratieve druk 
m.b.t. een medewerker is voor een 
kleine ondernemer niet bol te werken. 
Hierdoor zullen MKB’ers steeds vaker 
gaan werken met ZZP’ers, waarvoor 
tot nu toe bijna niets geregeld is. 
Om dit op te vangen, hebben de 
sociale partners de bescherming van 
deze groep afgewenteld op de 
overheid, die nu juist meer 
regelgeving moet produceren. 
De oude regelgeving wringt met 
nieuwe werkvormen. 

03.1.4 Psychologische distantie 

Net als bij ziekten of rampen zoekt 
iedereen naar reden waarom hij/zij 
minder risico loopt. Iedereen probeert 
de risico’s voor zichzelf weg te 
redeneren. Mensen blijven bij 
psychologische test hun kans op typen 
ongeluk (waarvan de kans bekend is), 
steevast lager inschatten; ook na 
objectieve informatie. 
Hetzelfde probleem wordt in de 
wereld van verzekeringen vaak 
opgevangen met 
‘verzekeringspakketten, waarbij 
volkomen ‘weggeziene’ risico’s in 
pakketten worden gestopt met 
gevaren waarvoor mensen zich wel 
willen verzekeren. 
Verschillende psychologen hebben de 
laatste tijd onderzoek gedaan naar de 
neoliberale economische theorie, dat 
je zelf verantwoordelijk bent voor je 
sociale positie’ in relatie tot de angst 
bij westerse burgers voor ‘mislukken’. 
Het lijkt erop dat de neo-liberale 
economische ideologie burgers aanzet 
om de sociaal-economisch zwakkeren 
als andere mensen te bekijken. De 
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slachtoffers toch ‘ander soort 
mensen’. Daarom ontbreekt op 
intersubjectief niveau de basis voor 
samenwerking tussen verschillende 
economisch gepositioneerde. 
Een gesprekspartner beschreef de 
stemming die thans (2013) in Den 
Haag rondwaart: WW’ers zijn zielig, 
Wajongers aanstellers en 
Bijstandstrekkers lui en buitenlander. 
Deze impliciete psychologische reflex 
mag volgens verschillende 
participanten niet onderschat worden, 
en moet verwerkt worden in 
scenario’s voor de arbeidsmarkt en/of 
de sociale zekerheid. 

03.1.5 Verwrongen 
vrijheidsbegrip. 

Het neoliberalisme plaatst het 
individu, volgens een van de 
geïnterviewde, in een ‘verwrongen’ 
vrijheid. Het individu wordt op basis 
van niets intellectuele vrijheid, 
consumptievrijheid en 
handelingsvrijheid toegedicht. Op 
basis hiervan krijgt het individu ook 
een enorme verantwoordelijkheid. 
Aan de andere kant creëert het neo-
liberalisme, met zijn regel- en 
controle instituten, een volkomen 
vastzittende leefomgeving voor 
datzelfde individu. 
 
Volgens een geïnterviewde kunnen 
individuen in deze bureaucratische 
maatschappij net een paadje aflopen, 
willen ze niet bestraft willen worden. 
 
Dit maakt de verantwoordelijkheid 
voor de machteloze ‘vrije burger’ ook 
op de arbeidsmarkt, vrijwel 
onleefbaar. 

03.2 Instrumenteel 

03.2.1 Niets meer. 

Verschillende gesprekspartners wilden 
niet zozeer de instrumenten van nu 

om mensen aan het werk te helpen 
bekritiseren, maar vroegen zich af 
welke instrumenten er nog waren. 
Door het gebrek aan 
arbeidsmarktinstrumenten, worden 
mensen in Work First-achtige 
constructies (zonder extra 
verdiensten) ondergebracht. 
Hierdoor blijft het macro-
economische effect van werk uit, en 
wordt niet meer geconsumeerd en er 
wordt geen premie geheven. 

03.2.2 Werklozen als werk 

Volgens bijna alle participanten aan 
dit project, zijn er in Nederland 
teveel instituties die leven van het 
rondpompen van werkzoekenden. 
Deze uitvoeringsinstituten hebben 
teveel invloed op het creeren van 
nieuw beleid, waardoor zelfs tijdens 
bezuinigingsperioden de 
uitvoeringskosten stijgen. 
In de Redactieraad werden 
vraagtekens gezet bij de 
wenselijkheid om 460 gemeenten elk 
een eigen 
arbeidsmarktinstrumentarium te laten 
opbouwen.  

03.3 Financieel 

03.3.1 WW maakt werkgevers lui 

Werkgevers zijn de enige spelers in 
een samenleving die in het huidige 
systeem voor betaalde 
arbeidsplaatsen of opdrachten voor 
ZZP’ers zorgen. De huidige WW maakt 
het volgens veel gesprekspartners veel 
makkelijker om mensen te ontslaan, 
dan om ze te begeleiden naar ander 
werk. 
Er zijn derhalve participanten die het 
afschaffen/vervangen van de huidige 
WW als een goede stap beschouwen. 

03.3.2 Wwb sluit mensen op. 

De bijstand kent een ander regime 
dan de Ww. Ton Wilthagen pleit voor 
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één regime voor alle uitkeringen. De 
bijstand is een aanvullingsregeling tot 
een bestaansminimum. Derhalve mag 
een bijstandsgerechtigde niets 
bijverdienen, want de verdiensten 
worden volledig verminderd op de 
uitkering. 
Dit werkt bijzonder demotiverend om 
in de bijstand via de legale weg bij te 
werken, terwijl zwart werk (zonder 
premies) wordt bevorderd. 
Omdat Wwb’ers een ‘slechte naam’ 
hebben (zie hiervoor), valt politiek te 
scoren met extra controles, waardoor 
de uitvoeringskosten exploderen. 

03.3.3 Ėén regime. 

Ton Wilthagen wil een regime om een 
beter arbeidsmarktbeleid te kunnen 
voeren, maar in het boek “De dag dat 
Peter de deur dichttimmerde” van 
o.a. Albert Jan Kruiter, wordt ook 
duidelijk dat de vele instanties, 
aangestuurd door vele 
commandolijnen, bij multiprobleem 
gezinnen voor enorm grote onkosten 
zorgen. 
Niet omdat de betreffende gezinnen 
veel kosten, want in deze tijden zijn 
de bronnen daarvoor opgedroogd. 
Maar omdat alle begeleiders en 
begeleiders van begeleiders zo veel 
kosten. 
Het ontbreken van een regime voor 
uitkeringen, maakt de 
uitvoeringskosten topzwaar. 

03.3.4 O&O fondsen 
branchegericht, en ongeschikt 
voor in-en uitstroom 

Verschillende gesprekspartners, die in 
de wereld van de O&O fondsen actief 
zijn, hebben opgemerkt dat de 
huidige O&O fondsen erg gericht zijn 
op educatie onderwijs en ontwikkeling 
in de eigen kolom. 
Burgers die niet gecharmeerd zijn van 
scholing, en gekozen hebben om na 

een kortere studie te werken, hebben 
ook als werkende weinig interesse in 
opleidingen en ontwikkeltrajecten. 
 
Desalniettemin is er geen uitwisseling 
van gelden of trajecten tussen 
branches onderling en zijn er slechts 
weinig tot geen in- en uitstroom 
trajecten, die op basis van O&O 
gelden worden uitgevoerd. 
De O&O gelden worden hierdoor 
arbeidsmarkt technisch niet effectief 
ingezet. 

03.3.5 Oorlogseconomie, 
innovatieve economie en als 
slechtste… neo liberale 
economie. 

In de Redactieraad werd een 
vergelijking gemaakt tussen drie 
soorten economie, waarbij de huidige 
neo liberale vrije markt economie op 
veel fronten het slechtste scoort. 
In de ogen van de aanwezigen 
kenmerkt de oorlogseconomie zich 
door volledige werkgelegenheid in 
combinatie met kapitaal en 
grondstoffenverspilling. 
Een duurzame en innovatieve 
economie kenmerkt zich juist door 
kapitaal- en grondstoffen efficiëntie, 
maar levert relatief weinig banen op. 
De neoliberale economie is noch 
kapitaal- en grondstoffen efficiënt, 
noch arbeidsintensief. 
 
Het eventuele toekomstige 
economische groei, kan zeer wel 
baanloze groei zijn, merkte een 
geïnterviewde op. 
 
Het enige punt waarop het neo 
liberale economische syteem 
ruimschoots wint, is in de steun die 
het ontvangt vanuit de huidige 
politieke en economische elite.  
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04 Oplossingen 

04.1 Algemeen 

Het Startproject was bedoeld om, 
naast het opbouwen van een 
burgerdenktank, op inhoudelijk niveau 
te komen tot een Startdossier 
Arbeidsmarkt, met een waaier aan 
bouwstenen voor scenario’s naar een 
toekomst- en crisisbestendige 
arbeidsmarkt. 
De vele ideeen zijn volgens dezelfde 
lijn geordend dan de kritiek op de 
huidige arbeidsmarkt. 

04.1.1 Economen 

In de Redactieraad wordt opgemerkt 
dat economen ontwerpers zouden 
moeten worden, van systemen die ook 
de economische handelingsruimte 
rond het individu herstelt. 
Alleen dan is weer sprake van een 
economisch handelend individu, die 
wetenschappelijk beschreven kan 
worden. 

04.1.2 Economieën met 
arbeidsmarkten. 

Een van de geïnterviewde merkt op 
dat de arbeidsmarktpolitiek nog 
steeds uitgaat van het bestaan van 
een type markteconomie. Daarin 
wordt je werkloos, daarheen moet je 
terug. 
Lukt dat moeilijk, dan heb je een 
afstand. 
Het instrumentarium heeft geen oog 
voor de vele parallelle economieën, 
die overal ontstaan. Ruilsystemen, 
broodfondsen, solidariteitsnetwerken, 
uitleen- en deel netwerken, lokale 
initiatieven. 

Naar deze type economien wordt 
niemand toegeleid, terwijl mensen 
daar wel eens ‘geen afstand’ voor 
zouden kunnen blijken te hebben. 
Daar verandering in brengen zou pas 
een echte transitie zijn. 

 

04.2 Instrumenteel  

04.2.1 Het UWV 

Er zijn gesprekspartners die voor het 
opheffen van het UWV zijn. 
Maar de meeste participanten 
beschouwen een andere rol voor het 
UWV als een onderdeel van een 
betere arbeidsmarkt. 
De gesprekspartners die geloven in 
een concrete Transitiecentra, zien het 
UWV als een beheerder van de 
loondispensatieregelingen, de 
keuringsinstantie voor de transitie-
werkzoekenden van de centra en als 
GAK instituut. 
Op deze manier kan het UWV de nu 
dreigende lokale verschillen in aanpak 
van bijvoorbeeld 
bijstandsgerechtigden tegengaan. 

04.2.2 transitiecentra 

In het sociaal akkoord worden 32 
transitiecentra genoemd. 
Deze transitiecentra brengen de 
sociale partners terug in de 
arbeidsmarkt.  
Door de ruimte op te rekken tot die 
van experimentele ruimte voor 
transitiebanen, komen de sociale 
partners ook weer voor langere tijd 
aan het roer van de sociale zekerheid. 



 
15 

De activiteiten vanuit deze 
transitiecentra dienen structureel van 
karakter te zijn, zodat ze politieke 
verschuivingen kunnen weerstaan. 
Transitiecentra zijn in de ogen van de 
meeste gesprekspartners lokale centra 
waarin een aantal gemeenten, de 
werkgevers en de werknemers 
regionaal handen en voeten geven aan 
verschillende trajecten. 
Van werk naar werk. 
Van ZZP naar ZZP serviceboog met  
Van ziek naar werk. 
 
Daarnaast is het in de ogen van de 
meeste Perikles-gasten essentieel dat 
deze centra ook faciliterend zijn voor: 
- extra werkplekken (in tijden van 
crises) 
- loonkostensubsidies of 
loondispensatie 
- eigen Opleidings- en uitstroomgelden 
(op basis van een eigen O&O fonds 
- regie over HRM/P&O afdelingen van 
bedrijven 
 
Ten tijde van crises wordt de 
voorfinanciering (door de overheid in 
de vorm van het vrijgeven van de 
uitkeringen van hen die via de centra 
actief wil werken aan werk) van 
gesubsidieerde banen of reguliere 
banen met loondispensatie, door de 
sociale partners terugbetaald bij 
economische groei (op basis van de 
CAO ruimte).  
Naast onderlinge 
netwerkondersteuning en opleidingen 
via privaat gefinancierde IRO’s, 
zouden de transitiecentra 
werkplekken/werktrajecten moeten 
mogen financieren met private 
voorfinanciering (banken, 
verzekeraars, pensioenfondsen). 

04.2.3 CAO vormen.  

Bij de vele voorstanders van 
transitiecentra, waren net zo veel 
mensen voorstander van zogenaamde 
Bovenbouw CAO’s (vergelijk het 

Baliemanifest. Ontvoogdende 
Verhoudingen), waarin afspraken over 
sociale premies en opleidings- en 
ontwikkelfaciliteiten worden 
gemaakt. 
ZZP’ers die zich bij de Transitiecentra 
aansluiten, vallen hierbij onder een 
nieuw premieregime, en daarmee 
opnieuw in de sociale zekerheid. 
 
Voor de werkzoekenden in deze 
centra wordt er hardop gedacht over 
een soort Kortverbandcontracten met 
privaat gefinancierde IRO’s (op basis 
van een bijdrage vanuit de O&O 
fondsen voor dit project of een eigen 
O&O fonds) voor positieve uitstroom 
en verzekeringsafspraken voor ZZP’ers 
zonder opdrachten. 
 
Er zijn gesprekspartners die het 
absoluut niet eens zijn met het beeld 
dat je in Nederland te moeilijk 
mensen kunt ontslaan. Deze mensen 
geloven niet in dure CAO’s, waarbij de 
kosten oplopen bij medewerkers die 
mogen blijven, maar in nieuwe CAO’s, 
waarin de kosten en 
verantwoordelijkheid van de 
werkgevers verschuift naar de fase na 
het gewenste afscheid van een 
medewerker. 

04.2.4 Jobcarving/Tandemplan 

Naast werkprojecten zouden de 
transitiecentra (i.s.m. het UWV) ook 
Jobcarving projecten kunnen 
uitvoeren, waarbij ‘werk in de marge’ 
van een functie wordt gebundeld tot 
extra banen. 
Een van de meest uitgewerkte 
plannen op dit gebied is het 
Waals/Belgische Tandemplan 
(leermeester/gezel). Ouderen die 
minder willen werken, doen dat nu 
niet i.v.m. hun inkomensval. Dat geldt 
met name voor de minder goed 
verdiende banen, omdat bij deze 
mensen elke Euro telt. 
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Toch werken in deze banen vaak 
ouderen met veel werkervaring. 
Het plan gaat er vanuit dat lonen en 
uitkeringen niet persoonlijk hoeven te 
zijn, maar kunnen worden 
uitgewisseld. 
De oudere werknemer kan in dit plan 
een % minder werken. Een 
werkzoekende kan de gecombineerde 
vrijvallende uren opvullen. 
De uitkering van de werkzoekende 
wordt (gedeeltelijk) ingezet voor de 
loonval van de ouderen, en voor de 
kosten die ouderen maken om de 
werkzoekende in een leermeester-
gezel verhouding in te werken, zodat 
de werkgever er geen last van heeft. 
Of dit een instrument is om crises mee 
op te vangen, of altijd aangeboden 
moet worden voor mensen met een 
moeilijke arbeidsmarktpositie is tot 
nu toe onbeslist geëindigd. 

04.2.5 ondernemersfabrieken 

Burgers/ondernemers, die werk 
creëren met initiatieven vanuit de 
basis, dienen bij de transitiecentra 
een open deur te vinden voor 
tijdelijke betaalde personele 
ondersteuning. 
Burgerinitiatief wordt te vaak 
tegengewerkt door onnodige 
overheids-bureaucratie. 
De centra zouden van de overheid de 
status van regelvrije experimentele 
eilanden moeten zien te verkrijgen.  
De projecten zouden gericht moeten 
zijn op werktrajecten in nieuwe 
sectoren (geen verdringing van 
bestaand werk); dus werk in de non-
profitsector, maar ook in innovatieve 
sectoren. 
Dorine Putman sprak in dit verband 
over mogelijkheden om huizen en 
wijken energietechnisch te 
verduurzamen, waarbij de 
transitiecentra werkzoekenden 
aanbood voor technische leerwerk 
trajecten. 

04.2.6 HRM hervormen 

Waarom heeft nooit iemand 
nagedacht over de achterhaalde 
‘aanname’ procedures van bedrijven, 
waar de P&O afdeling nog immer 
werkt met vaststaande op diploma’s 
en certificaten gefixeerde 
‘functieprofielen’? 
De mensen die dit aan de orde stelden 
waren niet alleen afgewezen 
sollicitanten, maar ook bestuurders en 
ondernemers. 
 
In deze tijd, waarin de huidige 
economische structuur op het punt 
staat te veranderen, kunnen bedrijven 
alleen meegaan als ze zich flexibel 
opstellen. 
Mensen met een creatieve en 
flexiebele geest zijn voor veel 
bedrijven nu veel meer van nut bij het 
uitdenken van nieuwe concepten, dan 
mensen met de ‘juiste diploma’s’. 
 
Veel gesprekspartners kwamen op de 
gedachte om P&O/HRM strategisch los 
te koppelen van elk bedrijf, en meer 
per branche in te zetten. 
Ook werd er hardop de vraag gesteld 
of organisaties met ‘werkzoekenden’ 
(UWV, gemeentelijke sociale 
diensten) misschien invloed moesten 
krijgen bij het aannamebeleid van 
bedrijven. 
De tegenhanger daarvan is volgens 
velen wel dat de uitkeringsinstantie 
een niet goed, werknemer terug’ 
garantie moet afgeven aan de 
werkgever. 
 
Aan de andere kant zagen veel 
gesprekspartners HRM/P&O 
medewerkers een rol krijgen bij het 
UWV of de gemeentelijke sociale 
diensten. 
Zij zouden meer dan de huidige 
coaches precies weten waar 
werkplekken vacant waren, en ook de 
match beter kunnen maken. 
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HRM strategisch loskoppelen van 
bedrijven 

04.3 Financieel 

De meeste adviezen kreeg de 
Periklesstichting binnen op het gebied 
van de financiering van de 
arbeidsmarkt. 

04.3.1 Arbeid en loon versus 
werk en inkomen. 

Door sommige participanten is een 
soort basisinkomen voorgesteld. Soms 
als een AOW vanaf het 18 de jaar (een 
ALW: Algemene Leefkosten Wet). 
Soms als een negatieve 
belastingschijf, en soms als een 
Basisinkomen. 
 
Peter Voogt (eigenaar IGG en 
bestuurder Prohef) stelt Prohef voor. 
Stop met het heffen van belastingen 
en premies op loonarbeid. Hef op de 
toegevoegde waarde van de productie 
(Prohef) van een bedrijf. Zorg ervoor 
dat deze heffing meer opbrengt dan 
de huidige loonbelasting en premies. 
Geef ondernemers voor elke 
medewerker in dienst een korting, ter 
hoogte van het minimumloon/de 
uitkering.  
Werknemers die nu nog worden 
wegbezuinigd omdat ze meer kosten 
(loon, loonbelasting en premies) dan 
opbrengen (productie), blijven/komen 
in dienst. Hierdoor dalen de 
uitkeringskosten aanzienlijk. 
 
Dorine Putman en Joop Lahaise stellen 
voor om dit systeem ook beschikbaar 
te stellen voor ZZP’ers en andere 
werkenden, zonder loondienstverband 
met een werkgever. Velen zijn het 
met hen eens. 

04.3.2 WW en varianten 

Tijdens een van de diepte-interviews 
komt het idee aan de orde om de WW 
af te schaffen en de 10 miljard die de 

uitkeringen ons nu kosten als 
loondispensatie aan werkgevers aan te 
bieden. 
De werkgevers worden daarmee direct 
verantwoordelijk voor het 
terugdringen van de werkloosheid. 
Alleen de bedrijven/branches die 
sociale sterren hebben behaald (zie 
eerder in de tekst) mogen in dit 
systeem meedraaien. 
 
De hoogte van de loondispensatie 
wordt afhankelijk van de 
productiecapaciteit en de inverdien 
mogelijkheid van de medewerker en 
het bedrijf. 
 
Er zijn ook ideeen om de WW onder 
stricte voorwaarden te verlengen, ook 
gericht op het terugdringen van de 
werkloosheid. 
De vakbondsleden zouden in die visie 
ook dienen te betalen voor een 4 de 
WW jaar voor WW’ers die vakbondslid 
zijn en die vrijwillig mee willen 
draaien in de eerder genoemde 
transitiecentra (vakbondssolidariteit 
vgl. met broodfondsen)  
 
Men kan de WW ook laten opgaan in 
een nieuwe anticyclische 
Volksverzekering  tegen Werkuitval. 
De overheid zet het huidige Ww 
budget om in voorschot in vorm van 
loondispensatie of gesubsidieerde 
banen (in aantal fluctuerend met het 
percentage van de werkloosheid). Na 
afloop van een crisis betalen de 
sociale partners de ingezette WW 
budgetten terug bij voldoende CAO 
ruimte. 
De overheid kan de WW budgetten 
onmiddellijk wegschrijven als 
voorschot, en daarmee aanzienlijke 
besparingen kunnen realiseren. 

04.3.3 O&O fondsen  

Dat de huidige O&O fondsen niet 
effectief zijn als 
werkgelegenheidsinstrument wordt 
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breed gedeeld bij de Perikles-
partners. 
Bijna iedereen is er van overtuigd dat 
een nieuw 
werkgelegenheidsinstrument, als een 
transitiecentrum, alleen effectief is 
als het een eigen O&O budget heeft. 
Sommigen zijn voor een verplichte 
bijdrage vanuit elk afzonderlijk O&O 
fonds, gekoppeld aan de werkloosheid 
onder die sector/branche, terwijl 
anderen voor de oprichting van een 
eigen Transitie O&O fonds zijn. 

 

04.3.4 nieuwe heffingen/nieuwe 
groepen in heffing 

Gemeenten lijken de enige spelers in 
de re-integratie van werklozen te 
gaan worden. Maar wie goed kijkt ziet 
dat ze aan de financiële leiband van 
Den Haag lopen. En die bezuinigd 
procyclisch, wat anticyclisch 
investeren in werkzoekenden 
onmogelijk maakt. 
Om deze discrepantie op te lossen, 
zouden gemeenten moeten nadenken 
over een gemeentelijke heffing tegen 
werkloosheid. Alleen zo worden 
gemeenten echte autonome spelers 
bij de bestrijding van de werkloosheid 
in de eigen regio. 
De voorstanders vergelijken de 
juridische constructie met de 
Provinciale opcenten. 
 
Anderen die langs deze lijn denken, 
zien juist meer in een versterking van 
het ESF met een Europese 
heffing/extra belasting of 
solidariteitsheffing (van staten). 
Zij gaan er van uit dat het ESF gevuld 
wordt met een bedrag, waarmee het 
Europese Fonds tijdelijke banen en/of 
loondispensatie aanbied, gekoppeld 
aan de nationale werkloosheid van 
elke natiestaat. 
Hierdoor wordt het voor natiestaten 
aantrekkelijk om de 

werkloosheidscijfers niet langer te 
flateren. 
De solidariteitsheffing mag nooit 
groter zijn dan het bedrag dat een 
natiestaat bespaart aan uitkeringen. 
De extra consumptie die voortkomt uit 
deze 120 % WML banen, wordt 
verdeeld onder de natiestaat en het 
ESF. 
Hierdoor ontstaat een gedeeld 
voordeel om in dit systeem mee te 
draaien. 
 
In de Redactieraad is veel oog voor de 
Commissie Dijkhuizen. Deze wil de 
BTW verhogen en de loonbelasting 
verlagen. 
Het zou met een kleine aanpassing 
voor veel meer werk zorgen. Als de 
BTW opbrengsten in de vorm van 
loondispensatie aan werkgevers zou 
worden uitgekeerd, die daarvoor 
werkplekken creëren. 
De uiteindelijke opbrengst is dan niet 
de loonbelasting of BTW, maar de 
daling van uitkeringen.  
  
Zwart werk vergrijzen. 
Anderen gaan niet op zoek nieuwe, 
vervangende heffingen, maar naar het 
incorporeren van nieuwe groepen in 
het systeem van belastingen en 
heffingen. 
Een deel van de gesprekspartners is 
voorstander van het toestaan van 
extra verdiensten bovenop de 
bijstand, waarmee ze het zwarte werk 
vergrijzen. Ze gaan er van uit dat op 
deze manier de bijstandsgerechtigden 
hun werknemersdeel van de premies 
en belastingen zullen gaan betalen. 
Hierdoor krijgt de staat veel extra 
middelen binnen, welke ze kan 
inzetten als werkbudget voor 
gemeentelijke sociale diensten etc. 
Anderen die langs deze lijn denken 
willen Zzp’ers in het sociale 
zekerheidsstelsel opnemen, via 
zogenoemde bovenbouw Cao’s (zoals 
beschreven in het Baliemanifest). 
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Bijna iedereen die daar positief over 
staat, staat ook positief tegenover 
transitiecentra. 

04.3.6 vermengen uitkering loon 

De mensen die werkdelen, jobcarfing 
en/of het reeds genoemde 
Tandemplan steunen, geloven dat je 
persoonlijke lonen en persoonlijke 
uitkeringsrechten moet kunnen 
mengen, zodat je de bespaarde 
uitkering, als gevolg van het minder 
uren werken door oudere werknemers 
kunt inzetten, om ieders 
inkomensverlies te beperken. 

04.3.7 
Werkgelegenheidsprojecten laten 
(voor)financieren door banken, 
verzekeraars en 
pensioenfondsen.  

Dorine Putman oppert als project het 
verduurzamen van het bestaande 
woningbestand, voorgefinancierd door 
verzekeraars/pensioen-fondsen en 
door de kopers/huurders terug 
betaald via de vastrechtrekening voor 
niet meer afgenomen stroom. De 
stroomrekening als kredietrekening.  
Door rapporten van o.a. de ASN bank 
en PGGM geschat op 15.000 fte 
werkplekken voor de 
installatiebranche. 
Er zijn daarentegen ook bestuurders 
die terughoudend willen zijn met het 
inzetten van spaarpotten (zoals 
pensioenfondsen), omdat je de 
sociaal-economische ellende van 
werkloosheid nu dan wegwerkt ten 

koste van een ellendig, arm bestaan 
als gepensioneerde. En als men die 
leeftijd heeft, is men meestal niet 
meer in staat om het tekort dan weg 
te werken door bijverdiensten. 

 

 

04.3.8 Circulaire economie  

De economie moet zich ontwikkelen 
tot een circulaire economie; een 
ontwikkeling die zowel energie, 
grondstoffen en mensen hergebruikt. 
Lees: steeds nieuwe kansen geeft. 
Het belastingstelsel moet de inzet van 
nieuwe energie, grondstoffen 
straffen, en het hergebruik van 
energie, grondstoffen en mensen 
faciliteren. 
De BTW op nieuwe energie en 
grondstoffen kan volgens 
berekeningen 30 miljard opleveren, 
waarmee je alle inkomens onder de 
20.000 Euro belasting en premievrij 
kunt maken. 

04.3.9 Basisinkomen 

Een van de geïnterviewde toont zich 
een groot voorstander van een 
Basisinkomen, omdat je daarmee veel 
schotten in de sociale zekerheid kunt 
slechten. Dan maak je van de 
negatieve vrijheid van mensen 
(niemand houdt je tegen), positieve 
vrijheid (je bent er ook toe in staat 
om…); dan pas kun je mensen 
verantwoordelijk maken voor hun 
eigen ontwikkeling.  
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05. Verscheidenheid geordend. 
De Transitiecentra blijken centraal te staan in het denken van veel van de 
participanten.  
De centra blijken geschikt om ZZP’ers op te nemen in de sociale zekerheid, door ze 
op te nemen in bovenbouw CAO’s. Ze blijken geschikt om eigen O&O fondsen mee 
in het leven te roepen, die een financiele basis leggen onder eigen transitie-
activiteiten. 
In combinatie met een anti-cyclische financiering van uitkeringen en/of 
transitiebanen, vormen de transitiecentra een sleutel voor een crisisbestendige 
arbeidsmarkt. 
 
Een waarschuwing is hier op zijn plaats. Als onze crisis een systeemcrisis is, die 
onze economie begeleid naar een toekomstige baanloze economische groeifase 
(vergelijkbaar met de landbouwrevolutie), dan valt anti-cyclisch opvangen van 
werkloosheid, en het dempen van hoogconjunctuur met extra premieheffing in het 
water. 
Want in dat geval komt er geen fase meer zonder massawerkloosheid. 
 
Zoals een van de geïnterviewden mooi aangaf: Als we veel bij het oude willen 
houden, moeten we veel veranderen; we moeten dan integraal kijken naar de 
arbeidsmarkt, de sociale zekerheid, de woningmarkt en de zorg.  
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06. Nawoord 
Het Startdossier kan en wil niets anders zijn dan een gezamenlijk doordachte, 
besproken en gesteunde ideeën van de leden van het denknetwerk van de 
Periklesstichting. 
Er is al gepoogd om een zekere ordening aan te brengen, omdat met name de 
bestuurders de ideeën combineerde met eigen ideeën, waarin in eigen kring al over 
gesproken wordt. 
 
Het startproject Arbeidsmarkt, levert dus een compleet peloton aan ideeën en 
verschillende teams aan, om de vanaf de Startstreep effectief naar de Finishlijn 
van de uiteindelijke scenario’s te komen. 
De themateams willen elk werken aan eigen Startdossier, en die van Arbeid en 
arbeidsmarkt wil de geoogste ideeën gaan onderzoeken en onderbouwen. 
 
Het is aan onze potentiele Maatschappelijk Aandeelhouders om te bepalen of ze 
deze resultaten (van zowel de bestuurders, de ondernemers, wetenschappers en 
burgers) interessant genoeg vinden, om een vervolg te willen faciliteren. 
 
De Periklesstichting, hoopt mede uit naam van alle aangesloten burgers en 
bestuurders van wel. 
 
Mede namens de themateams, de leden van de Redactieraad en de Raad van 
Aanbeveling , 
Michel F. van den Brun 
voorzitter Periklesstichting 
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