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1. Inleiding 
Op zijn sterke momenten heeft het Nederlandse pol-
dermodel twee belangrijke verdiensten. Ten eerste 
zorgt het voor een evenwichtige loonontwikkeling, 
ten tweede voor coördinatie en maatschappelijk 
draagvlak op tal van sociaal-economische beleids-
dossiers. Poldersucces veronderstelt daarbij dat aan 
enkele institutionele voorwaarden is voldaan. Zo 
moet er sprake zijn van min of meer zelfstandige 
economische sectoren, die zich laten besturen door 
vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. 
Daarvoor is aan weerszijden een hoge organisatie-
graad nodig, met achterbannen die zich door hun 
representanten laten binden aan collectieve afspra-
ken. Vervolgens moet het mogelijk zijn sectorbelan-
gen te aggregeren naar een nationaal niveau, zodat 
sociaal-economische deelbelangen kunnen worden 
gewogen in het licht van een generiek Nederlands 
belang.

Het is zeer de vraag of dit profiel nog past op de 
dynamiek van een mondiale kenniseconomie. Kort 
en bondig lijkt deze nieuwe, postindustriële dyna-
miek een vorm van economische organisatie af te 
dwingen die haaks staat op de institutionele logica 
van sectorspecifieke en nationale belangenbeharti-

ging. Gedoeld wordt in dit verband op de wording 
van zogenaamde ‘transnationale waardeketens’, waar-
in zich een geheel nieuw patroon van sociale risico’s, 
afhankelijkheden en loyaliteiten aftekent. De pol-
derreflex is om deze nieuwe realiteit als bedreigend 
op te vatten en de dijken eventueel nog wat verder 
te verhogen. Dit gaat weliswaar vergezeld van veel 
retoriek over (kennis)innovatie, maar de angst voor 
werkgelegenheidsverlies, ondermeer via offshoring 
van arbeid, dicteert de reële beleidsontwikkeling. 

Uitgangspunt in deze beschouwing is dan ook 
de stelling dat ons land alsnog zou moeten over-
schakelen op een radicale internationale oriëntatie. 
Dit levert inderdaad nieuwe sociale en economi-
sche risico’s op, maar betoogd zal worden dat deze 
beheerst kunnen worden via een vernieuwd, niet 
aan landsgrenzen gebonden ‘polder-plus-model’. 
Bovendien menen we dat ons land juist in het licht 
van de mondiale kenniseconomie iets bijzonders in 
de aanbieding heeft, namelijk een rijk reservoir aan 
sociaal-culturele kennis. Het poldermodel zelf vormt 
hiervan een voorbeeld par excellence. Door decennia-
lange ervaring is een kennisintensief kapitaal opge-
bouwd dat uitstekende diensten zou kunnen bewij-
zen op een mondiaal ingestelde arbeidsmarkt. 
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Ons betoog heeft de volgende structuur. Eerst 
gaan we in op de opkomst van de kenniseconomie, 
waarbij we laten zien dat in het debat hierover een 
te enge, want overwegend technische, interpretatie 
van het belang van kennis voor Nederland de ronde 
doet (paragraaf �). Vervolgens doen we een poging 
de arbeidsmarktimplicaties te schetsen van de zich 
wereldwijd ontvouwende kenniseconomie, inclu-
sief de hieruit volgende risico’s en beleidsdilemma’s 
(paragraaf �). Dan volgt een uitstapje naar het actu-
ele sociaal-economische beleid, vanuit de vraag hoe 
dit zich verhoudt tot de eisen die de kennisecono-
mie stelt. Gewezen zal worden op enkele zichtbare 
tekortkomingen (paragraaf �). Ten slotte wordt het 
tijd ons polder-plus-model te presenteren (paragraaf 
�) en het betoog met enkele conclusies af te ronden 
(paragraaf 6).

2. De opkomst van de kennissamenleving  
en van nieuwe typen kennis

Niet bij technologie alleen
Centraal in de discussie over de aanpassing van 
de Nederlandse economische structuur staat sinds 
enige jaren de zogenoemde ‘kenniseconomie’ of 
‘kennissamenleving’. Dit fenomeen kreeg in bre-
dere kring bekendheid toen de regeringsleiders van 
de Europese Unie op een top in Lissabon in �000 
besloten dat Europa voor het jaar �0�0 ‘the most 
dynamic and competitive knowledge based eco-
nomy’ in de wereld moest worden. Deze Europese 
verklaring kreeg in Nederland een nationaal vervolg 
met de oprichting van het ‘Innovatieplatform’ door 
het kabinet-Balkenende-II in januari �00�. Het 
Innovatieplatform, waarin tal van kopstukken uit 
de politiek, het bedrijfsleven en de wetenschap zit-
ting namen, stelt zich ten doel ‘de innovatiekracht 
van Nederland te versterken, zodat ons land in �0�0 
weer een koploper is in de Europese kennisecono-
mie’. Om dit doel te bereiken heeft het Platform 
inmiddels een aantal rapporten geschreven of laten 
schrijven, en geld gestoken in de verbetering van de 
contacten tussen bedrijfsleven en universiteiten, en 
in innovatie-initiatieven in zogenoemde ‘sleutelge-
bieden’: Flowers & Food, High-tech systemen en mate-
rialen, Water, Creatieve Industrie, Chemie en ICT.� 

Opvallend genoeg blijft bij dit Europese en 
nationale enthousiasme over de kenniseconomie 
tamelijk onduidelijk wat die kenniseconomie pre-

cies inhoudt. Waarom is kennis van zo groot belang 
geworden voor de Europese en Nederlandse eco-
nomie? En: over welke typen kennis heeft men het 
precies? Vooralsnog lijkt men met het begrip ‘ken-
nis’ vooral te verwijzen naar de ontwikkeling en 
toepassing van nieuwe ICT- en andere hoogwaar-
dige technologieën, maar er zijn naar onze opvat-
ting verschillende redenen om deze definitie als te 
beperkt te bestempelen en wellicht in het geval van 
Nederland zelfs als ontoereikend.

Eerst de vraag naar het waarom van het toe-
genomen belang van ‘kennis’. De steeds snellere 
ontwikkeling van kennis is in onze tijd een van 
de belangrijkste krachten achter tal van economi-
sche aardverschuivingen, schreef de Amerikaanse 
politicoloog Daniel Bell al in �97� (Bell �97�). In 
tegenstelling tot de ‘oude’ industriële economie 
waarin innovatie afhankelijk was van min of meer 
toevallige uitvindingen van excentrieke individuen, 
wordt onze ‘postindustriële economie’ volgens Bell 
gekenmerkt door steeds verdere systematisering 
van ‘kennisproductie’ (Bell �97�, �8-��). Door speci-
ale afdelingen te belasten met de systematische ver-
zameling van data en informatie en het ontwerpen 
van nieuwe technologieën proberen bedrijven en 
overheidsinstellingen de ontwikkeling van kennis 
in toenemende mate ‘controleerbaar’ te maken.

Bell voorspelde in �97� dat deze ontwikkeling 
uiteindelijk zou uitmonden in een verdere verster-
king van de grip van de overheid op haar burgers en 
van bedrijven op hun klanten, maar in de afgelopen 
decennia is gebleken dat de ontwikkelingen in de 
Westerse samenleving eerder naar de tegengestelde 
richting neigen (zie ook Touraine �969). Door het 
snel stijgende opleidingsniveau van burgers en 
consumenten in de Westerse landen, alsmede door 
de snelle ontwikkeling van nieuwe communicatie-
technologieën is kennis in toenemende mate voor 
iedereen beschikbaar en kan zij steeds lastiger door 
de overheid of door individuele bedrijven voor lan-
gere tijd worden ‘gemonopoliseerd’ (Giddens �999). 
Kennis is, kortom, veel mobieler geworden en dit 
heeft vergaande economische consequenties.

Eén van deze consequenties is dat bedrijven 
steeds flexibeler dienen te worden. Niet langer kun-
nen zij erop vertrouwen dat zij individueel in staat 
zullen zijn de kennis die zij nodig hebben voor de 
productie van bepaalde diensten of producten zelf te 
ontwikkelen of in huis te halen. Om die reden zul-
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len zij samenwerkingsverbanden moeten aangaan 
met andere (kennis-)producenten – verbanden die 
noodzakelijkerwijs zelf ook weer tijdelijk en flexibel 
dienen te zijn, omdat de benodigde kennis dan weer 
hier, dan weer daar te verkrijgen is. Het gevolg is het 
ontstaan van ‘netwerken’ van bedrijven, die in ver-
gelijking met de kolossen van de industriële econo-
mie klein en flexibel zijn en zich gemakkelijk over 
de grenzen van nationale staten begeven (Castells 
�996). Bij het ontstaan van deze netwerken speelt 
kennis een uiterst belangrijke rol: niet alleen is ken-
nis de reden waarom het netwerk wordt gevormd, 
ook is bepaalde kennis nodig om het netwerk daad-
werkelijk te vormen en te laten functioneren.

Technisch-culturele, sociaal-technische  
en sociaal-culturele kennis

Dit laatste brengt ons bij de vraag om welke kennis 
het bij het ontstaan van de kenniseconomie eigen-
lijk gaat. Technische kennis is vanzelfsprekend van 
groot belang in een economie waarin nano-, bio-, 
communicatie- en allerlei andere technologieën 
voor veel bedrijven de basis vormen van hun succes. 
Het is echter maar de vraag of de ontwikkeling en 
toepassing van dit type kennis de enige – en voor 
Nederland meest geschikte – voorwaarde is om in 
de mondiale kenniseconomie een rol van betekenis 
te kunnen spelen.

Een bijzonder kenmerk van de verdere en steeds 
snellere ontwikkeling van technische kennis is dat 
zij als het ware de ontwikkeling en toepassing van 
andere typen kennis noodzakelijk maakt – kennis-
typen die veel minder ‘tastbaar’ zijn dan technische 
kennis.� Zo blijken de mondiale netwerkconstella-
ties – mogelijk gemaakt door de razendsnelle ver-
breiding van ICT-toepassingen, alsmede door orga-
nisatiestrategieën als offshoring en outsourcing – grote 
problemen op te roepen die met technische kennis 
alleen niet kunnen worden opgelost. De integratie 
van verschillende culturele identiteiten binnen het 
arbeidssysteem en de onderling afstemming van de 
verschillende, geografisch verspreiden productie-
functies zijn voorbeelden van zulke problemen.

In het algemeen kunnen drie typen kennis 
worden onderscheiden die snel aan belang toene-
men. In de eerste plaats is dat technisch-sociale ken-
nis. Hieronder verstaan we de (nieuwe) kennis die 
nodig is om een hedendaags arbeidssysteem in soci-
aal opzicht aan te doen sluiten op de kenmerken van 

de productietechniek. Een klassiek industrieel voor-
beeld van zo’n systeem is het fordistische arbeids-
model. Daarnaast neemt de behoefte aan technisch-
culturele kennis toe. Deze kennis heeft betrekking op 
de betekenis (of ‘zin’) die in verschillende culturele 
contexten aan de technologie wordt toegekend, en 
die van belang is voor zowel het creëren van nieuwe 
producten alsook voor de organisatie van het pro-
ductieproces. Ten slotte is er het snel toenemende 
belang van sociaal-culturele kennis, die gaat over de 
afstemming van sociale structuren (zoals de syste-
men van handel of productie) op het gegeven van 
culturele diversiteit. Het creëren van een gemeen-
schappelijke taal en onderling vertrouwen behoren 
tot dit kennisdomein. 

Aan de hand van enkele voorbeelden laat de 
relevantie van deze kennissoorten zich gemakke-
lijk illustreren. Zo valt op dat bedrijven als Shell, 
Philips, Unilever en ABN-Amro steeds vaker pro-
fessionals in dienst hebben die hier tot voor kort 
weinig te zoeken hadden, waaronder sociologen, 
antropologen en andere kenners van vreemde cul-
turen. Deze groepen leveren waardevolle diensten 
op het vlak van de overzeese organisatie van de 
arbeid, maar ook in relatie tot de toenemende diver-
sificatie van de consumentenvraag. Immers, naast 
de toenemende mobiliteit van bedrijven en werkne-
mers leidt de inzet van nieuwe technologieën ook 
tot een aanmerkelijke uitbreiding van de potenti-
ele klantenkring van bedrijven. Door de mondiali-
sering van de economie is het voor veel bedrijven 
mogelijk geworden om via het internet en andere 
nieuwe communicatiemiddelen consumenten voor 
producten te interesseren die vroeger nog onbereik-
baar waren. Grondige technisch-culturele kennis is 
daarbij onontbeerlijk. In zijn ontluisterende inkijkje 
in de alledaagse realiteit van de grote Amerikaanse 
corporaties laat John Perkins ten slotte zien hoe een 
heel leger van ‘economic hitmen’ wordt ingezet om 
de sociale, culturele en institutionele voorwaarden 
te scheppen voor het verkrijgen van economische 
wereldmacht (Perkins �006). Deze stoottroepen 
van het internationale kapitalisme beschikken 
vooral over ‘zachte’ kennis: van politieke structuren, 
wettelijke regimes, culturele gebruiken en sociale 
leefomstandigheden. Met deze kennis gewapend 
bereiden zij de weg voor de transnationale netwerk-
economie. 
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Transnationale waardeketens:  
de positie van Nederland

Het voorgaande laat zich samenvatten als een ingrij-
pend reorganisatieproces, waarbij de essentie van 
economische activiteit – het toevoegen van waarde- 
steeds nadrukkelijker in langgerekte, wijdvertakte 
en transnationale ketens wordt ingebed (Huws 
�00�). Cruciaal is nu de vraag hoe Nederland zich in 
deze constellatie, met zijn vergaande internationale 
arbeidsdeling, moet opstellen. Is het verstandig alle 
kaarten te zetten op de ontwikkeling en toepassing 
van de technische kennistypen, zoals het huidige 
kabinet en in haar kielzog het Innovatieplatform 
wil? Een belangrijk argument voor deze keuze zou 
moeten zijn dat ons land van oudsher sterk verte-
genwoordigd is in de sectoren waarin deze ken-
nistypen dominant zijn, maar dat is nu juist aller-
minst het geval. Het ligt daarom voor de hand om 
het Nederlandse innovatiebeleid te verleggen naar 
de zachtere kennistypen, zolang dit nog kan, omdat 
juist deze kennistypen van oudsher wel sterk ont-
wikkeld zijn. 

Als handelsnatie, met een traditie die teruggaat 
tot de Gouden Eeuw, zit de omgang met vreemde 
culturen de Nederlander min of meer in de genen. 
Decennialange ervaring met de verzuiling heeft bur-
gers meer dan vertrouwd gemaakt met de manier 
waarop op productieve wijze met culturele diver-
siteit kan worden omgesprongen. Toegegeven, het 
zijn clichés en de recente ervaringen met het ‘mul-
ticulturele drama’ roepen de vraag op of deze niet 
langzamerhand naar de schroothoop moeten wor-
den gebracht. Dat zou dan niettemin ondoordacht 
zijn, want een blik op het Nederlandse patroon van 
bedrijvigheid leert dat nog altijd veel werk in de 
zachte en mondiaal georiënteerde kennisindustrie 
wordt verzet. De Nederlandse financiële sector en 
de handelssector zijn ongekend groot. Bedrijven 
die een culturele brugfunctie vervullen, doordat ze 
vertrouwen produceren, of controle, of een gemeen-
schappelijk referentiekader – denk aan de accoun-
tancy, het reclamewezen, maar ook de vermaakin-
dustrie – zijn mondiaal sterk vertegenwoordigd. En 
in de bloeiende bedrijfstak van de consultancy ligt 
een immens potentieel aan sociaal-technische ken-
nis opgeslagen. 

Twee conclusies dringen zich nu op. De eer-
ste is dat ons land een aantrekkelijk product in 
de aanbieding heeft. Er is ruime ervaring met het 

leveren van sociale en culturele kennis voor het 
functioneren van een (interdependent) economisch 
systeem, en met enige verbeeldingskracht valt ook 
het poldermodel hiertoe te rekenen. Waarom zou 
dit model niet als product kunnen worden gezien 
en verkocht, of beter nog als een bedrijfstak die zich 
toelegt op de sociale en culturele beheersing van 
de zich internationaal vertakkende waardeketens? 
Maar wellicht is deze conclusie al te frivool en voor-
barig. Immers, eerst zal hiertoe het Nederlandse 
bedrijfsleven zelf zich nog veel sterker op de inter-
nationale markt moeten begeven, met alle nieuwe 
afhankelijkheden en sociale risico’s van dien. Met 
het oog hierop, zo luidt onze tweede conclusie, zal 
nadrukkelijk geïnvesteerd moeten gaan worden in 
de sociale aankleding van de waardeketens waarin 
het Nederlandse bedrijfsleven een belangrijk aan-
deel heeft. Dit brengt ons bij de vraag welke risico’s 
de Nederlandse arbeidsmarkt eigenlijk loopt met 
een bedrijfsleven dat zich steeds sterker op interna-
tionale (arbeids)mogelijkheden gaat richten. 

3. Kenniseconomie: gevolgen voor arbeid en het 
ontstaan van nieuwe interdependenties

Zwaar weer voor het Nederlandse arbeidsregime
Tussen naties bestaan belangrijke verschillen wat 
betreft de inrichting van de arbeidsmarkt, het soci-
aal beleid (verzorgingsstaat) en het sociaal-econo-
misch overleg. Zulke verschillen bepalen mede de 
consequenties die het ontstaan van een mondiale 
kenniseconomie heeft of kan hebben. Alleen al de 
opmars van ICT heeft bijvoorbeeld in ons land, 
met z’n relatief hoge arbeidskosten en wettelijk 
beschermde arbeidszekerheid, een volstrekt andere 
betekenis dan in een land als China, waar de externe 
flexibiliteit van arbeid hoog is en de prijs laag, maar 
waar werknemers naar verhouding over beperktere 
capaciteiten beschikken.

De Nederlandse arbeidsmarkt en de haar omrin-
gende arrangementen van sociale bescherming, 
marktregulering en sociaal overleg, zijn tot op grote 
hoogte een product van een specifiek industrialise-
ringsproces, overigens met sociale en culturele wor-
tels die ver daarvoor liggen. Het voert te ver om hier 
uitvoerig van deze wordingsgeschiedenis te verhalen, 
maar van belang is dat hieruit een specifiek arbeids-
regime is gegroeid, dat wordt gekenmerkt door life-
time employment, gestandaardiseerde werkritmes en 
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een hoog niveau van bestaanszekerheid (Trommel 
�99�). Inherent aan dit arbeidsregime is dat in werk-
nemers fors wordt geïnvesteerd en dat aan hen hoge 
kwalificatie-eisen worden gesteld. Al voordat werk-
nemers de arbeidsmarkt betreden, genieten zij uit-
gebreide scholing. Die generieke investeringen in 
opleidingen vinden weliswaar plaats in de publieke 
sector, maar de kosten hiervan drukken uiteraard 
mede op het Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast 
wordt er ten opzichte van andere arbeidsmarktregi-
mes ook on-the-job nog veel in de employability van 
werknemers geïnvesteerd. Daar staat tegenover dat 
de werkdruk op de Nederlandse arbeidsmarkt in het 
algemeen hoog is, en dat een hoge arbeidsproduc-
tiviteit wordt geëist. Het zijn die hoge werkdruk en 
hoge productiviteit die uiteindelijk de investeringen 
moeten terugbetalen.

Als gevolg van deze logica kent ons land een 
scherpe differentiatie van sociale posities. Werk-
nemers die onvoldoende aan de productiviteitsmaat-
staven (kunnen) voldoen, hebben geen toegang tot 
de arbeidsmarkt of worden er ‘vanaf geduwd’ via aller-
hande sociale regelingen. Hoewel het beleid er sinds 
een aantal jaren op is gericht dit tij te keren – onder 
meer via de versobering van het prepensioen en 
de arbeidsongeschiktheidsregelingen – is het nog 
maar de vraag of dit beleid werkt en wenselijk is in 
het licht van de eisen die de kenniseconomie stelt. 
Daarover later meer. Waar het ons nu eerst om te 
doen is, is het feit dat de opkomende kennisecono-
mie de kloof tussen insiders en outsiders verder ver-
scherpt. De Nederlandse arbeidsmarkt wordt, met 
andere woorden, op haar zwakste plek geraakt. 

Dit werkt als volgt. Om te beginnen wordt het 
voor de werkgevers steeds minder rendabel een 
arbeidsregime te onderhouden dat is gebaseerd op 
het langdurig binden van personeel. Volgens Manuel 
Castells verliest de arbeidsorganisatie aan betekenis 
als ‘eenheid van productie’ en dus als basis voor de 
organisatie van arbeid (Castells �996). Producenten 
komen losser van concrete arbeidsorganisaties te 
staan en in plaats daarvan dicteert het ‘bedrijfs-
proces’ wie op welke plek en op welk moment de 
arbeid inbrengt in de uitdijende waardeketen. Dit 
gegeven leidt tot outsourcingsdruk. Waar produ-
centen loskomen van arbeidsorganisaties, kunnen 
zij het eigen bedrijfsproces optimaliseren door het 
strategisch kiezen van de in te huren arbeid. Steeds 
scherper zal zich daarbij een scheidslijn aftekenen 

tussen werkenden die op grond van hun kennispo-
tentieel toegang weten te krijgen tot de ketens die 
er in mondiaal-economisch opzicht toe doen, en de 
werkenden die zich afhankelijk weten van locatie-
gebonden werk of een toevallige en tijdelijke vraag 
naar ‘wegwerparbeid’. 

Segmentatie van interdependentieketens:  
een dilemma

In het verleden is de globalisering van de economie 
wel voorgesteld als een proces waarbij alles en ieder-
een met elkaar verknoopt raakt in één grote keten 
van wederzijdse afhankelijkheden. Vooralsnog lijkt 
zich echter een ander beeld op te dringen, namelijk 
dat van een stelsel van (deels competitieve) ketens. 
Bezien vanuit de Nederlandse context kan, scherp 
gesteld, op een tweedeling worden gewezen tussen 
enerzijds die bedrijvigheid die zich losmaakt van 
de afhankelijkheden zoals die in ons sociaal bestel 
zijn gearrangeerd en anderzijds de bedrijvigheid die 
achterblijft, minder rendabel is en daarom op den 
duur het bestaande sociale stelsel in zijn voegen zal 
doen kraken. 

Dit proces verloopt in etappes. Eerst zal de 
arbeid steeds vaker daar worden gezocht waar het, 
gegeven de voor het specifieke productieproces gel-
dende kwaliteitseisen, het meest goedkoop geleverd 
kan worden. Voor werksoorten die niet locatiege-
bonden zijn, betekent dit dat een exodus van werk-
gelegenheid uit de sterk ontwikkelde sociale stel-
sels op gang komt, die niet zal eindigen totdat een 
sterk internationaal gedifferentieerde arbeidsmarkt 
is ontstaan. Aan dit lot zal Nederland niet kunnen 
ontsnappen, maar er staat iets tegenover. Daar waar 
een hoge arbeidskwaliteit gevraagd wordt en een 
hoog niveau van sociale en culturele kennis, ligt het 
voor de hand dat bedrijfsprocessen zich richten op 
Nederland. In een volgende stap zal dit tot gevolg 
hebben dat de arbeidsvoorwaardenregimes in deze 
(hoogwaardige) arbeidsmarktsegmenten zich steeds 
sterker richten op internationale normen. Hieruit 
ontstaat druk om los te komen van het Nederlandse 
sociale stelsel en van de sociale verbondenheid met 
die delen van de arbeidsmarkt die voor het deelne-
men aan de transnationale waardeketen weinig of 
geen belang hebben. 

In de plaats daarvan zal, in een derde stap, een 
besef van wederzijdse afhankelijkheid ontstaan met 
arbeidsmarkten, inclusief de laagwaardige, die wel-
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iswaar in andere delen van de wereld hun basis heb-
ben maar die wel deel uitmaken van dezelfde econo-
mische waardeketen. Het gaat hier om een cruciale 
stap, zowel in economisch als sociaal opzicht. Het 
Nederlandse bedrijfsleven, met inbegrip van haar 
werknemers, zal ervaren dat het aanzienlijke schade 
kan oplopen door haar afhankelijkheid van arbeids-
systemen die elders worden ingericht en onderhou-
den. Dit kan resulteren in een wens tot sociale regu-
lering, allereerst vanuit motieven van welbegrepen 
eigenbelang, maar daarnaast ook vanuit een zich 
parallel ontwikkelend ‘sociaal gevoel’ (vergelijk De 
Swaan �989; De Swaan �99�). In dit proces is de 
natiestaat niet volledig ‘belangeloos’, want ze zal op 
haar beurt het bedrijfsleven geografisch (en fiscaal) 
willen binden en ervoor proberen te waken dat de 
sociale loyaliteiten niet geheel en al buiten de lands-
grenzen komen te liggen. Het resultaat van deze 
ontwikkelingen zal echter hoe dan ook zijn dat de 
solidariteitsbasis voor generiek sociaal beleid in ons 
land afbrokkelt, of beter, in delen uiteenvalt.

Deze analyse roept een tweetal prangende kwes-
ties op. De eerste betreft de houding die Nederland, 
als soevereine staat, zou moeten aannemen ten aan-
zien van de voortschrijdende oriëntatie van (delen 
van) het bedrijfsleven op andere dan Nederlandse 
sociaal-economische belangen en verhoudingen. 
Moet hierin worden gestuurd? Bestaat er een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid ten aan-
zien van hoe Nederlandse bedrijven elders in de 
wereld handelen op het terrein van bijvoorbeeld 
arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden? 
Of nog pregnanter: heeft ons land er een speci-
fiek belang bij om Nederlandse aanwezigheid in 
deze economische waardeketens te stimuleren of 
juist af te remmen? Het lijkt een duivels dilemma. 
Stimuleren leidt onherroepelijk tot uitholling van 
het binnenlandse sociale stelsel, inclusief het gevaar 
van grootschalige offshoring van arbeid en dus mas-
saal wegtrekkende werkgelegenheid in de lagere 
arbeidsmarktregionen. In dit scenario zou wel heel 
erg zeker moeten zijn dat ons land de mondiale ken-
niseconomie iets bijzonders te bieden heeft en dus 
goed kan overleven als hoogwaardig kennisland (in 
de brede zin). Afremmen leidt tot een naar binnen 
gekeerde economie, die onvermijdelijk aan concur-
rentiekracht verliest en de aansluiting met mondiale 
ontwikkelingen op het vlak van kennis en innovatie 
zal gaan missen. 

De tweede kwestie betreft de connectie tussen 
de zich van elkaar verwijderende interdependentie-
ketens. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met ‘ketenver-
langens’ ten aanzien van een vrij verkeer van arbeid? 
Kunnen arbeidskrachten van elders (tijdelijk) in 
Nederland te werk worden gesteld? Wat te doen als 
bedrijven hun bijdrage (dreigen te) verminderen aan 
de (sociale en fysieke) infrastructuur in ons land, al 
dan niet onder dreiging van vertrek? Is het gewenst 
dat de natiestaat Nederland hier iets tegenover 
stelt? Moet zij bijvoorbeeld dreigen te korten op de 
(immense) investeringen in onderwijs of met niet 
langer mee te werken aan werkvergunningen? Hier 
lijkt zich een onderhandelingsituatie af te tekenen, 
ware het niet dat de bedrijven die daadwerkelijk in 
internationaal georiënteerde ketens opereren niet 
als zodanig zijn georganiseerd, laat staan de betrok-
ken werknemers. Voor (tripartiete) onderhandelin-
gen ontbreekt vooralsnog een institutionele basis. 

Het slotdeel van dit betoog zal zijn gewijd aan 
het scenario dat ons in het licht van deze twee kwes-
ties als bijzonder wenselijk voorkomt en de volgen-
de ingrediënten bevat: het onverkort stimuleren van 
de transnationale economische ketenvorming, het 
gelijktijdig opvoeren van investeringen in sociaal 
en cultureel kapitaal en, bovenal, het krachtig aan-
dringen op ‘inpoldering’ van de zich ontvouwende 
waardeketen, zodat een meer structurele relatie tus-
sen keten en natiestaat kan ontstaan. Alvorens we 
dit scenario uitwerken, staan we evenwel stil bij het 
actuele sociaal-economische beleid. Wat is daarvan 
eigenlijk de kwaliteit in het licht van de hiervoor 
geschetste dilemma’s? 

4. Het huidige beleidstekort 

Participatiebevordering: rem op innovatie?
In het licht van het voorafgaande vallen over de 
recente beleidskeuzen op het terrein van arbeids-
mark en sociaal beleid enkele kritische noten te 
kraken. De hoofdlijn van het beleid laat zich type-
ren als een zwaar ingezette aanval op het klassieke, 
‘industriële arbeidsregime’. Participatiebevordering 
is daarbij het sleutelbegrip. Niet langer zouden 
mensen langs de kant mogen blijven staan, wie ook 
maar over een beetje arbeidsvermogen beschikt, is 
het zichzelf en de samenleving verplicht een bij-
drage te leveren aan het economische proces. Laat 
duidelijk zijn dat alleen al deze centrale doelstelling 
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een enigszins gratuit karakter heeft. De hoge kwali-
teit en productiviteit die het oude regime typeerden 
werden immers ‘betaald’ met een relatief lage parti-
cipatiegraad en gebrekkige arbeidsmobiliteit. Wie dit 
laatste wil verbeteren moet er terdege rekening mee 
houden dat dit ten koste zal gaan van het eerste. Of, 
zoals de Delftse econoom Kleinknecht veelvuldig en 
in vele toonaarden heeft betoogd: het verlagen van 
de loonkosten omwille van een hogere arbeidsparti-
cipatie zal de prikkel tot innoveren dempen (bijvoor-
beeld Kleinknecht en Naastenpad �00�). Naast het 
feit dat relatief hoge lonen min of meer automatisch 
aanzetten tot het zoeken naar innovatieve metho-
den om slimmer te werken, speelt daarbij uiteraard 
een rol dat hoge lonen nauw samenhangen met een 
ruime aanwezigheid van high skills op de werkvloer 
van bedrijven.

Beleidspaniek
In het verlengde hiervan liggen drie andere beden-
kingen, waarvan de eerste twee betrekking hebben 
op de instrumenten van het beleid – respectievelijk 
de flexibilisering van arbeid en de gedeeltelijke pri-
vatisering van de sociale zekerheid – en de derde 
op het bangelijke en defensieve karakter van de 
gekozen beleidsstrategie. Allereerst de arbeidsflexi-
bilisering. In het ‘participatieparadigma’ geldt als 
uitgangspunt dat postindustriële werkgelegenheids-
systemen structureel onzeker, instabiel en vluchtig 
zijn (Schmid �00�). Om die reden zouden we het 
streven naar lifetime employment definitief achter 
ons moeten laten, ondermeer via een aanzienlijke 
versoepeling van het ontslagrecht. Hoewel deze 
gedachtegang niet onzinnig is – we wezen reeds 
op de erosie van de organisatie als basis voor lang-
durige werkverbintenissen – heeft ze beslist ook 
een eigenaardige kant. Immers, ook de industriële 
samenleving manifesteerde zich ooit als een opko-
mende vloedstorm van nieuwe risico’s en onzeker-
heden en de remedie was toen juist dit tij te keren 
met zekerheidsverschaffende sociale wet- en regel-
geving. Met arbeidsflexibilisering wordt het hoofd 
wel erg vroeg in de schoot gelegd. Er wordt geen 
brand geblust maar olie op het vuur geworpen, 
zodat het spook van de postindustriële arbeidsonze-
kerheid langzaam maar zeker het karakter van een 
selffulfilling prophecy aanneemt. Juist omdat nieuwe 
investeringen in stabiliteitverschaffende sociale 
regulering achterwege blijven, wordt de internatio-

nale arbeidsmarktontwikkeling, inderdaad, alsmaar 
onstuimiger. Niet arbeidsflexibilisering, maar stabi-
lisatie van werkgelegenheid ‘op ketenniveau’ zou al 
met al onze aandacht moeten hebben. 

Een vergelijkbaar punt is te maken ten aanzien 
van een ander cruciaal onderdeel van het participa-
tiebeleid: de versobering c.q. gedeeltelijke privati-
sering van de sociale zekerheid. De gedachte hier-
achter is dat van deze maatregelen een activerende 
werking uitgaat. Naarmate burgers meer verant-
woordelijkheid dragen voor hun eigen bestaans-
zekerheid, zullen zij beter hun best doen werk te 
vinden en te behouden. De veronderstelling daar-
bij is dan dat burgers hiertoe daadwerkelijk in staat 
zijn. Maar is dat terecht? Doorgaans wordt in dit 
verband verwezen naar het door Anthony Giddens 
geïntroduceerde begrip manufactured risks (Giddens 
�99�).� Postindustriële risico’s zouden vaker van 
eigen makelij zijn. Wie er een ongezonde levensstijl 
op nahoudt, onverschillig is ten aanzien van scho-
ling, er een rommeltje van maakt in zijn privé-leven 
en geen voorzorgsmaatregelen treft voor slechtere 
tijden, die heeft vooral zichzelf iets te verwijten. 
Ook hier geldt dat probleem en remedie niet goed 
van elkaar worden gescheiden. Uit het feit dat col-
lectieve verantwoordelijkheden worden afgebouwd 
volgt immers niet vanzelfsprekend dat individuen 
daadwerkelijk met meer verantwoordelijkheid zul-
len kunnen handelen. Evengoed, of wellicht zelfs 
beter, valt het omgekeerde te beweren. Immers, 
welke burger kan nog de gevolgen van zijn hande-
lingen overzien in een wereld waarin het levenslot 
steeds nadrukkelijker afhangt van talloze ondoor-
zichtige, onderling verweven en mondiale ontwik-
kelingen. Zou er meer worden geïnvesteerd in de 
sociale ordening van die complexiteit, dan juist zou 
de postindustriële mens een deel van diens hande-
lingscapaciteit worden teruggegeven.

Ten slotte lijkt de Nederlandse beleidsdiscussie 
soms meer in het teken te staan van binnenland-
se beslommeringen en preoccupaties dan van een 
waarachtige belangstelling voor de dynamiek van 
een postindustriële kenniseconomie. Zo bestaat een 
diepe angst voor een (toekomstig) tekort aan ‘han-
den in de zorg’, gepaard aan een al even grote angst 
voor de houdbaarheid van het oudedagspensioen. 
Deze angsten, die samenhangen met een veroude-
rende beroepsbevolking, zijn krachtige aanjagers 
van het participatiebeleid. We moeten met z’n allen 
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zo veel, zo lang en zo hard mogelijk aan de slag. Om 
dit mogelijk te maken, zo gaat dan de redenering, 
moet worden gesleuteld aan de work-life balance, 
met levensloopregelingen, kinderopvang, flexibele 
arbeidstijden en wat al niet. 

Men kan zich afvragen of dit werkelijk de the-
ma’s zijn die ons met het oog op de ontluikende 
kenniseconomie zouden moeten bezighouden. Een 
en ander oogt nogal verkrampt, want waarom zou-
den we ons voor het oplossen van arbeidsmarktknel-
punten niet veel sterker oriënteren op de kansen 
die de globalisering van de economie op dit vlak te 
bieden heeft? Dit zou werkelijk vernieuwend sociaal 
beleid kunnen opleveren. We zouden, bijvoorbeeld, 
nadrukkelijker kunnen investeren in de noden van 
buitenlandse werknemers, denk aan huisvesting 
en taalachterstanden. Ook zouden we deze groe-
pen meer helderheid kunnen verschaffen over hun 
status en de daarbij behorende rechten en plichten. 
De Poolse werknemers alhier zouden er meer mee 
gediend zijn dan met een verruiming van de ver-
lofregelingen; de work-life balance lijkt althans niet 
hun grootste zorg. Hiermee wil niet gezegd zijn dat 
de eerder aangeduide angsten niet reëel zouden 
zijn. Evenmin wil het hierna te presenteren polder-
plus-model een pleidooi zijn voor het onvoorwaar-
delijk openstellen van de landsgrenzen voor al het 
arbeidsverkeer. Maar het zou goed zijn als over de 
mogelijkheden op dit vlak minder krampachtig 
werd gedacht. 

Terugblikkend menen we dat het participatiebe-
leid al te zeer een paniekreactie vormt op de zich 
ontvouwende realiteit van een open, postindustri-
ele kenniseconomie. We zijn hier kennelijk zo van 
onder de indruk dat we alvast maar zijn begonnen 
onze eigen standaarden te verlagen met een beleid 
dat kennisinnovatie afremt, de arbeidsonzekerheid 
vergroot en de sociale bescherming afbouwt. Een 
minder bangelijke houding ware wenselijk. 

5. Polderen op wereldniveau 

Uitgangspunten 
Uit het eerste deel van ons betoog valt een aantal 
‘specificaties’ af te leiden waaraan een Nederlands 
beleid zou moeten voldoen dat zich op offensieve 
wijze op de uitdagingen van een mondiale kennis-
economie wil richten: 

Vertrek vanuit de sterke kanten die ons land heeft in 
termen van sociaal-cultureel kapitaal en een relatief 
hoogwaardig arbeidspotentieel; 

Bevorder waar mogelijk de positie van 
Nederlandse bedrijvigheid in de transnationale 
waardeketens, met name ook waar het gaat om 
‘aanleg en beheer’ van die ketens;
Onderken a) de nieuwe sociale risico’s en afhan-
kelijkheden die hiermee gepaard gaan en b) 
in het bijzonder de dreiging van binnenlandse 
sociale uitholling, waaronder het ontstaan van 
een relatief laagwaardig, omvangrijk, en niet 
op de mondiale kenniseconomie aangesloten 
arbeidsmarktsegment;
Heroverweeg de leerstukken van het huidige 
beleid van participatiebevordering; 
Stimuleer de inpoldering van de ketens waarin 
Nederlandse bedrijven economische belangen 
hebben en vervolgens ook de verdere versprei-
ding van polderdiensten over andere waardeke-
tens; 
Benut de institutionele voordelen die dit op ter-
mijn heeft, waaronder de mogelijkheid van uitruil 
tussen ketenbelangen en natiestaatbelangen.

Met deze specificaties voor ogen, buigen we ons 
hierna over de inrichting van wat we eerder het polder-
plus-model hebben genoemd. Daarbij gaan we in op 
een drietal fasen, die elkaar weliswaar deels overlap-
pen, maar die analytisch gezien drie afzonderlijke 
institutionele vraagstukken voor het voetlicht bren-
gen. Achtereenvolgens zijn dat de fasen van�: 

Sociale ontworteling: gedeeltelijke ontsnapping 
van onderdelen van het Nederlandse bedrijfsle-
ven aan het bestaande stelsel van sociale regu-
lering;
Sociale inbedding: hernieuwde sociale aankle-
ding van de losgemaakte onderdelen, gelet op de 
nieuwe internationale interdependenties;
Sociale ketenintegratie: het aanleggen van ver-
banden tussen verschillende sociale stelsels, 
waaronder in ons land het internationaal geori-
enteerde stelsel en het binnenlandse stelsel. 

Voor elk van deze fasen zal worden ingegaan op de 
centrale doelen, de problemen en uitdagingen die 
hieruit voortvloeien, de benodigde institutionele 
innovaties en de (mogelijke) rollen die betrokken 
actoren hierbij spelen.

–

–

–

–

–
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Sociale ontworteling
Het internationaal georiënteerde bedrijfsleven zal 
zich bij de werving van personeel en de vaststel-
ling van arbeidsvoorwaarden steeds sterker op de 
internationale arbeidsmarkt willen richten. Dit 
geldt allereerst voor de werkgevers in de desbetref-
fende sectoren. De werknemersorganisaties zullen 
eerder geneigd zijn te blijven koersen op handha-
ving van egalitaire en solidaire beloningsnormen. 
De eerste vraag is dan ook hoe dit belang valt te 
doorbreken. Hierop zijn verschillende antwoor-
den denkbaar, waarvan we hier de twee belangrijk-
ste noemen. In de eerste plaats is het zaak dat de 
vakbeweging wordt gestimuleerd de banden met 
buitenlandse zusterorganisaties te versterken, om 
van daaruit vorm te gaan geven aan transnatio-
nale onderhandelingskracht. Juist de vakbeweging 
kan terugvallen op reeds bestaande, historisch 
gegroeide samenwerkingsrelaties en het wordt wel-
licht tijd dat deze vakbeweging herinnerd wordt 
aan de internationale ambities die ze zelf altijd in 
dit kader gekoesterd heeft. In de tweede plaats zou 
geleidelijke invoering kunnen worden nagestreefd. 
Werkgeversorganisaties dienen daartoe nauwkeurig 
inzicht te verschaffen in het typen functies dat voor 
internationalisering van het arbeidsvoorwaardenre-
gime in aanmerking komt, waarna vervolgens met 
overheid en bonden een behoedzaam scenario kan 
worden afgesproken.

De transnationalisering van een deel van het 
arbeidsvoorwaardenoverleg zou daarnaast gepaard 
moeten gaan met de mogelijkheid van een ‘opting 
out’ uit andere onderdelen van het sociale stelsel. 
Dat wil zeggen: deelname aan werknemers- en 
volksverzekeringen in de betreffende arbeidsseg-
menten is niet langer verplicht en vanzelfsprekend. 
Enerzijds zal dit gegeven een al te wilde ontwikke-
ling afremmen – het gaat hier immers om verstrek-
kende ingrepen –, anderzijds zal ‘opting out’ ertoe 
stimuleren om, gelijktijdig met het streven naar 
loskoppeling van het binnenlandse stelsel, vorm 
te gaan geven aan nieuwe, transnationale sociale 
arrangementen (zie verderop). De overheid zou kun-
nen overwegen de belangrijkste risico’s die met dit 
proces zijn gemoeid – de uitputting van middelen 
om het bestaande stelsel overeind te houden – tijde-
lijk te matigen met behulp van een aantal financiële 
overgangsregelingen. 

In termen van organisatie betekent het voorgaan-
de dat zowel de werkgevers- als werknemersorgani-
saties zullen moeten overgaan tot een splitsing van 
de internationaal georiënteerde en de binnenlandse 
afdelingen. Het belangrijkste risico van deze boedel-
scheiding is het uiteenvallen van de georganiseerde 
belangen in antagonistische bewegingen. Met name 
met het oog op de (latere) fase van hernieuwde inte-
gratie is een dergelijke ontwikkeling ongewenst. 
Het kan niet zo zijn dat vanuit het internationaal 
georiënteerde bedrijfsleven alle bindingen met 
en bijdragen aan het binnenlandse sociaal model 
worden beëindigd. Ook op dit punt zou de over-
heid kunnen sturen. Te denken valt aan verplichte 
bijdragen voor het internationale bedrijfsleven aan 
de onderwijsfondsen die in de ‘binnenlandse cao’s’ 
gebruikelijk zijn. 

Het proces van ontworteling heeft ingrijpende 
consequenties voor een van oudsher sterk punt van 
het poldermodel, te weten het realiseren van een 
verantwoorde loonontwikkeling. De staat zal voor 
een deel haar greep hierop verliezen en de arbeids-
onvrede in de minder fortuinlijke segmenten van de 
arbeidsmarkt zal ongetwijfeld toenemen. De uitda-
ging voor overheid, werkgevers en werknemers is 
dit proces beheersbaar te houden en niet te laten 
ontaarden in een snel stijgende druk op de lonen, 
ook in de binnenlands georiënteerde delen van de 
arbeidsmarkt. Een poldercompromis over het hier 
geschetste scenario is dan ook voorwaarde voor het 
uiteindelijke slagen ervan. Daarnaast is het nodig al 
in een vroegtijdig stadium tot overzeese polderiniti-
atieven te komen. 

Sociale inbedding
Transnationaal polderen begint bij de concrete 
belangen die Nederlandse werkgevers hebben bij 
de arbeidsinzet van niet-Nederlanders. We kun-
nen daarbij denken aan de vestiging van een 
Philips-productiefabriek in China, het inhuren 
van Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs door 
een Nederlands logistiek bedrijf, inschakeling van 
Indiase IT-specialisten door een Nederlandse bank 
(ABN-Amro), het opkopen van een Braziliaanse 
cacaoplantage door een grote voedselproducent, of 
de inrichting van een callcenter in Suriname door 
een Nederlandse dienstverlener. We gaan hier niet 
verder in op de verschillende verschijningsvormen 
van de organisatienetwerken die uit zulke activitei-
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ten kunnen ontstaan, maar duidelijk moet zijn dat 
al vrij snel sprake is van een complexe keten. Zo kan 
het nodig zijn additionele diensten in te huren op 
het vlak van management, toezicht, recht, arbeids-
voorziening en zo meer. Daarnaast kunnen samen-
werkingsverbanden ontstaan met bedrijven die 
op dezelfde arbeidsmarkt actief zijn, alsmede met 
diverse lokale autoriteiten.

Vanaf het moment dat bedrijven inzien dat sociale 
stabilisatie van hun buitenlandse (arbeids)belangen 
gewenst is, of dat vakbonden hiertoe voldoende druk 
hebben uitgeoefend, ontstaat een experimenteel 
platform voor overleg, allereerst over lonen, maar 
mogelijk ook over arbeidsomstandigheden, training-
on-the-job en zelfs over rudimentaire elementen van 
sociale zekerheid. Hieruit ontstaat behoefte aan dui-
delijkheid over de vraag wie een beroep kan doen op 
de eerste, schoorvoetend ingestelde regelingen en 
wie daarvan is buitengesloten. Het is de vraag naar 
het lidmaatschap. De Nederlandse vakbeweging zou 
heel wel in overweging kunnen nemen buitenland-
se werknemers de status van ‘tientjeslid’ te gunnen 
en daarbij een begin te maken met de behartiging 
van hun belangen in transnationaal sociaal overleg. 
Werkgevers zullen criteria moeten aanleggen voor 
het onderscheiden van werkenden met een min 
of meer ‘vaste’ status en werkenden die veeleer op 
inleenbasis arbeid verrichten. Dit brengt hen in aan-
raking met de regels van het lokale arbeidsrecht en 
met de belangen die lokale publieke autoriteiten op 
dit punt beogen te behartigen. Hier worden de eer-
ste schreden gezet richting tripartiet sociaal overleg, 
waarbij bijvoorbeeld de burgermeester van Mumbai 
aan tafel zit met een clubje westerse werkgevers, in 
gezelschap van de (lokale en internationale) werk-
nemersvertegenwoordigers. 

Een essentiële volgende stap is de inrichting van 
‘ketenbrede’ sociale zekerheidsregelingen. Dit is een 
uiterst complex project, maar Nederlandse bedrij-
ven en publieke organen hebben eerder met dit bijl-
tje gehakt. Aannemelijk is dat hiertoe (Nederlandse) 
verzekeringsbedrijven in de arm worden genomen. 
Met een wereldmarkt in het vooruitzicht, zullen 
deze ongetwijfeld tot medewerking kunnen wor-
den bewogen en bereid zijn zich in de talloze actu-
ariële complicaties van zo’n exercitie te verdiepen. 
Natuurlijk zullen daarbij de vigerende welvaartsver-
schillen tussen landen moeten worden verdiscon-
teerd. Ook is het goed denkbaar dat hierbij andere 

(Nederlandse) dienstverleners aanhaken, zoals IT-
leveranciers, arbobedrijven en organisatieadviseurs. 
Dit kan dan bijvoorbeeld leiden tot de co-productie 
van ‘polderdiensten’ die desgewenst aan andere eco-
nomische ketens kunnen worden verkocht. 

In de maak is, met andere woorden, een keten-
autoriteit die: (a) wordt geformeerd door vertegen-
woordigers van werknemers, werkgevers en betrok-
ken dienstverleners; (b) vaststelt welke werkenden 
zich als lid van deze keten mogen beschouwen en 
dus over een ‘polderpas’ beschikken; (c) onderhan-
delingen voert met de verschillende autoriteiten en 
(d) de verschillende polderinitiatieven zo mogelijk 
verder aan de man probeert te brengen. Hoewel 
transnationale sociale ketens vanuit het sectorni-
veau ontspringen, is intersectorale verbreding niet 
onwaarschijnlijk, mede gelet op het feit dat outsour-
cing van productiefuncties een belangrijke impuls 
achter de economische ketenontwikkeling vormt. 
Zulke productiefuncties – cliëntencontacten, logis-
tiek, IT-voorzieningen, verkoop – lopen nu eenmaal 
dwars door de traditionele sectorgrenzen heen. 

Veelal onbedoeld maar daarom niet minder 
betekenisvol is de verspreiding van een aantal soci-
ale waarden via het voertuig van de keten, waarden 
die gedurende de opbouwfase van de (Nederlandse) 
verzorgingsstaat werden geijkt en betrekking heb-
ben op zaken als een rechtvaardig loon, bestaansze-
kerheid en aanvaardbare arbeidsomstandigheden, 
maar ook op business values als loyaliteit, wederzijds 
vertrouwen en integriteit. Dit proces wordt versterkt 
naarmate in de keten vaker de hulp wordt ingeroe-
pen van Nederlandse bedrijven, zoals hrm-bedrij-
ven voor organisatievraagstukken met een sociale 
en culturele component. Deze zullen vanuit een 
polderspecifieke stijl hun werk doen en daarbij hun 
normatieve herkomst niet kunnen verbergen. Ook 
vanuit het Nederlandse arbeidsrecht en de daarin 
vervatte waarden, mag een specifieke normatieve 
impuls worden verwacht ten aanzien van de verdere 
aankleding van het uitdijende polderlandschap. 

Sociale ketenintegratie
Hiervoor is gesuggereerd dat transnationale sociale 
ketens kunnen versmelten wanneer zich parallelle 
belangenconstellaties voordoen. Hiervan is echter 
lang niet altijd sprake. Zo dreigt in ons land, maar 
ook in andere westerse verzorgingsstaten, een rela-
tief geïsoleerd en armlastig sociaal stelsel achter 
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te blijven, dat geen aansluiting heeft op de sociale 
ketens die vanuit de nieuwe, internationale loyalitei-
ten zijn opgebouwd. Nationale staten lopen aldus het 
risico op langere termijn te verworden tot de ‘sociale 
diensten’, of zelfs armenzorginstellingen, van een 
krachtige, zichzelf organiserende wereldeconomie. 
Bedacht moet echter allereerst worden dat de trans-
nationale sociale ketenvorming op zichzelf al een 
dempend effect zal hebben op de uitholling van de 
binnenlandse sociale stelsels. Immers, naarmate 
de mondiale verschillen in arbeidsvoorwaarden en 
sociale bescherming worden afgezwakt, zal ook de 
druk op de binnenlandse stelsels afnemen. 

Bovendien beschikt de natiestaat over diverse 
middelen om dit proces te bespoedigen. Het voor-
deel van transnationaal polderen is immers dat lang-
zaam maar zeker nieuwe institutionele procedures 
beschiknaar komen voor de afstemming van belan-
gen. Dit kan interessante onderhandelingsposities 
en mogelijkheden tot uitruil opleveren, zoals – bij 
wijze van illustratie – de volgende:

Natiestaten organiseren en financieren nog 
altijd het initiële onderwijs. Omdat dit voor de 
transnationale ketens van levensbelang is, ligt 
het voor de hand op dit vlak bijdragen te gaan 
vragen aan de internationaal georganiseerde 
ketenautoriteiten. 
Ketens zullen zich steeds minder door toevallige 
landsgrenzen willen laten beperken en vrij ver-
keer van arbeid verlangen. Natiestaten kunnen 
hierop reageren door verschillende ‘statussen’ te 
ontwikkelen, naast de bestaande burgerschaps-
titels, en in ruil hiervoor bijdragen verlangen 
aan de (sociale en fysieke) infrastructuur van het 
land, waaronder het fonds voor bijstandsverle-
ning.

Aldus ontstaan dwarsverbanden en kan zich op ter-
mijn alsnog (gedeeltelijke) integratie ontwikkelen.

–

–

Dergelijke processen zijn, tot slot, in theorie ook 
denkbaar op wereldschaal, denk bijvoorbeeld aan 
de mogelijkheid voor een cluster van landen om te 
besluiten de transnationale arbeidsovereenkomsten 
algemeen verbindend te verklaren. Overleg tussen 
coalities van ketens enerzijds en samenwerkende 
publieke autoriteiten anderzijds, waaronder bijvoor-
beeld ook de Europese, zou dan wel eens de basis 
kunnen gaan vormen voor een wereldwijd stelsel 
waarin sociale, economische en politieke belangen 
op poldereske wijze worden gecoördineerd. 

6. Conclusie
Het poldermodel staat aan het begin van een mooie 
internationale carrière. We zetten, tot slot, de argu-
menten op rij die voor dit gezichtspunt zijn aange-
dragen:

Als sociaal-culturele kennisleverancier zal ons 
land de internationale (arbeids)markt steeds 
meer als haar specifieke werkterrein moeten 
beschouwen. Polderen op wereldniveau helpt 
de afhankelijkheden en risico’s te beheersen die 
hiermee zijn gemoeid. 
De polder zelf is een mooi product dat deel uit-
maakt van de sociaal-culturele kennisvoorraad 
in ons land en in de context van wereldwijd 
uitdijende interdependentieketens te gelde kan 
worden gemaakt. 
Werken aan een wereldpolder resulteert in een 
nieuw stelsel van institutionele actoren en regels 
met behulp waarvan transnationale sociaal-eco-
nomische dossiers gemakkelijker kunnen wor-
den aangepakt (waaronder bijvoorbeeld arbeids-
rechtelijke kwesties, maar ook het vraagstuk van 
de integratie van sociale stelsels).
Werken aan een wereldpolder bevordert de ver-
breiding van die waarden die zich ooit al eens 
bewezen als adequate ‘dempers’ van sociaal-cul-
turele, economische en politieke conflicten. 

�.

�.

�.
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1 www.innovatieplatform.nl.
2 Het volgende is gebaseerd op Hoogenboom, Trommel en 
Bannink (�006).
3 Zie ook de rechtvaardiging die Schmid van geprivatiseer-
de sociale zekerheid geeft aan de hand van het werk van de 
politiek filosoof Dworkin in Schmid (�00�).

4 In The Great Transformation typeerde Karl Polanyi (�9��) 
de opkomst van de industriële samenleving als een proces van 
disembedding, ofwel de ontwikkeling van een economie zon-
der sociale inbedding. Een (eventueel) herstel van deze omis-
sie duidde hij aan met de term re-embedding.

Noten
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