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Ieder mens heeft recht op zinvol werk met een fatsoenlijke beloning. 
Dat is het uitgangspunt van ons pleidooi voor een baangarantie voor 
iedereen. In het onderstaande geven wij een eerste, praktische uitwer-
king van de baangarantie. We spreken hier van basisbanen om te bena-
drukken dat dit voorstel een alternatief is voor het voorstel om iedere 
burger een basisinkomen te garanderen.1

Centrale kenmerken van een baangarantie zijn dat (1) iedereen recht 
heeft op volwaardig en zinvol werk van ten minste 12 uur per week 
dat tegen het minimumloon wordt uitgevoerd en (2) dat het de plicht 
is van de overheid om dit ook mogelijk te maken.2 Daarbij geldt dat 
het minimumloon zodanig is dat iemand die 36 uur per week werkt 
tegen dat loon, voldoende inkomen krijgt om goed van te leven. De 
grondslag voor deze gedachte ligt in het recht op arbeid en het gelijk-
heidsbeginsel, beide verankerd in het Handvest voor de Grondrechten 
van de EU en de vele door Nederland en België geratificeerde internati-
onale verdragen waarin het recht op vrije arbeidskeuze wordt bevestigd. 
In onderlinge samenhang bezien kan daaruit een verplichting van de 
overheid worden afgeleid om een werkgelegenheidsbeleid te ontwik-
kelen dat mensen gelijke kansen biedt op het vinden en behouden van 
werk waarin zij zich individueel en maatschappelijk kunnen ontplooien. 
Deze fundamentele rechtsbeginselen grijpen terug op het belang van 
werk voor iedereen. Werk stelt mensen immers niet alleen in staat om 
in hun levensonderhoud te voorzien, waarbij adequate beloning overi-
gens soms een probleem kan zijn, maar biedt ook mogelijkheden om te 
komen tot zelfontplooiing en sociale integratie. Participatie in werk is 
centraal voor ieders identiteit en maatschappelijk functioneren — hard-
nekkige inactiviteit bevordert sociale uitsluiting. Daarnaast is het van 
belang dat de banen van goede kwaliteit zijn, bijdragen aan het maat-
schappelijk nut en niet vernederend of stigmatiserend zijn. De politiek 
moet erkennen dat pech bestaat en mensen met behoefte aan sociale 
zorg niet neerzetten als klaplopers.

Het belang van het hebben van werk heeft ook economen als Layard, 
Nickell en Phelps geïnspireerd tot pleidooien om werklozen tot arbeid 
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te verplichten en voor het creëren van werk voor mensen aan de onder-
kant van de arbeidsmarkt.3 Een belangrijke invalshoek voor deze 
economen is de gedachte dat de economie de negatieve externe effecten 
van werkloosheid niet moet onderschatten en geen braakliggende arbeid 
onbenut moet laten. Hun drijfveer is dus niet zozeer dat individuen 
recht op arbeid hebben. Om die reden wordt dan ook minder gekeken 
naar de aard van de banen die worden geboden, d.w.z. naar de kwaliteit 
van de werkgelegenheid en de rol van de overheid om die kwaliteit te 
waarborgen.4

Een andere invalshoek in de economische literatuur is gevoed door het 
beschikbaar komen van meer systematisch verzameld cijfermateriaal 
over de belevingswereld van mensen. Daardoor onderkennen economen 
in toenemende mate iets dat sociologen en psychologen al lang wisten: 
mensen zonder werk zijn over het algemeen minder gelukkig.5 Voor 
het overgrote deel van deze literatuur geldt echter dat zij wordt gefas-
cineerd door het meten van dit verschijnsel, zonder daar verder veel 
mee te doen — een uitzondering is het werk van David Graeber waarin 
hij het fenomeen van ‘bull-shit jobs’ analyseert en pleit voor “meaningful 
work for everyone.”6

Een geheel andere visie is ontwikkeld door een groep Amerikaanse 
institutionele economen als Copeland, Gordon, Minsky en Wray, en 
door de Australiër Mitchell.7 Deze auteurs zien een centrale rol voor de 
overheid om banen te verstrekken als de markt onvoldoende werkgele-
genheid verschaft. In dat geval treedt de overheid op als ‘Employer of last 
resort’ die een ‘Job Guarantee’ biedt. Dit betekent dat, als de economische 
omstandigheden van dien aard zijn dat er onvoldoende werkgelegen-
heid is, bijvoorbeeld bij een terugval in de conjunctuur en zeker bij een 
recessie, de overheid moet bijspringen en zorgen voor additionele werk-
gelegenheid. De overheid moet deze werkgelegenheid bieden tegen het 
minimumloon om te voorkomen dat er inflatoire druk ontstaat. Daar-
naast zorgt het minimumloon ervoor dat een baangarantie altijd betaal-
baar is en niet leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt. Wij sluiten 



265

ons aan bij deze traditie van het bepleiten van de noodzaak van een 
baangarantie.

Wij willen hieronder aan de hand van vragen een aantal gedachten 
uitwerken om de discussie over een baangarantie te stimuleren.

Wat zijn basisbanen?

Een basisbaan is een baan tegen het minimumloon bij een gemeente-
lijk werkbedrijf. Er kan met verschillende organisatievormen geëxperi-
menteerd worden, maar om de gedachten te bepalen spreken we over 
gemeentelijke werkbedrijven als werkgevers.

Voor wie zijn deze banen?

In beginsel voor iedereen die kan werken, maar geen voor hem of haar 
aanvaardbaar werk kan vinden voor ten minste het minimumloon. We 
denken dan in eerste instantie aan mensen die langdurig zonder werk 
zijn.

Aan wat voor soort banen denken jullie?

Wij denken aan banen die passen bij de capaciteiten van de baanzoe-
kers. Daarbij is een respectvolle benadering belangrijk, die aansluit op 
de achtergrond en ambities van de mensen. Daarnaast moeten de werk-
zaamheden ook maatschappelijk nuttig zijn. Dat betekent dat veel werk 
dat thans als vrijwilligerswerk wordt gedaan en ook mantelzorgtaken 
kunnen vallen onder de baangarantie.

Het is te overwegen om te experimenteren met banen die door mensen 
zelf worden voorgesteld, waarbij zij wel moeten aangeven wat het maat-
schappelijk nut zou zijn. 

Wat betreft banen die door de gemeenschap worden aangeboden gaat 
het in principe om banen van 36 uur in de publieke sector en de non-
profit (kwartaire) sector. Te denken valt aan het verlenen van assistentie 
bij zorgverleners en in het (lager) onderwijs; ondersteuning van pati-
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enten in ziekenhuizen bij het vinden van de weg in het gebouw, vervoer, 
bedienen van computers, enzovoort; inzet bij bibliotheken, sportver-
enigingen en buurthuizen; bewaking en onderhoud van de openbare 
ruimte; helpen bij het regelen van verkeer bij scholen en evenementen; 
het uitvoeren van kleine reparaties. Er zouden per wijk teams gevormd 
kunnen worden, die voor al deze werkzaamheden beschikbaar zijn en die 
vanuit de wijk direct aangesproken kunnen worden. Te denken valt ook 
aan tal van nieuwe werkzaamheden die het gevolg zijn van het beleid 
om de economie te verduurzamen. Bij plannen om wijken van het gas 
af te halen, gaat het bijvoorbeeld om de organisatie van voorlichtings-
bijeenkomsten, de verspreiding van informatiemateriaal, ondersteuning 
van burgers met vragen, of het huis aan huis enquêteren van burgers.

Wat doen jullie met mensen met een arbeidsbeperking?

Basisbanen staan in principe open voor alle bijstandsgerechtigden, ook 
mensen met een arbeidsbeperking. Voor de samenleving is er al sprake 
van een positief resultaat als de waarde die in de basisbaan gecreëerd 
wordt, groter is dan het verschil tussen bijstandsuitkering en minimum-
loon. En dan spreken we nog niet van de waarde die het hebben van een 
echte baan heeft voor de betrokkenen. Mensen die geheel of gedeel-
telijk arbeidsongeschikt zijn verklaard (wegens ziekte, lichamelijke of 
geestelijke beperkingen) kunnen werkzaam zijn bij sociale werkplaatsen 
of met een loonsubsidie geplaatst worden bij commerciële bedrijven. In 
het laatste geval zouden gemeentelijke werkbedrijven daarbij als werk-
gever moeten optreden en werken met (groeps)detachering. Zij kunnen 
daarbij inspelen op de groeiende behoefte in het bedrijfsleven om invul-
ling te geven aan het concept van maatschappelijk verantwoord onder-
nemen. De ervaringen die sinds 2010 zijn opgedaan met het creëren van 
(leer)werkplekken en stageplaatsen laten zien dat er wel degelijk werk-
gevers zijn die daaraan constructief willen meewerken. Ook de erva-
ringen met de Nederlandse Participatiewet van 2015 zijn in dat opzicht 
bemoedigend. Op deze ervaringen kan worden voortgebouwd door te 
experimenteren met verschillende methodes waarmee mensen met een 
arbeidsbeperking kunnen worden ingepast bij ‘sociale werkgevers’.8
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Het is belangrijk dat er geschikte werkplekken voor de beoogde doel-
groep worden gecreëerd. Dit kan bijvoorbeeld door middel van ‘job 
carving’. Het gaat daarbij om een geïndividualiseerde aanpak waarbij 
een nieuwe functie wordt gecreëerd door bepaalde functieonderdelen 
van bestaande functies af te splitsen.9 Dit kan een persoonlijke aanpak 
per individu vereisen.

Overheidswerkgevers kunnen het creëren van geschikte werkplekken 
een extra impuls geven door een bepaald percentage van hun perso-
neelsbudget te bestemmen voor het uitbesteden van werkzaamheden 
aan een gemeentelijk werkbedrijf. Ook kunnen zij in aanbestedingspro-
cedures verlangen dat potentiële opdrachtnemers een bepaald deel van 
de werkzaamheden door een gemeentelijk werkbedrijf laten uitvoeren.

In veel landen worden ook quoteringssystemen gebruikt voor het parti-
culiere bedrijfsleven, waarbij bedrijven vanaf een minimale omvang 
verplicht zijn een bepaald percentage werknemers met een arbeidsbe-
perking in dienst te nemen. Dit geldt onder meer voor België, Duits-
land, Frankrijk, Italië en Spanje.10

Wat doe je met mensen die geprobeerd hebben als zelfstandige een fatsoenlijk 
inkomen te verdienen, maar de voorkeur geven aan de veiligheid van een 
basisbaan?

Ze zijn op termijn van harte welkom, maar het lijkt ons verstandig om 
niet alles tegelijk te doen en te beginnen met de langdurig werklozen.

Wat doen jullie met mensen die niet geïnteresseerd zijn in de banen die jullie 
in de aanbieding hebben?

Iedereen wordt in staat gesteld zelf aan te geven wat voor een baan hij 
of zij zou willen hebben. Daarbij moet ook worden aangegeven wat het 
nut is voor de maatschappij. Als mensen geen geschikte baan kunnen 
bedenken, kunnen zij kiezen uit het bestaande aanbod. Daarbij mag men 
twee keer met redenen omkleed weigeren, maar bij een derde weige-
ring komt de betrokkene een half jaar in de wacht: hij of zij ontvangt 
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geen uitkering. Uitgangspunt is uiteraard dat deze mensen gezond zijn 
en kunnen werken. Als ze arbeidsongeschikt zijn, moeten ze ook als 
zodanig behandeld worden. Men kan ook experimenteren met een 
alternatief: mensen die een basisbaan weigeren, ontvangen (bijvoor-
beeld) 30% van het minimumloon (50% voor samenwonenden), maar 
hebben geen sollicitatieplicht en mogen bijverdienen tot een bepaald 
maximum, waarboven het recht op een uitkering vervalt.11 Om zwart-
werk te ontmoedigen kan gedacht worden aan een ‘earned income tax 
credit’: hoe meer je er bij verdient, des te meer krijg je van de belasting-
dienst.

Wat doe je met mensen die een basisbaan accepteren, maar geen klap uitvoeren?

Mensen die een basisbaan gekregen hebben en er met de pet naar 
gooien, worden (na waarschuwingen) ontslagen. Daarna geldt voor hen 
hetzelfde als voor mensen die een basisbaan weigeren: ze staan een half 
jaar in de wacht voordat hun opnieuw een baan wordt aangeboden.

Kunnen mensen met een basisbaan ook tegen gunstige voorwaarden gedeta-
cheerd worden in de private sector?

Dat is niet de bedoeling. De mensen met basisbanen werken in de 
publieke sector en de non-profit sector. Als commerciële bedrijven 
behoefte hebben aan mensen, kunnen ze zich richten tot de uitzend-
bureaus, waarbij alle personen met basisbanen staan ingeschreven. 
Uitgangspunt bij de basisbanen is dat de betrokken werknemers 
beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en voor minder dan het mini-
mumloon zijn ze niet beschikbaar. Dat is een verschil met mensen die 
geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn verklaard. Deze mensen 
kunnen werkzaam zijn bij speciale bedrijven of met een loonsubsidie 
geplaatst worden bij commerciële bedrijven.

Hoe bevorder je dat mensen die dat aankunnen, van een basisbaan in een 
‘gewone’ baan terechtkomen? Moeten ze zelf zoeken of wordt er voor hen 
gezocht (en door wie)?
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Basisbanen zijn gewone banen. Het gemeentelijk bedrijf is er primair op 
gericht om alle werknemers een zinvolle taak te geven die waarde ople-
vert voor de gemeenschap. Het bedrijf is er niet op gericht om mede-
werkers zo snel mogelijk weer kwijt te raken. Wel worden alle mede-
werkers in de gelegenheid gesteld zich bij een uitzendbureau naar keuze 
in te schrijven, dat voor hen zoekt naar beter betaald werk. Wie weg 
wil naar een baan in de private sector, kan in beginsel binnen (bijvoor-
beeld) twee weken vertrekken en kan terugkomen als het niets wordt 
met die baan. Het bedrijf zelf biedt aan private bedrijven de mogelijk-
heid om het personeel attent te maken op vacatures. Een basisbaan zal 
nooit meer betalen dan het wettelijk minimumloon. Daardoor blijft er 
een aansporing voor medewerkers om zelf ook te kijken of er een beter 
betaalde baan beschikbaar is.

Kan een deel van de werktijd besteed worden aan een opleiding — en zo ja, 
onder welke voorwaarden?

Een werknemer kan een deel van de werktijd besteden aan een oplei-
ding, als de betrokkene al is geselecteerd en aangenomen voor een baan 
waarvoor die opleiding vereist is. De opleiding wordt dan betaald door 
het afnemende private bedrijf, maar de verloren werktijd van de werk-
nemer hoeft niet betaald te worden (of: zolang de werknemer de oplei-
ding volgt, ontvangt hij of zij het minimumloon van het gemeentelijk 
bedrijf ). Het is natuurlijk ook mogelijk dat het gemeentelijk bedrijf zelf 
mensen opleidt voor een specifieke basisbaan. Naast opleidingen gericht 
op een specifieke baan, zouden mensen met een basisbaan deels binnen 
hun werktijd ook algemene opleidingen moeten kunnen volgen, mits 
helder is, dat hun kansen op de arbeidsmarkt daarmee verbeterd worden. 

Hoe voorkom je dat er verdringing van bestaande banen plaatsvindt? 

Enige verdringing is wellicht onvermijdelijk, maar ervaring met verge-
lijkbare acties leert dat die beperkt blijft. Het gevolg is eerder dat basis-
banen een bodem in de arbeidsmarkt leggen, waardoor mensen die nu 
vergelijkbaar werk doen in de commerciële sector een betere beloning 
gaan ontvangen om ze vast te houden. Het is denkbaar dat mensen met 
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basisbanen gaan samenwerken met mensen die al eerder vergelijkbaar 
werk deden in de publieke sector en daarvoor meer betaald kregen dan 
het minimumloon. Uiteraard gaat niemand erop achteruit. Van geval tot 
geval wordt bekeken, of de taken van de reeds aanwezige, beter betaalde 
werknemers zo omschreven/aangepast kunnen worden, dat een hogere 
beloning ook voor iedereen verklaarbaar is. Het is van belang om in de 
gemeentelijke begroting de diverse geldstromen zodanig zichtbaar te 
maken, dat verschuivingen tussen reeds bestaande banen en basisbanen 
herkend kunnen worden. Door passende maatregelen zouden dergelijke 
verschuivingen voor gemeenten financieel onaantrekkelijk gemaakt 
kunnen worden.

Krijgen we er op deze manier niet een hele nieuwe bureaucratie bij?

Integendeel. Uitzendbureaus zijn verantwoordelijk voor de bemid-
deling van mensen met basisbanen naar een baan in de commerciële 
sector. Eventueel zouden uitzendbureaus bij succesvolle bemiddeling 
een premie kunnen krijgen. Het gemeentelijk werkbedrijf zelf wordt 
slank en flexibel (met verschillende eenheden voor verschillende soorten 
werk) ingericht. Management en staf van die bedrijven zullen hoogst-
waarschijnlijk niet (of in elk geval niet geheel) bestaan uit mensen die 
uit de bijstand komen, maar de talenten van de baanzoekers moeten 
ook in dat opzicht optimaal benut worden. De directie van het bedrijf 
heeft als strategische functie om in samenspraak met de lokale politiek 
zinvolle banen te identificeren en voorstellen van betrokkenen zelf voor 
zinvol werk te boordelen. Het is natuurlijk mooi als voor (een deel van) 
dat werk ook betaald wordt, maar genereren van inkomsten is niet de 
taak van het bedrijf. De ‘klanten’ hebben immers via de belastingen al 
betaald voor de dienstverlening door de publieke sector. Het manage-
ment houdt in de gaten dat werkzaamheden naar behoren worden 
vervuld. Daartoe zoekt men vooral feedback van de klanten.

Het verdient aanbeveling te experimenteren met verschillende organi-
satievormen in het gemeentelijk werkbedrijf. Daarbij is het belangrijk 
dat de capaciteiten van medewerkers adequaat benut worden — en in 
het werk verder worden ontwikkeld. Voor dat soort zaken bestaan al 
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ondersteunende IT-systemen. Er moet worden gezorgd dat deze expe-
rimenten goed worden opgevolgd en geëvalueerd en dat er platforms 
komen waar ervaringen kunnen worden uitgewisseld.

Is dat allemaal wel te betalen?

Voor de Nederlandse situatie schatten wij de kosten van een baan-
garantie voor 400.000 uitkeringsgerechtigden op ongeveer 2 miljard 
euro.12 Het is echter niet op voorhand duidelijk aan te geven hoeveel 
mensen beroep zullen doen op de baangarantie. Immers, niet alleen 
langdurig werklozen kunnen (op termijn) hierop een beroep doen, maar 
bijvoorbeeld ook zzp-ers en mensen met erg slechte werkomstandig-
heden. Daarom is het ook belangrijk om de baangarantie fasegewijs in 
te voeren en te experimenteren met verschillende mogelijkheden, zoals 
wij hierboven hebben aangegeven. 

Wat de financiering betreft zijn er drie opties, die elkaar niet uitsluiten. 

De eerste optie is te wijzen op extra belastinginkomsten die niet ten 
laste gaan van arbeid. Deze optie wordt ook verdedigd door voorstan-
ders van het basisinkomen, waarbij zij bijvoorbeeld wijzen op belasting 
op CO2 en andere milieuheffingen. Het voordeel van deze bron van 
inkomsten is dat het hier gaat om een publiek goed dat dan ook wordt 
besteed aan een publiek doel. Hopelijk helpt dat om de politieke wil 
te mobiliseren. Daarbij kan worden aangegeven dat het bedrag van 2 
miljard euro in Nederland nog lang geen één procent is van de staatsbe-
groting (295 miljard euro). 

De voorstanders van de baangarantie die wij hierboven noemden wijzen 
erop dat zolang mensen niet allemaal aan het werk zijn, de economie 
overcapaciteit heeft.13 Met belastingverhoging wordt die overcapaci-
teit niet weggenomen. Deze overcapaciteit rechtvaardigt echter dat de 
Centrale Bank extra overheidsuitgaven mogelijk maakt door geld in de 
economie te brengen. Dit stelt de overheid in staat om deze overca-
paciteit weg te nemen door extra banen te scheppen en de vraag naar 
goederen en diensten te laten toenemen zonder belastingverhoging. De 
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actie van de Centrale Bank leidt niet tot grote inflatie. Bestedingsin-
flatie treedt niet op omdat er overcapaciteit is en kosteninflatie wordt 
tegengegaan omdat de banen uitdrukkelijk worden aangeboden tegen 
het minimumloon. 

Wat de politieke wil voor deze tweede optie betreft wijzen wij erop dat 
de afgelopen vier jaar de Nederlandsche Bank gemiddeld zes procent 
van het BBP per jaar in de economie heeft gepompt. Helaas zijn die 
gelden niet besteed aan baangaranties, zoals Meijers en Muysken 
bepleitten,14 maar ten gunste gekomen voor de financiële sector — met 
als gevolg stijgende huizenprijzen en aandelenkoersen. Met het geld 
dat de Nederlandsche Bank de afgelopen vier jaar in de economie heeft 
gepompt zou men zestig jaar lang deze lasten hebben kunnen finan-
cieren.

Een derde optie is te wijzen op de terugverdieneffecten van boven-
staande twee maatregelen. Het gaat daarbij niet alleen om het traditi-
oneel Keynesiaanse terugverdieneffect, waarbij door de vraag te stimu-
leren de economie gaat groeien. Een ander belangrijk terugverdieneffect 
is dat de sociale rechtvaardigheid die mensen ervaren bij de invoering 
van de baangarantie en de afname van de inkomensongelijkheid leiden 
tot een sterkere economische groei. Talloze studies hebben immers 
aangetoond dat afnemende sociale en inkomensongelijkheid de econo-
mische groei stimuleert.

Waarom dan geen basisinkomen?

Een uitgebreide argumentatie is te vinden in het artikel van Kleinknecht 
in deze bundel. Vanuit de hierboven geschetste benadering willen wij 
echter twee aspecten benadrukken die in de discussie over het basisin-
komen onderbelicht blijven. Ten eerste, het belang van werk voor indi-
viduele ontplooiing en voor maatschappelijke cohesie. Ten tweede, het 
belang van de voorziening van collectieve goederen die steeds verder 
uit het oog dreigt te raken. De invulling van de baangarantie geschiedt 
altijd met maatschappelijk nuttige werkzaamheden, zoals wij hierboven 
aangaven. Door hier systematisch op in te zetten, helpt de baangarantie 
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om waardering voor collectieve goederen nieuw leven in te blazen. Dit 
is hard nodig om de door Tjeenk Willink geconstateerde zorgelijke 
tendens van een te grote fixatie van de maatschappij op de markt en 
het individu tegen te gaan.15 Wij onderschrijven zijn krachtige pleidooi 
voor betrokken burgerschap, gesteund door het verstrekken van kwali-
tatief hoogwaardige publieke goederen. Uiteraard moet de overheid dit 
laatste niet alleen willen doen door het beschikbaar stellen van basis-
banen, maar juist ook met banen die niet onder de baangarantie vallen. 
Het accepteren van het uitgangspunt van de baangarantie is hierbij een 
eerste stap, die ontbreekt als men uitgaat van een basisinkomen.

Tot slot.

Wij willen niet de indruk wekken dat met de introductie van een baan-
garantie alle problemen in de economie zijn opgelost. Hoewel basis-
banen zowel voor de langdurig werklozen als voor de samenleving 
ongetwijfeld een duidelijke meerwaarde opleveren, is het wenselijk dat 
betrokkenen ook uitzicht krijgen op werk tegen een hoger loon dan het 
wettelijk minimumloon. 

Het is belangrijk dat er een macro-economisch beleid wordt gevoerd dat 
is gericht op duurzame groei met volledige werkgelegenheid, waarbij 
het aanbod aan zinvolle en fatsoenlijk betaalde banen in alle sectoren 
van de economie zodanig is, dat iedereen aan de slag kan. Het zou in dat 
perspectief optimaal zijn, wanneer er een heuse slag om de werknemers 
met basisbanen zou ontstaan — niet alleen in de zin dat hen elders beter 
betaald werk wordt aangeboden, maar ook in de zin dat de vraag naar 
het werk dat in basisbanen verricht wordt, zó groot wordt dat de bereid-
heid ontstaat daar ook meer voor te betalen. 

De baangarantie kan ook helpen om de overgang naar andere econo-
mische structuren in goede banen te leiden, bijvoorbeeld als gevolg van 
technologische veranderingen. Hierbij kan het innovatie- en industrie-
beleid een belangrijke rol spelen, waarin de ‘human capital agenda’ een 
steeds belangrijker rol speelt. In dat verband kan worden gedacht aan 
trainingsprogramma’s waar, in samenwerking met werkgevers die baan-
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garanties afgeven, langdurig werklozen kennis en vaardigheden kunnen 
verwerven waarmee ze weer aan de slag kunnen. Je hoeft geen Einstein 
te zijn om een robot te bedienen. Daarnaast bieden basisbanen een 
vangnet voor diegenen die hierin niet mee kunnen gaan.

Kortom, een baangarantie is een noodzakelijke voorwaarde, maar geen 
voldoende voorwaarde voor een goed functionerende samenleving.
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