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Vooraf
In dit achtergronddeel van de Verkenning Levensloop zijn de analyses van vijf
deskundigen opgenomen. Zij gaan over trends en knelpunten die mensen
tegenkomen in verschillende stadia van het leven op de terreinen sociaal
stelsel en werken, onderwijs, wonen, en zorg en gezondheid. Aan deze vier
gaat een integrale analyse vooraf waarin ondermeer de overgang van
standaardbiografie naar keuzebiografie wordt besproken en het leven van
mensen op grond van aantoonbare feiten in vijf, in plaats van in de tot nu toe
gebruikelijke drie, levensfases wordt ingedeeld. De projectgroep Levensloop
heeft om de analyses verzocht in het kader van de interdepartementale voorbereidingen voor de Verkenning Levensloop die in januari 2002 door het
Kabinet aan het Parlement werd aangeboden.
De analyses dienden als input voor de taakopdrachten aan de vier interdepartementale werkgroepen die zich tussen september en december 2001
belast zagen met het inventariseren en analyseren van lopend en nieuw
beleid op de hierboven genoemde beleidsterreinen. De deelverkenningen van
de werkgroepen alsmede het algemene deel met de beleidsopties vormen de
Verkenning Levensloop - Beleidsopties voor levensloopbestendig leren, werken,
zorgen en wonen. Dat de Verkenning werd verbreed tot een meer terreinen
bestrijkende verkenning dan alleen dat van het sociaal stelsel en de pensioenen - zoals aangekondigd in het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie
2001-2010 - is mede besloten op grond van een wens uit de Tweede Kamer.
Om te bevorderen dat door de verschillende analyses een herkenbare rode
draad loopt, heeft de projectgroep Levensloop de deskundigen gevraagd
aandacht te besteden aan vijf hoofdpunten: trends in de levenslopen van
burgers, wensen ten aanzien van de invulling van de levensloop, knelpunten
en uitdagingen voor het beleid, globale oplossingsrichtingen en lessen uit het
buitenland. Voor de ene deskundige is dit verzoek van meer bindende betekenis geweest dan voor de andere. Ook zijn verschillen op te merken in de
indeling van de hoofdstukken; de eindredactie heeft bewust op dit punt geen
corrigerende rol willen vervullen.

Mr. drs. T.W. Langejan,
voorzitter stuurgroep Verkenning Levensloop

Den Haag, januari 2002
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1

Inleiding
De trend naar de-standaardisering van de levensloop is onmiskenbaar. De
standaardlevensloop van achtereenvolgens leren-werken/zorgen-rust is op zijn
retour. Individuen maken niet meer alle ‘grote’ gebeurtenissen in dezelfde
volgorde mee en ook niet meer op dezelfde leeftijd1 .
De opeenvolgende hoofdtaken en -activiteiten, in de drie levensfasen maken
plaats voor een groeiende diversiteit van allerlei combinaties van leren, werken, zorgen, (niet of her-)trouwen, (geen) kinderen krijgen, verzorgd worden,
reflectie, vrijetijdsbesteding en maatschappelijke participatie. Combinaties die
wisselen met de tijd en de omstandigheden, en die niet meer strikt met één
bepaalde levensfase zijn verbonden.
Leeftijd en ook levensfase verliezen daarmee aan betekenis als generieke
indicator voor gedrag, leefwijze, behoeften, belangen, opvattingen en
preferenties van individuele burgers.
Tegelijkertijd verandert het karakter van onze samenleving. Zij ontwikkelt zich
in hoog tempo van een samenleving met vooral postindustriële kenmerken
naar één, waarin het accent ligt op brede en actuele kennis, flexibiliteit,
initiatief en eigen verantwoordelijkheid van burgers op alle domeinen van het
leven en ook in alle fasen van het leven. Een éénvormige standaardlevensloop als dominant ordeningscriterium past in zo’n samenleving niet meer.
De standaardlevensloop vindt, direct of indirect, nog een sterke verankering
in wet- en regelgeving, in beleid en maatschappelijke praktijk. Nu de afstand
tot de maatschappelijke werkelijkheid groter wordt, nemen ook de knelpunten toe. Tot nu toe werden deze vooral zichtbaar vanuit het perspectief van
concrete beleidsthema’s zoals: de combinatie van arbeid en zorg, bevordering
van ‘employability’ en een leven-lang-leren, bestrijding van ongerechtvaardigd
onderscheid naar leeftijd en het levensloopbestendig maken van woningen.
In deze analyse staan de trendmatige veranderingen in de levensloop van
burgers als zodanig centraal. Om welke veranderingen gaat het precies? Welke
betekenis hebben die voor de verschillende domeinen van beleid en maatschappij? Waar liggen ongewenste knelpunten? En minstens zo belangrijk:
welke inspiratie en oplossingsrichtingen biedt een levensloopperspectief om
collectieve belangen te bevorderen en doelstellingen van overheidsbeleid te
realiseren?
Ter voorbereiding van een Kabinetsstandpunt zijn analyses gemaakt op vier
domeinen:
• sociaal stelsel en werken,
• onderwijs,
• wonen en
• zorg en gezondheid.
De voorliggende analyse wil enerzijds een algemene inleiding bieden voor
deze deelanalyses, en anderzijds pogen aanknopingspunten aan te reiken
voor het ontwikkelen van een integrale beleidsvisie.

1
Levenslopen in verandering,
A.C . Liefbroer en P.A. Dykstra (2000).
Voor studie van de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid, V 107,
Den Haag.
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2

Diversiteit in levensloop:
analyse en beschrijving

2.1

Van standaardbiografie naar keuzebiografie
Standaardbiografie
De standaardbiografie van leren-werken/zorgen-pensioen bereikte in het
midden van de vorige eeuw haar hoogtepunt. Deze biografie was sterk
serieel: de hoofdtaken en -activiteiten in het leven van mensen volgden elkaar
op in een drietal duidelijk afgebakende fasen. Zij was voorts sterk seksespecifiek. De hoofdtaak van volwassen mannen - hun tweede fase - richtte
zich op betaald werk, die van volwassen vrouwen op zorg voor partner,
kinderen en zo nodig andere familieleden. De invulling van de eerste en
derde fase was vooral op de hoofdtaak in de tweede fase afgestemd. Mannen
doorliepen gemiddeld een langere leerfase, bereikten hogere kwalificaties dan
vrouwen en gingen na de fase van betaalde arbeid - omstreeks de leeftijd van
65 jaar - met pensioen. Vrouwen hadden doorgaans een kortere, vooral
beroepsgerichte, leerperiode met gemiddeld lage kwalificaties. Verreweg de
meeste vrouwen die trouwden - bijna 90 procent - wijdden zich na een korte
periode van betaald werken aan huishouding en zorg voor partner en kinderen,
respectievelijk anderen. Gehuwde vrouwen gingen feitelijk niet met pensioen:
ook na het pensioen van hun partner bleven zij belast met de verzorgingstaak.
Ongehuwde vrouwen zagen zich veelal geconfronteerd met zorgtaken ten
aanzien van hun ouders.
Deze (genderspecifieke) standaardbiografie was geïnstitutionaliseerd in weten regelgeving2, in de opzet van het onderwijs, in de organisatie van de
betaalde arbeid en in die van de zorg. Ook vormde zij de grondslag voor
wonen en ruimtelijke ordening en voor de ver- en toedeling van persoonlijke
en maatschappelijke macht en invloed. Wie niet aan deze standaardbiografie
kon voldoen - als werkloze of arbeidsongeschikte, als ongehuwde vrouw of
weduwe - kreeg in sommige gevallen specifieke bescherming. Feit en norm
van de standaardbiografie weerspiegelden in veel opzichten de toenmalige
behoefte aan ordening, duidelijkheid en overzichtelijkheid. Zij boden een
eenduidige grondslag voor de organisatie van leren, werken en zorgen en
voor de inrichting van de verzorgingsstaat.

Keuzebiografie

2

De veranderingen in deze standaardlevensloop zijn deels het gevolg van
demografische veranderingen. De belangrijkste daarin is de snelle stijging van
de levensverwachting tot gemiddeld bijna 80 jaar, een stijging die zich naar
verwachting nog verder zal doorzetten. Het aantal jaren dat mensen ook in
hun ouderdom in betrekkelijke gezondheid doorbrengen, stijgt eveneens.
Voorts is het aantal geboorten afgenomen, mede door het massale gebruik
van anticonceptiemiddelen sinds eind jaren zestig. Ook is de immigratie van
volwassenen en kinderen toegenomen. Met dit alles is de demografische
opbouw van de samenleving in relatief korte tijd sterk veranderd.
De veranderingen in levensloop zijn voorts het resultaat van vele moderniseringsprocessen zoals die zich sindsdien op vrijwel alle terreinen van het persoonlijk en maatschappelijk leven hebben voltrokken. De belangrijkste in dit
verband zijn de ontwikkeling naar individualisering en autonomie; persoonlijke

Het ging niet alleen om de weten regelgeving in de sfeer van de
betaalde arbeid (kostwinner sbeginsel in de sociale zekerheid en
pensioenen, feitelijk arbeidsverbod
van gehuwde vrouwen en bescher ming weduwen), maar ook
die in het per soonlijk leven:
huwelijk als enig er kende samenlevingsvorm, zeer beper kte
echtscheidingsmogelijkheden en
wettelijke dominantie van vader s
in de zeggenschap over kinderen.
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en maatschappelijke emancipatie van vrouwen, mannen, jongeren en ouderen;
gezinsplanning en gezinsverdunning; de toegenomen participatie van vrouwen
aan onderwijs en arbeid en de hogere waardering van gezondheid en zorg.
Maar ook het wegvallen van traditionele instituties van klasse, grootfamilie en
kerkgemeenschap speelt een rol. De rationalisering van de betaalde arbeid en
het openbaar bestuur, de ontwikkeling naar een diensten- en kenniseconomie,
de toenemende betekenis van voortgezette scholing en vorming van volwassenen en ICT-ontwikkelingen hebben eveneens hun invloed. De multiculturalisering tenslotte verbreedt het sociaal-cultureel perspectief en relativeert de oude
vanzelfsprekendheden.
De gedragsveranderingen die met deze ontwikkelingen samenhangen, beperken zich niet tot alleen de jongere geboortecohorten maar zijn ook bij oudere
geboortecohorten zichtbaar.
Het gaat in deze, zoals ook Liefbroer en Dykstra benadrukken, om een
periode-specifiek effect3, met als globaal omslagpunt het jaar 1970. Vanuit
basiselementen als grotere individuele autonomie, zelfbewustheid, assertiviteit, flexibiliteit, pragmatisme, accent op keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid heeft zich voor de levensloop sindsdien een culturele norm ontwikkeld van de ‘keuzebiografie’: de levensloop is niet alleen het resultaat van
voorgeschreven ordeningen en regels, maar ook van prioriteiten, keuzes en
beslissingen die individuen zelf bepalen, zelf behóren te bepalen, en waar zij
ook zelf verantwoordelijkheid voor (behoren te) dragen. De norm van de
‘keuzebiografie’ is vooral herkenbaar bij mensen in de jongere levensfasen.
De veranderingen zijn immers in oudere leeftijdsgroepen soms minder ingrijpend omdat de mensen in deze groepen al een belangrijk deel van hun leven
hebben doorlopen. Maar ook de oudste en alleroudste leeftijdsgroepen hechten aan hun individuele autonomie en keuzevrijheid bij de inrichting van deze
levensfase, bijvoorbeeld als het gaat om hun woonsituatie, leefstijl, relatievorming en om eisen en verwachtingen ten aanzien van gezondheid en zorg.

Kenmerken van ‘de nieuwe levenslopen’
De voornaamste kenmerken van de ‘nieuwe levenslopen’ zijn:
• onderscheid naar vijf in plaats van drie levensfasen (2.2);
• individuele, flexibele combinaties van taken en activiteiten in meer
leefsferen tegelijkertijd (2.3);
• lange en diffuse overgangen tussen de vijf levensfasen (2.4).

2.2

Vijf levensfasen
In de gemiddeld bijna 80 jaar die mensen leven, kunnen inmiddels niet drie
maar vijf fasen worden onderscheiden. In de ‘eerste fase van de vroege
jeugd’ vinden de primaire leerprocessen plaats in een omgeving van verzorging en bescherming door volwassenen die daar ook wettelijk verantwoordelijkheid voor dragen. Deze processen voltrekken zich binnen het gezin en
ook, vanaf vaak al zeer jonge leeftijd, daarbuiten: binnen de kinderopvang,
op school (vanaf 4 jaar) en op sport- en andere vrijetijdsclubs. Deze fase
duurt relatief kort en gaat al omstreeks het 15e jaar over in de periode van
de jongvolwassenheid.

3
Dit in tegenstelling tot zogenaamde
cohor t-specifieke effecten:
veranderingen die zich vooral bij
één leeftijdscohor t, één ‘generatie’
voordoen.
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De tweede fase, de periode van de jongvolwassenheid, is die waarin de identiteitsvorming naar volwassenheid plaats vindt. Deze fase kenmerkt zich door
een snel toenemende zelfstandigheid, niet alleen in leer- en opleidingskeuzen,
in woon- en leefstijl, in recreatie en in relatievorming. Het is een periode van
verkenning, van oriëntatie op de samenleving en de rol en plaats die men
daarin voor zichzelf ziet, veelal nog zonder zorgverantwoordelijkheid voor
anderen. Die ‘verkenning’ komt mede tot uiting in vrije en ook gevarieerde
leefstijlen, in de behoefte om ‘in de breedte te leven’, in het ‘stapelen’ van
opleidingskwalificaties, in regelmatige wisselingen in banen en functies en in
uitstel van keuzes. Definitieve keuzes, over beroep en functie, over vaste relaties en kinderen en over een woning, komen doorgaans eerst tegen het eind
van de tweede fase in zicht, zo tegen het dertigste jaar.

De derde fase, die omstreeks 30 jaar begint, kenmerkt zich door een zekere
consolidatie op de verschillende domeinen van het leven, op basis van een
afgeronde opleiding, de nodige werkervaring, zelfkennis en realisme in het
eigen ambitieniveau voor werk, zorg, persoonlijkheidsontwikkeling en relaties. Die relaties blijken overigens, ook als er kinderen zijn, tamelijk kwetsbaar: ruim 1/3 van de eerste huwelijken wordt tussentijds beëindigd. Het
aantal alleenstaande ouders is dan ook sterk toegenomen. Wel gaat het vaak
om een tijdelijke situatie omdat men na verloop van tijd weer een nieuwe
relatie aangaat.
De betrekkelijke homogeniteit naar sekse zoals die zich inmiddels in de eerste
en tweede fase heeft ontwikkeld, neemt juist in het begin van de derde fase,
tussen 30 en 40 jaar, weer snel af. Bij mannen in de derde fase is de oriëntatie
op betaald werk in de zin van continue en volledige deelname, nog steeds
dominant. Deze dominantie is wel relatiever geworden: mannen oriënteren
zich meer dan voorheen ook op zorg voor kinderen, sociale relaties, reflectie
en vrijetijdsbesteding. De meesten volgen echter nog de standaardlevensloop.
Inbreuken daarop worden vooral veroorzaakt doordat zij een ‘randje zorg’
(willen) geven, of werkloos of arbeidsongeschikt worden.
Bij vrouwen is, zeker in vergelijking met haar vroegere, eenzijdig op (onbetaald) zorgen gerichte standaard, juist sprake van een snelle ontwikkeling naar
meer variatie in deze levensfase. Hun oriëntatie op betaalde arbeid is inmiddels steeds vanzelfsprekender geworden maar wordt vaak gecombineerd met
oriëntatie op andere taken en activiteiten.
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Voor de eerste helft van de derde fase, zo tussen 30 en 40 jaar, hebben zich
bij vrouwen nu een drietal modellen ontwikkeld:
• (bijna) voltijds blijven werken, zonodig met behulp van combinaties van
verlofmogelijkheden, kinderopvang en/of zorgdeelname van een partner;
• deeltijdwerk in combinatie met een eigen substantieel aandeel in zorg, met
name voor jonge kinderen of
• vrijwel volledige terugtrede uit de arbeidsmarkt in verband met zorg voor
kinderen en/of anderen.
Het model dat vrouwen kiezen blijkt, ook als zij alleenstaande ouder zijn, vooral
samen te hangen met hun opleidingsniveau: hoe hoger de opleiding, hoe groter
de kans dat zij (bijna) voltijdswerk - het eerste model dus - prefereren. De keuze
die zij maken is vervolgens grotendeels bepalend voor de vraag hoe het vervolg
van hun derde fase er uit ziet, na hun 40e - 45e jaar. Het beeld is hier zeer gedifferentieerd. De oriëntatie in de groep 40+-vrouwen op betaalde arbeid wordt
sterker: hun arbeidsparticipatie neemt toe. Echter, de mate waarin als ook de
posities die zij dan kiezen, blijven hun vragen en dilemma’s weerspiegelen. Een
relatief grote groep vrouwen kiest voor allerlei, in de tijd wisselende, combinaties
van taken en activiteiten. Zij lijken daarbij vooralsnog, meer dan mannen, belang
te hechten aan kwaliteit van en voldoening in het werk. Overigens zij vermeld,
dat de maatschappelijke druk op herintredende 40+-vrouwen in de betaalde
arbeid tot voor kort gering was en pas de laatste jaren toeneemt. Zij hebben als
oudere werkneemsters bovendien vaak slechte opleidings- en doorstroomkansen,
ook in vrouwensectoren. Herintredende 40+-vrouwen ondervinden bovendien,
net als mannen, nogal wat (leeftijds)discriminatie op de arbeidsmarkt.
De vierde fase, die van de actieve ouderdom vanaf circa 60 - 65 jaar tot
doorgaans 80 jaar en zelfs ouder, is als zelfstandige levensfase een zeer recent
verschijnsel. Het is vooral de ‘gezonde levensverwachting’, de periode dus
waarin ook ouderen hun leven in redelijke gezondheid doorbrengen, die de
opkomst van deze nieuwe fase verklaart. Door de sterk verbeterde medische
behandelingen en gezondheidszorg vallen ziekte en overlijden steeds vaker
samen. Bovendien begint de fase van de ouderdom tegenwoordig eerder dan
in de vroegere standaardlevensloop: de feitelijke arbeidsdeelname na 60 jaar
is zeer gering en - belangrijker wellicht - de leeftijd waarop in sociaal-cultureel opzicht het ‘senior zijn’ geacht wordt te beginnen, is ook lager: de
transitie naar de vierde fase zet al vanaf het 50e jaar in.
In deze vierde fase heeft bij verreweg de meeste vrouwen en mannen de oriëntatie op betaalde arbeid definitief plaats gemaakt voor die op andere levenssferen:
sociale relaties, vrijetijdsbesteding en in toenemende mate ook onderwijs, vorming en maatschappelijke participatie.
In het begin van de vierde fase kan de zorg voor de eigen (hoogbejaarde)
ouders nog de nodige aandacht vragen. Ook de zorg voor zichzelf, en eventueel die voor de partner, neemt met het ouder worden meer tijd en aandacht
in beslag. De mate waarin dat gebeurt, is echter sterk individueel bepaald. Dat
geldt ook voor de duur en frequentie waarin (vaak tijdelijk) intensieve behandeling en zorg van buiten nodig is. Meer dan 80 procent van de 85+-ers
bijvoorbeeld, woont zelfstandig. Minder dan 1/5 van hen is voor activiteiten in
het dagelijks leven afhankelijk van anderen. Vrouwen die anno 2001 80 jaar
zijn, hebben een gemiddelde levensverwachting van nog acht jaar, mannen
van nog zes jaar.
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De vijfde levensfase tenslotte, treedt in als mensen geestelijk of fysiek zo sterk
aangewezen raken op blijvende intensieve zorg van anderen dat hun mogelijkheden om aan andere levenssferen deel te nemen minimaal worden.

2.3

Flexibele combinaties in meerdere leefsferen tegelijkertijd
In de vroegere standaardlevensloop stond in elke fase in feite één hoofdtaak,
één hoofdactiviteit, in één levenssfeer centraal. Deze meervoudige segregatie
van taken en levensfasen heeft plaats gemaakt voor een ‘cultuur van combineren’ en wel op twee niveaus.
Op het concrete niveau betreft het combinaties van activiteiten op de verschillende domeinen van leren, werken, zorgen, maatschappelijke participatie,
relatievorming en vrijetijdsbesteding. De combinatie van arbeid en zorg trekt
daarbij als eerste de aandacht. Het accent lag aanvankelijk vooral op de
combinatie van werken met zorg voor kleine kinderen. Inmiddels is dat
verbreed tot zorg voor schoolgaande kinderen, zieke partners en familieleden.
Maar het gaat om meer vormen van combinaties. Meer dan 50 procent van de
jongeren van 15 jaar en ouder die een opleiding volgen, heeft ook een ‘baantje’, voorziet daarmee deels zelf in zijn financiële behoefte en doet ook allerlei
werkervaringen op. Een groeiend aantal werkenden volgt niet alleen beroepsof functiegerichte opleidingen, maar ontwikkelt zich ook individueel met taalen andere cursussen.
Op een meer abstract niveau gaat het ook om het combineren van de verschillende functies van activiteiten ten opzichte van elkaar. Werken betekent
niet alleen maar een bron van inkomsten, maar biedt ook kansen op ontplooiing en zelfverwerkelijking, op het krijgen van sociale vaardigheden en
het vinden van vriendschapsrelaties. De betekenis van vrijetijdsbesteding is
niet beperkt tot fysieke en psychische ontspanning, maar strekt zich ook uit
tot bijvoorbeeld het krijgen en onderhouden van professionele contacten en
sociale netwerken. ‘Leren’ omvat meer dan alleen het opdoen van cognitieve
vaardigheden en vindt mede plaats in de vriendenkring, in de werksfeer en in
actieve maatschappelijke participatie. Jongeren bijvoorbeeld doen, ondanks
hun langere opleidingen maar dankzij hun baantjes, een breder scala aan
leerervaringen op dan alleen op school mogelijk is. Ondernemingen ontwikkelen op hun beurt steeds vaker in-company-trainingen waarin werken en
leren vruchtbaar samengaan.

Nieuwe fenomenen: combinatiedrukte…
Zeker in de eerste drie levensfasen ontwikkelt zich dus een ‘cultuur van
combineren’: mensen nemen niet alleen actief deel aan verschillende leefsferen tegelijk, maar maken ook bewust gebruik van functie en betekenis die
deelname aan de éne leefsfeer heeft voor de andere leefsferen. Op het niveau
van het combineren van activiteiten levert dat nieuwe fenomenen op: ‘combinatiedrukte’ en ‘combinatie-overgangen’.
De combinatiedrukte is vooral hoog voor mensen met kinderen in het begin
van de derde fase, de middenfase: zij combineren betaald werk vaak met
intensieve zorg en opvoedingsverantwoordelijkheid voor jonge kinderen, met
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opleidings- en andere investeringen in de arbeidsloopbaan, met grote financiële lasten en houden ook hun sociaal netwerk in stand. Soms worden zij
ook nog eens geconfronteerd met zorgbehoeften van oudere familieleden.
Maar ook jongere kinderen en mensen in hun jongvolwassenheid hebben in
toenemende mate te maken met combinatiedrukte. Zij hebben veel mogelijkheden om zich breed te ontwikkelen en te oriënteren, mede als investering in
de levensloopbaan, en maken daar ook intensief gebruik van.
De combinatiedrukte neemt in de tweede helft van de derde fase af. Toch kan
deze, afhankelijk van de individuele situatie - zorgbehoevende oudere kinderen,
partner en vooral ouders - of van de individuele ambities, nog zeer aanzienlijk
zijn. In de vierde fase is vooralsnog weinig sprake van combinatiedrukte: zonder
verplichtingen vanuit de betaalde arbeid bestaat in ieder geval meer ruimte om
eigen afwegingen en keuzes te maken bij de omvang van de belasting.

… combinatie-overgangen…
De variatie en ook de tijdelijkheid van combinaties betekenen dat mensen regelmatig overgangen maken van de ene combinatie naar de andere. In de tweede
fase, die van de jongvolwassenheid, betreft het veelal wisselingen in accent op
leren, werken, verkenning van de eigen ambities en kennismaking met andere
landen en culturen. Wie al jong kinderen krijgt, heeft in deze fase vaak al te
maken met combinatie-overgangen door bijvoorbeeld de wens tot herintrede in
het onderwijs en/of bijscholing.
In de middenfase, die van consolidatie, zijn het doorgaans wisselingen in combinaties rond arbeid en zorg voor kleine kinderen, arbeid en zorg voor anderen
(zieke partner, familieleden), arbeid en leren (behoud van employability, verhoging opleidingskwalificaties), arbeid en vrijetijd (reflectie, ‘opfrissen’) maar ook
zorgen en leren. De individuele mogelijkheden om combinatie-overgangen te
maken, worden echter vooral bepaald door institutionele factoren: wettelijke of
andere collectieve regelingen, inkomensvervangende voorzieningen en
(kinderopvang)faciliteiten. Mogelijkheden bijvoorbeeld om tijdelijk het aantal
arbeidsuren te verminderen of de werkbelasting te verlagen (van high-demanding
jobs naar low-demanding jobs en viceversa). Mogelijkheden om als uitkeringsgerechtigde - ook in deeltijd - het algemene opleidingsniveau te verhogen of vrijwilligerswerk te doen. Mogelijkheden ook om het geven van zorg fiscaal gefacilieerd
te combineren met het verhogen van de eigen opleidingskwalificaties, of gebruik
te maken van bij-, her- en omscholingsfaciliteiten bij collectieve arbeidsvoorzieningen.
Zorg voor (kleine) kinderen of zorg in noodgevallen krijgt op collectief niveau
inmiddels meer erkenning, ook in wet- en regelgeving, in CAO’s en inkomensvervangende voorzieningen.
Daarmee wordt het maken van combinatie-overgangen rond arbeid en de
zojuist beschreven vormen van zorg inmiddels (iets) minder moeilijk. Verhoging
van het algemene opleidingsniveau daarentegen, tijd voor rust en persoonlijkheidsontwikkeling, deelnemen aan vrijwilligerswerk (ook mantelzorg) worden
doorgaans nog als individuele, persoonlijke keuzes beschouwd. Combinatieovergangen brengen dan grote risico’s mee.

… en combinatie van functies uit verschillende levensfasen
Ook op het meer abstracte niveau van het combineren van functies dienen zich
nieuwe fenomenen aan. In het combineren van functies kijken mensen in
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toenemende mate inmiddels ook over de grens van de eigen levensfase heen.
Hoorden onderwijs en opleiding in het verleden bijvoorbeeld vooral bij de
eerste en tweede levensfase, het belang ‘leren’ in latere levensfasen wordt nu
veel breder erkend. Een grote meerderheid van de bevolking is vandaag de dag
van mening dat een leven-lang-leren niet alleen een harde noodzaak is in de
arbeidsloopbaan, maar ook grote waarde heeft voor zelfontplooiing, persoonlijkheidsontwikkeling en het kunnen dragen van persoonlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheden. Hoezeer wens en werkelijkheid hier met elkaar
sporen is overigens niet duidelijk: een deugdelijk kwantitatief en kwalitatief
inzicht in de deelname aan arbeidsgerelateerde en andere opleidingen en
cursussen ontbreekt nog.
Elementen als ‘bezinning’, ‘reflectie’ en ‘rustpunt in het leven’ - elementen die
eerder vooral werden geassocieerd met de latere levensfasen - winnen in de
middenfase aan waardering. Dat hangt vermoedelijk samen met de toegenomen combinatiedrukte. De behoefte aan rust en reflectie komt met name tot
uiting in de toenemende behoefte aan kortere werkweken, ‘opfrisverlof’ en
aan korte of zelfs langere loopbaanonderbrekingen. Voor de financiering
daarvan wordt inmiddels ook al het oog gericht op de pensioengelden: uitruil
met aanvullend ouderdomspensioen of uitstel van de pensioenleeftijd.

2.4

Langere en diffusere transities tussen de levensfasen
In de vroegere standaardbiografie waren de overgangen naar de volgende
levensfase eenduidig gemarkeerd en verliepen bovendien abrupt en tamelijk
synchroon: de meeste mensen maakten ongeveer dezelfde gebeurtenissen
mee op dezelfde leeftijd.
In de nieuwe levensloop daarentegen zijn de overgangen naar de volgende
fase vaak lang en diffuus. Op sommige aspecten, zoals intrede of uittrede op
de arbeidsmarkt of zelfstandig wonen, kan al een overgang plaatsvinden
terwijl op andere aspecten, zoals financiële afhankelijkheid, nog elementen uit
de vorige levensfase domineren.

Jongvolwassenheid: van tussenperiode naar zelfstandige fase
De fase van de jongvolwassenheid, vroeger een betrekkelijk korte overgang
tussen jeugd en volwassenheid, heeft inmiddels als levensfase een zelfstandige betekenis gekregen. De identiteitsvorming is een centraal aspect in de
fase van jongvolwassenheid en deze ontwikkelt zich, anders dan in de
standaardbiografie, op een veelheid aan dimensies. De overgang naar de
middenfase kan soms, als het gaat om bijvoorbeeld de betaalde arbeid of het
aangaan van zware financiële verplichtingen (kopen van een huis), al vroeg
plaatsvinden - begin of midden twintig - terwijl verkennend gedrag op het
terrein van relatievorming of leefstijl tegelijkertijd nog tot ruim na het 30e jaar
doorgaat. Het omgekeerde kan zich trouwens eveneens voordoen.
Er bestaat in ieder geval een relatief grote vrijheid om in eigen individueel
tempo en vanuit eigen individuele prioriteiten een meer of minder lange
overgang te maken naar de derde fase en bepaalde combinaties te kiezen of
af te wijzen. Het zijn vooral de individuele ambities in het leven - waarin ook
de arbeidsloopbaan een rol speelt - die leidraad vormen voor de wijze
waarop jongvolwassenen deze ‘vrije periode’ invullen. Hier beginnen sekse-
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verschillen al wel een rol te spelen. Jonge vrouwen bijvoorbeeld, betrekken
bij de invulling van deze fase - vaker dan jonge mannen - de manier waarop
zij een eventuele keuze voor kinderen willen verenigen met partnerkeuze en
arbeidsloopbaan. Soms zelfs, naar het lijkt, door uitbundiger dan mannen van
deze vrije periode te genieten: de ‘girls movement’.
De beslissing over kinderen krijgen is in ieder geval een aspect dat vooral in de
middenfase plaatsvindt. Dat heeft vermoedelijk niet alleen te maken met de
behoefte van mannen en zeker van vrouwen, aan een zekere geconsolideerde
positie in de betaalde arbeid. Het is ook, en misschien juist, het besef dat het
krijgen van kinderen zware verzorgings- en opvoedingsverantwoordelijkheden
meebrengt en het eigen leven en dat van de partner ingrijpend verandert. Mensen
willen zeker zijn dat zij mentaal echt rijp zijn om hierin een beslissing te nemen.

Overgang van midden- naar vierde fase
De overgang van de middenfase naar de vierde fase is zo mogelijk nog diffuser, zeker voor vrouwen, werklozen en arbeidsongeschikten. Naarmate de
middenfase vordert, blijven mannen in hun levensloop, althans voorzover ze
betaalde arbeid blijven verrichten en gezond zijn, een tamelijk homogene
groep vormen: de overgang naar de vierde fase valt voor hen samen met het
moment van pensionering. De toenemende nadruk op vormen van flexibele
pensionering maakt deze overgang overigens wel minder abrupt. Ook zijn er
aanwijzingen dat de oriëntatie op de arbeid in deze groep al langere tijd voor
het moment van pensionering in kwaliteit verandert. Hun arbeidsmotivatie
vermindert: oudere werknemers worden doorgaans niet hoog gewaardeerd,
de last van vele arbeidsjaren gaat tellen en hun doorstroomkansen zijn gering.
Een toenemend aantal voltijds werkende mannen is op zoek naar een nieuwe
invulling van hun oriëntatie op werk. Bijvoorbeeld vanuit een andere positie
op de arbeidsmarkt (als zelfstandig ondernemer) of door combinaties van
deeltijdwerk met vrijwilligerswerk.
Vrouwen vertonen in de overgang naar de vierde fase een zeer geschakeerd
beeld, met name omdat een volle oriëntatie op de betaalde arbeid ook in de
tweede helft van hun middenfase voor velen van hen (nog) geen vanzelfsprekendheid is. Ook hier kunnen zich, net als bij de eerdere transitie van de
tweede naar de derde fase, per domein grote verschillen voordoen. Een
geringe oriëntatie op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld, maar wel een druk bestaan als vrijwilliger of mantelzorger. Of het bewust kiezen van een andere
positie op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld als zelfstandig onderneemster, om
enerzijds de werkbelasting te verminderen en anderzijds meer tijd te hebben
voor vrijwilligerswerk, onderwijs of sport en recreatie.
Oudere werklozen en arbeidsongeschikten nemen vaak een bijzondere
positie in bij de overgang naar de vierde fase. Zij zijn afhankelijk van een
uitkering, hebben daardoor nog wel een band met de betaalde arbeid maar
alleen indirect. De arbeidsoriëntatie in deze groep is vaak gering. Deelname
aan de betaalde arbeid is doorgaans geen realistisch perspectief: arbeidsorganisaties maken voor deze groep ouderen immers nauwelijks plaats.
Andere vormen van maatschappelijke participatie of deelname aan opleidingen en cursussen, zijn veelal beperkt door allerlei uitkerings- en toestemmingsvoorwaarden.
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Naar de vijfde fase: zeer individueel bepaald
Het moment van overgang van de vierde naar de vijfde fase is nog wel het
minst eenduidig aan te geven. Juist bij ouderen is de mate van fysieke en
psychische gezondheid sterk individueel bepaald. Doorgaans nemen na de
75-jarige leeftijd de chronische gezondheidsklachten snel toe, maar ook dan is
nog sprake van een grote variatie. Sommigen hebben al op 70-jarige leeftijd
ernstige, chronische gezondheidsproblemen en behoeven blijvend intensieve
zorg. Dat betekent overigens nog niet dat zij daarom in andere domeinen van
het leven niet meer actief kunnen zijn, zeker met de huidige technische
hulpmiddelen en nieuwe informatie- en communicatiemogelijkheden. Anderen zijn op 85-jarige leeftijd nog grotendeels zelfstandig en kunnen toe met
niet veel meer zorg dan eerder in de vierde fase.
Vaak ook zijn slechts korte periodes van intensieve zorg nodig: veel gezondheidsklachten die mensen vroeger blijvend zorgafhankelijk maakten, zijn
steeds beter en zelfs afdoende te behandelen zodat het leven zich - na een
ingreep, respectievelijk medicatie - weer in redelijke zorgzelfstandigheid kan
hervatten.
Niet onbelangrijk in de overgang naar de vijfde fase is de mate waarin mensen in staat zijn om zelf - zelfstandig - hun zorgbehoeften voor zichzelf of hun
eventuele partners te blijven organiseren en beheren, al dan niet met behulp
van een persoonsgebonden budget. Dit is niet alleen een kwestie van
toegankelijkheid, flexibiliteit en inzichtelijkheid van het zorgaanbod, maar ook
van het niveau van sociale en financiële zelfredzaamheid (zorgzelfstandigheid)
van de betrokkenen zelf.
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3

Opmerkingen en kanttekeningen
De hiervoorgaande beschrijving van de veranderingen in levenslopen is zeer
globaal. Ze wordt in de deelanalyses per domein en per aspect uitgewerkt en
verfijnd. Wel zijn hier een paar algemene opmerkingen en kanttekeningen op
hun plaats.

3.1

Nieuw: keuzevrijheid in en planning van levensloop
Nooit eerder in de geschiedenis werden mensen in onze samenleving zo
massaal zo oud. Wie geboren werd in de jaren vijftig en zestig mag er op
rekenen in ieder geval 80 jaar te worden en de meeste tijd in redelijke gezondheid door te brengen. Wie later is geboren zal nog ouder worden, met
relatief nog meer redelijk gezonde jaren. Met dergelijke vooruitzichten wordt
het mogelijk om individuele preferenties en keuzes niet meer alleen te realiseren in het heden en de nabije toekomst, maar daarbij ook de lange periode
van het leven te betrekken: het plannen van de levensloop.
Het besef van deze nieuwe keuzevrijheid in levensloopplanning lijkt in de
samenleving nog niet echt door te dringen, zeker niet op collectief niveau
maar ook niet echt op individueel niveau. Wel verliest de vanzelfsprekendheid
van de standaardbiografie nu snel terrein. Immers, de gerealiseerde en te
realiseren levensloop wordt op individueel niveau steeds meer beleefd als
mèèr dan alleen het resultaat van maatschappelijk verankerde regels en
ordeningen: hij is mede het gevolg van individuele preferenties en keuzes.
Dat geldt ook voor degenen - zowel van autochtone als van allochtone afkomst - die om culturele en/of religieuze redenen kiezen voor de standaardbiografie, respectievelijk de seksespecifieke elementen daarin.

3.2

Nieuw: tweede en vierde levensfasen
De tweede en de vierde levensfase zijn een recent maatschappelijk verschijnsel. Het zijn relatief vrije perioden: er zijn nog weinig collectieve beelden en
opvattingen ontwikkeld over de wijze waarop deze fasen behoren te worden
ingevuld. Voor de tweede fase bestaan nog enige structurering en regulering
vanuit het onderwijs en later vanuit de arbeid. Ook kunnen jongvolwassenen
een zekere oriëntatie ontlenen aan de drukke, sterk gereguleerde middenfase.
In de vierde fase echter - en voor velen eigenlijk al vanaf de transitie daar
naar toe - zijn structurering en regulering van onderwijs en arbeid vrijwel
geheel weggevallen. Het zijn vooral de individuele financiële armslag en de
mate van individuele gezondheid van mensen zelf, respectievelijk die van hun
directe omgeving, die hun vrijheden in de vierde fase inperken.
De keerzijde van de medaille van ‘vrijheid’ is dat mensen in deze beide fasen
ook op zichzelf worden teruggeworpen bij het formuleren en realiseren van
hun ambities, het kennen en afwegen van financiële en maatschappelijke
risico’s. Structurele faciliteiten of bescherming tegen nieuwe risico’s ontbreken. In de tweede fase zijn dat bijvoorbeeld risico’s van te hoge financiële
verplichtingen en van veelvuldige wisselingen in banen en functies. Mensen
in de vierde, lange en redelijk gezonde levensfase zien zich individueel geconfronteerd met de vraag hoe zij hun tijd en vrijheid persoonlijk en maat-
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schappelijk zinvol kunnen invullen. Hoe zij kunnen anticiperen op behoud
van hun individuele autonomie, op hun financiële en zorgzelfstandigheid bij
een te zijner tijd toenemende zorgbehoefte. Bijvoorbeeld door tijdige inrichting en aanpassing van hun woning, door voorzieningen in de buurt te
organiseren en door bewust aandacht te geven aan opbouw van sociale
netwerken. Op collectief niveau beperkt de aandacht voor deze fase zich
vooral tot hard werken aan een betere, vraaggestuurde organisatie van een
vangnet voor de gevallen waarin behoefte aan zorg acuut geworden is.

3.3

Structurerende betekenis van onderwijs, arbeid, sociale
zekerheid en zorg blijft groot
Opzet, organisatie en financiering van onderwijs, arbeid, sociale zekerheid en
zorg hebben nog steeds een belangrijk structurerende betekenis voor de
levensloop. Zij leggen het fundament voor de wijze waarop mensen hun
leven inrichten. Zij bepalen de marges waarbinnen mensen hun individuele
keuzes kunnen maken. Zij bepalen de risico’s die mensen lopen als ze van de
gebaande paden af willen gaan. Zij straffen soms ook bepaalde combinaties
af, door geen of weinig ‘herkansingen’ te bieden. Wie bijvoorbeeld een lage
opleiding heeft en zich eenmaal terugtrekt van de arbeidsmarkt, kan de
kansen op latere verhoging van algemene opleidingskwalificaties en dus een
hoger niveau in de arbeid, wel vaarwel zeggen.
Wie eenmaal de overstap waagt van werknemer naar zelfstandig ondernemer
om meer greep te krijgen op de eigen werkbelasting, zal bij de weg terug naar
het werknemerschap door de geldende toetredingsvoorwaarden allerlei uitkeringsrechten en faciliteiten, zoals recht op vervroegde uittreding, weer vanaf het
begin moeten opbouwen. Dat alles klemt des te meer als mensen tevoren de
risico’s van bepaalde combinaties niet goed hebben kunnen achterhalen door
gebrek aan toegespitste informatie. Of als zij de risico’s niet goed kunnen
inschatten omdat zij dat niet hebben geleerd. Of als de risico’s pas na een
langere periode optreden dan de tijd die mensen concreet kunnen overzien,
zoals echtscheiding na een lang huwelijk of risico’s in pensioenopbouw.

3.4

Veranderingen vooral zichtbaar bij jongeren en vrouwen
De veranderingen in levensloop zijn het duidelijkste zichtbaar bij vrouwen en
bij jongeren. Jongeren dragen vanwege hun jeugd minder de lasten mee uit
eerdere fasen in de moderniseringsprocessen en hebben bovendien nog een
lang leven van ontwikkeling voor zich. Als het gaat om keuzevrijheid profiteren zij massaal van het sterk gestegen opleidingsniveau, de welvaart van de
afgelopen jaren en de gespannen arbeidsmarkt. Door volop gebruik te maken
van hun keuzevrijheden lopen zij echter soms ook grotere risico’s, bijvoorbeeld door te vroeg het onderwijs te verlaten of al jong zware financiële
verplichtingen aan te gaan.
Het zijn de vrouwen die bewust grote bressen hebben geslagen in de standaardbiografie zoals die voor hen gold. In de eerste en tweede fase zijn de
seksespecifieke verschillen in opleidingsduur en -hoogte, in participatie aan
de betaalde arbeid en verkennend gedrag spectaculair verminderd.

24

I Levensloopbewust beleid in de steigers

Ook in de middenfase ziet het leven er voor vrouwen volstrekt anders uit dan
vroeger. Hun toenemende arbeidsoriëntatie leidde aanvankelijk nog tot veel
verkennend gedrag in de combinatie van arbeid en zorg voor kleine kinderen.
Mede dankzij de snelle acceptatie van kinderopvangvoorzieningen en mogelijkheden voor ouderschapsverlof hebben zich voor de eerste periode van de
derde fase nu al een drietal verschillende levensloopmodellen ontwikkeld. De
doorwerking daarvan in de tweede helft van de middenfase - na het 40e jaar is inmiddels in volle gang. De vragen die vrouwen van deze leeftijd zich
daarbij stellen over belang en functie van betaalde arbeid in relatie tot deelname aan andere leefsferen, worden overigens ook in toenemende mate door
mannen gesteld.
De flexibiliteit-over-de-levensfasen-heen zoals vrouwen die zoeken, slaat bij
mannen eveneens aan. Naarmate vrouwen ook later in de middenfase hun
oriëntatie op de betaalde arbeid daadwerkelijk versterken, zullen de
ontwikkelingen bij vrouwen en bij mannen verder naar elkaar toe kunnen
groeien.

3.5

‘Level playing field’: kwetsbare groepen
De standaardbiografie is weliswaar op zijn retour maar komt, zoals hiervoor al
opgemerkt, nog in beduidende mate voor bij met name laagopgeleiden. Voor
deze groepen is extra aandacht nodig om te voorkomen dat zij ongewild en
onbedoeld als ‘moderniseringsverliezers’ blijvend achterop raken. Mensen met
een laag opleidingsniveau beschikken immers vaak niet over de juiste competenties om actief gebruik te maken van de grotere individuele keuzemogelijkheden,
zoals inschatten van financiële en gezondheidsrisico’s op korte en middellange
termijn. Zij zijn bovendien voor hun inkomen vooral aangewezen op voltijdbanen.
Ook zijn zij relatief vaker dan hogeropgeleiden werkzaam in banen en functies waar uniforme regels over arbeidsduur en werktijden nog domineren. In
de groep laagopgeleiden zijn mensen van allochtone afkomst oververtegenwoordigd. Zeker voor de nieuwkomers en de ouderen onder hen zijn er vaak
extra barrières in de vorm van taal- en culturele verschillen tussen hun
herkomstland en aankomstland en van ontbrekende kennis van regels, instituties en instanties. Dat geldt nog eens in het bijzonder voor de vrouwen in
deze groep.
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4

Maatschappelijke perspectieven
op veranderingen in levensloop

4.1

Inleiding
In de voorgaande analyse kwamen drie elementen naar voren in de veranderingen in levensloop:
• een hogere (gezonde) levensverwachting met vijf in plaats van drie
levensfasen;
• de trend van het combineren van taken en functies, zowel binnen
levensfasen maar ook over de levensfasen heen;
• langere en diffusere overgangen van de ene fase naar de volgende.
De vraag is of en op welke wijze deze veranderingen doorwerken in collectieve
vraagstukken van verdeling van lasten en baten, van maatschappelijke ordening, van maatschappelijke arrangementen. Worden deze veranderingen al
voldoende betrokken bij het formuleren van doelstellingen, knelpunten en
oplossingen, in beleid en wet- en regelgeving? Of weerspiegelen de collectieve
vooronderstellingen die daaraan ten grondslag liggen toch nog vooral de beelden rond de oude standaardlevenslopen?
Hierna volgt een eerste en verre van uitputtende verkenning van een aantal
maatschappelijke aspecten, namelijk vanuit de perspectieven van:
• competenties voor het hele leven (4.2);
• benutting van menselijk kapitaal door combineren en spreiden (4.3);
• intergenerationele verbondenheid en solidariteit (4.4).

4.2

Competenties voor het hele leven
Niet alleen op het individuele niveau, maar ook op het collectieve niveau is
het belang van goed opgeleide en toegeruste burgers, zeker in onze snel
veranderende samenleving, evident. Burgers moeten hun bijdrage aan de
samenleving kunnen leveren ten behoeve van een duurzame sociaal-economische ontwikkeling en voor het behoud van de sociale cohesie. Om in elke
levensfase actief deel te nemen aan de maatschappelijke en politieke besluitvorming en aldus de democratische kwaliteit van onze samenleving hooghouden. Om autonoom en zelfredzaam hun individuele financiële en zorgverantwoordelijkheden en -risico’s te kunnen dragen, ook in latere levensfasen.
Dit alles vraagt de nodige competenties van burgers, in alle levensfasen. Competenties als het hebben van een brede leeroriëntatie die mede is gericht op
een leven-lang-leren. Competenties als het bewust en verantwoord keuzes
kunnen maken door doelen te formuleren, informatie te verzamelen, risico’s in
te schatten en afwegingen te maken.
Vanuit een levensloopperspectief gezien gaat het er om dat zowel individuen
zelf als de samenleving als geheel, belang en betekenis van deze competenties in elke levensfase, en ook in de overgangen tussen de levensfasen, voldoende onderkennen en tot ontwikkeling brengen.
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Brede leeroriëntatie, keuzes kunnen maken vergen fundament én onderhoud
Het fundament voor deze competenties wordt gelegd in de eerste twee levensfasen, zowel vanuit de directe leefomgeving - gezin, sociale relaties - als vanuit het
onderwijs. Een stevig fundament - alsook een gebrek daaraan - werkt in alle
volgende levensfasen door. Het zijn immers geen competenties met absolute,
maar met relatieve betekenis: zij krijgen in elke levensfase hun eigen accenten,
betekenis en concretisering.
In de tweede fase bijvoorbeeld, zal het veelal gaan om het formuleren van verwachtingen en het doen van keuzes met betrekking tot aard en niveau van de
individuele ambities op de verschillende domeinen van het leven.
In de derde fase ligt veel meer accent op de invulling van deze competenties
in de betaalde arbeid, in verzorgings- en opvoedingstaken, in maatschappelijke oriëntatie en in financiële levensplanning.
In de vierde fase ligt het accent veeleer op onbetaalde arbeid (vrijwilligerswerk), op maatschappelijke participatie, op behoud van autonomie en zelfstandigheid bij toenemende zorgbehoeften en op adequate omgang met
complexe keuzes in gezondheid, ziekte en zorg.
Na de eerste twee levensfasen zal vooral nadruk moeten liggen op behoud,
ontwikkeling en concretisering van de ‘competenties voor het leven’. Mensen
‘leren’ immers niet alleen om te leren, maar kunnen dat leren ook ‘afleren’ als
zij hun leervaardigheden niet bijhouden of niet meer gemotiveerd en aangesproken worden om dat te doen. Vooral in de middenfase, zeker in de tweede
helft daarvan (tussen 40 en 60 jaar), wordt dat belangrijker. Het onderwijs in de
jeugd ligt dan al langere tijd in het verleden, en de oriëntatie op de (overgang
naar de) vierde fase - en dus het afscheid van de betaalde arbeid - begint. Als in
die periode de genoemde competenties zijn ‘afgeleerd’, is de kans dat zij nog
eens opnieuw spontaan kunnen worden aangeleerd zeer gering.

Middenfase: beperkte stimulansen voor competentie-ontwikkeling
Behoud en ontwikkeling van leercompetenties na de eerste onderwijsperiode
worden op dit moment beschouwd als een individuele verantwoordelijkheid.
De overheidstaak beperkt zich tot een zekere kwaliteitsbewaking van het
aanbod. Deze ‘rolverdeling’ geldt in beginsel ook voor behoud van
employability, het leven-lang-leren, dat wil zeggen het op peil houden en zo
nodig verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden ten behoeve van
participatie in de betaalde arbeid. Toch is juist bij employability sprake van
een sterke collectieve regulering. Werkgevers, sociale partners en de overheid
(arbeidsvoorzieningen) beschikken over budgetten van vele miljarden en
bepalen voor het overgrote deel doel, toelating en besteding daarvan ten
behoeve van ‘employability’. De focus in de besteding van deze budgetten is
bij uitstek gericht op beroeps- en functiegerelateerde leerdoelen en - behalve
soms in eerste toeleidingstrajecten - níet op behoud van brede leeroriëntaties
of op belang van blijven leren of op het leren kiezen. Voorzover dergelijke
aspecten wél in functiegerelateerde cursussen voorkomen, zijn deze doorgaans bedoeld voor mensen in (opleiding voor) de hogere managementfuncties. Laagopgeleide jongere en middelbare werknemers krijgen doorgaans
alleen korte, taakgerichte cursussen.
In de praktijk blijven bovendien, ondanks alle goede beleidsintenties, nogal
wat groepen in de middenfase feitelijk buiten het bereik van de opleidings-
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budgetten. Oudere werknemers bijvoorbeeld; veel werkgevers aarzelen nog
over het rendement van opleidingen voor deze groep. Of niet-uitkeringsgerechtigde niet-werkenden (vooral vrouwen). Of oudere arbeidsongeschikten
en werklozen. En (kleine) zelfstandige ondernemers en ZZP-ers (zelfstandigen
zonder personeel).

Financiële en maatschappelijke risico’s in de vierde levensfase
Het feit dat behoud en ontwikkeling van brede leercompetenties worden
overgelaten aan de individuele verantwoordelijkheid, en dat het concept van
een leven-lang-leren zich in feite beperkt tot beroeps- en functiegerelateerde
leerdoelen en nogal wat groepen niet bereikt, blijft niet zonder gevolgen. De
recente cijfers over functioneel analfabetisme in de leeftijdsgroep 50 - 75 jaar
zijn alarmerend: 20 procent in deze groep is functioneel analfabeet, terwijl
nog eens 30 procent zich bevindt in de direct daarnaast gelegen mate van
geletterdheid.
Het gaat om een zeer substantiële groep mensen die de fundamentele basisuitrusting missen voor deze levensfase. Uitrusting om in ieder geval hun
zorgzelfstandigheid te gaan realiseren. Uitrusting ook, om zich in hun actieve
ouderdom een goed beeld te blijven vormen van de nieuwe ontwikkelingen
en mogelijkheden in de samenleving en daarmee actief te kunnen blijven
deelnemen aan de maatschappij en aan de maatschappelijke en politieke
besluitvorming.

Voorzichtig optimisme …
Nu is een voorzichtig optimisme over de toekomstige financiële en maatschappelijke zelfredzaamheid van mensen vanaf de overgang naar de vierde
fase (vanaf circa 50 jaar) wel op zijn plaats. Ook de Ouderenrapportage 2001
getuigt hiervan. Het gemiddelde opleidingsniveau, de gemiddelde
gezondheidstoestand alsook de gemiddelde financiële situatie zullen bij de
komende generaties ouderwordenden beter zijn. Hun behoefte aan individuele ontplooiing, maatschappelijke participatie en behoud van autonomie in
hun vierde en vijfde fase neemt daarmee toe, althans gemiddeld. Deze behoeften zijn bovendien bij de toekomstige oudere generaties al weer sterker
verankerd dan bij de huidige generaties ouderen. Zij zullen naar verwachting
dan ook meer gemotiveerd zijn om op eigen initiatief hun kennis en ervaring,
ook na het afscheid van de betaalde arbeid - vanaf het einde van de derde
fase - op peil te houden.

…maar traditie van uitsluiting is nog sterk …
We hebben (nog) geen traditie in de collectieve omgang met menselijk kapitaal in de vierde of zelfs vijfde levensfase. Tot nu toe was die omgang op zijn
minst zorgeloos. Serieuze vormen van regulering of collectieve stimulans voor
meer inzet van het eigen menselijk kapitaal in deze levensfase ontbreken.
Tegelijkertijd is nog wel volop sprake van uitsluitingsmechanismen. Harde
vormen van leeftijdsdiscriminatie, zoals uitsluiting in verband met leeftijd van
functies, reis- en andere verzekeringen, sociale bescherming voor degenen die
betaald willen werken, en financiële dienstverlening, verminderen maar
mondjesmaat. Meer indirecte vormen, zoals verouderde beelden en opvattingen over ouder worden en neerbuigende bejegening van ouderen, blijken
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hardnekkig en zijn moeilijk te bestrijden. Ook de groep ouderen zelf laat zich
daardoor beïnvloeden. De motivatie van mensen die hun menselijk kapitaal
op zich wel graag willen inzetten, wordt daarmee wel erg sterk op de proef
gesteld.

…en dus blijft er reden voor aanzienlijke zorg
In de komende decennia neemt de ‘vergrijzing’ toe en zullen substantiële
groepen in de vierde levensfase hun financiële en ook maatschappelijke
zelfredzaamheid, zorgzelfstandigheid en zorgverantwoordelijkheid nauwelijks
kunnen realiseren. De financiële en maatschappelijke extra kosten daarvan
kunnen behoorlijk oplopen. Financieel gaat het dan bijvoorbeeld om noodzakelijke extra voorlichting en begeleiding vanuit de gezondheidszorg, de
thuiszorg en vanuit (commerciële) instellingen die organisatie en financieel
beheer van de zorgbehoeften op zich nemen. Waar gebreken in financiële en
maatschappelijke zelfredzaamheid zich vooral zullen manifesteren bij mensen
uit de lagere sociaal-economische niveaus, zullen de kosten dan ook vooral
vanuit de collectiviteit gedragen (moeten) worden.
Tekorten, beperkingen in de maatschappelijke en financiële zelfredzaamheid,
zullen voorts extra druk leggen op de directe leefomgeving en ook op kinderen en familie in de middenfase. In die zin dat een deel van de extra voorlichting, begeleiding, organisatie en het financieel beheer ook op hun schouders
zullen rusten. Op de schouders van mensen dus, wier combinatiedrukte op
zijn top is; mensen die, zoals ook hierna naar voren komt, het verminderend
sociaal-economisch-financiële draagvlak vormen dat de stijgende kosten van
de vergrijzing draagt. De vraag rijst welke druk dit zal leggen op het behoud
van de intergenerationele verbondenheid en solidariteit.

4.3

Benutting van menselijk kapitaal door combineren en spreiden
Bij mensen in de eerste en tweede fase wordt met recht veel geïnvesteerd in
het opbouwen van menselijk kapitaal. Het sociaal-economisch en ook maatschappelijk rendement daarvan is echter betrekkelijk: in de daaropvolgende
fasen vindt namelijk weer een aanzienlijke vernietiging van dat kapitaal
plaats. Dat geldt met name vanaf het begin van de derde fase, en zeker niet
alleen door het eenzijdig accent op alleen behoud en ontwikkeling van leercompetenties ten behoeve van betaalde arbeid. Zoals uit Schippers’ analyse
Sociaal Stelsel en Werken blijkt, ligt de oorzaak van de kapitaalsvernietiging
voor een belangrijk deel in de al te beperkte mogelijkheden om over het
(werkend) leven heen wisselende combinaties te maken van arbeid, zorg,
maatschappelijke participatie en vrije tijd. Juist om die reden is de inzet van
overheid en sociale partners gericht op verruiming van mogelijkheden in de
(gelijktijdige) combinatie van arbeid en zorg (voor kleine kinderen). De vraag
naar dergelijke mogelijkheden blijft vooralsnog echter groter dan het aanbod,
zowel kwantitatief als kwalitatief. De vraag verbreedt zich bovendien: hij
betreft niet meer alleen de combinatie arbeid en zorg voor kleine kinderen,
maar strekt zich inmiddels mede uit tot zorg voor grotere kinderen, ‘opfris’verlof, loopbaanonderbreking of een andere positie in de arbeid, zoals bijvoorbeeld ZZP-er of als zelfstandig ondernemer.
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Maar ook als daadwerkelijk adequate combinatiemogelijkheden beschikbaar
zijn, dan blijkt de prijs die mensen daarvoor moeten betalen nog steeds heel
hoog: in de hoogte van het directe inkomen, in verdiencapaciteit, in carrièrekansen, in levensduurinkomen en in sociale zekerheidsrechten. De bruggen
tussen de arbeidsmarkt en de verschillende domeinen kennen vooral éénrichtingsverkeer of zijn vooral toegankelijk voor beperkte groepen. Voor
‘herkansingen’ zijn nog nauwelijks faciliteiten beschikbaar.

Gevolgen voor de tweede helft van de derde fase
De combinatiedrukte en de knelpunten in combinatie-overgangen leiden dus
tot sterke kapitaalvernietiging. Dat wordt al enigszins zichtbaar bij mensen in
het eerste deel van de middenfase, maar krijgt structurele trekken bij mensen
in het tweede deel: mensen tussen 40 en 60 jaar. Vrouwen die geheel of
gedeeltelijk zijn uitgetreden vanwege zorgtaken, aarzelen over (volledige)
herintrede. Hun verdiencapaciteit is afgenomen, het op snelle (her)intrede
gerichte scholingsaanbod wordt vaak te beperkt gevonden, hun carrièrekansen zijn gering, de arbeidsvoorwaarden sluiten onvoldoende aan bij hun
vaak blijvende combinatiewensen. De arbeidsomstandigheden zijn in sommige (vrouwen)sectoren nog onvoldoende ingesteld op oudere werknemers.
Wie de arbeidsloopbaan wél heeft voortgezet, vrouw of man, merkt dat
combinatiemogelijkheden en -overgangen zonder de legitimatie van ‘zorgvoor-jonge-kinderen’ nog maar klein zijn. De prijs die men moet betalen
wordt, gezien hun hogere anciënniteit, steeds hoger. Vrouwen in deze categorie lopen bovendien nog eens op tegen ‘het glazen plafond’.
Daarnaast neemt naarmate de middenfase vordert bij veel mensen de arbeidssatisfactie af: er zijn minder mogelijkheden om in het betaalde werk persoonlijke voldoening te vinden, om werk te doen dat aansluit bij de eigen individuele kwalificaties, ervaring en belangstelling. Ouderen ondervinden vaak
ook minder waardering vanuit hun werkomgeving. De kansen op mobiliteit
worden steeds kleiner. Het aannamebeleid van de meeste ondernemingen,
ook van de overheid, is immers sterk gericht op het aantrekken van jongeren.
En het beleid van opleiding en carrière houdt gewoonlijk op tegen het 45e
jaar. Werkende mensen die naar het eind van hun derde fase toegaan, kiezen
dan ook massaal voor liefst zo vroeg mogelijke uittrede uit de betaalde arbeid.
Niet omdat zij zich ’versleten’ voelen, of ‘op’, maar omdat zij weg willen uit
het vaste keurslijf van het arbeidspatroon dat hen weinig ruimte laat om
motiverend, bevredigend werk in een waarderende werksfeer te doen. De
verwachting van mensen dat zij in de toekomst tot op hogere leeftijd in de
betaalde arbeid zullen moeten doorwerken, is voor de meesten dan ook een
schrikbeeld, ook voor degenen die nog maar in het begin van de middenfase
verkeren.

Naast combineren: ook spreiden over het leven
De derde fase zit in feite ingeklemd tussen twee relatief vrije, weinig gereguleerde en gestructureerde perioden. De toch al sterke ordening en regulering
vanuit de betaalde arbeid in de derde fase krijgt hierdoor nog meer
pregnantie. Zolang dat voortduurt zal het de neiging in de tweede fase om
vrijheid te behouden door definitieve (levens)keuzes uit te stellen, eerder
vergroten dan verkleinen. Ook zal het de behoefte versterken om vervroegd
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naar de vrijheid van de vierde fase te gaan. Dat geldt te meer omdat met
name in de tweede helft van de derde fase voor veel werkenden hun eerst
hoge verwachtingen van de meerwaarde van betaalde arbeid in termen van
zelfverwerkelijking, leren, sociale vaardigheden en een zinvol sociaal netwerk,
allengs verdampen. Het is zeer de vraag of maatregelen in de middenfase
voor meer flexibiliteit in arbeidspatronen en het vergroten van combinatiemogelijkheden, voldoende tegenwicht zullen bieden om de gewenste verhoging van de participatiegraad en verlenging van de arbeidsduur te realiseren. Het lijkt in ieder geval nuttig om ook na te gaan, op welke wijze de
combinatiedrukte kan worden verminderd door meer nadruk te leggen op
spreiding van activiteiten in de tijd.
Daarbij valt te denken aan:
• bevorderen van ‘vooruitsparen’ in de tweede fase van tijd, geld en rechten.
Hierbij wordt voortgebouwd op de recent ingevoerde mogelijkheden van
verlof- en tijdsparen.
Zo zou de pensioenopbouw al op veel jongere leeftijd kunnen beginnen, zodat
in een latere levensfase meer mogelijkheden, voor vrouwen en mannen,
ontstaan voor uitruil van pensioenrechten met verlofmogelijkheden. Ook kan
worden overwogen om pensioen- en rechtenopbouw mogelijk te maken voor
jongeren-in-opleiding die kleine (bij)banen verrichten, bijvoorbeeld door een
systeem van pensioenpremie en verlofrechten per gewerkt uur in te voeren.
• verlengen van de overgang van de derde naar de vierde fase.
De huidige pre-pensioneringsregelingen zijn betrekkelijk kort: 2 tot 3 jaar.
Dat lijkt onvoldoende aan te sluiten bij de wensen van oudere
werknemers om ook al op eerdere leeftijd afscheid te nemen van een
volle oriëntatie op de betaalde arbeid en zich (tevens) te richten op de
vrijheid van de vierde fase. In sommige arbeidsorganisaties zijn, met name
om de arbeidsmotivatie en werkkracht van oudere werknemers te
behouden, experimenten gaande, waarbij 50+-werknemers één of twee
dagen per week vrijwilligerswerk mogen verrichten. Zulke faciliteiten
kunnen er aan bijdragen, dat oudere werknemers langer willen blijven
doorwerken. Zij kunnen tevens een opmaat betekenen voor een
maatschappelijke zinvolle invulling van de vierde levensfase, na het
pensioen. Onderzocht zou moeten worden of dergelijke faciliteiten niet
een veel bredere toepassing kunnen vinden.

4.4

Behoud van intergenerationele verbondenheid en solidariteit
Behoud van intergenerationele solidariteit vormt een belangrijke voorwaarde
voor een evenwichtige, duurzame sociaal-economische ontwikkeling. Was in
het verleden nog wel eens sprake van generatiebreuken, van generatieconflicten, in het huidig tijdsgewricht zijn er geen aanwijzingen dat die de
kop zullen opsteken. Zowel op het microniveau als op het macroniveau is de
intergenerationele solidariteit hecht verankerd. Ook de verbondenheid tussen
generaties - niet alleen tussen nabijgelegen generaties maar ook daar, waar
grotere leeftijdsverschillen bestaan - lijkt niet onder druk te staan. Juist het
afgelopen decennium groeit het maatschappelijk besef dat leeftijd slechts één
van de onderscheidingen tussen mensen is, en in veel opzichten zeker niet
(meer) de belangrijkste.
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De snel gestegen gemiddelde levensverwachting kan echter wel bressen slaan
in de intergenerationele solidariteit. Het sociaal-economisch draagvlak vermindert immers. Het aandeel van niet-meer-werkende ouderen stijgt, terwijl er
verhoudingsgewijs minder werkenden zijn, die dan ook nog eens met een
hoge combinatiedrukte te maken hebben. Dat vraagt al in de nabije toekomst
extra financiële offers van de werkenden, met name in de financiering van de
AOW en in de kostenstijgingen in de gezondheidszorg en van zorgarrangementen voor ouderen. Voorts zal de stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen, ook in de tweede helft van hun middenfase, de mogelijkheden voor het
geven van informele (mantel)zorg beperken. Als dergelijke zorg in de collectieve, professionele sfeer gegeven moet worden, zullen de kosten van zorgarrangementen voor ouderen nog meer stijgen.
Vanuit het perspectief van rechtvaardige en houdbare verdeling van baten en
lasten gaat het er dan ook om de collectieve lasten van de vergrijzing te
verkleinen en aldus, met behoud van intergenerationele solidariteit, een
evenwichtige, duurzame sociaal-economische ontwikkeling te realiseren.
Het levensloopperspectief maakt duidelijk dat er naast verschillen in leeftijdsgroepen en levensfasen, ook veel overeenkomsten zijn en gemeenschappelijke belangen. Intergenerationale verbondenheid en solidariteit hebben veel
te winnen door juist die overeenkomsten op te zoeken. Veel beleid en regelgeving op de verschillende domeinen van het maatschappelijk leven richt zich
immers direct en vooral indirect op bepaalde leeftijdsgroepen (jeugd, 65+-ers,
oudere werknemers) of op bepaalde levensfasen respectievelijk de hoofdactiviteiten die mensen daarin geacht worden te verrichten (onderwijsdeelnemers, betaald werkenden, mensen met jonge kinderen, taakcombineerders, zorgbehoevenden). Een drietal voorbeelden ter illustratie.
Voorbeeld 1
Inkopen van diensten voor privétaken
Steeds meer mensen kopen diensten in van derden: huishoudelijke hulp,
boodschappendiensten, hulp bij dagelijkse werkplanning en bij financiële administratie, hulp ook bij de organisatie van opruimen, hulp bij de persoonlijke verzorging
en bij het realiseren van de opvoedingstaken en -verantwoordelijkheden. Er is
inmiddels zelfs een hele nieuwe dienstverleningssector aan het ontstaan. Voor mensen
in de middenfase wordt dit beschouwd als voortvloeiend uit combinatiedrukte in
verband met de betaalde arbeid. De kosten worden onder omstandigheden licht
fiscaal gefaciliteerd door bijvoorbeeld de combinatiekorting. Bij mensen in de vierde
en vijfde fase wordt het inkopen van soortgelijke diensten van derden echter gerelateerd aan hun leeftijd, hun fysieke en psychische gebreken en geldt voor een
aantal van dezelfde diensten een collectieve financieringsregeling vanuit de AWBZ
(Algemene wet bijzondere ziektekosten).

Voorbeeld 2
Collectieve financiering van scholing t.b.v. betaalde arbeid
Na het onderwijs in de jeugd wordt het bijhouden en ontwikkelen van leercompetenties beschouwd als een individuele verantwoordelijkheid. Alleen als het
gaat om behoud van employability met het oog op betaalde arbeid zijn (grote)
collectieve opleidingsbudgetten beschikbaar die met behulp van vaak strakke
regulering worden verdeeld. Deze komen dus alleen ten goede van mensen in de
tweede en derde levensfase die werken of moeten/willen werken, en in de praktijk dan nog vooral van degenen tot 40 - 45 jaar.
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Voorbeeld 3
Beperking specifieke bescherming tegen leeftijdsdiscriminatie
De huidige voorstellen voor specifieke juridische bescherming tegen leeftijdsdiscriminatie beperken zich uitdrukkelijk tot het terrein van de betaalde arbeid.
Alleen degenen die betaald (willen) werken, mensen in de tweede en derde fase
dus, zullen specifiek tegen leeftijdsdiscriminatie worden beschermd. Die bescherming geldt niet voor die terreinen van het maatschappelijk leven die vooral voor
mensen in andere levensfasen van belang zijn: woningtoewijzing, krediet- en
andere financiële dienstverlening of het systeem van toelatingspremiëring/
uitkeringsrechten in ziektekosten-, aansprakelijkheids- en vakantieverzekeringen.

De vraag dringt zich op of de vooronderstellingen en prioriteiten zoals hierboven geïllustreerd, in de praktijk niet leiden tot willekeurige voorkeursbehandelingen, de ene keer ten gunste van de ene leeftijdsgroep of levensfase,
de andere keer ten gunste van de andere. Ter verduidelijking volgt hierna
voor elk der drie voorbeelden een aantal vragen.
Is het inkopen van diensten van derden voor werk in de privé-sfeer inderdaad
het gevolg van combinatiedrukte, hét probleem van de derde fase? Het lijkt
inmiddels veeleer een normaal maatschappelijk verschijnsel te worden dat zich
ook los van combinatiedrukte rond arbeid en zorg ontwikkelt en dat zich
evenzeer voordoet bij mensen in andere levensfasen, met name de vierde fase.
Het inkopen van diensten van derden wordt daarmee niet meer een uiting van
feitelijke zorgbehoefte, maar moet veeleer worden beschouwd als een element
in het begrip zorgzelfstandigheid: de mogelijkheid om de zorg voor zichzelf en
eventueel die in de directe leefomgeving te organiseren. Tegen deze (nieuwe)
achtergrond is het niet meer vanzelfsprekend dat het inkopen van diensten van
derden in de verschillende levensfasen verschillend wordt behandeld.
De wijze van financiering en regulering van scholing van volwassenen weerspiegelt
nog het dominante belang dat in de oude levensloop zowel op individueel als
collectief niveau aan betaalde arbeid werd toegekend: mensen leverden het grootste deel van hun leven hun bijdrage aan de samenleving door betaald te werken of
volledige beschikbaarheid van anderen voor de betaalde arbeid mogelijk te maken.
Op individueel niveau is dat belang inmiddels een stuk relatiever geworden: mensen besteden nu slechts de helft van hun leven aan de betaalde arbeid, en zelfs in
die kortere periode weer minder uren dan vroeger. Daarna wacht hen nog een
periode van bijna 20 jaar waarin zij in redelijke gezondheid andersoortige bijdragen
aan de samenleving kunnen geven, in de vorm van vrijwilligerswerk, deelname aan
de maatschappelijke en politieke besluitvorming, realiseren van zorgzelfstandigheid.
Op collectief niveau wordt dat potentieel echter nog nauwelijks onderkend. Gerichte stimulering, collectieve facilitering en regulering van scholing om dat potentieel in de vierde levensfase optimaal te benutten, ontbreekt.
Grote achterstanden ontstaan bij 50+-ers, waarbij velen geringe mogelijkheden
hebben om in de vierde fase zelfs maar een begin van zorgzelfstandigheid te
realiseren: zelfstandig tijdig inspelen op veranderende wensen en behoeften
in de woning en directe leefomgeving, behoud van autonomie bij toenemende zorgbehoeften, adequate omgang met complexe keuzes in gezondheid, ziekte en geneeskundige behandelingen.
Ook in de hoge prioriteit die wordt gegeven aan specifieke wettelijke bestrijding van leeftijdsdiscriminatie in (de toegang tot) de arbeid, wordt het dominante belang zichtbaar, dat de samenleving hecht aan betaalde arbeid als de
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voornaamste bijdrage van individuen. Waar het maatschappelijk belang van
andere activiteiten en bijdragen in de tweede en met name de vierde levensfase toeneemt, is deze prioriteit minder vanzelfsprekend. Noodzaak en urgentie om ook op deze domeinen specifieke wettelijke bescherming tegen
leeftijdsdiscriminatie te bieden, nemen toe.
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5

Slotbeschouwing

5.1

Algemeen
De veranderingen in de levensloop van mensen zijn niet ongemerkt aan de
samenleving voorbijgegaan. De betekenis van individuele keuzevrijheden in
alle levensfasen neemt toe. Zij krijgen, mede in samenhang met de veranderende posities van vrouwen en mannen, ook op het collectieve niveau hun
vertalingen. In de betaalde arbeid bijvoorbeeld, door meer keuzevrijheden te
introduceren in werktijden, arbeidsduur en andere arbeidsvoorwaarden. Door
combinatiemogelijkheden met zorg te vergroten. Door maatregelen te nemen
om herintrede te bevorderen en loopbaanonderbreking te faciliteren.
Op het terrein van het onderwijs neemt de aandacht voor de te bereiken
competenties toe. Introductie van vouchers zou mensen meer keuzevrijheid
bieden in het moment waarop zij studeren. Ook ontwikkelen zich nieuwe,
commerciële dienstensectoren die allerlei taken die vroeger als privé werden
beschouwd, overnemen of daarin hulp en advies geven. De toenemende
diversiteit aan woon- en leefpreferenties, mede in relatie tot de levensfasen,
vindt een begin van vertaling in de woningmarkt, de inrichting van wijken en
de opkomst van zogeheten dienstenknooppunten. In de zorg is het accent
verlegd naar maatwerk en vraagsturing om aldus de diversiteit aan behoeften
aan zorg adequaat te kunnen honoreren.
Ook vanuit allerlei concrete beleidsthema’s komen veranderingen in levensloop direct of indirect aan de orde: bestrijding van leeftijdsdiscriminatie,
combinatie van arbeid en zorg, herintredende vrouwen, een leven-lang-leren,
levensloopbestendig bouwen, reorganisatie van de zorg. Maar kan en mag de
overheid volstaan met een dergelijke incidentele, versnipperde benadering
van de veranderingen in levenslopen?

5.2

Overheid: richting geven aan een levensloopbeleid
Een bevestigend antwoord op bovengenoemde vraag lijkt wenselijk. Nu de
veranderingen in levenslopen zich doorzetten, zal de overheid zich moeten
bezinnen op vragen als: welke bandbreedte in de individuele keuzevrijheden
ten aanzien van de levensloop is, gezien andere brede beleidsdoelstellingen,
gewenst? Welke veranderingen wil de overheid ondersteunen en zelfs stimuleren, en welke wil zij veeleer afremmen? Welke nieuwe risico’s leveren de
veranderingen in levensloop op, en op welke wijze en in welke mate moeten
deze risico’s ook in collectieve regelingen worden opgenomen? Is op de
verschillende maatschappelijke terreinen de marktwerking adequaat of is
richting geven of zelfs een vorm van regulering gewenst? Hoe kan en moet
worden ingespeeld op de sterke gender- en etnische gevoeligheid van de
veranderingen in levensloop?
Richting geven aan een beleid inzake levensloop, vergt om te beginnen dat de
overheid een aantal algemene gezichtspunten formuleert aan de hand waarvan zij de vele - meer concrete - vervolgvragen kan beantwoorden. De hierna
volgende trendanalyses op de vier domeinen sociaal stelsel en werken, onderwijs, wonen, en zorg en gezondheid bieden een scala aan vraagstellingen,
ideeën en suggesties voor een nadere verkenning van zowel de algemene
gezichtspunten als van de meer concrete vervolgvragen. Uit de onderhavige meer integrale - benadering zijn ook de nodige aanknopingspunten naar voren
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gekomen. Het zou echter een illusie zijn, in deze nog prille fase van beleidsontwikkeling op het thema van veranderingen in levensloop, nu al te verwachten dat een integrale beleidsvisie zich duidelijk ontvouwt.
Ten behoeve van de verdere ontwikkeling van een integrale beleidsvisie
worden de volgende concrete stappen in overweging gegeven:
• het ontwikkelen van een herijkingsoperatie in regelgeving en beleid waar het
gaat om impliciete en expliciete verwijzingen naar leeftijd of levensfase. Een
allereerste begin werd al gemaakt in het onderzoek Leeftijdsgrenzen in weten regelgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat expliciete
leeftijdsgrenzen inventariseerde (1996). Als vervolgstap zouden enkele
beleidsthema’s als proef nader onderzocht kunnen worden en alternatieve
beleidsrichtingen kunnen worden ontwikkeld. Aan de hand van de opgedane
inzichten en ervaringen kunnen ook andere beleidsthema’s op deze wijze
worden onderzocht;
• het verkennen van het begrip ’zorgzelfstandigheid in alle levensfasen’ en
het onderzoeken van mogelijkheden om dit in het overheidsbeleid nader
in te vullen en te stimuleren;
• het instellen van een projectcommissie Levensloop die vernieuwende
experimenten en ‘good practices’ in de samenleving inventariseert, de
ontwikkelingen monitort, zonodig nader onderzoek laat doen en, in
navolging van de Commissie Dagindeling, experimenten financieel kan
ondersteunen;
• het in kaart brengen van de sociaal-economische waarde van
vrijwilligerswerk, om aldus, zowel voor het individuele als voor het
collectieve niveau te verhelderen wat de baten zijn van een actieve
maatschappelijke participatie in alle levensfasen, met name in de lange
fase van de actieve ouderdom;
• het gericht zoeken naar concrete aanknopingspunten in de transitieperiodes
van de tweede naar de derde fase, respectievelijk van de derde naar de
vierde levensfase om de ‘combinatiedrukte’ in de middenfase ook beter over
de tijd te spreiden. Daarbij gaat het zowel om het wegnemen van bestaande
belemmeringen in de wettelijke en collectieve sfeer als om het ontwikkelen
van alternatieve oplossingen.
De ontwikkeling van een levensloopbewust overheidsbeleid is een kwestie
van langere adem. De voorgaande analyse, alsook de trendanalyses op de
verschillende domeinen hierna, tonen echter aan dat de maatschappelijke en
politieke urgentie groeit om in ieder geval een begin met deze beleidsontwikkeling te maken. Op dit moment gaat te veel menselijk kapitaal in de
verschillende levensfasen verloren. Het kapitaal dat er is, blijft te zeer
onbenut. Een diverse samenleving als de onze kan zich dat niet blijvend
veroorloven.
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1

Trends in de levenslopen van burgers
Op het terrein van de arbeidsmarkt, zorg en de sociale zekerheid vertalen de
door Liefbroer en Dykstra (2000) geschetste veranderingen in de levenslopen
van individuele burgers zich in de volgende ontwikkelingen:
• de continue, fulltime arbeidsloopbaan is op zijn retour;
• er is meer mobiliteit van en naar de arbeidsmarkt;
• ook op de arbeidsmarkt is sprake van meer mobiliteit: zowel tussen
verschillende banen waar het werknemers betreft als tussen de positie van
werknemer en zelfstandige;
• mensen combineren vaker c.q. meer mensen combineren posities op en
ten opzichte van de arbeidsmarkt.
Het karakteristieke werkpatroon van het midden van de 20e eeuw was dat van
een mannelijke werknemer (aanvankelijk: arbeider) die week in week uit, jaar
in jaar uit - en dat van het verlaten van de schoolbanken tot aan zijn pensioen
- bij dezelfde ‘baas’ werkte. Wie die schoolbanken bijtijds verliet, kon gemakkelijk veertig dienstjaren volmaken en bouwde zo zijn maximale pensioen op.
Dit patroon is drastisch gewijzigd. Vooral door de massale instroom van
vrouwen op de arbeidsmarkt gedurende het laatste kwart van de 20e eeuw,
maar ook door veranderingen in het gedrag van het mannelijke deel van de
beroepsbevolking.

Verschillende patronen voor vrouwen en mannen
Vrouwen kennen een afwijkend arbeidspatroon van dat van mannen. Een
patroon dat gedomineerd wordt door deeltijdwerk en loopbaanonderbrekingen, zij het dat die onderbrekingen (het ‘kinderdal’ in het
participatiepatroon) qua omvang en duur afnemen en vooral hoog opgeleide
vrouwen een participatiepatroon kennen dat steeds meer lijkt op dat van
mannen. Een beperkter kinderdal draagt ook bij aan meer continuïteit in de
inkomensstroom van vrouwen. Overigens zijn bij een aanzienlijke stijging van
de participatiegraad onder vrouwen gedurende het laatste kwart van de 20e
eeuw de voorwaarden waaronder geparticipeerd wordt veel minder veranderd: het gemiddeld aantal uren van vrouwen is slechts in beperkte mate
gestegen en de beloning van vrouwen blijft nog steeds achter bij die van
mannen. Voor een - steeds kleiner (Sociaal en Cultureel Planbureau/Centraal
Bureau voor de Statistiek, 2000, p. 44 e.v.) - deel wordt dat veroorzaakt
doordat vrouwen over minder menselijk kapitaal beschikken dan mannen.
Voor een ander deel speelt daarbij een rol dat vrouwen feitelijk in een beperkter scala aan beroepen worden teruggevonden dan mannen, waardoor
‘crowding’-verschijnselen een negatief effect hebben op hun beloning (De
Ruijter e.a., 2001). Daarnaast blijft de doorstroom naar hogere functies van
vrouwen met een bepaalde hoeveelheid menselijk kapitaal nog steeds achter
bij die van mannen. Bij mannen is voorts sprake van een stagnatie van het
aandeel deeltijders (overigens - net als bij vrouwen - wel het hoogste binnen
de Europese Unie).
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Steeds minder ‘leven om te werken’
Liefbroer en Dykstra (2000, p.148) laten zien dat opeenvolgende cohorten
mannen tussen hun vijftiende en vijfenzestigste steeds minder zijn gaan werken. Aan de ene kant is de leeftijd waarop jonge mannen de arbeidsmarkt
betreden steeds verder gestegen. Aan de andere kant kende de gemiddelde
leeftijd waarop mannen de arbeidsmarkt verlaten gedurende lange tijd een
daling. In hoeverre de recent ingezette ombuiging van deze laatste ontwikkeling daadwerkelijk een trendbreuk inhoudt, moet nog worden afgewacht.
Tabel 1
Cumulatief aantal persoonsjaren dat mannen in een voltijds- of deeltijdbaan
doorbrengen, naar leeftijd en geboortecohort
Leeftijd
Cohort 15-19 20-24
1901-10 3,2
7,3
1911-20 3,1
7,0
1921-30 2,6
6,2
1931-40 2,7
6,4
1941-50 2,3
6,1
1951-60 1,6
4,9
1961-70 1,1
4,3

25-29
11,9
11,6
10,8
11,0
10,6
9,2
8,7

30-34
16,7
16,4
15,7
15,7
15,2
13,8

35-39
21,6
21,3
20,6
20,4
19,8
18,5

40-44
26,5
26,2
25,4
25,0
24,4

45-49
31,4
30,9
30,0
29,4
28,9

50-54
36,2
35,5
34,3
33,5

55-59
40,8
39,7
37,9
36,5

60-64
44,7
42,8
39,7

Bron: berekend op basis van Liefbroer en Dykstra (2000), tabel A5.11.

Bij vrouwen treedt er gaandeweg een - heel lichte - stijging op. Deze is
vooral het resultaat van het groter aantal gewerkte persoonsjaren vanaf de
leeftijd van dertig jaar. De jongste cohorten zullen verder oplopende cijfers
laten zien. Toch zal het nog geruime tijd duren, voordat vrouwen bij het
bereiken van de hoogste leeftijdscategorieën ook maar in de buurt komen van
mannen.
Tabel 2
Cumulatief aantal persoonsjaren dat vrouwen in een voltijds- of deeltijdbaan
doorbrengen, naar leeftijd en geboortecohort
Leeftijd
Cohort 15-19 20-24
1901-10 2,5
5,5
1911-20 2,6
5,7
1921-30 2,4
5,5
1931-40 2,6
5,8
1941-50 2,6
5,7
1951-60 1,9
5,2
1961-70 1,1
4,3

25-29
7,8
7,9
7,6
7,8
7,8
8,0
7,5

30-34
9,5
9,6
9,2
9,6
9,7
10,6

35-39
11,0
11,2
10,9
11,5
11,8
13,6

40-44
12,5
12,8
12,6
13,6
14,0

45-49
14,0
14,3
14,1
15,7
15,9

50-54
15,4
15,6
15,4
17,6

55-59
16,7
16,7
16,6
18,6

60-64
17,7
17,4
17,3

Bron: berekend op basis van Liefbroer en Dykstra (2000), tabel A5.12.

Simulaties door Nelissen e.a. 2000 (pp. 217, 226, 234) van het gewerkte aantal
jaren bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar voor de
generaties 1930 tot en met 1970 voor verschillende door het Centraal Planbureau onderscheiden scenario’s tonen een afwijkend beeld. Deze simulaties laten
zien dat het aantal gewerkte jaren voor vrouwen langzaam oploopt naar tussen
de 20 en 25, terwijl dat van mannen komt te liggen tussen de 25 en 30, waarbij
de scenario’s onderling verhoudingsgewijs weinig variatie vertonen. De gegevens op dit punt uit de Sociale Nota 2001 stemmen meer overeen met die uit de
hierboven gepresenteerde tabellen.

48

II Sociaal stelsel en werken

Variëteit in verdienerstypen
Als gevolg van de veranderde arbeidspatronen van mannen en vrouwen leven
steeds minder mensen in een zogeheten éénverdienershuishouden. Dit traditionele éénverdienershuishouden heeft zijn dominante positie verloren aan
het anderhalfverdienershuishouden. Voor sommigen is het anderhalfverdienershuishouden - gegeven de institutionele context op het punt van kinderopvang en verlof - een comfortabele oplossing van het probleem als
huishouden zowel voldoende tijd te vinden voor het verwerven van inkomen
als voor zorg (bijvoorbeeld voor jonge kinderen) (Plantenga en Schippers,
2000). Overigens is het - zoals tabel 3 laat zien - vooralsnog slechts een
minderheid van de huishoudens die feitelijk tot dit type kan worden gerekend. De ontwikkeling naar verschillende vormen van tweeverdienerschap
loopt goeddeels parallel met het gestegen opleidingsniveau van vrouwen.
Zoals het gedurende de laatste decennia van de 20e eeuw in eerste instantie
hoogopgeleide vrouwen waren die de arbeidsmarkt betraden, zo zijn het ook
de hoogopgeleide vrouwen die het meest in voltijds- of grote deeltijdbanen
worden gevonden en die als eersten hun loopbaan voortzetten (soms in
deeltijd) bij de geboorte van hun kind(eren) (Plantenga en Schippers, 2000, p.
10/11, tabel 2.4). Evenzo vormen hoogopgeleide mannen een - kleine voorhoede waar het gaat om door korter te werken een deel van de zorg voor
jonge kinderen op zich te kunnen nemen (Duindam, 1997).
Tabel 3
Verdienerstypen naar opleidingsniveau vrouw, 1998
Verdienerstype
Eenverdiener vrouw
Eenverdiener man
Kleine anderhalfverdieners
Grote anderhalfverdieners
Half-om-halfverdieners
Dubbelverdieners
Geen verdieners
Totaal

Laag
4,9
36,8
9,0
19,6
2,2
7,6
19,8
100

Midden
3,5
28,4
8,3
34,3
3,1
17,0
5,5
100

Hoog
5,0
17,0
4,7
36,8
7,4
25,2
3,6
100

Totaal
7,8
16,1
8,0
31,4
3,3
20,3
13,1
100

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau, Ongepubliceerde berekeningen op basis van WBO

Beter opgeleid, vaker werkzaam als zelfstandige en met meer ambities
Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat zij langere en betere opleidingen
volgen dan een halve eeuw geleden, daardoor later op de arbeidsmarkt
komen, maar ook met andere ambities. Deze laatste vertalen zich onder
andere in regelmatige baanwisselingen (‘waar heb ik de meeste ontplooiingsmogelijkheden’, ‘waar vind ik het leukste werk’) en bij een groeiend aantal
burgers - overigens nog steeds een minderheid van de werkenden - in het
besluit ‘er eens een tijdje tussenuit te gaan’ of op enig moment een geheel
andere wending aan de beroepsloopbaan te geven. Onder andere het starten van een eigen bedrijf vormt daarbij voor velen een aantrekkelijke optie.
Het aantal opgerichte bedrijven neemt de afgelopen jaren weer toe (zie
tabel 4). Overigens is ook bekend dat een flink deel van de startende ondernemers het na verloop van enige tijd toch niet blijkt te redden. Mede daardoor, maar ook door de groei van de werkgelegenheid van banen in loondienst, neemt het aandeel arbeidsjaren van zelfstandigen als percentage van
het totaal licht af. Tussen mannen en vrouwen bestaat op dit punt een
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duidelijk verschil: terwijl het aantal arbeidsjaren van zelfstandig werkzame
mannen min of meer constant blijft, is dat van vrouwen de afgelopen jaren
met zo’n tien procent toegenomen. Wanneer daarbij wordt bedacht dat vrouwen gemiddeld vaker in deeltijd werken, is in personen gemeten de groei nog
groter. Het circa kwart miljoen vrouwelijke ondernemers dat Nederland inmiddels telt, vormt circa 30 procent van het totaal aantal ondernemers (Ministerie
van Economische Zaken, 2000, p.15 e.v.).
Tabel 4
Werkgelegenheid van zelfstandigen (x 1000) en opgerichte bedrijven (x 1000), 1995 – 1999

Totaal
Mannen
Vrouwen
Arbeidsjaren werkzame personen: Totaal
Mannen
Vrouwen
Arbeidsjaren zelfstandigen:
Totaal
Mannen
Vrouwen
Arb.jaren zelfst. als % arb.jaren w.p.: Totaal
Mannen
Vrouwen

1995
7143
4101
3042
5663
3794
1869
745
523
222
13,2
13,8
11,9

1996
-------------

1997
7544
4318
3226
5992
3991
2001
791
553
238
13,2
13,9
11,9

1998
7743
4405
3338
6166
4081
2086
782
547
235
12,7
13,4
11,3

1999
7935*
4471*
3465*
6320*
4128*
2192*
769*
524*
245*
12,2
12,7
11,1

Opgerichte bedrijven (x 1000)
Daarbij werkzame personen (x 1000)
Gemiddelde aantal w.p. bij opgerichte bedrijven

32,5
54,6
1,7

33,6
58,9
1,8

30,6
53,3
1,7

31,7
54,1
1,7

35,1
72,7
2,0

Werkzame personen:

2000
8122
4546
3576
6469
4196
2273
769
524
245
11,9
12,5
10,8
----

-- = geen gegevens beschikbaar * = voorlopige cijfers
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Kerncijfers (laatste update 17 juli 2001): Werkgelegenheid en vacatures,
alsmede Oprichting en opheffing van bedrijven

De inhaalrace van allochtonen
Ook onder allochtonen is het aantal startende ondernemers de afgelopen
jaren fors toegenomen (Van de Tillaart, 2001). Hoewel deze ontwikkeling per
saldo als positief valt te kenschetsen, is zij vanuit een bepaald perspectief
tevens zorgwekkend. Veel vrouwen en allochtonen slagen er niet in hun
wensen en ambities binnen organisaties als werknemer te realiseren. Voor
vrouwen speelt daarbij het ‘glazen plafond’ - ter aanduiding van de moeilijke
toegankelijkheid van de hoogste regionen binnen organisaties (De Olde en
Slinkman, 1999) - en een organisatiecultuur die nog sterk op voltijdse beschikbaarheid en commitment is gericht (Schippers, 2001; Van Doorne-Huiskes,
2001). Allochtonen ervaren nog altijd verschillende vormen van discriminatie,
waaraan zij als zelfstandige gemakkelijker kunnen ‘ontsnappen’ dan als werknemer.

De keerzijde van het combineren
Veel meer dan mannen combineren vrouwen hun betaalde arbeid met zorgtaken (zie tabel 5), waardoor zij er nog steeds minder dan mannen in slagen
carrière te maken en de toppen van organisaties te bereiken4.

4
Zie bijvoorbeeld Sociaal en Cultureel
Planbureau/Centraal Bureau voor de
Statistiek (2000), paragraaf 6.3 en
paragr aaf 6.4, alsmede De Olde en
Slinkman (1999).
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Tabel 5
Tijdsbesteding aan betaalde en onbetaalde arbeid door personen van 25 jaar en
ouder naar geslacht, 1975-1995 (in uren per week)
1975

1985

1995

Vrouwen
Onbetaalde arbeid
W.v.: Huishoudelijke en gezinstaken
W.v.: Huishoudelijk werk
Zorg voor kinderen/andere huisgenoten
Doe-het-zelfwerkzaamheden
Familiehulp en hulp aan niet-familieleden
Vrijwilligerswerk
Betaalde arbeid

42,6
40,9
30,6
4,6
5,7
0,9
0,8
3,9

43,3
41,0
28,8
4,7
7,5
1,1
1,1
5,9

37,7
35,4
25,3
5,1
5,0
1,1
1,2
9,3

Mannen
Onbetaalde arbeid
W.v.: Huishoudelijke en gezinstaken
W.v.: Huishoudelijk werk
Zorg voor kinderen/andere huisgenoten
Doe-het-zelfwerkzaamheden
Familiehulp en hulp aan niet-familieleden
Vrijwilligerswerk
Betaalde arbeid

17,4
15,3
8,5
1,9
4,9
0,7
1,5
27,3

20,4
17,7
10,3
1,8
5,6
1,2
1,5
25,1

21,1
18,3
11,1
1,9
5,2
1,2
1,7
28,6

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau/Centraal Bureau voor de Statistiek (2000), p. 76, tabel 4.18.

Ander werk stelt andere eisen
Ook de aard van het werk is veranderd. Behalve dat in Nederland de nadruk binnen de werkgelegenheid is verschoven van de industrie naar de
dienstensector, heeft veel van het werk zijn Tayloristische karakter verloren.
Daardoor worden andere eisen gesteld aan de kennis en vaardigheden
waarover werkenden beschikken dan in het sterk Tayloristisch georiënteerde industriële tijdperk. Het gaat dan onder andere om een sterker
beroep op communicatieve vaardigheden en een grotere vaardigheid taken
te combineren en bestaande kennis in te zetten in nieuwe situaties5. Daarnaast biedt het werk andere mogelijkheden, bijvoorbeeld op het vlak van
individuele ontplooiing. Kennis en vaardigheden verouderen in een meer
op informatie georiënteerde samenleving ook sneller dan vroeger, waardoor
andere - en hogere - eisen gesteld worden aan de verwerving en het onderhoud van menselijk kapitaal. Zoals in het deel over onderwijs wordt benadrukt, kunnen mensen niet langer hun hele (werkzame) leven toe met
gedurende de eerste twee decennia van hun leven verworven kennis, maar
is gedurende de levensloop aanvullende kennisverwerving nodig. Op een of
andere wijze zal dit proces van verwerving van aanvullende kennis en
vaardigheden en het onderhoud daarvan in de levensloop moeten worden
geïntegreerd, waarbij uiteraard de vraag aan de orde is in hoeverre daarbij
sprake is van integratie met het arbeidsproces.

Naast verandering ook continuïteit
Bij dit alles mag overigens niet worden vergeten dat naast een zekere mate
van verandering ook sprake is van een grote mate van continuïteit. Onder
andere onderzoek naar de ontwikkeling van flexibilisering van de arbeid
vormt op dit punt een fraaie illustratie (zie Ester e.a., 2001). Hoewel de
discussie over flexibilisering een stortvloed van literatuur heeft opgeleverd en

5
Zie onder andere De Kor te en Bolweg
(1996).
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het thema regelmatig terugkeert in beleidsdiscussies en op de agenda van de
sociale partners, constateren Ester c.s. dat na een aanvankelijke stijging tot het
midden van de jaren negentig het aantal flexibele banen nooit meer dan tegen
de vijftien procent heeft bedragen en inmiddels is teruggevallen naar tien à
twaalf procent.
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Wensen ten aanzien van de invulling
van de levensloop
Hoewel het zeker niet zo is dat alle burgers anno 2001 iets anders willen, en
kiezen voor een volstrekt individuele invulling van de levensloop, is er wel
behoefte aan meer mogelijkheden, meer variatie in patronen dan bijvoorbeeld
alleen het kostwinnersmodel. Duidelijk is daarbij dat de meeste variatie in
patronen vooralsnog van vrouwen komt en dat de behoefte vooral door
vrouwen gearticuleerd wordt. Via de huishoudens waartoe zij behoren, worden echter ook mannen onmiddellijk met deze grotere variatie geconfronteerd. Zo is de verdeling van burgers over verdienerstypen, zoals hierboven
weergegeven in tabel 3, al een heel andere dan die van een kwart eeuw
geleden. Toch is die verdeling voor veel burgers geen evenwichtssituatie.
Misschien wel binnen de geldende restricties, maar niet als zij hun werkelijke
preferenties mochten volgen. Zo zouden tal van individuen liever leven in een
huishouden waarin beide partners in deeltijd werken (zie tabel 6).
Tabel 6
Voorkeuren van partners ten aanzien van hun beider deelname aan de arbeidsmarkt,
1999 (in procenten)
Gewenste situatie
Eénverdiener, alleen de man heeft een baan
Eénverdiener, alleen de vrouw heeft een baan
Anderhalfverdieners, man voltijd, vrouw deeltijd
Anderhalfverdieners, vrouw voltijd, man deeltijd
Half-om-halfverdieners (beide partners werken deeltijd)
Dubbelverdieners (beide partners werken voltijd)
Niet-verdieners (beide partners verrichten geen betaald werk)

Mannen
2
2
11
14
29
39
5

Vrouwen
7
6
2
4
59
4
19

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau/Centraal Bureau voor de Statistiek (2000), p. 95, tabel 4.33

Het belang dat vrouwen kennelijk hechten aan ontplooiing en economische
zelfstandigheid vertaalt zich in de behoefte van velen van hen om meer uren
betaald werk te verrichten. Die behoefte blijkt bovendien nog groter als ook
het aantal betaalde uren van de mannelijke helft van het huishouden zou
kunnen worden aangepast (zie tabel 7). Het streven naar economische zelfstandigheid vertaalt zich tevens in de wens na een periode van non- of beperkte participatie weer terug te keren naar de arbeidsmarkt.
Tabel 7
Feitelijk overeengekomen versus gewenste arbeidsuren per week van vrouwen

Overeengekomen omvang werkweek
1-12
13-24
25-34
35+

Gewenste omvang van de werkweek in uren
1-12
13-24
25-34
35+
10,2
6,0
0,8
1,9
1,3
32,4
4,5
3,7
-3,4
14,2
2,1
-3,6
6,4
9,3

N.B. Percentages tot 0,3 procent zijn niet weergegeven.
Bron: Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (1999), p. 10, tabel 1.10.

De vrouwen die meer willen werken, staan boven de diagonaal; alles bij
elkaar 19 procent van de vrouwen. Onder de diagonaal treffen we de vrouwen die minder willen werken: 14,7 procent. Ook mannen kiezen als hun
gevraagd wordt naar de gewenste arbeidstijden voor herverdeling van betaald
werk: een aanzienlijke groep zou voor deeltijd kiezen en de voltijdse werk-

53

week vaarwel zeggen. Tabel 8 geeft de percentages voor mannen: 67,9 procent wil geen verandering, 2,6 procent wil meer betaalde uren en 28,8 procent zou liever een reductie van zijn aantal uren zien.
Tabel 8
Feitelijk overeengekomen versus gewenste arbeidsuren per week van mannen

Overeengekomen omvang werkweek
1-12
13-24
25-34
35+

Gewenste omvang van de werkweek in uren
1-12
13-24
25-34
35+
--0,3
--2,1
0,5
0,6
-1,3
5,0
1,2
0,7
7,6
19,2
60,8

N.B. Percentages tot 0,3 procent zijn niet weergegeven.
Bron: Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (1999), p. 10, tabel 1.9

Combineren van werken en zelf zorgen als diepgeworteld verlangen
Zoals onder andere door Plantenga en Schippers (2000) is benadrukt, worden
uitkomsten zoals weergegeven in tabel 7 en tabel 8 bij herhaling gevonden
(zie ook Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), 2000a op basis van AVO’99 en
TOP’986); op basis van de verschillende golven van het Organisatie voor
Strategisch Arbeidsmarktonderzoek(OSA)-panel al sinds het begin van de
jaren negentig. Deze cijfers tonen niet alleen een aanhoudende vorm van
onevenwichtigheid op de Nederlandse arbeidsmarkt7, maar kunnen ook
worden geïnterpreteerd als een potentiële bron van extra arbeidskracht (met
name waar het gaat om vrouwen die meer uren willen werken) en als bereidheid om mee te werken aan de door de overheid nagestreefde herverdeling
van betaalde en onbetaalde arbeid (met name waar het gaat om mannen die
minder uren willen werken).
Een eveneens bij herhaling gesignaleerde wens (zie SCP, 2000b) is die van
het - ten minste gedeeltelijk - ‘zelf zorgen’. Dat geldt voor ouders ten aanzien van hun kinderen (ook een groeiend aantal mannen wil in die zorg
delen, overigens liefst zonder dat het ten koste gaat van hun carrière), maar
bijvoorbeeld ook voor kinderen ten opzichte van zieke c.q. terminaal-zieke
ouders. Burgers willen de ruimte in hun levensloop om die zorg te kunnen
verlenen (zie ook de analyse Zorg, gezondheid en levensloop in deze bundel).

6
AVO: Databestand Aanvullend
Voorzieningengebr uikonderzoek; TOP:
Databestand Taakverdeling onder
Par tner s.

Burgers willen daarnaast - een effect van individualisering en emancipatie,
beide gevoed door een steeds betere opleiding - steeds meer zelf kunnen
kiezen, zowel als consument8, maar ook ten aanzien van de macro-invulling
van hun leven. Dat betekent meer behoefte aan momenten van reflectie, kansen op (her)nieuw(d)e investeringen in kennis/onderwijs. Dat laatste spoort met
de behoefte vanuit organisaties dat mensen hun employability op peil houden,
zij het dat een voldoende inhoudelijke afstemming tussen wat bijvoorbeeld
werknemers willen en wat hun werkgever nodig acht, niet bij voorbaat gegarandeerd is (zie over de betekenis van verschillende motieven de analyse
Onderwijs en Levensloop in deze bundel). Het zijn realistische, maar deels
sombere verwachtingen over de toekomst van het werk.

7
Het SCP (2000a, p. 16) spreekt van
‘veel ontevredenheid’.
8
In relatie tot het vraagstuk van de
combinatie van arbeid en zorg is
bijvoorbeeld relevant dat ouders veel
meer diversiteit wensen in het aanbod
van kinderopvang. Met name vormen
van opvang die nu nog in de categorie
‘informeel’ vallen, scoren daarbij
opvallend hoog (zie Remer y e.a., 2000).
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II Sociaal stelsel en werken

Ten aanzien van de betaalde arbeid zelf verwacht 93 procent van de Nederlanders tussen nu en 2025 een groei van (de mogelijkheden voor) telewerk.
Twee derde van deze groep acht dat ook een gewenste ontwikkeling (Ester
en Vinken, 2001, p. 29). Ook het groeiende belang van kennis, ICT en levenslang leren, wordt massaal onderschreven (Ester en Vinken, 2001, p. 33).
Voorts verwacht driekwart van de bevolking een ontwikkeling naar een
minder sterke band en minder loyaliteit tussen werkgever en werknemer.
Slechts acht procent van deze groep vindt dat ook een gewenste ontwikkeling
(Ester en Vinken, 2001, p. 53). Dit spoort met het oordeel over de
(on)wenselijkheid van meer flexibele arbeidscontracten. Meer deeltijdwerk
wordt overigens weer wel wenselijk geacht. Al met al lijkt het erop dat velen
hun wensen om betaald werk meer c.q. beter met andere activiteiten te
kunnen combineren, vooral wensen te realiseren vanuit het perspectief van
een vaste positie op de arbeidsmarkt. Ten aanzien van de wijze waarop het
werk moet worden uitgevoerd, bestaat een verregaand pessimisme: werkdruk,
werktempo, overwerk en stress zullen tot verdriet van velen de komende
decennia toenemen (Ester en Vinken, 2001, p. 69), terwijl er juist behoefte
bestaat aan zowel meer rust in het persoonlijke bestaan als aan rustpunten in
het ritme van de samenleving (Ester en Vinken, 2001, p. 95).

De vierde levensfase: de vrijheid tegemoet
Vooralsnog wordt er door oudere generaties massaal voor gekozen de arbeidsmarkt te verlaten bij de eerste de beste gelegenheid waarbij dat qua
‘regelgeving’ en financieel gezien mogelijk is (zie o.a. Henkens, 1998)9. Slechts
enkele categorieën beroepsbeoefenaren (hoogleraren, rechters, politici)
kiezen er - soms tegen de klippen op (zie hieronder bij knelpunten) - voor,
hun werkzaamheden ook na de pensioengerechtigde leeftijd op vrijwillige
basis en vaak onbetaald voort te zetten. Anderzijds nemen velen ook na het
bereiken van de pensioenleeftijd weer nieuwe taken op zich. Dit laat zien dat
deze generaties zich nog lang niet ‘op’ en ‘versleten’ voelen. Ook hier lijkt
‘zelf kiezen’ (uit het keurslijf van het vaste arbeidspatroon ontsnappen) een
meerwaarde te hebben. De verwachting van bijna tachtig procent van de
Nederlanders is overigens dat ouderen in de toekomst zullen worden verplicht
langer door te werken. Dit wordt door een ruime meerderheid als een ongewenste ontwikkeling beschouwd. Wel achten velen het wenselijk dat individuele burgers zelf ‘bijsparen’ voor hun oude dag (Ester en Vinken, 2001, p.
109). Overigens zijn ook werkgevers nog lang niet klaar voor de ‘grijze golf’
die Nederland - net als de meeste andere landen van de Europese Unie - de
komende decennia te wachten staat. Ook bij hen overheerst nog de gedachte
dat oudere werknemers ‘meer mogen en minder moeten’ (Remery e.a., 2001);
zij zien vijftigplussers zeker niet primair als een bron van menselijk kapitaal
die moet worden gekoesterd, verrijkt en zo lang mogelijk voor de organisatie
behouden moet blijven. Vijftigers zijn voor veel werkgevers werknemers ‘op
weg naar de uitgang’; zij hebben hun beste krachten gegeven en zijn toe aan
hun welverdiende rust.

Behoefte aan meer balans
In meer algemene zin lijken individuele burgers behoefte te hebben aan meer
balans in hun leven: tijd in de periode dat via betaald werk (goed) verdiend
wordt, opleiding op het moment dat daaraan behoefte is, voldoende geld en

9
‘Inkomen’ speelt daarbij slechts een
ondergeschikte rol. Gezondheid en de
situatie van de par tner lijken - zodr a
mensen zich het financieel enigszins
kunnen permitteren - belangr ijker
factoren bij de uittredebeslissing.

55

energie na het bereiken van de pensioenleeftijd om ‘leuke dingen’ te gaan
doen en geld ten tijde van het volgen van een opleiding (zie o.a. het grote
aantal scholieren en studenten dat naast de opleiding een baan(tje) heeft). In
termen van de door Schippers (2001) geïntroduceerde leefsferendriehoek
betekent dit dat veel mensen - in elke levensfase - wat meer naar het midden
van de driehoek zouden willen opschuiven. Voorts lijkt het erop - getuige
opvattingen over scholing, over deeltijdwerk en zorg, en over pensioenen dat zij bereid zijn om daarbij zelf ook de nodige verantwoordelijkheid op zich
te nemen.

Leefsferendriehoek
In de ‘leefsferendriehoek’ geeft de oppervlakte de tijd besteed aan een bepaalde activiteit weer. De totale oppervlakte staat voor een wekelijks aantal uren dat over de drie
leefsferen kan worden verdeeld. Dat zijn in principe 7 x 24 = 168 uren, minus de uren
die aan slaap worden besteed. Voor elk van de drie onderscheiden activiteiten beginnen we in de hoekpunten bij nul te meten. Hoe groter de tijd besteed aan een bepaalde
leefsfeer is, hoe groter het oppervlak gemeten vanaf het nulpunt (de hoek van de
driehoek). Wie qua verdeling van tijd over de drie leefsferen erg dicht bij een van de
hoekpunten zit, besteedt kennelijk weinig aan de leefsfeer van dat hoekpunt. Wie
precies in het midden van de driehoek zit, besteedt even veel tijd aan elk der drie
leefsferen.
Betaalde arbeid en scholing

Zorg voor
kinderen en andere
zorgafhankelijken

Vrije tijd en sociaal leven
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Knelpunten/uitdagingen voor beleid
De overstap (transities) van de ene leefsfeer naar de andere of de combinatie
van leefsferen/domeinen brengt een aantal problemen met zich mee. Vaak is
een transitie onomkeerbaar of is de weg terug in elk geval lastig. Vaak ook is
een transitiemogelijkheid de facto voorbehouden aan een beperkte groep.
Soms is een overstap een alles-of-niets-keuze en valt er nauwelijks iets te
kiezen (bijvoorbeeld bij pensioen) en soms zijn de risico’s zo groot - bijvoorbeeld in termen van het opgeven c.q. in de waagschaal stellen van pensioenen/of sociale-zekerheidsrechten - dat mensen om die reden van een transitie
afzien. Zoals in het kader van het beleid ten aanzien van ‘dagindeling’ gewerkt wordt aan het wegnemen van de (institutionele) belemmering van
combinaties van arbeid, zorg en vrijetijd in het dagelijks leven (in letterlijke
zin), zo gaat het bij ‘levensloop’ om het wegnemen van de belemmeringen
die deze combinatie over de levenscyclus in de weg staan. Niet alleen moet
worden nagegaan of de prijs van - veelal maatschappelijk en beleidsmatig gewenste transities omlaag kan; tevens moet worden nagegaan of die prijs
niet te zeer uiteenloopt voor verschillende groepen burgers. Bij die prijs gaat
het zowel om de directe inkomensconsequenties als om de verdiencapaciteit
en de daaraan gekoppelde gevolgen voor het levensduurinkomen (Mertens,
1998). Aldus zouden de transities tussen verschillende domeinen steeds op
drie punten geanalyseerd moeten worden.
• Is er over de brug tussen de arbeidsmarkt en het betreffende domein
tweerichtingsverkeer mogelijk en, zo ja, hoe verhouden de stromen zich
qua omvang en samenstelling?
• Kan een brug tussen de arbeidsmarkt en een bepaald domein door
iedereen gepasseerd worden of bestaan er de facto obstakels die de
doorgang voor sommige groepen beperken?
• Welke prijs dient er voor een transitie te worden betaald (bijvoorbeeld in
termen van inkomensverlies, waarbij niet alleen het huidige inkomen,
maar ook de consequenties voor het levensduurinkomen in de analyse
zouden moeten worden betrokken)?
Op basis van deze vraagstelling kan worden geconcludeerd dat bruggen
tussen de arbeidsmarkt en verschillende domeinen vaak vooral eenrichtingsverkeer kennen en/of vooral toegankelijk zijn voor beperkte groepen. Bij
wijze van voorbeelden kunnen de volgende problemen bij een aantal onderscheiden transities worden genoemd:
• mannen komen niet aan zorg toe;
• de ‘ontsnapkans’ uit de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering)
is generiek (te) laag. Bovendien lijken kansen op combinaties van
bijvoorbeeld WAO, deeltijdwerk en zorg nog te weinig te worden benut;
• na het afronden van de initiële scholingsperiode is hernieuwde scholing
vaak lastig (door gebrek aan tijd of financiële middelen). Bovendien kleeft
aan hernieuwde investeringen in scholing nu vaak nog een negatief beeld:
mensen die zich daar mee bezighouden hebben kennelijk een manco;
• deeltijdwerk biedt veelal minder carrièremogelijkheden (die vooral verbonden
lijken aan ‘high demanding jobs’). In termen van transitieproblemen is het
probleem hier dat wie eenmaal met één been in een ander domein staat en
daardoor op de arbeidsmarkt veelal is aangewezen op een ‘low demanding
job’, niet gemakkelijk dat ene been weer bijtrekt en overstapt naar een ‘high
demanding job’;
• vrouwen stellen het krijgen van een eerste kind uit tot op een leeftijd die vanuit
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medisch-biologisch perspectief als suboptimaal kan worden beschouwd10;
• wie na een periode als werknemer zich als zelfstandig ondernemer wil
vestigen, loopt aanzienlijke risico’s in termen van opgebouwde rechten in
de sfeer van de sociale zekerheid. Die risico’s manifesteren zich met name
wanneer iemand na bijvoorbeeld een jaar als zelfstandige ziek of zelfs
arbeidsongeschikt wordt of het als zelfstandig ondernemer niet redt; je
kunt dan niet ‘zomaar’ terugvallen op de WW (Werkloosheidswet);
• ouderen keren nog nauwelijks terug naar de arbeidsmarkt vanuit een
situatie van werkloosheid;
• de kloof die door de brug tussen de arbeidsmarkt en het domein
‘pensioen’ wordt overspannen, is kennelijk zo breed dat het slechts
weinigen lukt met één been op de arbeidsmarkt te blijven en gedeeltelijk
met pensioen te gaan. Deze overstap heeft nog in sterke mate een ‘alles of
niets’-karakter.

Systematische analyse en samenhang
Met name het eerste van de genoemde problemen illustreert de betekenis van
een systematische analyse van de transities. Het probleem van de ongelijke
verdeling van onbetaalde zorg tussen vrouwen en mannen heeft niet alleen te
maken met het feit dat vrouwen die ‘te veel’ zorgen, te vaak de arbeidsmarkt
(moeten) verlaten omdat een combinatie van betaald werk en onbetaalde zorg
niet mogelijk is. Het heeft vooral ook te maken met het feit dat mannen niet
zorgen, dat wil zeggen de brug van de arbeidsmarkt naar het domein ‘zorg’
niet weten te passeren (hetzij uit onwil, hetzij uit onvermogen).
Juist door de hierboven geformuleerde vragen in samenhang te bezien, kan
het inzicht worden verscherpt in de mate waarin bepaalde stromen of het
ontbreken ervan, al dan niet als problematisch moeten worden beschouwd.
Als - zoals in de Verenigde Staten - een hoge instroom in werkloosheidsregelingen gepaard gaat aan een hoge uitstroom, en frequente werkloosheid
kennelijk een aspect van de dynamiek van de arbeidsmarkt vormt, is die hoge
instroom minder een probleem dan wanneer deze vaak gevolgd wordt door
langdurige werkloosheid en de afbraak van menselijk kapitaal. Hetzelfde geldt
voor (gedeeltelijke) loopbaanonderbrekingen van vrouwen die gedurende een
aantal jaren voor jonge kinderen zorgen. De onderbreking als zodanig is niet
primair het probleem, maar de vraag of terugkeer tot de reële mogelijkheden
behoort en welke perspectieven er dan vervolgens op de arbeidsmarkt bestaan. In analytische zin gaat het steeds om de wisselwerking tussen gedrag
en instituties11. Door op de aangegeven wijze naar de transities te kijken,
ontstaat tevens beter zicht op de mogelijke oplossingen voor gesignaleerde
problemen bij transities. Deze oplossingen zullen in veel gevallen gepaard
gaan met een herontwerp van relevante instituties.

10
De hoge leeftijd waarop vrouwen in
Neder land hun eer ste kind krijgen,
wordt genoemd als één van de factoren
die een rol zouden kunnen spelen bij
het in vergelijking met het buitenland
grote aantal vroeggeboor ten, baby’s
met een laag geboor tegewicht en
aangeboren afwijkingen. Zie onder
andere Demos (2001).
11
Zo heeft Bovenberg (2001) onder
andere aandacht gevr aagd voor het
feit dat het vigerende en onlangs
gemoderniseerde belastingstelsel ster k
is geënt op traditionele vermogensbestanddelen als het eigen huis en
pensioenvoorzieningen. Het stelsel
heeft echter nauwelijks oog voor
menselijk kapitaal (‘earning power’) als
bij uitstek relevante factor voor de
inkomensstroom gedurende de
levenscyclus. Een van de gedragsreacties is dat mensen relatief veel
aandacht schenken aan die eer stgenoemde vermogensbestanddelen,
maar veel minder gespitst zijn op de
ontwikkeling van hun eigen menselijk
kapitaal.
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Globale oplossingsrichtingen
Bij het denken aan oplossingen lijken drie trefwoorden relevant: keuzevrijheid, employability en ‘empowerment’. Onder andere de discussie over het
combinatiescenario heeft laten zien dat al snel (en veelal overigens ten onrechte) de indruk ontstaat dat mensen in een hernieuwd keurslijf worden
geperst. Dat spoort niet met de eerder weergegeven wensen. Mensen moeten
dus zelf kunnen kiezen welke transities ze maken en wanneer. Dat neemt niet
weg dat er keuzes zijn die meer en keuzes die minder door het overheidsbeleid worden ondersteund. Overheidsbeleid kan naar zijn aard niet neutraal
zijn en gegeven de bij herhaling geformuleerde beleidsdoelstellingen is dat
ook niet het streven. Eerder heeft het beleid zich gecommitteerd aan economische zelfstandigheid en zorgzelfstandigheid c.q. zorgverantwoordelijkheid
als uitgangspunten voor het emancipatiebeleid. Deze uitgangspunten lijken
ook bij uitstek relevant voor levensloopbestendig beleid op het terrein van
werken en het sociaal stelsel. Ze geven aan dat mensen in de loop van hun
leven in staat moeten zijn bepaalde taken, respectievelijk activiteiten te combineren, waarbij het combineren geen doel op zich is, maar in dienst staat van
het volledig en volwaardig als burger in de samenleving kunnen participeren.
Daarvoor moeten regelingen en voorzieningen beschikbaar zijn (op het
terrein van verlof en kinderopvang is de afgelopen jaren al het nodige gebeurd) die mensen wel in de gelegenheid stellen, maar niet dwingen12. Bovendien moeten beschikbare regelingen en voorzieningen in voldoende mate
bekendheid genieten, zowel bij werkgevers als werknemers. Regelingen die
nu nog ontmoedigen (bijvoorbeeld om te kiezen voor zelfstandig
ondernemerschap), zouden zo moeten worden herzien dat ze niet langer
remmen, maar faciliteren en stimuleren. In economische termen geformuleerd,
gaat het daarbij om een reductie van de transactiekosten van transities.
Daarnaast zou de overheid (eventueel op een aantal terreinen samen met
sociale partners of onderdelen van de ‘civil society’) mensen in elk domein
(of ze zich nu in het domein zorg ophouden, werkloos of gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn of op de arbeidsmarkt actief) handreikingen moeten bieden om
de stap terug naar de arbeidsmarkt te maken c.q. daar een volgende stap te
maken. Het gaat er dan om dat mensen hernieuwd kunnen investeren in hun
eigen employability. Hier ligt een duidelijk verband met het levensloopgericht
beleid ten aanzien van onderwijs. Investeren in employability biedt de beste
garantie dat zo veel mogelijk mensen gedurende een zo groot mogelijk deel
van hun leven economisch zelfstandig zijn/blijven/worden. Van belang is
daarbij dat die hernieuwde investeringen een meer vanzelfsprekend karakter
krijgen dan ze nu veelal hebben.

12
Voorzieningen/diensten die bur ger s
meer vrijheid bieden bij het
combineren van wer ken en . . . . . . . . ,

Voor het behoud van employability is tevens van belang dat individuen zo
veel mogelijk een band met de arbeidsmarkt behouden (bijvoorbeeld wanneer
zij tijdelijk meer tijd aan zorgtaken moeten of wensen te besteden) of deze zo
snel mogelijk weer hervinden (in geval van ziekte of werkloosheid). Onderzoek (o.a. Groot e.a., 1988; Mertens, 1998) laat zien dat menselijk kapitaal
minder snel aan waarde inboet wanneer - bijvoorbeeld via een deeltijdbaan die band behouden blijft dan wanneer iemand, ook al is dat slechts voor
beperkte tijd, de arbeidsmarkt volledig de rug toekeert. Dit onderstreept
onder andere het belang van adequate voorzieningen op het terrein van
kinderopvang en verlof. De beschikbaarheid van kinderopvang stelt ouders in

kunnen - mits hun aard dat toelaat,
heel goed via de mar kt worden
aangeboden. Voorwaarde is dan wel
dat zo’n mar kt goed wer kt
(transparant, voldoende aanbieder s en
voldoende ver scheidenheid in het
aanbod) en de consumenten ook
daadwer kelijk in staat zijn c.q. worden
gesteld als krachtige en serieuze
mar ktpar tij te opereren.
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de gelegenheid hun participatie op de arbeidsmarkt te continueren. Vooral
voor hoger opgeleiden waarin veel is geïnvesteerd, is dat tevens in het
belang van werkgevers. Bij het af- of onderbreken van de loopbaan door
deze werknemers worden werkgevers namelijk geconfronteerd met (steeds
hogere) transactiekosten uit hoofde van werving van nieuw personeel,
vervanging, inwerken et cetera. Verlof stelt burgers in staat arbeid en zorg
op individuele basis beter te combineren en komt daarmee tegemoet aan
de hierboven gesignaleerde wens c.q. ervaren noodzaak om een deel van
de zorgtaken (bijvoorbeeld rond kinderen of zieke naasten) zelf uit te
voeren en niet aan professionele krachten over te laten (nog los van de
vraag of die ook daadwerkelijk beschikbaar zijn en tegen welke prijs).
Voor zover behoud en bevordering van employability er aan bijdraagt dat
mensen langer op de arbeidsmarkt actief zijn, snijdt het mes aan twee
kanten: de actieven dragen bij aan het economisch draagvlak en omdat zij
langer zelfstandig een inkomen verwerven, belasten zij dit draagvlak
minder. Bovendien lijken mensen die over meer en goed onderhouden
menselijk kapitaal beschikken, zich ook in de vierde fase in positieve zin
te onderscheiden van mensen waarvan het menselijk kapitaal sterk aan
waarde heeft ingeboet (zie in deze bundel de analyse Zorg, gezondheid en
levensloop).
Bij de vormgeving, maar later ook bij de uitvoering van het beleid, is van
belang expliciet aandacht te besteden aan de afstemming tussen het beleid
op de verschillende deelgebieden. De hierboven geschetste aanpak beperkt zich immers niet tot betaald werk of de sociale zekerheid, maar
betreft bijvoorbeeld ook het onderwijs of burgers die zich in het kader van
onbetaalde arbeid met mantelzorg bezig (willen) houden.

‘Level playing field’ voor verantwoordelijke burgers
Een ander punt waarmee rekening dient te worden gehouden, raakt aan
het aspect van keuzevrijheid. Vanuit het belang dat daaraan wordt gehecht, kan het een aantrekkelijke optie zijn individuele burgers zelf de
mogelijkheid te bieden uit een breed pakket díe voorzieningen te kiezen
die het beste passen bij hun situatie. Voorwaarde voor echte keuzevrijheid
is wel dat er tussen burgers onderling sprake is van een ‘level playing
field’: een regeling voor verlofsparen of ‘lenen’ van je eigen pensioenrechten veronderstelt voldoende mogelijkheden óm te sparen, respectievelijk het beschikken over voldoende pensioenopbouw13. In de huidige
situatie is aan die voorwaarden lang niet voor iedereen voldaan. Dat
beperkt - in elk geval voor de korte termijn - de mogelijkheden om langs
deze weg invulling te geven aan beleid dat meer rekening houdt met
diversiteit in levenslopen. Anderszijds kan het ook als een aansporing
worden gezien om bijvoorbeeld de verbetering van de pensioenpositie
van vrouwen, deeltijders en flexwerkers met kracht ter hand te nemen.

13
Overigens vormt de door Leijnse

Keuzevrijheid hangt nauw samen met verantwoordelijkheid. Terecht wijst
Leijnse (2001) op het feit dat in een samenleving van mondiger en steeds
beter opgeleide burgers het oorspronkelijke onderscheid dat ten grondslag
lag aan het systeem van inkomensbescherming, aan relevantie lijkt te
verliezen. In dat systeem, zoals o.a. vastgelegd in de sociale zekerheid,

(2001, p. 55) genoemde optie om
afdrachten voor de sociale zekerheid
preventief te benutten voor ver lof of
scholing een minstens zo interessante
mogelijkheid.
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wordt een onderscheid gemaakt tussen inkomensderving uit hoofde van
eigen keuzes en inkomensderving uit hoofde van ‘pech’ (ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom - ook een vorm van ‘pech’?). Die
verminderde relevantie geldt al helemaal naarmate de tijd verstrijkt en
vooral de vraag naar de terugkeer naar de arbeidsmarkt en hernieuwde
economische zelfstandigheid aan de orde is. Daar geldt steeds sterker dat
individuele burgers ook zelf verantwoordelijk zijn of zelf verantwoordelijk
mogen worden geacht. De vraag is welke consequentie dit voor de
inkomensbescherming zou moeten hebben. Leijnse vertaalt dit in een
gemengd systeem, waarin – min of meer naar analogie van het pensioensysteem zoals we dat in Nederland kennen – drie pijlers een rol spelen:
een collectief basisdeel, een op groepsniveau (bijvoorbeeld via de cao)
georganiseerd aanvullend deel en nog een extra op individuele basis
georganiseerd deel daar bovenop. De toekenningscriteria voor het collectieve basisdeel lijken echter wel weer sterk op de huidige criteria om in
aanmerking te komen voor een uitkering op basis van de WW, de Ziektewet (ZW) of de WAO. Als inkomensderving uit hoofde van allerlei soorten
vrijwillige en onvrijwillige transities moet worden beschermd, voldoet een
dergelijke opzet echter niet en is een bredere inkomensbescherming
noodzakelijk. De bij sommigen levende gedachte dat een (gedeeltelijk)
basisinkomen hier uitkomst zou bieden, moet eveneens van de hand
worden gewezen, althans voor zover een dergelijk inkomen geen enkele
prikkel kent die overgang c.q. terugkeer naar de sfeer van de betaalde
arbeid bevordert. Uitwerking van eerdere ideeën over een inkomensvoorziening in combinatie met een volksverzekering voor zorg, bieden
hier wellicht een beter aanknopingspunt (Emancipatieraad, 1996; Federatie
Nederlandse Vakbeweging (FNV), 2001). Zoals in de vorige alinea is
aangegeven, moeten mensen dan wel over de instrumenten beschikken
om zelf verantwoordelijkheid voor hun eigen reïntegratie te dragen. Voorwaarde is voorts een voldoende mate van solidariteit of - anders geformuleerd - een voldoende stevig vangnet. Mensen zijn vooral te bewegen tot
‘ondernemend’ gedrag, waarbij niet alle risico’s worden gemeden, als een
eventuele ‘val’ niet al te hard aankomt.
In samenhang met het vorige punt kan worden gewezen op in het recente
verleden gevoerde discussies over de vormgeving van regelingen rond
kinderopvang en verlof. In die discussies is - terecht - veel aandacht
besteed aan de verdeling van de kosten die aan verschillende regelingen
verbonden zijn. Twee aspecten lijken bij de vormgeving van levensloopbewust beleid rond arbeid en sociale zekerheid van belang. Het ene is dat
werkgevers qua lasten niet onevenredig zwaar worden getroffen uitsluitend op basis van de toevallige samenstelling van hun werknemersbestand
op een bepaald moment (dat is nu in bepaalde opzichten wel zo als het
gaat om de financiering van kinderopvang en verlof). Het andere is dat
voorzieningen en regelingen die individuele burgers in staat stellen meer
diversiteit in hun levensloop aan te brengen, zo min mogelijk aanleiding
zouden moeten geven tot ‘adverse selection’ door werkgevers: mensen
geen kansen bieden (bijvoorbeeld: niet aannemen, niet in aanmerking
laten komen voor een training), omdat ze mogelijk ooit (gedeeltelijk) de
overstap zullen maken naar een ander domein. Hoewel dergelijke selectie
door afzonderlijke organisaties wellicht nog als subjectief rationeel valt te
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kwalificeren, strijdt deze met de collectieve rationaliteit. Vanuit die collectieve
rationaliteit tellen immers ook de te verwachten baten van levensloopbewust
beleid. De ook door Leijnse (2001) bepleitte gedachte om niet onnodig onderscheid te maken tussen werknemers en zelfstandigen en het loskoppelen van
werknemersverzekeringen en faciliteiten van de werkgever kan vanuit dit
perspectief een aantrekkelijke optie zijn.

Beter gebruik van menselijk kapitaal
Welke zijn de aan de arbeidsmarkt gerelateerde baten als de hierboven geformuleerde oplossingsrichting wordt gekozen? Zonder volledigheid te betrachten, kunnen de volgende posten worden genoemd:
• minder verspilling van menselijk kapitaal (vooral van vijftigplussers);
• minder ‘burn out’-verschijnselen en daardoor minder instroom in de WAO;
• minder vroegtijdig uittreden uit het arbeidsproces;
• meer arbeidsaanbod en daardoor – ondanks vergrijzing – minder tekorten
op de arbeidsmarkt en minder opwaartse druk op de lonen;
• meer mobiliteit, zowel op als van/naar de arbeidsmarkt, inclusief
wisselingen tussen de positie van werknemer en die van zelfstandige en
die tussen ‘high’ en ‘low demanding jobs’;
• minder volledige loopbaanonderbrekingen.
In meer algemene termen geformuleerd, geldt dat beleid dat de behoeften
van burgers serieus neemt om over de levenscyclus meer in verschillende
leefsferen of domeinen actief te zijn en gedurende bepaalde perioden activiteiten in die verschillende domeinen te combineren, er aan bijdraagt dat
mensen het in de sfeer van de betaalde arbeid langer volhouden. Als participatie op de arbeidsmarkt geen ‘alles of niets’-zaak is, zal het aantal individuen
dat - soms noodgedwongen - voor de optie ‘niets’ kiest, kleiner worden,
waardoor de hoeveelheid menselijk kapitaal die voor de Nederlandse economie beschikbaar is een stevige impuls kan krijgen. Zowel door de afwisseling
als door gerichte activiteiten ter bevordering van de employability van mensen
blijft betaald werk langer aantrekkelijk en blijven de arbeidsproduktiviteit en
de arbeidssatisfactie van arbeidskrachten langer op peil. In feite gaat het hier
om het bevorderen van de intertemporele allocatieve efficiëntie: mensen
kunnen op meer tijdstippen van hun leven datgene doen wat aansluit bij hun
preferenties en vermogens van dat moment, met als gevolg dat hun menselijk
kapitaal gedurende een langere periode rendeert en te snelle (en in feite
overbodige) afschrijvingen op dat menselijk kapitaal worden voorkomen
(vergelijk ook Bovenberg, 2000).
Een minder statische arbeidsmarkt en minder risicomijdend gedrag bevorderen ook op korte termijn de allocatieve efficiëntie. Het doorbreekt de segregatie zowel op de arbeidsmarkt als tussen de arbeidsmarkt en andere domeinen
en bevordert daarmee de produktiviteit van individuen binnen elk van de
segmenten waarbinnen zij actief zijn.
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5

Buitenland
Buitenlandse omstandigheden en ervaringen kunnen zowel op heel globaal
als op meer detailniveau een rol spelen. De constatering dat bijvoorbeeld
Zweden niet alleen de hoogste arbeidsmarktparticipatie van vrouwen kent,
maar ook bovengemiddeld succesvol is bij het op peil houden van de
arbeidsmarktparticipatie van ouderen, verwijst naar brede aspecten van de
inrichting van de arbeidsmarkt en het sociaal stelsel. Voorzieningen in de
Bundes Republik Deutschland om door moeders aan de opvoeding van
kinderen bestede tijd ook mee te laten tellen voor pensioenopbouw (zij het
wel in het kader van een veel beperkter basispensioen dan we in Nederland
kennen) en het Franse schoolregime waarin kinderen op school warme
maaltijden krijgen aangeboden en daarmee de ouderlijke zorg aanzienlijk
ontlasten, zijn concrete voorbeelden van beleid waarnaar gekeken zou kunnen worden bij het werken aan de levensloopbestendigheid van de arbeidsmarkt en het sociaal stelsel. Voorts is op lokaal niveau in de Zwitserse hoofdstad Bern onlangs besloten tot de introductie van individuele arbeidsrekeningen voor gemeentelijk personeel. Op deze rekening worden gewerkte
uren bijgeschreven en van de rekening wordt verlof afgeboekt. Het saldo op
de rekening vormt de basis voor het toekennen van verschillende rechten aan
werknemers. Tevens zou gekeken kunnen worden naar de in een aantal
staten van de Verenigde Staten geïntroduceerde ‘Individual Development
Accounts’ (IDA’s), die wellicht een rol zouden kunnen spelen bij de (verdere)
vormgeving van het Nederlandse employabilitybeleid. Dat laatste geldt ook
voor de ‘Individual Learning Accounts’, waarmee in het Verenigd Koninkrijk
en in Zweden wordt geëxperimenteerd. Daarbij dient evenwel steeds bedacht
te worden dat afzonderlijke maatregelen en het eventuele succes daarvan niet
geïsoleerd mogen worden beschouwd van de brede context van het in verschillende landen vigerende sociaal-economisch bestel en de betekenis die de
vormgeving van de verzorgingsstaat ook heeft voor bijvoorbeeld het onderwijs, het zorgstelsel en - in ruimere zin - voor het geheel aan normen en
waarden dat daaraan gekoppeld is en daardoor gevoed wordt. Dat laatste
beïnvloedt op zich ook weer het functioneren van organisaties, waar dat deel
van de levensloop dat betrekking heeft op het aspect ‘arbeid’, toch vooral
vorm wordt gegeven.

63

II Sociaal stelsel en werken

Literatuur
Bovenberg, L. (2001), Een belaste levensloop, Economisch Statistische
Berichten: jg. 86, 23 februari, p. 171.
Demos (2001), Vrouw steeds ouder bij geboorte eerste kind, jaargang 17,
nr. 5, p. 37, Den Haag: NIDI.
Doorne-Huiskes, J. van (2001), Veranderende arbeidspatronen: naar een
balans tussen werk en privé, in: P. Ester, R. Muffels en J. Schippers (red.),
Flexibilisering, organisatie en employability, Bussum: Coutinho, pp. 75 - 94.
Duindam, V. (1997), Zorgende vaders: over mannen en ouderschap, zorg,
werk en hulpverlening, Amsterdam: Van Gennep.
Emancipatieraad (1996), Met zorg naar nieuwe zekerheid. Advies over een
geëmancipeerd inkomens- en sociale zekerheidsbeleid, Advies nr. IV/45/96,
Den Haag: Emancipatieraad.
Ester, P., R. Muffels en J. Schippers (red.) (2001), Flexibilisering, organisatie en employability, Bussum: Coutinho.
Ester, P. en Henk Vinken (2001), Een dubbel vooruitzicht. Denkbeelden en
droombeelden van arbeid, zorg en vrije tijd in de 21 e eeuw, Bussum:
Coutinho.
FNV (2001), Bewegen in zekerheid. Van bevoogding naar economische
zelfbeschikking. Opmaat voor een nieuw stelsel van sociale zekerheid,
Amsterdam: FNV.
Groot, L.F.M., J.J. Schippers en J.J. Siegers (1988). The effect of
interruptions and part-time work on women’s wage rates: a test of the
variable-intensity model, De Economist: jg. 136, no. 2, pp. 220 - 238.
Henkens, K. (1998), Older workers in transition: studies on early retirement
decisions in the Netherlands, PhD dissertatie Universiteit Utrecht.
Korte, A.W. de en J.F. Bolweg (1996), De nieuwe werknemer? Een verkenning naar veranderingen in werknemerswensen en de managementconsequenties daarvan, Assen: Van Gorcum (derde druk).
Leijnse, F. (2001), Economie van de 21 e eeuw. Het nieuwe werken, Den
Haag: Ministerie van Economische Zaken.
Liefbroer, A.C. en P.A. Dykstra (2000), Levenslopen in verandering. Een
studie naar ontwikkelingen in de levenslopen van Nederlanders geboren
tussen 1900 en 1970, Voorstudies en achtergronden V 107, Den Haag:
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
Mertens, E.H.M. (1998), Loopbaanonderbrekingen en kinderen: gevolgen
voor de beloning van vrouwen, Dissertatie Universiteit Utrecht.

65

Ministerie van Economische Zaken (2000), Ondernemerschapsmonitor,
derde aflevering, Den Haag.
Nelissen, J.H.M. e.a. (2000), Aanvullende pensioenen: toekomstige uitkeringen en emancipatie-effectrapportage, Den Haag: Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.
Olde, C. de en E. Slinkman (1999), Het glazen plafond. Een inventarisatie
van cijfers, literatuur en onderzoek m.b.t. de doorstroom van vrouwen
naar de top, Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
OSA (1999), Trendrapport Aanbod van Arbeid 1999, Tilburg: OSA.
Plantenga, J. en J.J. Schippers (2000), Verkenning van het domein arbeid,
zorg en inkomen in het kader van de meerjarennota emancipatiebeleid, in:
Van vrouwenstrijd naar vanzelfsprekendheid. Meerjarennota Emancipatiebeleid: Achtergronddeel, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Den Haag, pp. 7 - 31.
Remery, C., P.A. Dykstra, J. van Doorne-Huiskes en J.J. Schippers (2000),
En als oma nu ook een baan heeft? De toekomst van de informele kinderopvang in Nederland, NIDI-rapport no. 57, Den Haag: NIDI.
Remery, C., K. Henkens, J.J. Schippers, J. van Doorne-Huiskes en
P. Ekamper (2001), Organisaties, veroudering en management: een onderzoek onder werkgevers, NIDI-rapport no. 61, Den Haag: NIDI.
Ruijter, J. de, J. van Doorne-Huiskes en J.J. Schippers (2001), M/Vbeloningsverschillen naar beroep. Een toets van Bergmanns ‘crowding’hypothese, Mens & Maatschappij, jg. 76, nr. 2, pp. 87 - 101.
Schippers, J.J. (2001), Arbeidsmarkt- en emancipatiebeleid: de vraag naar
diversiteit, Oratie Universiteit Utrecht, Utrecht: Economisch Instituut
SCP (2000a), De kunst van het combineren, Den Haag: SCP.
SCP (2000b), Sociaal en cultureel rapport 2000, Den Haag: SCP.
SCP/CBS (2000), Emancipatiemonitor 2000, Den Haag: SCP.
Tillaart, H. van den (2001), Monitor etnisch ondernemerschap. Zelfstandig
ondernemerschap van etnische minderheden in Nederland in de periode
1990 – 2000, Nijmegen: ITS.

66

68

Deel III
Onderwijs en levensloop
Een trendanalyse

Dr. B.E. van Vucht Tijssen

69

Inhoudsopgave

Deel III
Onderwijs en levensloop

1

73

Inleiding

2

75
75
76
77
78
81

Trends in onderwijs en levensloop

85
85
86
88
91

Wensen en uitdagingen

95
95
96
97
98

Oplossingsrichtingen

101

Gesprekspartners

103

Literatuur

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3
3.1
3.2
3.3
3.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Van initieel onderwijs naar een leven-lang-leren
Moderniseringsprocessen: van ‘wie ben je’ naar ‘wat kan je’
Initieel onderwijs en transities in de eerste levensfase
Een leven-lang-leren in de kennissamenleving
Een leven-lang-leren, zelfredzaamheid en burgerschap

Algemeen
Voor het initiële onderwijs
Voor een leven-lang-leren
Opleiding, arbeidsmarktparticipatie en burgerschap

Algemeen
Voor het initiële onderwijs
Voor een leven-lang-leren
Onderwijskapitaal, arbeidsmarktparticipatie en burgerschap

71

1

Inleiding
Onderwijs beïnvloedt de levensloop op verschillende manieren. De binnenkomst in en het vertrek uit het onderwijssysteem structureren niet alleen de
levensloop, onderwijs is ook van groot belang voor de manier waarop mensen hun levensloop vorm geven en de keuzemogelijkheden die zij in hun
latere leven hebben. Hun sociaal-economische positie, hun cultuurdeelname,
hun vrijetijdsbesteding en hun belangstelling voor een leven-lang-leren,
hangen in hoge mate af van het onderwijs dat zij genoten hebben. Nu de
keuzebiografie tot culturele norm is verheven en veel mensen ook daadwerkelijk hun leven meer naar eigen inzicht in kunnen richten, wordt ook verantwoord kiezen steeds belangrijker. Daarvoor is kennis van en inzicht in de
eigen mogelijkheden, in de sociaal-economische omgeving, in de inrichting
van onze samenleving en in de belangrijkste ontwikkelingen daarin nodig.
Onderwijs zou mensen de cognitieve en culturele bagage mee moeten geven
om (goed) te kunnen kiezen.
De toenemende complexiteit van werk en samenleving vraagt bovendien
steeds meer kennis en vaardigheden van mensen. Onderwijs is niet zaligmakend, maar het kan mensen wel helpen om zich in een globaliserende en
technologiserende wereld te oriënteren. Het initiële onderwijs zou mensen
ook in dit opzicht van een stevige basisuitrusting moeten voorzien. Het zou
alles bij elkaar genomen de grondslag moeten leggen voor het verwerven van
kennis en het leren leren (learning to know), het ontwikkelen van praktische
vaardigheden en competenties (learning to do), het ontwikkelen van
burgerschapcompetenties en sociale vaardigheden (learning to live together)
en het zich eigen maken van waarden en normen (learning to be), ook in de
latere levensjaren (Delors, 1996). Dit laatste is des te belangrijker omdat het
vertrek uit het onderwijssysteem in een kenniseconomie als de onze niet meer
het einde van de leeractiviteiten betekent, maar eerder het begin van een
leven-lang-leren (SER/CSED, 2001: VNO-NCW, 2001)14.

14
Ook vanuit macro- en mesoper spectief,
is onderwijs een belangrijke steunpilaar
voor onze moderne samenleving.
Het gemiddelde scholingsniveau van de
deelnemers aan het arbeidsproces
bepaalt mede de kwaliteit van onze
kenniseconomie, de concurrentiepositie
van Neder land in en buiten Europa en
de kwaliteit van onze samenleving als
geheel.
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2

Trends in onderwijs en levensloop

2.1

Van initieel onderwijs naar een leven-lang-leren
Onderwijs wordt naast arbeid, zorg en vrije tijd een steeds belangrijker onderdeel
van de volwassen levensfase15. In de komende decennia zullen Nederlanders na
het verlaten van het initiële onderwijs tot op steeds hogere leeftijd periodiek
verder willen leren om hun kapitaal aan kennis, competenties en vaardigheden te
vergroten en zo hun persoonlijke ontwikkeling, hun arbeidsmarktpositie en hun
zelfredzaamheid in elke levensfase te optimaliseren.
De 20e eeuw kent een enorme progressie in opleidingsduur en opleidingsniveau.
De gemiddelde leeftijd waarop mensen het onderwijssysteem verlaten, wordt
steeds hoger. Mannen geboren tussen 1961 en 1970 verlaten het voltijds onderwijs
gemiddeld pas na hun twintigste, ruim zeven jaar later dan de mannen geboren
vóór 1910. Vrouwen verlaten het onderwijs iets eerder dan mannen, maar ook
voor hen geldt dat zij zeven jaar langer onderwijs volgen dan vrouwen geboren
vóór 1910. Gemeten naar de kwalificaties waarmee men het onderwijs verlaat,
neemt ook het bereikte opleidingsniveau toe. Van de tussen 1903 en 1910 geboren mannen had bijna de helft niet meer dan lagere school. Onder de cohorten
na 1950 komt de opleiding op hoger middelbaar niveau (HAVO, VWO, MBO) het
meeste voor. Dat wil niet zeggen dat iedereen nu langer in het onderwijs blijft en
deze diploma’s haalt. Sommigen verlaten het onderwijs voordat het zover is, maar
anderen blijven veel langer in het systeem en halen hogere diploma’s. Bij de
cohorten na 1950 bestaat er dan ook een grotere spreiding in de leeftijd waarop
men het onderwijs verlaat dan bij eerdere cohorten.
Vrouwen uit de jongere cohorten hebben bovendien de forse onderwijsachterstand
die zij lang ten opzichte van mannen hadden, vrijwel ingehaald. Terwijl maar 30
procent van de vrouwen geboren tussen 1901 en 1910 na de lagere school een
(korte) opleiding volgde, tegen 50 procent van de mannen, bereiken vrouwen uit
de jongere cohorten vrijwel een zelfde opleidingsniveau als mannen.
Genoemde trends lijken zich ook bij allochtone Nederlanders af te tekenen.
Ook hun gemiddelde opleidingsniveau stijgt en ook hun kwalificatieniveau
wordt hoger (Tesser, 1999/2001 en Dagevos, 2001)16. Chinese en Vietnamese
Nederlanders liggen zelfs iets voor op autochtone Nederlanders. Surinamers
en Antillianen/Arubanen vormen een tussencategorie en halen hun onderwijsachterstand snel in. In 1998 is de onderwijsdeelname van 15 - 19-jarige autochtonen en allochtonen nog vrijwel gelijk (tussen de 80 en de 90 procent).
In de categorie 20 - 24-jarigen is het aandeel van de autochtone onderwijsdeelnemers minstens twee keer zo hoog is als dat van allochtone. Toch
stroomt een hoopgevend deel van de allochtone jongeren door naar het
hoger onderwijs (Tesser, 1999, p. 185). Van de 15 - 24-jarige Turkse,
Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders die nog deelnemen aan het onderwijs, is tussen 15 en 20 procent te vinden in een instelling voor HBO of WO.
Alleen blijft de deelname aan het WO nog achter bij die aan het HBO. Ten
opzichte van de eerste en de tussengeneraties, hebben ook Turkse en
Marokkaanse Nederlanders een grote sprong gemaakt. Tegelijk is de zogenaamde odds-ratio17 voor jongeren die zonder of met een lage startkwalificatie, bijvoorbeeld MBO 2 of 3, het onderwijssysteem verlaten, voor
Antilliaanse, Marokkaanse en Turkse jongeren ongunstiger dan voor autochtone. Turkse en Marokkaanse meisjes verlaten overigens gemiddeld iets later
het onderwijssysteem, met een iets hogere kwalificatie, dan de jongens18.

15
Onderwijs zou dan ook als afzonder lijk
element aan de transitiedriehoek van
Schipper s toegevoegd kunnen worden
(zie analyse Sociaal stelsel en werken in
deze bundel).
16
In de gesprekken die ik heb gevoerd
o.a. met ver tegenwoordiger s van
minderhedenorganisaties werden
ontwikkelingen gesignaleerd die deze
trend enigszins door kr uisen. 1) In het
kader van gezinsvorming komen
regelmatig vrouwen met een heel laag
opleidingsniveau naar Neder land om
te trouwen. 2) Het opleidingsniveau
van vluchtelingen die nu ons land
binnenkomen is gemiddeld lager dan
dat van eerdere stromen. Ook dat van
recent naar Neder land gekomen
Antillianen en Ar ubanen is lager dan
dat van eerdere gener aties
(Rappor tage Minderheden 2001).
17
Het percentage van de deelpopulatie
in ver gelijking tot dat van de andere
deelpopulaties.
18
Een hoog percentage vrouwen heeft
overigens niet meer dan primair
onderwijs, maar tegelijk dr ingt ook een
verrassend hoog aantal Tur kse en
Marokkaanse vrouwen tot het hoger
onderwijs door.
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Figuur 1
Opleidingsniveau (schoolgaanden en niet-schoolgaanden), naar leeftijd, geslacht en
etnische groep (1998)

Bron : Tesser e.a., 1999; Dagevos, 2001.

2.2

Moderniseringsprocessen: van ‘wie ben je’ naar ‘wat kan je’
Waarom verlaten jongeren steeds later het onderwijssysteem en besteden zij
een steeds groter deel van hun leven aan het behalen van een zo hoog mogelijke kwalificatie? Een belangrijke factor is de voortgaande modernisering van
de samenleving. Kenmerkend voor dit proces is de gelijktijdige rationalisering
van de economie en van het bestuur van de samenleving (Weber, 1926). Dit
leidt ertoe dat economie en bestuur steeds kennisintensiever worden en dat
professionaliteit, intelligentie en talent, sociale en culturele competenties,
employability, doorzettingsvermogen en motivatie voor veel, zo niet voor de
meeste beroepen belangrijker worden dan de van de ouders overgeërfde
status. Het eind van dit proces is nog niet in zicht. Naarmate de Nederlandse
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economie zich verder ontwikkelt in de richting van een diensteneconomie,
zullen deze kwaliteiten een nog grotere rol gaan spelen. Voor de verwerving
en het behoud van inkomen en status betekent dit dat intellectueel kapitaal
belangrijker wordt dan het sociale kapitaal dat men van huis uit mee krijgt19.
Mensen zullen dan ook blijven streven naar steeds hogere kwalificaties. Vanuit
de jongeren zelf gezien heeft de groei van de onderwijsdeelname en de toename
van het niveau van de behaalde diploma’s dan ook te maken met de betekenis
die de gevolgde opleiding heeft voor de kansen op de arbeidsmarkt en de latere
loopbaan enerzijds en met hun ambities en percepties op dit gebied anderzijds
(SCP, 1998). Dat ook meisjes in toenemende mate hun intrede op de arbeidsmarkt
doen, versterkt dit proces alleen maar. We zouden in dit verband kunnen spreken
van een derde onderwijsrevolutie (Van Vucht Tijssen, 1989)20.
Figuur 2
Ramingen studentenaantallen 1970 tot 2010

CBS (historische gegevens); SCP (raming 2000 – 2010).

Met deze rationalisering van economie, bestuur en dienstverlening gaat ook
een overgang van een particularistisch naar een universalistisch waardepatroon gepaard, waarin gelijke rechten, gelijke behandeling en gelijke kansen van mensen centraal staan. Dit gelijkheidsdenken bevordert de
toegankelijkheid van het onderwijssysteem en daarmee indirect ook de
onderwijsdeelname (De Graaf en Luijkx, 1995; p. 14).

19
Dit wordt ook wel de verschuiving van
‘ascription naar achievement’ genoemd,
zie P.M. de Graaf & R. Luijkx ‘Paden
naar succes: geboor te of diploma’s?’ in:

2.3

Initieel onderwijs en transities in de eerste levensfase

J. Dronkers & W.Ultee Verschuivende
ongelijkheid in Nederland. Sociale

De verblijfsduur in het onderwijs wordt niet alleen langer omdat leerlingen
langer in het onderwijssysteem blijven, maar ook omdat zij steeds vroeger hun
intrede doen. Recent is voorgesteld om de leerplichtige leeftijd weer met een
jaar te verlagen. De peuterfase waarin spelen de voornaamste vorm van leren
is, gaat daarmee een jaar eerder over in een fase waarin leren steeds belangrijker wordt. Vooral voor het schoolsucces van kinderen uit milieus waarin

gelaagdheid en mobiliteit, pp. 31 - 44.
20
De eer ste twee waren de massale
toestroom naar het primair en daar na
naar het secundair onderwijs in de
19e en 20e eeuw.
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ouders hun kinderen weinig taal- en rekenvaardigheden kunnen meegeven, is dit
van belang. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen van Turkse en Marokkaanse ouders die zelf een laag opleidingsniveau hebben, met een taal- en rekenachterstand van ongeveer twee jaar het basisonderwijs inkomen en dat deze
achterstand hen hun hele onderwijsloopbaan blijft achtervolgen. Als deze kinderen eerder aan het basisonderwijs kunnen deelnemen, geeft hen dat een betere
start (Tesser e.a., 1999). Hetzelfde geldt voor kinderen uit autochtone milieus met
een laag opleidingsniveau. En als 65 procent van de vrouwen ook inderdaad
werkt, zoals de overheid nastreeft21, en moeders minder tijd kunnen investeren in
hun kinderen, kan deze verlaging op termijn ook op het ontwikkelingsniveau van
kinderen van hoog opgeleiden een positieve invloed hebben.

Een nieuwe levensfase: de nieuwe jongvolwassenheid
Het lijkt er op dat er vanaf de jaren zeventig in de samenleving in den brede
een nieuwe fase tussen adolescentie en volwassenheid ontstaat: de zogenaamde
nieuwe jongvolwassenheid (Du Bois-Reymond, 1998; p. 189. Zie ook de integrale analyse van Evenhuis Levensloopbewust beleid in de steigers in deze bundel), waarin de kenmerken van adolescentie en volwassenheid door elkaar
lopen. In deze nieuw fase blijven jongeren onderwijs volgen, maar leven al
zelfstandig en gaan relaties aan die ooit voorbehouden waren aan volwassenen.
Andere facetten van de volwassenheid zoals kinderen krijgen, stellen zij echter
steeds langer uit. Vaak bewegen deze jongvolwassenen zich ook op de arbeidsmarkt, maar zonder een definitieve beroepskeuze gemaakt te hebben.
Het vertrek uit het onderwijssysteem en de binnenkomst op de arbeidsmarkt
vallen niet meer zo nadrukkelijk samen als in het verleden het geval was.
Terwijl zij nog volledig in het onderwijssysteem zitten, gaan steeds meer jongeren
tegenwoordig de arbeidsmarkt op. Studenten en scholieren hadden ook in de
decennia daarvoor wel bijbaantjes, maar in de jaren negentig neemt hun aantal fors
toe tot bijna 60 procent. In kringen van beleidsmakers en bestuurders werd aanvankelijk gedacht dat dit een tijdelijke ontwikkeling zou zijn. Met een goed systeem
van studiefinanciering zou daar weer een eind aan komen. Maar ook in een meer
gunstige economische situatie, blijken Nederlandse jongeren niet graag te lenen.
Terwijl zij als scholier nog werken om iets bij te verdienen, doen zij dat daarna om
tijdens de studie de kosten van hun levensonderhoud te betalen en te voorkomen
dat zij een studieschuld opbouwen die hen later in hun financiële mogelijkheden,
bijvoorbeeld om een huis te kopen en kinderen te krijgen, beperkt.
Dringt aan de ene kant de wereld van het werk al door in het onderwijs, aan
de andere kant houdt onderwijs niet meer op bij het verlaten van het
onderwijssysteem. Velen, waaronder ook hoog opgeleiden zoals accountants,
consultants, juristen en ICT-ers, krijgen bij de eerste werkgever nog enige tijd
een in-company-training. Daarnaast besteedt een toenemend aantal bedrijven
ook daarna in het kader van hun personeelsbeleid aandacht aan scholing
training en vorming van hun (jonge) medewerkers (Thijssen, 2001).

2.4

Een leven-lang-leren in de kennissamenleving
Dat je door onderwijs in het leven vooruit kan komen, wisten ook de tussen
1903 en 1910 geboren mannen en vrouwen al. Ook in de eerste helft van de
vorige eeuw waren er veel mensen die in de avonduren bij leerden. Net als

21
Zie Meerjarenbeleidsplan emancipatie,
Kamerstukken II, 2000-2001, 27061, nr. 3.
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veel Turkse en Marokkaanse Nederlanders nu, deden zij dat vooral uit economische motieven zoals het streven om met extra diploma’s hogerop te komen.
Van een economie waarin een leven-lang-leren eerder een vereiste dan eigen
keuze is, was echter nog geen sprake.
Met de opkomst van de kenniseconomie komt daarin verandering. In het
kielzog van het moderniseringsproces hebben theoretische en vakspecifieke
kennis in onze samenleving een hoge status gekregen en tellen vooral cognitieve vaardigheden zwaar. Werkgevers en werknemers benadrukken in toenemende mate het belang van het vaktechnische, het specialistische en het
bedrijfsspecifieke als dimensies van een direct beroepsgerichte inzetbaarheid.
Tegelijk worden ook niet vakgebonden, interdisciplinaire en bedrijfsoverstijgende competenties steeds belangrijker22. Factoren zoals de opkomst van
de zakelijke dienstverlening met haar professionele organisaties en de nieuwe
ICT-bedrijven met hun platte informele organisatie, maar ook het wegsnijden
van organisatielagen in de rest van het bedrijfsleven en de groei van het
midden- en kleinbedrijf, zorgen ervoor dat deze competenties snel aan belang
winnen (Den Boer en Hovels, 1999; Winsemius e.a., 2001; SER/CSED, 2001).
Werkgevers en werknemers zijn het er over eens dat het gebruik van de
nieuwe informatietechnologieën in administraties en in communicatie, de
toepassing van nieuwe medische technologieën in de zorg, het hanteren van
geavanceerde apparatuur in ambachtelijke beroepen zoals timmerman en
vergelijkbare ontwikkelingen in andere beroepen, het werk van mensen de
afgelopen jaren grondig heeft veranderd. Ook maatschappelijke ontwikkelingen zoals de toenemende aandacht voor arbeidsomstandigheden en milieuzorg, of de veranderende regelgeving door de overheid, bijvoorbeeld de
invoering van een nieuw burgerlijk wetboek of het nieuwe belastingssysteem,
noodzaken mensen om bij te scholen (Den Boer en Hovels, 1999; Maassen
van den Brink, 2001). Omdat deze ontwikkelingen ook de komende jaren
verder door zullen zetten, vraagt dat van mensen dat zij hun kennis en competenties op peil houden en uitbreiden. Werkgevers en werknemers zijn het
dan ook eens over de noodzaak van postinitieel leren23.
Bezien vanuit het individu zelf en haar/zijn levensloop is de deelname aan
verdere leeractiviteiten nodig om het eigen kapitaal aan kennis, competenties
en vaardigheden op peil te houden en daarmee de eigen keuzemogelijkheden
in de levensloop en de kans op verbetering van de eigen maatschappelijke
positie te vergroten (Maassen van den Brink, 2001)24.
Het idee dat iedereen in de moderne samenleving ook na haar/zijn vertrek uit
het schoolsysteem door moet blijven leren, is niet meer uit onze samenleving
weg te denken. Nederlanders zijn zich dat goed bewust en waarderen deze
trend positief (Ester en Vinken, 2001; pp. 32 - 33). Ruim driekwart van de
Nederlanders onderschrijft dat het in zijn algemeenheid van belang is om te
blijven leren. Meer dan de helft verwacht daarvan een bijdrage aan de verbetering van het beroepsleven en bijna twee vijfde aan de verbetering van het
persoonlijke leven (idem p. 26)25. Voor velen liggen deze motieven overigens
in elkaars verlengde.

22
De top tien bestaat uit: het kunnen
omgaan met werkdruk, het kunnen
gebruiken van ICT, klantgerichtheid,
kwaliteitsbewustzijn, verantwoordelijkheid
kunnen dragen, probleemoplossend
vermogen, het kunnen coachen van
anderen, veiligheid- en milieubewustzijn
en kostenbewustzijn. Daarnaast staan ook
leer vermogen en flexibiliteit hoog
genoteerd (Den Boer en Hovels, 1999).
23
In de liter atuur worden hier voor door
elkaar begr ippen gebr uikt als volwasseneneducatie, postinitiële opleidingen
en leer activiteiten buiten het formele
dagonderwijs.
24
De dataverzameling over de deelname
van volwassenen aan leeractiviteiten en
de effecten schiet nog tekor t. De
registratie door het CBS is bijvoorbeeld
verre van volledig en ook al doet het
CBS op dit moment weer onderzoek
naar bedrijfsopleidingen, het vorige
dateer t van 1993 (Roes en Herweijer,
2001; p. 21). Ook het wetenschappelijk
onderzoek op dit gebied is minder
omvangrijk dan dat over het initiële
onderwijs. Maassen van den Brink,
Thijssen, Kessels en Grip ontwikkelen op
dit moment onderzoekprogramma’s die
iets van dit gat kunnen dichten. Toch valt
er, uitgaande van de beschikbare cijfers
en het gegeven dat de eerder gesignaleerde moderniseringsprocessen zich ook
de komende decennia zullen doorzetten,
wel iets te zeggen over de aard en de
richting van trends in de komende jaren.
25
Uit het CINOP-onderzoek komen

Deelname aan beroepsgerichte en vormende opleidingen

soor tgelijke percentages ( Doets: De
ontwikkeling van volwasseneneducatie

De deelname aan leeractiviteiten na het verlaten van het onderwijssysteem
groeit intussen gestadig. Tussen 1979 en 1999 gaat het percentage deelnemers
van 25 jaar en ouder aan postinitiële leeractiviteiten omhoog van 22 procent

in het per spectief van een leven-langleren in: Cultureel-sociale dimensie van
een leven lang leren.)
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naar 37 procent, zoals tabel 1 laat zien. In het cursusjaar 2000 volgt ruim een
derde van de volwassenen één of meer cursussen. Maar ondanks het belang
dat Nederlanders aan het volgen van beroepsgerichte cursussen hechten, en
ondanks de nadruk die werkgevers leggen op het belang daarvan voor de
flexibiliteit en inzetbaarheid van hun werknemers, volgt lang niet iedereen
een beroepsgerichte opleiding 26.
Tabel 1
Deelname van de bevolking van 25 jaar en ouder aan volwasseneneducatie, 1979 en
1999 (in procenten van de bevolking)

Allen
Mannen
Vrouwen

Beroepsgerichte
opleidingen
1979
1999
6
21

Vormende
opleidingen
1979
1999
18
21

Totaal
volwasseneneducatie
1979
1999
22
37

9
3

27
16

14
21

18
25

21
23

38
36

25 - 44 jaar
45 - 64 jaar
65 jaar en ouder

11
2
1

34
15
1

23
15
7

24
21
16

32
17
8

48
32
16

Werkenden
Werklozen en arbeidsongeschikten
Overig

11
3
2

34
8
3

19
15
17

23
21
19

27
17
18

47
26
21

Daaronder vallen deeltijd LBO, MBO,

Basisniveau
VBO/mavo
havo/vwo/mbo
hbo/WO

1
5
14
14

5
14
30
37

10
18
26
28

12
18
25
32

11
21
36
38

16
29
46
57

beroepsonderwijs en mondeling onder-

Bron: Van Wieringen, 2001.

26
HBO en WO, Open Universiteit, Scholing
werklozen, bedrijfsopleidingen, schriftelijk
wijs administratief/handel.
27
Het aanbod van niet direct
beroepsgerichte opleidingen en
cursussen voor volwassenen bestrijkt

Eind jaren zeventig waren het vooral middelbaar en hoog opgeleide, voltijd
werkende mannen tussen de 25 en 44 jaar die een beroepsgerichte opleiding
volgden. Tussen 1979 en 1999 steeg het percentage deelnemers aan beroepsgerichte opleidingen van 9 procent naar 21 procent en zijn ook vrouwen,
ouderen, niet werkenden en lager opgeleiden in grotere getale daaraan deel
gaan nemen. Alleen steeg de deelname van voltijd werkende mannen nog
harder. Wat gechargeerd neergezet, is het dominante profiel van de huidige
deelnemer aan beroepsgerichte opleidingen nog steeds: een autochtone, hoog
opgeleide man in de leeftijdscategorie tussen de 25 en de 44 jaar met een
hogere (voltijds-)functie in een groot bedrijf (zie ook Maassen van den Brink,
2001).

een breed terrein van VAVO
(voor tgezet algemeen volwassenen
onderwijs) via kunstzinnige vorming,
mondeling onderwijs (persoonlijke en
maatschappelijke vorming), schriftelijk
onderwijs (talen, algemene ontwikkeling,
hobby), Teleac, ICT cursussen en
cursussen op het gebied van medische
en huishoudelijke dienstver lening tot
HOVO (hoger onderwijs voor ouderen).
28
Deze dip heeft vermoedelijk te maken

De voor de levensloop zo belangrijke keuzeruimte en zelfredzaamheid kunnen behalve door beroepsgerichte cursussen ook vergroot worden door op
vorming gerichte leeractiviteiten van mensen. Ook daarin verwerven zij kennis en competenties die weer voor andere gebieden relevant kunnen zijn. En
wat minstens zo belangrijk is: zij houden op deze manier belangstelling voor
leren. Niet voor niets geven veel Nederlanders die algemeen vormende opleidingen volgen, aan dat zij er ook voor hun beroep iets van verwachten.
De groei in deelname in de algemeen vormende sector27 is minder spectaculair dan in de beroepsgerichte, maar zet, na een kleine dip in het begin van
de jaren negentig, gestadig door28. Het profiel van de gemiddelde deelnemer

met de verminderde belangstelling voor
het VAVO vanwege de toename van het
opleidingsniveau van autochtone
vrouwen te maken. Er is bij deze
categorie geen grote inhaalvraag meer .
De laatste jaren dienen zich echter
nieuwe doelgroepen aan, zoals Turkse en
Marokkaanse vrouwen en Turkse en
Marokkaanse mannen van de tweede
generatie die voor tijdig het onderwijs
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is minder uitgesproken dat van de deelnemers aan de beroepsgerichte leeractiviteiten. Vrouwen nemen iets meer deel dan mannen, werkenden en nietwerkenden nemen in gelijke mate deel en hoger opgeleiden wat meer dan
lager opgeleiden. Het percentage oudere deelnemers aan vormend onderwijs
(zowel tussen de 44 en de 65 als boven de 65 jaar), stijgt de laatste jaren.
Deze ouderen volgen overigens vooral onderwijs omdat zij belangstelling
hebben voor een onderwerp en nauwelijks omdat zij daar nog iets van verwachten voor hun beroep (Rapportage Ouderen, 2001). Er is in de afgelopen
tien jaar zelfs een nieuw cursusaanbod voor ouderen bijgekomen: het Hoger
Onderwijs Voor Ouderen. Je zou dat algemeen vormend onderwijs voor
middelbaar en hoog opgeleiden kunnen noemen. Daarnaast neemt een toenemend aantal ouderen deel aan cursussen op ICT-gebied. Ouderen zijn steeds
hoger opgeleid en omdat zij het boeiend vinden om iets nieuws te leren, is te
verwachten dat de belangstelling voor dit soort activiteiten groeit.
De meeste deelnemers aan vormende activiteiten volgen vooral cursussen op
het gebied van hun hobby (40 procent). Maar al op de tweede plaats komen
cursussen op het gebied van ICT (16 procent). Daarna volgen taalcursussen
(15 procent) en cursussen op het gebied van kunst, wetenschap en cultuur (8
procent) (Doets, 2001).

2.5

Een leven-lang-leren, zelfredzaamheid en burgerschap
Niet alleen het werk maar ook de samenleving wordt steeds kennisintensiever
en complexer. Ook in het gewone leven krijgen burgers te maken met allerlei
nieuwe technieken, zoals geldautomaten, automatische telefoonbeantwoorders,
internet en computers. En maatregelen op het gebied van milieuzorg, in het
belastingsysteem, in het sociale stelsel of in de wetgeving raken ook het leven
van burgers direct. Bovendien worden burgers onder meer via de invoering van
de Euro en de doorwerking van Europese regelgeving in ons eigen land geconfronteerd met het proces van Europese integratie. Op andere gebieden vinden
globalisering en internationalisering eveneens hun neerslag in het dagelijkse
leven van mensen. In het kader van hun eigen levensloop en die van hun
kinderen moeten mensen verder steeds weer keuzes maken bijvoorbeeld met
betrekking tot het te volgen onderwijs. Het is duidelijk dat deze ontwikkelingen
van burgers nieuwe competenties vragen.
Even belangrijk voor de levensloop zijn de competenties die een democratische
samenleving en haar ‘civic culture’ van burgers verlangt. Om de burgerschapsrechten die onze samenleving biedt en de daarbij horende verantwoordelijkheden
vorm te kunnen geven, heeft elke gewone burger, niet werkend of werkend, oud
of jong, vrouw of man, allochtoon of autochtoon, behoefte aan inzicht in die
rechten en verantwoordelijkheden en wat daar in de loop van de jaren in verandert. Zij/hij moet daar ook actief mee om kunnen gaan, moet weten bij wie je
waarvoor moet zijn, moet een vracht aan papieren kunnen lezen en invullen,
moet politieke keuzes kunnen maken en moet kunnen deelnemen aan maatschappelijke discussies. En ook participatie in plaatselijke democratische organen,
vrijwilligersorganisaties of besturen van verenigingen of scholen vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Voor een optimalisering van zelfredzaamheid van
mensen gedurende de hele levensloop en van hun participatie als burger in het
maatschappelijk leven is het verwerven van de daarvoor nodige bagage aan
competenties, waarden en normen daarom van groot belang (Delors, 1996).
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Speciale risico- en doelgroepen
Nu er nauwelijks meer een relatie is tussen sociale klasse en geslacht enerzijds
en de duur en het niveau van de opleiding anderzijds, lijkt het ideaal van
gelijke onderwijskansen vrijwel verwezenlijkt (Leune, 2000). Maar ook in een
samenleving waarin onderwijs voor vrijwel iedereen toegankelijk is, dreigen
sommigen en met name diegenen met een te klein onderwijskapitaal, uitgesloten te raken. Onder die categorie vallen om te beginnen jongeren die het
initiële onderwijs verlaten zonder startkwalificatie. Dat zijn er ieder jaar ruim
30.000. Zij vormen een van de grootste knelpunten voor onze samenleving
(zie ook SER/CSED, 2001). Zij zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt en lopen
een groter risico dan hoger opgeleiden om werkloos te worden. Hun keuze
mondt meestal uit in een wisseltraject van flexibel werken waarin perioden
van tijdelijk werk afgewisseld worden met perioden van werkloosheid. Een
aantal van deze vroegtijdige schoolverlaters probeert later alsnog om een
startkwalificatie te behalen of het kwalificatieniveau te verhogen (CBS, 2001),
maar vaker hebben zij gekozen voor een scherpe en vroege overgang van
leren naar werken en ook naar gezinsverantwoordelijkheid. Het volgen van
onderwijs hoort dan niet meer tot de opties. De categorie voor- en vroegtijdige schoolverlaters bestaat voor het grootste deel uit autochtone jongeren
(Winsemius e.a., 2001) en niet alleen uit de lagere milieus. Toch geven de
cijfers voor allochtonen nog meer aanleiding tot zorg dan die voor autochtonen. Hoewel zij een betrekkelijk gering deel van het totaal vormen, is hun
aantal afgezet tegen de omvang van de eigen groep (odds ratio) hoger dan bij
autochtonen. Turkse en Marokkaanse Nederlanders vormen de grootste
risicogroep. Opnieuw scoren meisjes iets beter dan jongens (Tesser e.a., 999/
2001; Dagevos, 2001).
Ook zij die met niet meer dan een startkwalificatie uit het onderwijssysteem
vertrekken, zijn kwetsbaar. Het rendement van deze kwalificaties voor de
verdere levensloop is betrekkelijk gering. In de loopbaan is nauwelijks ontwikkeling en in tijden van economische krimp worden zij als eersten met
ontslag bedreigd (Winsemius e.a., 2001; SER, 2001).
Onder de laagopgeleiden bevindt zich ook een relatief hoog percentage
Turkse en Marokkaanse Nederlanders in de categorie van 25 - 39 jaar die vaak
zelfs moeite hebben met het behoorlijk spreken en lezen van de Nederlandse
taal (zie figuur 1). In het kader van de gezinsvorming komen bovendien ieder
jaar weer vrouwen naar Nederland die niet alleen moeten inburgeren, maar
die in het land van herkomst nauwelijks een primaire opleiding hebben
genoten. Hun levensloop volgt nog in belangrijke mate de lijnen van de
Nederlandse standaardbiografie uit de jaren vijftig. Dat maakt hen echter op
den duur bijzonder kwetsbaar. De kans dat zij in de latere levensfasen sociaal
geïsoleerd raken omdat zij geen Nederlands kunnen spreken, lezen en schrijven, is niet denkbeeldig.
Verder horen ook ouderen die zelf nog weinig onderwijs genoten hebben, tot
de categorie met een te gering onderwijskapitaal. Het gaat om te beginnen
om autochtone Nederlanders boven de 65 jaar en tussen 45 en 65 jaar.
Omdat zij in de loop van hun leven over het algemeen een betrekkelijk laag
kwalificatieniveau bereikten, is bij een niet te verwaarlozen deel van de
ouderen sprake van functionele ongeletterdheid. Het begrijpen en omgaan
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met teksten en rekentaken blijft de komende jaren voor hen problemen
opleveren. Hun deelname aan cursussen basiseducatie, die dat zouden kunnen verhelpen, is echter niet groot. Slechts 17 procent van de cursisten is 50
jaar of ouder (Rapportage Ouderen, 2001; pp. 17 - 22).
Ook onder allochtone ouderen tussen 39 en 64 jaar bevindt zich een hoog
percentage functioneel analfabeten. Zij hebben in het land van herkomst niet
veel meer dan primair onderwijs genoten en, eenmaal in Nederland, geen
kans gezien om fatsoenlijk Nederlands te leren spreken, lezen en schrijven.
Vrouwen zijn in deze categorie oververtegenwoordigd29.
Figuur 3
Niveau van functionele geletterdheid in 1995 in procenten van jongere (16 - 49 jaar) en
oudere volwassenen (50 - 74 jaar)

Bron: Rapportage Ouderen, 2001.

Daar komt nog bij dat mensen met een klein onderwijskapitaal ook op het
gebied van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën achterop
dreigen te raken. Een aanwijzing daarvoor is dat mensen met een lagere of
een lager voortgezette opleiding, 65-plussers, werklozen en mensen met een
inkomen beneden de fl. 2500,- veel minder vaak een computer en de bijbehorende randapparatuur hebben (Van Dijk, De Haan en Verweij, 2000).
Naast degenen met een te klein onderwijskapitaal verdienen ook degenen die
de overheid de komende jaren meer bij de arbeidsmarkt wil betrekken, extra
aandacht30. Op dit moment werkt nog 25 procent van de mensen boven de 55
jaar. De opbouw van de bevolkingspyramide in Nederland, de daaruit voortvloeiende kosten van de pensioenvoorzieningen en de huidige krapte op de
arbeidsmarkt leiden er toe dat 55-plussers in de toekomst langer door zullen
(moeten) werken. Omdat de gemiddelde leeftijd van mensen steeds hoger
wordt en zij langer gezond blijven, hoort dat ook tot de mogelijkheden. Het
kabinet streeft naar een verhoging van de arbeidsparticipatie van ouderen
boven de 55 jaar van 25 procent naar 50 procent in 2030. Een leeftijdsbewust
personeelsbeleid, mede gericht op het actueel houden van de kennis en
competenties van ouderen, is daarvoor onmisbaar (SER, 1999)31.

29
Figuur 3 laat zien dat zich ook in de
leeftijdscategorie van 16 - 49 jaar een
niet te verwaarlozen percentage
functioneel analfabeten bevindt. Alhoewel
zij zich in het dagelijks leven wellicht zo
goed en zo kwaad als het gaat en met
hulp van anderen redden, missen zij de
fundamentele vaardigheden om aan
leeractiviteiten deel te nemen.
30
Deze categorieën over lappen elkaar

Mensen verwerven hun kapitaal aan kennis en competenties niet alleen in het
onderwijssysteem maar, zeker in de volwassen fase, ook via hun werk- en
zorgtaken en hun buitenschoolse leeractiviteiten. Een categorie die tegen deze
achtergrond speciale aandacht vraagt, wordt gevormd door de niet-werken-

overigens gedeeltelijk.
31
De tweede component is een selectief
uitstroombeleid.

83

den. In de volwassen levensfase blijven de kennis en competenties van mensen voor een belangrijk deel actueel omdat ontwikkelingen in hun beroep
hen stimuleren om deze verder te ontwikkelen en waar nodig via cursussen
bij te spijkeren. Zo leren veel werkenden bijvoorbeeld via hun werk om
gebruik te maken van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën.
Wanneer mensen uit de categorie niet-werkenden weer de arbeidsmarkt op
gaan, hebben zij daarom een extra scholingsbehoefte. Tegelijkertijd hebben
ook zij in hun dagelijks leven vaak waardevolle competenties ontwikkeld (de
zogenaamde elders verworven competenties of EVC’s), die van belang kunnen
zijn voor de toekomstige werkkring. Een categorie waarvoor dit in het bijzonder geldt, zijn herintredende vrouwen. Een van de hoofddoelstellingen van dit
kabinet is een toename van de arbeidsdeelname van vrouwen tot 65 procent
in 2010. Het Centraal Plan Bureau verwacht dat in 2010 - bij ongewijzigd
beleid - de arbeidsdeelname stijgt naar 56 procent. Additioneel beleid moet
dus zorgen voor een extra toename met 9 procentpunt. Dat beleid richt zich
vooral op het stimuleren van herintreden. Her- en bijscholing is hierbij een
belangrijk punt van aandacht. Andere niet-werkenden die in staat moeten
worden gesteld of zelfs uitgedaagd moeten worden om hun kapitaal aan
kennis en competenties te vergroten, zijn werklozen en WAO-ers.
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3

Wensen en uitdagingen

3.1

Algemeen
Wat zien mensen als een optimaal onderwijskapitaal voor hun verdere levensloop? Jongeren zowel in het beroepsonderwijs als in het algemeen voorbereidend onderwijs, zouden meer competenties in hun curriculum willen (SMO,
1999; Elbers e.a., 1997). Zeker nu zij er al vroeg baantjes bij hebben, vinden
zij hun onderwijs te eenzijdig gericht op kennisverwerving.
Ook in het onderwijsveld en bij werkgevers leven deze ideeën. In de praktijk
van het onderwijs en ook in de opleiding en nascholing van docenten wordt
er echter nog weinig mee gedaan. Het onderwijs is vooral kennisgedreven en
veel docenten zijn amper in aanraking gekomen met de hedendaagse beroepspraktijk buiten het onderwijs, laat staan dat zij weten wat er naast theoretische en vakspecifieke kennis aan verdere competenties nodig is32.
Deze toenemende behoefte om ook in het onderwijs aandacht te besteden
aan andere dan cognitieve competenties, schept tegelijk een dilemma. Werkgevers stellen namelijk dat dit niet ten koste van de vakspecifieke kennis mag
gaan. Illustratief voor dit dilemma is de discussie tussen de Raad voor het
Beroepsonderwijs en de volwassenen educatie (BVE-raad) en het COLO33 over de
kwalificatiestructuur in het MBO. Terwijl de BVE-raad in zijn evaluatie van de Wet
Educatie Beroepsonderwijs ervoor pleit om de leerlingen een breed onderwijskapitaal mee te geven, waar zij ook op de lange termijn nog veel aan hebben,
benadrukt het COLO het belang van de directe aansluiting tussen vakspecifieke
kwalificaties en de latere werkkring. Vanuit werkgeversoogpunt mag dat in eerste
instantie doelmatig en efficiënt lijken, uiteindelijk is dit zowel voor de werkgever
als voor de werknemer een korte termijn belang. De werkgever loopt op langere
termijn het risico dat iemand die zo smal is opgeleid, niet in staat is om technische en andere ontwikkelingen in haar/zijn beroep bij te houden. Voor de betrokkene zelf geldt: hoe smaller de beroepskwalificatie, hoe kwetsbaarder, zowel
in haar/zijn actuele beroep als op de arbeidsmarkt. Bovendien zal zij/hij in latere
jaren veel tijd moeten besteden aan her- en bijscholing.
In het WO speelt een vergelijkbare discussie. Ondanks het belang dat zij aan
andere dan academische competenties hechten, geven studenten en werkgevers
echter eendrachtig voorrang aan de academische kennis en vorming. Toch is het
ook hier de vraag of daarmee uiteindelijk de belangen van de student als toekomstig werknemer en ook van de werkgever het beste gediend zijn. De competenties die een academicus in het WO verwerft, sluiten niet zonder meer aan op
wat de arbeidsmarkt van haar/hem vraagt. De individualistische en intellectualistische instelling die afgestudeerden uit het WO vaak impliciet meekrijgen, kan
haar/zijn arbeidsloopbaan zelfs danig in de weg zitten (Thijssen, 2001).
De Adviesraad voor Wetenschap en Techniek en de Onderwijsraad besteden in
hun gezamenlijke advies over de kennisuitwisseling tussen beroepspraktijk en
hogescholen eveneens aandacht aan competentiegericht leren. In de analyse van
de bijdrage die HBO-instellingen kunnen leveren aan knelpunten op de arbeidsmarkt, wijst het advies op het, ook door het veld onderschreven, belang van een
omslag naar competentiegericht leren, maar constateert tegelijk ‘dat de vormgeving daarvan nog in de kinderschoenen staat’ (AWT/Onderwijsraad, 2001).

32
Positieve uitzonderingen daarop zijn de
beroepsbegeleidende leerwegen in het
MBO (BBL-opleidingen) en een aantal
van de duale trajecten die in HBO en
WO ontwikkeld zijn. Lang niet alle
trajecten die binnen het HO gestar t zijn,
brengen al de nodige wisselwer king tot
stand. Hoewel duaal onderwijs zowel
door de onderwijsinstellingen als door
daarbij betrokken werkgevers als een
belangrijke factor in de uitwisseling van
kennis wordt gezien, ‘laat het contact
tussen de opleiding en het werkveld
vaak nog te wensen over’ (AWT en
Onderwijsraad 2001).
33

In discussies over meer ruimte in het initiële onderwijs voor andere competenties dan vakspecifieke wordt vaak betoogd dat aandacht voor deze competenties ten koste gaat van de vakspecifieke. Dat hoeft niet het geval te zijn.

De organisatie die de
kwalificatiestr uctuur van de BVEsector onder haar hoede heeft.
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Alleen vraagt dat om een grondige herbezinning op de diverse opleidingstrajecten en programma’s met als vertrekpunt een benadering vanuit competenties. Daarbij moet onderzocht worden welke kerncompetenties of sleutelkwalificaties leerlingen mee moeten krijgen om enerzijds snel inzetbaar te zijn
in de beroepspraktijk en anderzijds de ontwikkelingen in het eigen beroep
aan te kunnen en zich flexibel op de arbeidsmarkt te kunnen bewegen34.
Daarvoor is een discipline- en vakgebiedoverstijgende benadering nodig,
waarbij ook geanalyseerd wordt welke ogenschijnlijk vakspecifieke competenties voor meerdere beroepen van belang zijn. Om een al te grote opeenstapeling van kennis en competenties in het initiële onderwijs te vermijden, zou
daarnaast geanalyseerd moeten worden wat je wanneer moet leren om optimaal toegerust de volgende levensfase in te gaan (Thijssen: Vervlogen Talent).
Bij deze analyses zou ook betrokken kunnen worden wat studiegerelateerde
praktijkelementen, bijbanen van leerlingen en studenten en aan de opleiding
of studie gerelateerde extra-curriculaire activiteiten, zoals het runnen van een
studie- of sportvereniging, aan de ontwikkeling van niet direct vakgerichte
competenties kunnen bijdragen.
Het spreekt van zelf dat een dergelijke benadering ook van docenten een
andere aanpak vraagt. Een competentie en praktijkgerichte manier van onderwijs geven zou ook in de diverse leraren opleidingen en in de her- en
bijscholingscursussen een plaats moeten krijgen.
Ook de beroepsgerichte opleidingen voor volwassenen zijn meestal gericht op
vakspecifieke kennis en vaardigheden. Mensen die juist de andere voor hun
werk nodige competenties willen uitbreiden, vinden in het reguliere
scholingsaanbod weinig van hun gading. Zij komen daarvoor veelal terecht
op een voor hen onoverzichtelijke particuliere markt. Ook daar zou een
herbezinning de moeite waarde zijn (SER/CSED, 2001).

34
Sleutelkwalificaties worden
omschreven als ‘Kennis, inzicht,
vaardigheden en houdingen die
behoren tot de duurzame kern van

3.2

Voor het initiële onderwijs
Flexibele leerwegen
Wat willen jongeren in hun leven bereiken en wat betekent dat voor het
onderwijssysteem? Bij de keuze van hun opleiding laten jongeren zich leiden
door een combinatie van motieven. Arbeidsmarktperspectieven en beloning
blijven van belang, maar daarnaast moet de opleiding/studie vooral interessant zijn (Bloemen en Dellaert, 2000)35. Als gevolg daarvan sluiten studiekeuzes vaak niet aan op de arbeidsmarkt. Zo kiezen jongeren, en in het
bijzonder meisjes, nog steeds relatief weinig voor de bèta- en techniekvakken
(AXIS, Technomonitor). Ook de automatiseringsbranche en de zorgsector36
hebben meer te kampen met moeilijk vervulbare vacatures dan andere sectoren. Voor de toekomst van het onderwijs is het bovendien zorgwekkend dat
een zeer laag percentage VWO-studenten kiest voor het lerarenberoep. De
discrepantie tussen studiekeuze en arbeidsmarkt heeft onder andere te maken
met de beelden die leerlingen van beroepen hebben en het inzicht van leerlingen in ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (Bloemen en Dellaert, 2000). In
de praktijk kan dat tot teleurstellingen en in veel gevallen ook tot een herziening van de studiekeuze leiden. Nogal wat leerlingen, met name in de brede
studies, vormen zich pas in de loop van hun studie een beeld van hun latere

een beroep of een groep verwante
functies, met de mogelijkheid van een
transfer naar andere, nieuwe functies
binnen dat beroep en tot innovaties
binnen dat beroep die bijdragen aan
de bekwaamheidsontwikkeling van een
beroepsbeoefenaar en die de
overgangen binnen een loopbaan
vergemakkelijken’, Van Zolingen,
geciteerd in Den Boer en Hovels. Zie
ook het advies ACOA 1999 voor het
secundair beroepsonderwijs.
35
Meisjes hebben dat nog weer iets
ster ker dan jongens.
36
Of dit voor de zorgsector blijft gelden, is
de vraag. In 2001 hadden afgestudeerden
van de verpleegstersopleidingen voor
het eerst te maken met een betrekkelijk
lange baanzoekduur.
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loopbaanperspectief. Ook dat kan dan weer aanleiding zijn om van richting te
veranderen. Al met al herziet een substantieel aantal studenten in de loop van
de tijd haar/zijn studiekeuze.
Als zij van studie veranderen, kunnen studenten verschillende kanten uit. Een
aantal blijft binnen de eigen kolom en kiest een andere studie op hetzelfde
niveau, een aantal verwisselt van kolom. Voor al deze studenten is het zaak
dat onnodige drempels in het onderwijssysteem verdwijnen. Dat kunnen
praktische barrières zijn, zoals de tamelijk arbitraire scheiding tussen wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs langs de lijn van het soort
instellingen dat het onderwijs aanbiedt37. Het kunnen ook psychologische
barrières zijn. Wetenschappelijk onderwijs en de voorbereiding daarop worden veelal als het hoogste goed beschouwd. Het beroepsonderwijs komt op
de tweede plaats. Veel studenten die juist daarvoor geschikt blijken te zijn,
stellen de overstap uit vrees voor statusverlies uit.
Ook studenten en leerlingen die bij hun oorspronkelijke keuze gebleven zijn,
kunnen, zeker als zij de meer algemene opleidingen in de juridische en de
sociaal culturele hoek gekozen hebben, in hun latere loopbaan van richting
willen veranderen of hun kennis uit willen breiden met het oog op de arbeidsmarkt. Dat moet dan door adequaat en toegankelijk postinitieel onderwijs op een soepele manier mogelijk gemaakt worden.

Inspelen op diversiteitvraag
Zeker de helft van de Nederlandse jongeren vindt het hebben van financiële
en maatschappelijke zekerheid in het leven heel belangrijk. Bijna twee
derde van de jongeren hecht daarnaast aan het gevoel iets bereikt te hebben
(CBS 2001, p. 156)38. Als het gaat om wat er bereikt moet worden, zien we
bij autochtone jongeren de tendens naar wat Schnabel aanduidt als kwalitatief individualisme. Er wordt naast inkomen en status veel belang gehecht
aan de inhoud van het werk. Net als de opleiding moet die interessant zijn
(SER/CSED, 2001; Elsevier/SEO, 2001; Bloemen en Dellaert, 2000). De ambities van allochtone jongeren lijken daar voor een deel op, vooral als het gaat
om inkomen en status, maar deels wijken zij er ook van af. Dat hangt samen
met verschillen in opvatting over de levensloop en met verschillen in ambities en toekomstbeelden39. In de ogen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse
en Antilliaanse Nederlanders worden de Nederlandse opvattingen over de
levensloop sterk gekleurd door de Nederlandse verzorgingsstaat en haar
instituties en wordt het keuzegedrag van autochtone Nederlanders gedomineerd door de behoefte om het leven te beheersen en voorspelbaar te
maken. In de verschillende migratieculturen wordt de levensloop echter
meer gezien als een ‘lot’ dat zich ten dele buiten de eigen beïnvloedingssfeer voltrekt of als iets dat organisch groeit zoals een boom. Ambities en
verlangens liggen eerder in het vlak van het bereiken van economische
zekerheid, het verwerven van concrete materiële zaken (bijvoorbeeld een
ijskast, een auto of een televisie). En het hebben van ‘goede’ kinderen is
vaak belangrijker dan het maken van een carrière. Gezien vanuit deze
economische motivatie zijn onderwijs en diploma’s alleen relevant voor
zover zij helpen om het beoogde doel te realiseren. Als belangrijke vormen
van maatschappelijk kapitaal als zodanig, komen zij (nog) niet binnen hun
gezichtsveld (Vermeulen en Penninx, 2000; p. 173).

37
Door univer siteiten aangeboden
onderwijs heet wetenschappelijk. Dat
wat het HBO aanbiedt, heet
beroepsonderwijs.
38
Jongens hebben dat iets ster ker dan
meisjes.
39
Er is nog weinig onderzoeksmateriaal,
Vermeulen en Penninx (2000) zeggen
hier echter wel iets over.
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In de onderwijskundige theorie en praktijk worden intrinsieke motieven, zoals
interesse in een onderwerp of plezier in het leren zelf, vaak hoger aangeslagen dan extrinsieke motieven zoals economische opbrengst. Toch hoeven we
ook in Nederland maar een paar generaties terug te gaan om te zien dat juist
de behoefte om de eigen economische positie en die van de kinderen te
verbeteren, een krachtig motief is om verder te leren en de diploma’s te halen
waarmee je hogerop kunt komen. Het bereiken van een concreet materieel
resultaat kan daarbij een goede tussentijdse prikkel zijn. Het onderwijs zou op
alle niveaus meer rekening moeten houden met en moeten inspelen op de
eigen motivaties, ambities, toekomstbeelden en achterliggende visies op de
levensloop van de verschillende categorieën allochtone Nederlanders. Met
name daarin liggen aangrijpingspunten om voortijdige uitval te beperken.
Trouwens, ook Nederlandse jongeren zijn lang niet altijd intrinsiek gemotiveerd om te leren. Programma’s die aangrijpen op hun eigen waarden, normen, en ambities kunnen ook hen helpen om in het onderwijs te blijven.

3.3

Voor een leven-lang-leren
Maatwerk en transparantie
Om volwassenen te motiveren en in staat te stellen om een leven lang te
leren, is het wenselijk om het aanbod zoveel mogelijk op maat te maken
zodat mensen hun leeractiviteiten af kunnen stemmen op de eigen situatie en
de eigen doeleinden. Zowel de motieven van volwassenen om onderwijs te
volgen, als hun kennis, hun ervaring en hun leerstijlen lopen sterk uiteen.
Hoger opgeleiden zijn vaker intrinsiek gemotiveerd dan lager opgeleiden en
ouderen volgen vaker cursussen uit interesse dan mensen in de middelste
levensfase. Ook leeftijd en ervaring beïnvloeden de leerstijlen. Ouderen leren
anders dan jongeren en de leerstijl van hoog opgeleiden verschilt zeker van
die van laagopgeleiden. Wie na een aantal jaren werken in het onderwijs
terugkeert, brengt bovendien een schat aan ervaringskennis met zich mee en
heeft vaak meer belangstelling voor een combinatie van leren met de eigen
(beroeps)-ervaring en praktijk dan voor een theoretisch en cognitief aanbod.
Voor vluchtelingen en allochtonen komt daar nog het verschil in achtergrond
met betrekking tot de in de in eigen land opgedane kennis en ervaring bij.
Een ingenieur uit Iran of een arts uit Vietnam hebben behoefte aan andere
inburgeringscursussen dan een jonge Marokkaanse die in haar land van herkomst amper primair onderwijs heeft genoten.
Naast verschillen in motieven en leerstijlen zijn ook de plaats en het tijdstip van
opleidingen factoren die mensen kunnen stimuleren of remmen in het volgen van
een cursus40. Wat nogal eens over het hoofd wordt gezien, is de behoefte aan een
fysieke ruimte waarin iemand zich kan terugtrekken om zich ongestoord te
concentreren op haar/zijn leeractiviteiten. Ook bij de bouw van de meeste huizen
wordt daar weinig rekening mee gehouden.
Tenslotte is ook de financiering belangrijk. Onderwijs kost geld en wie betaalt het
onderwijs dat mensen na hun vertrek uit het onderwijssysteem genieten? Mensen
zelf, de overheid, hun werkgever, werkgevers en werknemers samen of een
combinatie daarvan? En hoe zou de financieringsstructuur er dan uit moeten zien?
Verheldering daarvan en een discussie daarover zijn op zijn minst gewenst41.

40
Zie o.a. Willem Houtkoop: ‘The
education and training mar ket for
employees in 2000’ in Lifelong Learning
in the Netherlands, redactie Cees
Doets e.a, CINOP, 2001.
41
Zie pagina 12 van het memorandum
More investment in human resources.

88

III Onderwijs en levensloop

Versterken eigen verantwoordelijkheid werknemers
De toenemende belangstelling van Nederlanders voor leeractiviteiten na het
verlaten van het onderwijssysteem loopt parallel aan de door werkgevers in
toenemende mate gevoelde noodzaak om een employabilitybeleid te voeren
(Stichting van de Arbeid, 2001; VNO-NCW, 2001). In Nederlandse CAO’s
worden al geruime tijd afspraken over scholing gemaakt. Daarmee is niet
gezegd dat het geheel aan scholingsactiviteiten en de deelname daaraan
vlekkeloos in elkaar zit. Aanbod en vraag blijken slecht op elkaar afgestemd
en dat bevordert de motivatie van beide partijen niet (SER/CSED, 2001; pp.17
- 20). De O&O-fondsen stimuleren vooral op de eigen baan en het eigen
werk gerichte en dus sterk functiegerichte scholing maar employabilitybeleid
zou verder moeten gaan dan scholing en naast cognitieve ook sociale vaardigheden moeten omvatten. Het cursusaanbod is vaak te gestandaardiseerd en
bereikt vermoedelijk daardoor niet of moeilijk risicogroepen zoals werknemers in het MKB, flexwerkers en laagopgeleiden die juist behoefte hebben
aan maatwerk. Werkgevers en werknemers denken verschillend over de
aansluiting tussen de zich ontwikkelende functie en kwalificaties van de
medewerker.
Ondanks de positieve houding van Nederlanders tegenover leeractiviteiten is
de bereidheid tot scholing in een aantal sectoren gering. Scholing heeft bij
werknemers vaak nog een negatief imago. Het wordt net als mobiliteitscentra
geassocieerd met reorganisatie en afslanking. Tegelijk kennen werkgevers die
een actief employabilitybeleid voeren, omdat hun geschoolde medewerkers
een interessant doelgroep vormen, een groter verloop van personeel. Om die
knelpunten het hoofd te bieden, benadrukken de sociale partners dan ook
dat de zorg voor opleiding en employability een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van werkgevers en werknemers.
Blijkens recent onderzoek nemen nu vooral de werkgevers nog de initiatieven
voor scholing en leveren zij (al dan niet via collectieve scholingsfondsen) ook
een belangrijke bijdrage aan de scholingskosten die de individuele werknemer maakt42. Het verleggen van het accent naar de gezamenlijke verantwoordelijkheid, sluit aan bij de door de Europese Unie gesignaleerde wenselijkheid
om de verantwoordelijkheid voor het op peil houden van de eigen deskundigheid te verleggen van de werkgever naar de werknemer zelf. In het eind
2000 door het stafbureau van de Europese Unie gepubliceerde Memorandum
on Lifelong Learning wordt dat ook als één van de kernpunten van het beleid
voor de komende jaren genoemd: ‘…there is no doubt that at the individual
level incentive measures must be fully developed’ (Doets, 2001)43.

Combinatie van leren met werk en/of zorg
Het volgen van deeltijdonderwijs, beroepsgerichte cursussen en algemeen
vormende cursussen, zal voor steeds meer volwassenen in de middenfase een
regulier onderdeel van hun leven worden. De tijd die ‘leerders’ op dit moment per jaar aan hun leeractiviteiten besteden, varieert van minder dan
20 uur (33 procent) tot meer dan 100 uur (22 procent). Dat zal in de toekomst
meer worden (Doets, 2001). Ook daar moet dus tijd voor ingeruimd worden.
Voor werkenden zal dat voor een deel in overleg met de werkgever in werktijd kunnen gebeuren, maar voor een deel zal dat ook beslag leggen op de

42
Zie o.a. Willem Houtkoop: ‘The
education and training mar ket for
employees in 2000’ in Lifelong Learning
in the Netherlands, redactie Cees
Doets e.a, CINOP, 2001.
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tijd die nu beschikbaar is voor zorg en ontspanning. Voor niet-werkenden lijkt
de beschikbare tijd groter, maar ook zij moeten onderwijs steeds meer combineren met hun andere activiteiten, zeker als zij ook in het vrijwilligerswerk
actief zijn.
Dat jonge vrouwen met kinderen relatief weinig deelnemen aan beroepsgerichte opleidingen, houdt mede verband met de combinatiedrukte veroorzaakt door de combinatie van werk en zorgtaken. Deze vrouwen werken vaak
in deeltijd. Als het gaat om beroepsgerichte opleidingen vallen zij daardoor
buiten het gezichtsveld van de werkgever. Zo lopen zij zowel in hun persoonlijk ontwikkeling als in hun loopbaan een achterstand op ten opzichte van
mannen met hetzelfde initiële opleidingsniveau. In een tijd waarin de vraag
naar hoger opgeleiden zo groot is, zou er een forse inspanning om de kwaliteiten van juist deze vrouwen beter te benutten, in de rede liggen.
De belemmeringen daarvoor liggen voor een deel in de bedrijfscultuur, maar
voor een deel liggen zij ook in het onderwijssysteem zelf. Zolang schooltijden
en vakantieperiodes niet goed sporen met de vakanties en werktijden in hun
banen, zullen Nederlandse vrouwen met kleine kinderen daar bij het bepalen
van de omvang van hun functies terdege rekening mee houden. Dat er voor
een combinatie met beroepsgerichte leeractiviteiten dan nauwelijks ruimte
overblijft, spreekt vanzelf. Naarmate werk en zorgtaken in de toekomst evenwichtiger tussen mannen en vrouwen verdeeld gaan worden, zal dit probleem
zich ook in toenemende mate voor mannen voordoen.
Ook op een ander niveau blijkt het gebrek aan opvangmogelijkheden een
struikelblok te zijn. Juist jonge allochtone vrouwen kunnen door een tekort
aan kinderopvang vaak niet deelnemen aan inburgeringscursussen en zo hun
taal en kennis van de Nederlandse samenleving op peil brengen. Voor hun
participatie als burger in de Nederlandse samenleving en ook voor de ontwikkeling van hun kinderen is het essentieel dat zij daaraan deelnemen. Meer
opvangmogelijkheden voor hun kinderen zou daarbij kunnen helpen.

Doelmatigheid en imago
Om aan alle bovenstaande wensen te kunnen voldoen, moet het aanbod doelmatig en flexibel zijn. Het moet aansluiten op de concrete behoeften en doelstellingen van de leerder en op eerder verworven kennis en elders verworven competenties. Er moeten geen doublures in zitten, de didactische vormgeving moet
afgestemd zijn op de leerstijl en de leermotivatie van de lerenden, en de docent
moet zich eerder als coach en begeleider dan als kennisoverdrager opstellen. Om
de combinatie met andere activiteiten mogelijk te maken, is ook een flexibele
toegankelijkheid een belangrijke factor. Mensen zouden moeten kunnen leren op
elk uur van de dag, op elke dag van de week en in elke maand van het jaar, al
naar gelang dat het beste aansluit bij hun overige activiteiten.
Het huidige aanbod wordt verzorgd door opleidingsinstituten van werkgevers
en werknemers, door Teleac, door instellingen die door de overheid worden
gefinancierd als ROC’s, HBO-instellingen en universiteiten, en door particuliere aanbieders (Sociaal en Cultureel Rapport, 1998 en 2000). De inhoud is
voor een belangrijk deel aanbodgestuurd en afgestemd op de fulltime
(blanke) mannelijke werknemer en niet op de huidige diversiteit aan doelgroepen. Over het geheel genomen verschilt ook de kwaliteit en de bewaking

90

III Onderwijs en levensloop

daarvan behoorlijk. Door de overheid gefinancierde instellingen kennen een
regelmatige kwaliteitstoets, sommige particuliere aanbieders laten hun aanbod
certificeren, maar een aanzienlijk deel doet daar niet aan. Bovendien is er een
wirwar aan financieringsstructuren en -instanties, ieder met hun eigen regelgeving. Het zou in zijn algemeenheid goed zijn als hier meer transparantie en
samenwerking in komt.
Om de belangstelling voor een leven-lang-leren te vergroten, zal ook het imago
moeten veranderen. Het ademt nu nog te veel de geur van mobiliteitsfondsen,
heroriënteringtrajecten, achterstandsonderwijs en vormingswerk enerzijds en
hobby en vrije tijd anderzijds. Wil een leven-lang-leren aantrekkelijk worden voor
iedereen, dan moet het neergezet worden als iets waar je aan meegedaan moet
hebben, iets wat je niet gemist mag hebben, iets waar je voor meerdere levensgebieden wat aan hebt. Het zou dan ook meer in het kader moeten worden
geplaatst van het verwerven van kennis en competenties die mensen in deze
kennissamenleving de mogelijkheden geven om ook in de volwassen fase de
eigen keuzeruimte, zowel op de arbeidsmarkt als als burger, te optimaliseren.
Vanuit de positie op de arbeidsmarkt zijn ook professionalisering en de bijdrage
van de vergroting van het kapitaal aan kennis en competenties en van iemands
employability goede ankerpunten voor een verbetering van de beeldvorming.
De werkgroep onderwijs van de Nationale Commissie voor UNESCO doet in
dit kader in haar publikatie Cultureel-sociale dimensie van een leven lang
leren een aantal interessante aanbevelingen:
• herformuleren van de doelstellingen van een leven-lang-leren opdat de
cultureel-sociale dimensie hierin tot uiting komt;
• identificatie van mogelijke deelnemers aan educatieve activiteiten;
• het met elkaar in contact brengen van de verschillende actoren op het
gebied van volwasseneneducatie;
• betere inzicht in en een publieke discussie over de kosten en de
financiering van de volwasseneneducatie;
• inrichting van een kenniscentrum dat praktijkgemeenschappen van
volwasseneneducatie ondersteunt.

3.4

Opleiding, arbeidsmarktparticipatie en burgerschap
Aanbod afstemmen op groepen met een gering onderwijskapitaal
Over de samenstelling van de categorie voortijdige en vroege onderwijsverlaters is niet veel meer bekend dan het percentage Turkse en Marokkaanse
Nederlanders dat zich daaronder bevindt. Rekening houdend met hun kenmerken is herbezinning op de inhoud en didactische vormgeving van opleidingen voor deze groep wenselijk. Daarbij is speciale aandacht voor (elders
verworven) competenties en een oriëntatie op de praktijk van belang. Ook
het aansluiten op hun migratiecultuur kan een hefboom zijn om hen te motiveren om alsnog een startkwalificatie te behalen.
Terwijl de kenmerken van allochtone uitvallers vrij nauwkeurig bekend zijn,
weten we over de grootste groep, de autochtone uitvallers, nog betrekkelijk
weinig. Nader onderzoek naar de samenstelling en de achtergronden van de
groep autochtone Nederlanders is dan ook nodig om zicht te krijgen op de
manieren waarop zij gemotiveerd zouden kunnen worden.

91

Gezien de kwetsbaarheid van de laagopgeleiden op de arbeidsmarkt, is het
voor hen eens te meer belangrijk dat hun kennis en vaardigheden met de
ontwikkeling van de functie meegroeien (SER/CSED, 2001). Ook zij ontkomen
dus niet aan de noodzaak om van tijd tot tijd her- en bijscholingscursussen te
volgen. Bovendien wordt het voor hen steeds belangrijker om in hun latere
leven hun kwalificatie te verhogen (VNO-NCW, 2001). Degenen die zonder of
met een lage kwalificatie de arbeidsmarkt op zijn gekomen, zouden dan ook
periodiek naar het onderwijs moeten terugkeren. Maar juist zij hadden al een
aversie tegen leren en zijn lastig te motiveren als het om bedrijfscursussen
gaat. Bij de allochtonen komt daar nog een culturele drempel bij, namelijk de
zorg dat wie aangeeft dat zij/hij een cursus wil volgen, daarmee tegelijk zegt
dat zij/hij niet goed genoeg is voor zijn baan en dat moet je natuurlijk te allen
tijde vermijden. Ligt de uitdaging voor de beroepsopleidingen voor de categorie hoogopgeleide jongeren vooral in hun wensen met betrekking tot de
inhoud van de opleidingen, bij laagopgeleiden wordt het juist de kunst hen zo
te motiveren dat ook zij opnieuw willen gaan leren, en in het bijzonder door
de didactische vormgeving aan te passen aan hun leerstijlen en hun al elders
verworven competenties.
Voor risicogroepen zoals tweede-generatie allochtonen en nieuwkomers die
nog nauwelijks overweg kunnen met de Nederlandse taal en cultuur, blijft de
behoefte aan inburgeringstrajecten en taalcursussen de komende jaren bestaan. Hij kan zelfs nog toenemen. Voor hen moeten allereerst de drempels
voor het ook echt volgen van inburgeringsonderwijs zo veel mogelijk weggenomen worden. Dat kunnen zijn: wachtlijsten, beschikbare tijd, gebrek aan
kennis van het aanbod, regelgeving, schaamte omdat men nauwelijks kan
lezen en schrijven, gebrek aan kinderopvang en afstand tot de onderwijsaanbiedende instantie(s). Voor hen die vooral uit economische motieven
leren, is het bovendien van belang om inburgeringscursussen te koppelen aan
beroepsactiviteiten. De Task-force Inburgering, die tot taak heeft om het
inburgeringsproces te optimaliseren, heeft op deze gebieden al veel actie
ondernomen, maar geeft tegelijk aan dat dit een proces van lange adem is
waarbij nog veel moet gebeuren.
Alhoewel het primair van belang is om te zorgen dat mensen met een te
gering onderwijskapitaal inderdaad gebruik maken van op hun specifieke
behoefte afgestemd onderwijs en scholingsactitiviteiten, kan het ook functioneel zijn om deze activiteiten naar mensen toe te brengen, bijvoorbeeld via
een zo populair en wijd verbreid medium als de TV. Een goed initiatief op dit
gebied is de cursus ‘Hallo Holland’ die Teleac op dit moment opzet44.
Ook voor autochtone functioneel-analfabeten zou een TV-cursus wellicht
uitkomst bieden

Curatief en preventief opleidingsbeleid voor oudere werknemers
Hoewel hun aantal stijgt, nemen oudere werknemers uit zichzelf nog weinig
deel aan opleidingen die erop gericht zijn om hun beroepskwalificaties en
competenties te actualiseren en uit te breiden. Omdat investeringen in oudere
werknemers zich onvoldoende terug zouden verdienen, maken ook werkgevers geen haast met een opleidingsbeleid voor ouderen. Het is inmiddels
echter aangetoond dat opleiding een effectief instrument is om ook de
employability en de flexibiliteit van ouderen te vergroten. Alleen moet deze

44
Voor nadere gegevens zie:
http://www.TeleacNot.nl
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wel aansluiten bij wat ouderen in de loop van de jaren aan specifieke ervaring hebben opgebouwd. Bovendien leren zij op een andere manier en in een
ander tempo dan jongeren (Thijssen, 2001). Om leren ook voor hen aantrekkelijk te maken, zou daar in de inhoud en vormgeving van cursussen meer
rekening mee gehouden moeten worden dan tot nu toe het geval is.
Maar curatief beleid is niet genoeg. Het is ook van belang dat werkgevers
tezamen met hun werknemers een preventief beleid ontwikkelen. Het geregeld actueel houden van arbeidskwalificaties en waar nodig die ook tijdig
verbreden, kan voorkomen dat mensen op latere leeftijd ontwikkelingen niet
meer kunnen volgen en nog maar beperkt inzetbaar zijn. Eigenlijk is dat
vooral een kwestie van goed personeelsbeleid (Thijssen, 1996 en 2001; SER,
1999).

Toegankelijk maken van beroepsscholing voor niet-werkenden
Scholing is van essentieel belang om een goede positie op de arbeidsmarkt te
verwerven en te behouden. Dat geldt des te sterker voor niet-werkenden die
opnieuw de arbeidsmarkt willen betreden, zoals herintredende vrouwen. Er
kan voor deze categorie een positieve stimulans uitgaan van nieuwe beleidsinstrumenten gericht op het opfrissen van kennis, zoals de verruimde
scholingsaftrek voor de scholingskosten van werknemers die nog geen startkwalificatieniveau bezitten. Ook het beleid gericht op de erkenning van de
Elders Verworven Competenties (EVC), kan van grote waarde zijn voor
herintreedsters. Door de veelal verborgen talenten van herintreedsters zichtbaar te maken en te erkennen, kunnen herintreedsters zich een sterkere
positie op de arbeidsmarkt verwerven.
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4

Oplossingsrichtingen

4.1

Algemeen
Van aanbod- naar vraagsturing
Een leven-lang-leren vraagt om maatwerk en een transparante financiering. In
het postinitiële onderwijs kan de gewenste flexibiliteit volgens werkgevers en
werknemers het best gerealiseerd worden door het accent bij de financiering
van aanbod- naar vraagsturing te verleggen45 en zo de positie van de onderwijsdeelnemers te versterken. De SER, de werkgevers- en de werknemersorganisaties en de Stichting van de Arbeid denken daarbij voor de beroepsgerichte opleidingsfaciliteiten aan het creëren van een persoonlijke ontwikkelingsrekening (POR) voor iedere werknemer en daaraan gekoppeld persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP’s). Omdat dit voor niet-werkenden
weinig soelaas biedt, denkt de SER voor deze categorie onder meer in de
richting van spaarrekeningen voor onderwijs en scholing, eventueel in combinatie met spaarrekeningen in de sociale zekerheid. Een andere mogelijkheid
is het verstrekken van scholingsvouchers, en ook aan scholingsaftrek kan
gedacht worden (SER/CSED, 2001).
Als het gaat om het initiële onderwijs, is er eveneens een brede consensus
over de wenselijkheid om de invloed van de deelnemers te versterken, maar
over de manier waaróp lopen de meningen uiteen. De SER-Commissie van
Sociaal-Economisch Deskundigen (SER/CSED, 2001) adviseert om in het
Hoger Onderwijs een vouchersysteem te introduceren maar dit, waar nodig,
aan te vullen met een stukje aanbodfinanciering. Ook in haar advies met
betrekking tot de BVE-sector bepleit de SER de introductie van leerrekeningen
(SER, 2001). De BVE-raad zelf zoekt de versterking eerder in maatregelen als
leercontracten en een kwaliteitszorgsysteem.
Het VNO-NCW zou voor het initieel onderwijs juist niet op een vouchersysteem willen overgaan. Omdat het hoger onderwijs wordt gefinancierd op
basis van studentenaantallen en output, volgt het geld de studenten al, alleen
beseffen zij dat zelf te weinig. Zij gebruiken het ook nauwelijks als instrument
om optimaal onderwijs te krijgen. Het VNO-NCW verwacht niet dat een
vouchersysteem daar verbetering in brengt. Nederlandse studenten kiezen
meer op regionale nabijheid dan op het specifieke aanbod van een instelling.
VNO-NCW vindt in deze context een vouchersysteem onnodig ingewikkeld.
Als het gaat om vernieuwing, ziet zij meer in combinaties van herontwerpen
van opleidingen waar nodig, verbetering van de doorstroom in de beroepskolom en het stimuleren van wederkerend onderwijs voor diegenen die onof laaggekwalificeerd het initiële (beroeps)onderwijs verlaten (VNO-NCW,
2001).

Brede competentiebenadering
De behoefte om andere dan vakspecifieke en theoretische competenties een
plaats in het initiële onderwijs te geven, vraagt om een herbezinning op de
inhoud van opleidingstrajecten en onderwijsprogramma’s. Daarnaast is het
van belang om de competentiebenadering ook onderdeel van de lerarenopleidingen en van nascholingstrajecten te maken. De basis daarvoor is het
opnemen van andere dan de vakspecifieke basiscompetenties en het opdoen
van de daarvoor relevante praktijkervaring in het beroepenveld in de eindter-

45
Het is wel goed om hierbij in de gaten
te houden dat er vaak twee vragende
par tijen zijn: de lerende zelf en de
wer kgever waar zij/hij uiteindelijk
terecht komt. Hun wensen lopen niet
altijd par allel.
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men en het curriculum van de lerarenopleidingen op alle niveaus. Ook in heren bijscholingscursussen zouden deze elementen opgenomen moeten worden. Voor het vaststellen van wat deze basiscompetenties zouden moeten zijn,
is een brede consultatie van het betrokken beroepenveld nodig. In de BVEsector is daar al een begin mee gemaakt46.

Verhoging beschikbare middelen
Zowel het streven van mensen naar steeds hogere onderwijskwalificaties als
het bieden van maatwerk in het initiële en postinitiële onderwijs kosten geld.
Van verschillende kanten wordt voor het hoger onderwijs voorgesteld om
daarvoor, in de lijn van het vergroten van de betrokkenheid van de deelnemers bij de kwaliteit van hun eigen onderwijs, de eigen bijdrage van studenten drastisch te verhogen (SER/CSED, 2001; CHEPS-CPB, 2001). Zij zouden dat
kunnen financieren door een combinatie van leningen nu en een soort
academicibelasting later. In Australië schijnt deze regeling goed te werken. Hij
heeft tenminste nog niet tot vraaguitval geleid (CHEPS-CPB, 2001). Toch
betwijfelt onder andere VNO-NCW of dat in Nederland ook het geval zal zijn.
Nederlandse jongeren zijn wars van lenen en inmiddels gewend om een deel
van hun studie zelf te verdienen. Of ze, als je het wat anders verpakt, wel
zullen gaan lenen, maar nu van zichzelf, is maar de vraag. VNO-NCW ziet
vraaguitval dan ook wel degelijk als een risico en stelt, verrassend, als oplossing het verhogen van het onderwijsbudget voor.
Bovengenoemde psychologische effecten zijn bij de keuze van financieringsmodellen van belang, maar de keuze van een model zou daarnaast ook
afhankelijk moeten zijn van de vraag wie baat heeft bij het volgen van een
opleiding. Om vast te kunnen stellen wie wat moet bijdragen, zou bij elke
maatregel bekeken kunnen worden wie er profijt van heeft: de samenleving,
de werkgevers, het individu of een combinatie daarvan. De verdeling van de
kosten (en de baten) kan daar dan op afgestemd worden.

4.2

Voor het initiële onderwijs
Doorgaan met ‘zwaluwstaarten’ van initieel en postinitieel onderwijs
De Wet Educatie Beroepsonderwijs heeft nieuwe mogelijkheden geschapen
om enerzijds de volwasseneneducatie beter te laten aansluiten op het beroepsonderwijs en anderzijds (doorlopende) leerwegen te creëren waardoor
lerenden zo min mogelijk hindernissen ondervinden bij het periodiek verhogen van hun kwalificatieniveau. Dit kan ook bijdragen aan een beleid dat
sociale uitsluiting op grond van een te lage opleiding tegen gaat (Doorstroomagenda Beroepsonderwijs, 2001; ‘Beroepsbrief’ van minister Hermans aan de
Tweede Kamer, 12-7-2001). HBO en WO en mogelijk ook HBO en MBO
streven ernaar om de wederzijdse doorstroming te verbeteren bijvoorbeeld
door de fusie van instellingen. HBO en WO zijn bovendien al geruime tijd
aanbieders op de markt van het postinitiële onderwijs en als de vraag toeneemt, zullen zij daar zeker op in willen spelen. Waar zij vooral behoefte aan
hebben, is ruimte voor deze initiatieven en zo min mogelijk barrières in de
regelgeving.

46
Een brede conferentie over dit onderwerp vond 4 oktober 2001 plaats.
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Verbetering imago technische studies en lerarenopleidingen
Deelname aan het onderwijssysteem vormt een cruciale fase in de levensloop
van mensen. Zij brengen daar een groot deel van hun kinder- en jeugdjaren in
door en zij zouden daar bovendien de optimale basisuitrusting méé moeten
krijgen, om in de volgende levensfase(n) hun weg te kunnen vinden. In de
kennissamenleving is ‘technische geletterdheid’ een onmisbaar onderdeel
daarvan. Het actieprogramma van AXIS, bedoeld om de belangstelling voor
bèta en techniek weer aan te wakkeren, begint effect te krijgen en zal met
alle kracht doorgezet moeten worden.
De kwaliteit van het onderwijs die het initiële systeem te bieden heeft, is in
hoge mate afhankelijk van de kwaliteit van docenten. Juist op het hoogste
niveau (de universitaire lerarenopleidingen) laten de studenten het op dit
moment afweten en ook op de andere niveaus is het, ondanks de positieve
ontwikkelingen in verschillende sectoren, vaak lastig om de betere studenten
voor het lerarenberoep te interesseren. Dat heeft alles te maken met het
negatieve imago en de lage status van het beroep. Als we het belang van het
onderwijs in de eerste fase en ook voor de verdere levensloop in de kennissamenleving serieus nemen, is op alle niveaus een brede herwaardering van
het lerarenberoep noodzakelijk.

Stimuleren allochtoon talent
Tot nu toe ligt in het onderwijs aan allochtonen het accent vooral op het
voorkomen van achterstanden in elementaire taal- en rekenvaardigheden. Dat
is belangrijk, maar niet voldoende. Het onderwijs moet daarnaast inspelen op
de eigen motivaties, ambities, toekomstbeelden en achterliggende visies op de
levensloop van verschillende groepen allochtone Nederlanders. Concrete
economische en maatschappelijke resultaten spelen daarin een belangrijke rol.
Om allochtone leerlingen te stimuleren en te motiveren tot het behalen van
de hoogst mogelijke onderwijskwalificatie ten behoeve van de vergroting van
hun keuzemogelijkheden en hun maatschappelijke weerbaarheid in de verdere levensloop, is beleid nodig waarbij allochtone talenten systematisch
gezocht en gecoacht worden, rolmodellen geboden worden en behaalde
successen systematisch voor het voetlicht worden gehaald. Partners voor de
ontwikkeling van zo’n beleid kunnen zijn: het expertisecentrum voor allochtonen in het HO ‘ECHO’ en de minderhedenorganisaties FORUM en NCB.

4.3

Voor een leven-lang-leren
Aanjaag- en voorbeeldfunctie overheid
Leren op alle leeftijden vraagt om een pro-actief beleid van de overheid
(OCW te samen met SZW, BZK en VWS), met als elementen: herformuleren
van de doelstellingen van een leven-lang-leren, identificatie van mogelijke
deelnemers aan educatieve activiteiten, het entameren van de discussie over
de kosten en de financiering daarvan, en het ontwikkelen van strategieën
voor de verbetering van het imago. De overheid zou in dit kader ook het
initiatief kunnen nemen om systematisch data te laten verzamelen.
Ook voor een leven-lang-leren zou het lange-termijnperspectief moeten zijn:
zo veel mogelijk de verantwoordelijkheid voor de eigen professionalisering en
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ontwikkeling bij mensen zelf leggen en daarom ook vraagsturing en marktwerking hanteren. Ten aanzien van die groepen die voldoende mogelijkheden en competenties hebben (bijvoorbeeld hoger en middelbaar opgeleide
werknemers, of hoogopgeleide ouderen die een HOVO-cursus volgen) zou
de overheid dat op korte termijn al kunnen bevorderen. Ten opzichte van
de onderwijsinstellingen die het aanbod voor deze groep verzorgen (HBOen WO-instellingen en particuliere aanbieders), zou zij daarbij zo min mogelijk moeten willen ordenen en zoveel mogelijk ruimte moeten geven. Andere
categorieën, zoals de genoemde doel- en risicogroepen, vragen voorlopig
om aandacht van de overheid. Een belangrijk punt daarbij is het transparant
maken van het beleid, dat nu door zowel de diversiteit aan doelgroepen als
door de betrokkenheid van meerdere departementen gefragmenteerd ontwikkeld wordt. Als het gaat om opleidingsfaciliteiten in het algemeen en die
voor deeltijdwerkende en herintredende vrouwen, ouderen boven de 55
jaar, allochtonen, lager opgeleiden en WAO-ers in het bijzonder, kan de
overheid daarnaast een belangrijke voorbeeldfunctie vervullen.

Kenniscentrum volwasseneneducatie
Een belangrijk onderdeel van het transparant maken van het aanbod en van
het beter afstemmen van het aanbod op de vraag, is het met elkaar in contact
brengen van de verschillende actoren op het gebied van volwasseneneducatie. Een kenniscentrum waarin de verschillende partijen elkaar tegen kunnen
komen en ervaringen en wensen kunnen uitwisselen, zou een goed platform
daarvoor zijn.

Brede school en community-college
De brede school en het community-college lijken goede mogelijkheden te
bieden om a) het combineren van werk, zorg en leren te faciliteren en b)
allochtone ouders (met name vrouwen) te stimuleren om samen met hun
(jonge) kinderen taal- en rekenonderwijs te volgen. De brede school vervult
een veel bredere functie voor de buurt dan alleen de verzorging van het
basisonderwijs en zou ook hier een rol in kunnen spelen. Daar waar ROC’s
zijn, zou een combinatie met ontwikkelingen op het gebied van communitycolleges meerwaarde kunnen hebben. Nader onderzoek naar de mogelijkheden die beide bieden en de voorwaarden waaronder dit kan gebeuren - onder
andere op het gebied van personeelsbeleid zonder dat dit ten koste gaat van
de aandacht voor het onderwijs zelf - is de moeite waard.

4.4

Onderwijskapitaal, arbeidsmarktparticipatie en burgerschap
Bevorderen gebruik ICT in postinitieel onderwijs
Moderne informatie- en communicatietechnologieën maken het voor mensen
in theorie mogelijk om onderwijs te genieten op het moment en de plek die
hen zelf het beste uitkomt. In de praktijk is het aanbod van onderwijs met
behulp van deze moderne technologieën vanuit Nederlandse onderwijsinstellingen nog beperkt. Uitbreiding van het inhoudelijke aanbod, ook op
andere dan de hoogste niveaus, is wenselijk47.

47
Gezien de hoge kosten, zowel van de
ontwikkeling als van het exploiteren
van het aanbod, zou aan public/private
par tner ships gedacht kunnen worden.
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Opschoning en vereenvoudiging van de regelgeving
Rond een leven-lang-leren en postinitieel onderwijs bestaat een woud aan
regelgeving en subsidiërende instanties. Dat weerhoudt mensen nogal eens
van deelname. Werkloze laagopgeleiden (autochtonen en allochtonen) worden bijvoorbeeld bij sociale diensten vaak geconfronteerd met ondoorzichtige
regelgeving die de toegankelijkheid niet bevordert. Ook de regelgeving
rondom inburgeringscursussen is, zoals onder andere de Rekenkamer heeft
aangegeven, nog steeds te ingewikkeld en voor de betrokkenen zelf vermoedelijk niet te volgen. De financieringsstructuren die werkgevers en werknemers met elkaar bedacht hebben, nodigen evenmin uit tot het volgen van naen bijscholingscursussen. Tenslotte is de financiering ook nog verspreid over
meerdere ministeries en dat maakt het voor de eventuele gebruikers nog
ondoorzichtiger.

Gebruik traditionele media voor moeilijk bereikbare groepen
Een wijd verbreid en veel bekeken medium als de televisie kan ertoe bijdragen dat mensen die de drempel naar een opleidingsinstituut niet willen of
kunnen nemen, toch hun (taal)vaardigheden op peil kunnen brengen. Samenwerking met Teleac ligt hier voor de hand.
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1

Inleiding
Het levensloopbestendig maken van woningen is geen compleet nieuwe
beleidsoptie in de volkshuisvesting in Nederland. Al twintig jaar wordt er
ervaring opgedaan met het bouwen van aangepaste woningen voor ouderen
en gehandicapten, die zelfstandig willen blijven wonen. De levensloopbestendigheid van woningen voor mensen die andere transities in hun leven
meemaken, heeft in het beleid minder aandacht gekregen. Wel leunt VROM
met haar beleidsstreven naar meer variatie in en flexibilisering van woningen
tegen dit onderwerp aan. Daarom nemen we in deze verkenning ook dit soort
relevante ontwikkelingen mee die de levensloopbestendigheid van de woonvoorraad vergroten.
Het huidige woonbeleid gaat uit van de woonwensen van burgers als leidend
principe op de woningmarkt. De nota Mensen, Wensen, Wonen uit 2000
markeert de ommekeer van aanbod- naar vraaggestuurd woonbeleid. Het kost
echter tien tot twintig jaar om een woningbeleid van enige omvang geformuleerd, goedgekeurd, gefinancierd te krijgen en tot uitvoering te brengen. In
die zin loopt de werkelijkheid altijd achter de (woon)wensen aan. De veranderingen in het patroon van een levensloop van burgers (en daarmee hun
woonwensen) nemen trouwens ook vlug een kwart generatie in beslag
(Liefbroer en Dykstra, 2000).
De theorievorming over hoe, in welke mate en met welke ‘timelag’ de twee
eenheden, ‘woningen’ en ‘levenslopen’ elkaar over en weer beïnvloeden, is
beperkt ontwikkeld. De kennis die aanwezig is, is grotendeels gebaseerd op
experimenten en ervaringen uit de praktijk. Wel is hierdoor het inzicht ontstaan dat een woonbeleid beter een generieke invulling kan geven aan de
toekomstige woonvoorraad, met name omdat de toekomstige vraag moeilijk is
in te schatten. Het beleid zou bij voorkeur een raamwerk moeten bieden
waarin elke generatie bewoners opnieuw zijn eigentijdse oplossingen flexibel
kan creëren.
Het begrip ‘levensloopbestendigheid’ is in het huidige beleid toegepast op het
niveau van de woning48 en varieert van bouwtechnische aanpassingen in
bestaande en nieuwe woningen tot het streven naar de bouw van grotere
woningen (gemiddeld 4m2 extra). Dit streven vinden we terug in de woonwensen van mensen (tabel 1). Het levensloopbestendig (LLB) karakter van het
huidige woonbeleid zou kortweg kunnen worden samengevat in de formule:
LLB = T + 4m2, waarbij T staat voor bouwtechnische aanpassingen aan de
bestaande woning en 4 m2 voor de extra ruimte, die een flexibeler indeling
van de plattegrond per (nieuwe) woning mogelijk maakt.
48

Tabel 1
Verwachte ontwikkelingen van woonoppervlak (in m2) tot 2010, naar woontype

centrum-stedelijk
buiten-centrum
groen-stedelijk
centrum-dorps
landelijk wonen
totaal
bron: VROM/ABF

2000 stand
89
96
101
110
113
103

Gewenst
94
98
103
110
113
105

verschil
5
2
2
0
0
2

2010 trend
93
98
104
112
116
105

gewenst
98
101
106
112
116
107

verschil
5
3
2
0
0
2

“Onder een levensloopbestendige
woning wordt een woning ver staan die
zodanige r uimtelijke kwaliteiten heeft
dat de kans groot is dat een huishouden er in ver schillende stadia van
huishoudensontwikkeling goed kan
wonen. Voor zulke woningen zal vice
ver sa ook gelden dat een groot aantal
ver schillende typen huishoudens er
goed kan wonen” (De Vreeze, 1999).
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Voor het levensloopbestendig maken van de woonvoorraad is dit echter een
te beperkte aanpak. De kwaliteit van de woonomgeving, de beschikbaarheid
en bereikbaarheid van voorzieningen, de veiligheid en de sociale infrastructuur rondom de woning spelen eveneens een essentiële rol. Deze verkenning
neemt daarom behalve de woning ook de woonomgeving in beschouwing.
De formule van levensloopbestendig woonbeleid wordt dan uitgebreid tot:
LLB = WM + T + 4m2, waarbij WM staat voor een levensloop bestendig woonmilieu c.q. woonomgeving49. Op de aangrenzende terreinen zoals werken,
zorg, sociale cohesie, onderwijs en dagindeling wordt tevens beleid ontwikkeld dat medebepalend is voor de kwaliteit van het bestaande en toekomstige
wonen.

1.1

Gezamenlijke transformatie
Binnen de volkshuisvesting wordt momenteel het 20ste eeuwse door de overheid gestuurde doelgroepenbeleid omgebogen tot een 21ste eeuws consumentgestuurd, voorwaardenscheppend beleid gericht op flexibel gebruik van woningen. In het Nationaal Akkoord Wonen 2001-2005 zijn afspraken gemaakt tussen
de woonpartners50 om deze transformatie gezamenlijk uit te voeren.
Het huidige beleid kampt echter met erfenissen uit de vorige eeuw - bijvoorbeeld de bouwvoorschriften en de werkwijze van de bouwkolom - en schept
daarmee ongewilde beperkingen voor de mate waarin levensloopbestendigheid van de individuele woning kan worden gerealiseerd. Een groot
aantal belemmeringen in de bestaande wet- en regelgeving wordt overigens
waar mogelijk reeds opgeheven in het nieuwe bouwbesluit en de nieuwe
woonwet. De werkwijze in de bouw (gestandaardiseerd, planmatig en grootschalig) is echter moeilijker aan te passen.
Hoewel in essentie de bewoner (als woonproducent) met zijn of haar keuzes zelf
bepaalt hoe levensloopbestendig het wonen is, regisseert de overheid de randvoorwaarden voor aantrekkelijke woonmilieus en een levensloopbestendige
woonvoorraad. Hierbij heeft de overheid - in het bijzonder de lokale overheid meer grip op de kwaliteit van de woonomgeving dan op de woning zelf. Ook is
het nieuwe overheidsbeleid ten aanzien van de woonomgeving meer aanbodgericht dan ten aanzien van de woning zelf. Aanzet tot consumentgestuurd
woonomgevingbeleid wordt gegeven in experimenten als verenigingen van
wijkeigenaren, die de verantwoordelijkheid voor de wijk op zich nemen en het
bijbehorende budget beheren (De Klerk, 1999; Geelen e.a., 2000).

49
Een definitie van een levensloopbestendige woonomgeving kan zijn:
een levensloopbestendige
woonomgeving heeft zulke fysieke,
economische en sociale kwaliteiten
dat mensen er in ver schillende fasen
van hun leven goed kunnen leven en
dat de omgeving tegemoet komt aan

Het realiseren van levensloopbestendige woningen en woonomgevingen is
tevens een vraagstuk van identiteit, herkenning en verantwoordelijkheid.
Bewoners zullen - willen zij in hun woning en woonomgeving goed kunnen
leven - er een waarde in moeten vinden waardoor zij zich plezierig voelen
gedurende meerdere levensfasen. Betrokkenheid en vooral herkenning bij
de woonomgeving bieden de burgers stimulans om hun individuele verantwoordelijkheden op te pakken. Wil levensloopbewust beleid slagen, dan
moeten er ook op dit niveau van waarden en normen aanzetten gegeven
worden.

de ver schillende behoeften, horend bij
de transities die mensen doormaken
tijdens hun levensloop.
50
Getekend op 12 juli 2001 door de
rijksoverheid, provincies, gemeenten,
bouwondernemer s, projectontwikkelaar s, woningcorpor aties, bewoner sorganisaties en woonconsumentenorganisaties.
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De uitdagingen voor een levensloopbestendig beleid liggen daarmee op de
volgende terreinen:
• het scheppen van een kader voor het levensloopbestendig maken van de
bestaande woonvoorraad en het daarbij activeren en actualiseren van de
bouwwereld;
• het scheppen van een kader voor een vraaggestuurd levensloopbestendig
beleid op het niveau van de woonomgeving en het vergroten van het
individuele verantwoordelijkheidsgevoel voor de woonomgeving;
• het synchroniseren van individuele en collectieve verantwoordelijkheden
op het gebied van het levensloopbestendig maken van het wonen, de
woonomgeving en het beheer van de woonvoorraad.
In paragraaf 3 en 4 zal hierop nader worden ingegaan. Paragraaf 5 gaat kort
in op ervaringen in het buitenland. Paragraaf 6 bevat de conclusies en enkele
beleidssuggesties. In paragraaf 2 volgt echter eerst een korte achtergrondschets van de trends in het wonen.
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2
2.1

Trends in het wonen
Globale schets van het wonen tussen 1930 en 2000
De Nederlanders geboren tussen 1931 en 1940 kenden een sterke
synchronisering van levensgebeurtenissen; de jongvolwassenen gingen op
ongeveer gelijke leeftijd het huis uit en trouwen en kregen op ongeveer
gelijke leeftijd kinderen, ongeacht de sociale klasse of opleiding (Liefbroer en
Dykstra 2000, p. 200). Het stadse gezinsmodel met een mannelijke kostwinner, een huisvrouw en een aantal kinderen werd de standaard in de
wederopbouwfase. De overheid en woningcorporaties bouwden grootschalig
voor deze levensfase, in de naoorlogse wijken van elke grote stad en later de
nieuwbouw en hoogbouw in de uitbreidingsgebieden. De (studenten)flat, de
ééngezinswoning en het bejaardentehuis deden opgang. De overheid propageerde in de eerste decennia na de oorlog instellingen voor ouderen ook als
een oplossing voor het woningtekort van de jongeren. Zo werden er sinds de
jaren vijftig bejaardentehuizen gebouwd waarin de cohorten geboren tussen
1886 en 1905 gehuisvest werden nadat zij 65 jaar werden. Halverwege de
jaren zeventig woonde er een record aantal ouderen in de bejaardentehuizen.
Na de introductie van de 7-procent-norm eind jaren zeventig, waarbij de
capaciteit van de bejaardentehuizen in een regio ten hoogste 7 procent van de
ouderen in diezelfde regio behelst, werd er gestimuleerd ouderen zo lang
mogelijk zelfstandig te laten wonen.
Deze standaardisering en synchronisering van levensfasen (thuiswonend, gehuwd, lege nest en na 65ste gepensioneerd en wonend in een bejaardentehuis)
was dominant tijdens de jaren vijftig, zestig en zeventig. Halverwege de jaren
zeventig werd de realiteit diverser. Al snel bleek dat niet iedereen in zo’n strak
schema past en dat vooral ook de duur en timing van de periodes en de
transitiefasen tussen die periodes individueel verschillend zijn. Het aantal echtscheidingen nam toe, vrouwen werden economisch zelfstandiger, de individualisering deed zijn intree en daarmee de woonverdunning en toenemende diversiteit
in woonwensen. Nieuwe woonvormen ontstonden, zoals de woongroepen en de
HAT-woningen voor jongeren.
Kritiek op de strakke indeling gebaseerd op de relatie tussen levensfase, inkomen
en gewenste woonmilieu speelt op sinds de bouw van de slaapsteden en uitte
zich opnieuw als kritiek op de vinex-lokaties (Baljon en Visser, 1998). Deze
worden gebouwd voor autochtone gezinnen van tweeverdieners met twee
kinderen en minimaal één auto. De samenleving bestaat ondertussen zichtbaar uit
een grote diversiteit aan mensen met verschillende etnische en sociale achtergronden, gezinssamenstellingen, leefstijlen en aspiratieniveaus. De algemene maatschappelijke trends van individualisering en multiculturalisering bepalen in toenemende mate ook de woonvraag. De roep om meer variatie en de wens om een
eigen invulling te kunnen geven aan de woning worden steeds luider. Niettemin
is nog ruim 70 procent van de bestaande woningvoorraad een ééngezinswoning.
Om aan die nieuwe vraag te kunnen voldoen is er een behoorlijke mentale
omslag nodig. Sinds lange tijd, met extremen na de tweede wereldoorlog,
heeft Nederland gekampt met een kwantitatieve woningnood. In het begin van
de 21ste eeuw is de ‘woningnood’ eerder kwalitatief van aard. Het is begrijpelijk
dat de bouwproduktie nog wordt gekenmerkt door veel en snel te willen bou-
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wen tegen betaalbare prijzen. Deze aanpak heeft geleid - en doet dat grotendeels
nog - tot een aanbodgerichte en kostenminimaliserende praktijk en de produktie
van ‘nog meer van hetzelfde’.

2.2

Verwachte ontwikkelingen in de periode 2000 tot 2020
De recente analyses van de woonopgave 2000-2010 worden gekenmerkt door
begrippen als individualisering, emancipatie, vergrijzing, multiculturaliteit,
informatisering als basis voor de netwerksamenleving, waarin plaats en tijd
minder bepalend zijn (Ministerie van VROM, 1997; 2000; 2001; De Vreeze,
1999). We gaan kort op enkele begrippen in.
Er is steeds meer sprake van een grote verscheidenheid aan mensenwensen,
voortkomend uit de zogenoemde ‘massa-individualisering’. Hierdoor verschuift de globale produktie voor de anonieme klant naar maatwerk, afgestemd op een bekend individu. Populairder gezegd wordt de klant nu eindelijk echt koning(in).
Het effect van de individualisering is op verschillende fronten zichtbaar. Het
aantal leefstijlen en subculturen is sterk toegenomen en zal nog verder differentiëren. Dezelfde trend geldt voor huishoudens. Het aantal huishoudens is
in 30 jaar verdubbeld, eerst werden de gezinnen steeds kleiner maar nu zijn
er ook steeds meer éénpersoonshuishoudens. De opkomst van de 24-uurs
economie is voor een belangrijk deel te verklaren door de toegenomen individualisering. Collectieve ritmes worden namelijk steeds minder makkelijk
aanvaard en ingewisseld voor persoonlijke ritmes of die van kleine subgemeenschappen.
Variëteit en diversiteit worden de norm. Ook in het emancipatieproces is na
de periodes van gelijke rechten en gelijke kansen voor iedereen ongeacht
kleur, geloof, klasse, sekse of leeftijd, nu de fase aangebroken waarin het
individu centraal staat. Vaste rolpatronen zullen sneller overboord worden
gezet en worden ingewisseld voor persoonlijke, snel wisselende voorkeuren
en keuzen. In een samenleving waarin een vergaande vorm van individualisering heeft plaatsgevonden, is het combineren van taken normaal; het switchen
ertussen overigens ook.
Het aantal doelgroepen van beleid neemt hierdoor sterk toe, zover zelfs dat er
nauwelijks meer sprake is van een zinnige typologie van doelgroepen. De
handvaten voor beleid lijken te verdampen en daarmee is het voor toekomstig
beleid van belang om te komen tot nieuwe aangrijpingspunten. Naar verwachting zullen zich in alle diversiteit toch patronen aftekenen van mensen
die soortgelijke levensstijlen erop na houden. Het is dan zaak deze patronen
te herkennen en adequaat te benoemen.
Het valt niet te verwachten dat op korte of middellange termijn partijen zoals
projectontwikkelaars, aannemers en corporaties kunnen produceren voor
deze geïndividualiseerde vraag. De organisatiestructuur en werkwijze zijn
grotendeels nog gestoeld op ‘massaproduktie’ en ‘gemakkelijk bouwen’. Een
innovatieve werkwijze, die zo’n omvangrijke produktie-op-maat mogelijk
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maakt, is bovendien nog ontoereikend ontwikkeld om tegen aanvaardbare
kosten en risico’s te produceren. In het kader van het IFD-project (Industrieel,
Flexibel en Demontabel Bouwen) wordt hiermee wel geëxperimenteerd, maar
het is nog geen mainstream in de aanpak. Het beleid voor de komende tien
jaar moet dus rekening houden met een kloof tussen de vraag van het individu en de mogelijkheid van de markt daaraan te kunnen voldoen.
De grenzen van de individualiseringstrend komen wel in zicht: tweederde van
de Nederlandse bevolking vindt dat de individualisering te ver is doorgeschoten en zo’n veertig procent vindt dat er meer verantwoordelijkheid moet
worden gedragen voor de buurt waarin wordt gewoond (Motive Action,
2001).

2.3

Herwaardering van de woonomgeving
De doorwerking van technologische vernieuwing op infrastructuur (denk aan
de auto) is vaak vergaand. Het invoeren van ICT-technologieën heeft zo’n
doorwerking: ICT in huis (domotica) maakt zorg op afstand mogelijk en er
ontstaan ook mogelijkheden om persoonlijke dienstverlening rondom het huis
te organiseren, zoals de ‘homedeliverybox’ voor boodschappen. Andere
fenomenen zijn de vormen van thuiswerk, waarmee de woonlocatie verder
los wordt gekoppeld van de werklocatie en van thuisonderwijs, waardoor er
mogelijk minder behoefte aan schoolgebouwen zal ontstaan.
De handelingsvrijheid en bewegingsruimte van individuele burgers worden
door ICT vergroot. Met behulp van ICT kunnen enerzijds zaken sneller worden georganiseerd, anderzijds levert het ICT-gebruik in de samenleving ook
een extra druk op omdat weinig ruimte en tijd overblijft voor bezinning en
herstel. Het wordt nu eigenlijk al niet meer geaccepteerd dat iemand zijn email niet op dezelfde dag beantwoordt. Dit is een opgelegde haast die ook
tegenreacties oproept, zoals het onthaasten, dat - vertaald naar huisvesting een grotere aandacht voor de woning en de directe woonomgeving kan
betekenen. Het verlangen naar wonen in het groen (= rust) past uiteraard
goed in dit beeld.
De handelings- en bewegingsvrijheid die ICT biedt, kent nog een andere
tegenhanger. Door internet is het heel gemakkelijk geworden om mensen met
gelijke interesse virtueel te ontmoeten. De chat-groepen nemen de functie van
buurtcafés en koffiehuizen over. Hierdoor ontstaat ook een gat in het publieke domein (Van der Boomen, 2000; p. 80). Daarentegen blijkt internet vaker
dan verwacht mensen uit de directe omgeving bij elkaar te brengen (zoals het
MSN streetproject van Microsoft51, dat in Nederland wordt nagevolgd met de
kenniswijk in Eindhoven/Helmond). Juist de combinatie tussen enerzijds de
wereldwijde toegankelijkheid via het net en anderzijds de inbreng vanuit de
directe woonomgeving, met de eigen woning als centrale basis verdient
aandacht in een op levensloopbestendigheid gericht beleid. Het huis als
communicatiebasis biedt ook aanknopingspunten voor het vraagstuk van
levenslang leren.
Niet alleen de technologische mogelijkheden veroorzaken een herwaardering
van de woonomgeving. Na alle individualiseringtrends, ziet het er naar uit dat
de ‘civil society’ op het niveau van de wijk een revival beleeft. Zo pleit het
Integraal Veiligheidsprogramma (IVP) voor een wijkgerichte aanpak ter verbete-

51
Messenger Ser vice Net is de naam van
de messenger ser vice van Hotmail,
waar mee veel jongeren e-mailen. Om
reden van maatschappelijke ver antwoordelijkheid heeft Hotmail een
straatproject ‘inger icht’.
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ring van de veiligheid, waarbij woningcorporaties, politie, scholen en de professionele instellingen samenwerken met de bewoners (Vos, 2001; p. 25).
Binnen het onderwijs wordt een discussie gevoerd over de mate waarin het
woonhuis en de directe woonomgeving een belangrijke plek vormen om te
leren. Het belang van het tot je nemen van feitelijke kennis neemt af en het
wordt steeds belangrijker hoe de leerling zijn of haar zelfbeeld, motivatie en
drijfveren ontwikkelt. Deze ervaringen beklijven beter wanneer zij worden
opgedaan op praktijkplekken. Het eigen huis en de directe woonomgeving
spelen als ‘praktijkplek’ een belangrijkere rol dan de school waar kennis en
vaardigheden centraal staan. Deze trend biedt aanknopingspunten voor de
relatie tussen wonen en leren voor jongeren. In een kennissamenleving, waar
levenslang-leren in belang toeneemt, is deze relatie ook relevant voor andere
leeftijdsgroepen. Het biedt tevens de opening de relatie wonen en leren
vanuit levensloopperspectief een invulling te geven, die diepgaander is dan
het aanleggen van breedbandverbindingen alleen.

2.4

Veranderende vraag
Demografische ontwikkelingen zijn voor de volkshuisvesting van groot belang. Ouderen hebben een gemiddeld 20 jaar langere levensverwachting
gekregen gedurende de 20ste eeuw en hebben de wens zo lang mogelijk
zelfstandig te wonen (Liefbroer en Dykstra, 2000).
Weliswaar is de verwachting voor de 21ste eeuw niet zozeer dat mensen nog
veel ouder worden, maar wel dat zij langer gezond en actief zullen blijven. De
vierde levensfase (globaal van 55 tot 75 jaar) zal langer duren.
Het tekort aan ouderenwoningen groeit mee met de babyboomgeneratie: in
2020 is naar schatting 48 procent van het totaal aantal huishoudens boven de
55 jaar; het gaat om 3,5 miljoen huishoudens. Van deze groep worden veel
mensen in de vijfde levensfase (vanaf circa 75 jaar) zorgbehoevend en hebben
een aangepaste woonsituatie nodig.
Nederland wordt steeds welvarender. Het eigen woningbezit neemt toe. En er is
een kwalitatieve vraag ontstaan van een snel rijker wordende groep (potentiële)
huizenbezitters naar koopwoningen in aantrekkelijke woonomgevingen. Een
groep, die gezien het verhuisgedrag, ook langer in zijn woning zal blijven. De
overheersende verhuismotieven zijn van persoonlijke aard (huwelijk, samenwonen, zelfstandig wonen, gezondheid), gevolgd door motieven die met het
wonen of de woonomgeving te maken hebben. Een veel kleiner percentage,
zo’n tien procent, geeft werk of studie als reden op om te verhuizen. Met name
mensen met een eigen woning zijn minder snel geneigd te verhuizen. Werk
geldt steeds minder vaak als verhuismotief, zo blijkt uit onderzoek. De kans dat
iemand langer in zijn of haar woning woont, neemt toe.

Kwantitatieve vraag
De VROM-scenario’s voor 2030 gaan uit van een lage-groeivariant met een
stagnerende bevolking van 16,1 miljoen inwoners en 7,7 miljoen huishoudens
en een hoge-groeivariant met 18,5 miljoen inwoners en 8,3 miljoen huishou-
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dens. Daarnaast is er nog een variant met een geringe groei van de bevolking
(17,5 miljoen) en een sterk groeiend aantal huishoudens (8,5 miljoen).
Om alleen de groei in het aantal huishoudens op te vangen zal er tussen 2000
en 2010 rond de half miljoen woningen bijgebouwd moeten worden. De
Primos-raming neemt ook het kwalitatieve woningtekort mee (200.000 huizen
moeten gesloopt worden) en berekent 545.000 huizen tot 2010. Volgens de
Vinac-bouwplannen (2005-2009) is er een netto doelstelling van 65.000 woningen per jaar om op het bestaande woningtekort in te lopen. Het huidige
bouwtempo ligt evenwel lager, wat in de toekomst mogelijk tot krapte op de
huizenmarkt kan leiden.

Kwalitatieve vraag
Er is een tekort aan centrumstedelijke woonmilieus en aan groenstedelijke
milieus en in mindere mate aan echt landelijk wonen. Er is een overschot aan
huurwoningen in het buitencentrummilieu (de naoorlogse nieuwbouwwijken).
Er is een tekort aan koopwoningen in alle milieus. Er worden inventarisaties
uitgevoerd naar regio en soort woningmilieu; zo bouwt de Zuidvleugel van de
Randstad (Rotterdam, Delft, Den Haag, Leiden) aan een woonmilieudifferentiatiekaart waarop vraag en aanbod tot 2030 tegen elkaar worden
afgezet.
De vraag naar ruimere multifunctionele woningen neemt toe. De woning
functioneert steeds vaker als kantoor (telewerken), winkel (teleshoppen),
bank (telebankieren), school (teleleren) en als zorgcentrum. De vraag naar
technisch beter geoutilleerde en grotere woningen wordt daarmee luider. De
flexibiliteit van de woning is van belang om te kunnen voldoen aan een
steeds veranderende vraag. Een beukmaat van 6 meter maakt de plattegrond
van een huis flexibeler om in te richten en daarmee meer levensloopbestendig. In het nieuwe bouwbesluit zijn echter alleen toegankelijkheidseisen
gesteld en vanwege de kostenconsequenties geen nieuwe minimum beukmaten voorgeschreven. Mede daarom zullen niet alle nieuwbouwwoningen
voldoen aan de gangbare woningeisen voor levensloopbestendigheid.
Deze nieuwe gerichtheid op de eigen woningplek maakt ook de directe
woonomgeving belangrijker. De tijdsbudgetten van mensen worden steeds
krapper, waardoor de vraag toeneemt naar voorzieningen binnen een bereikbare of organiseerbare afstand. Door de internationalisering en de geïntegreerde markt van personen, goederen, diensten en kapitaal binnen Europa
zal naar verwachting het woonklimaat als vestigingsklimaat van belang worden. Veiligheid in de wijk en kwaliteit van de buitenruimte worden steeds
belangrijker. Het woonmilieu wordt medebepaald door het aanbod aan vrijetijdsvoorzieningen, zowel de stedelijke combinatie van cultuur en recreatie als
de landelijke combinatie van recreatie en natuur.
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3

Individuele wensen, maatschappelijke
noden en collectieve belangen

3.1

Zoeken naar nieuwe patronen in de samenleving
Nu levensfase en woonsoort geen éénduidig verband meer vormen, is er
behoefte aan nieuwe handvaten voor beleid. Lang niet elke nieuwe levensfase
behoeft een nieuwe woonvorm en alle woonvormen kunnen sterk individueel
worden ingevuld.
Vooralsnog hanteren we, in navolging van de analyse Levensloopbewust beleid
in de steigers van Evenhuis elders in deze bundel, een onderscheid in vijf
leeftijdsfasen: 1) van 0 tot 15 jaar, 2) van 15 tot 30 jaar, 3) van 30 tot 55 jaar, 4)
van 55 tot 75 jaar, 5) vanaf 75 jaar. Deze levensfasen zijn echter niet absoluut
of éénduidig. De transities tussen de levensfasen worden langer en haast
belangrijker dan de fasen zelf. Met name in deze transitieperiodes formuleren
mensen nieuwe woonwensen en tijdens die periode blijkt in hoeverre een
woning en woonomgeving ook daadwerkelijk levensloopbestendig zijn.

3.2

Transities
Uitgaande van het feit dat de woonwensen van de fase van 0 tot 15 jaar
vertaald worden door de keuze van de ouders, onderscheiden we minimaal
vier transities die ten grondslag liggen aan het basispatroon van het huidige
wonen:
• de meeste jongeren gaan het ouderlijk huis uit en gaan een periode op
zichzelf wonen of samenwonen;
• de verhuizing naar een gezinswoning, die door scheiding ontdaan kan
worden of zich kan herhalen;
• de verhuizing nadat de kinderen het huis uit zijn en het werk achter de
rug;
• de verhuizing naar beschermd wonen, als mensen hulpbehoevend worden
in die mate dat zij niet meer zelfstandig kunnen wonen en/of dichter bij
hun kinderen willen wonen.
Alle transities kosten tijd en investeringen en worden niet altijd voldoende
door de huidige woningvoorraad gefaciliteerd. Met name de transitie van
kamerbewoner naar een ‘gezinswoning’ is voor starters (financieel) moeilijk.
De gezinsvorming wordt om deze en andere redenen (zoals de moeizame
combinatie van werk en zorg) vaak jaren uitgesteld (Liefbroer en Dykstra,
2000). De transitie naar een vorm van beschermd wonen kan ook problematisch uitpakken door het gebrek aan passende plaatsen. Dit gebrek zal door
de groei van het aantal 75-plussers nog sterker worden.
Uit de andere analyses blijkt ook al dat er een scheve verdeling in zorg en tijd
is ontstaan tussen de levensfasen. Waar de fases van 15 tot 30 en van 55 tot 75
jaar relatief weinig zorgtaken kennen, wordt de fase van 30 tot 55 jaar vaak
belast met een dubbele belasting in werk en zorg, die tijdnood met zich mee
brengt. Deze tijdnood kent een genderspecifiek patroon; taakcombinerende
vrouwen hebben - mede door deeltijdarbeid - een grotere diversiteit aan
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taken per dag dan mannen en zijn wat vervoer betreft vaker afhankelijk van
het langzamere openbaar vervoer en de fiets. Ook bij de groep van 75 jaar en
ouder is er een genderspecifiek patroon: oudere vrouwen wonen vaker alleen
dan oudere mannen. Zij zullen ook steeds vaker afhankelijk zijn van buitenstaanders voor ondersteuning en zorg rond het wonen. Tegelijkertijd hebben
alleenstaande oudere vrouwen van de huidige generatie nog minder pensioen
en andere middelen opgebouwd om deze ondersteuning en zorg rond het
wonen te kopen (Liefbroer en Dykstra, 2000).

3.3

Cultuurspecifiek wonen kent eigen transities
Voor allochtone bewoners volgt de levensloop niet vanzelfsprekend één van
de Nederlandse patronen. De meeste allochtonen zijn afkomstig uit gemeenschappen in een andere demografische fase. Waar de Nederlandse bevolking
door zijn babyboomperiode heen groeit en het demografische stadium van
een laag geboorteaantal en laag sterftecijfer heeft bereikt, kennen sommige
gemeenschappen waaruit migranten afkomstig zijn, een hoog geboortecijfer,
gecombineerd met een laag sterftecijfer. Grote gezinnen en uitgebreide
families zijn het gevolg. Het levensloopbestendig wonen kent hierbij zijn
eigen eisen. De eerste, maar ook derde generatie allochtonen willen veelal
in cultuurspecifieke verbanden wonen, waar zij in hun eerste taal kunnen
communiceren, hun eigen voedsel kunnen eten en cultuur kunnen beleven.
Groepswonen van Ouderen
Sinds 1984 organiseert de vrijwilligers organisatie ‘Groepswonen van Ouderen’ in
Den Haag, levensloopbestendige woningen voor ouderen vanaf 60 jaar. De mensen kiezen elkaar zelf uit op gelijke belangstelling en woonstijl en vormen een
groep, die woont in een cluster nieuwbouw of aangepaste bestaande woningen.
Er zijn nu 23 unieke projecten in de sociale huursector, maar steeds vaker ook in
de wat duurdere koopsector.
Er is een groep Surinaamse ouderen, een antroposofische groep en een groep
Antilliaanse ouderen, die - nu zij ouder zijn - willen wonen met de mensen bij wie
zij zich thuis voelen. Het groepswonen op basis van een eigen woonunit biedt
daar perfect de mogelijkheid toe.

3.4

Levensloopbestendige woonvoorraad

52
Stichting Architectenonderzoek Ge-

De STAGG52 maakte in 2000 een model waarmee de behoefte aan levensloopbestendige woningen geschat kan worden. Het model berekent dat er op de
top van de vergrijzing in 2040, voor dertig tot vijfendertig procent van de
bevolking levensloopbestendige woningen53 beschikbaar moeten zijn en voor
zes tot acht procent van de bevolking aangepaste woningen in woonzorgzones of beter, in ‘zorgvriendelijke’ wijken. Zestig procent van de mensen
wonen dan in gewone, zij het aanpasbare, woningen.

bouwen Gezondheidszorg.
53
Dat zijn de woningen die het consumentenkeurmerk Woonkeur mogen
dragen, dat sinds april 2000 wordt
afgegeven aan nieuwbouwwoningen. Het
bestaat uit een combinatie van eisen van
het Seniorenlabel, het Handboek voor

Zo’n 500 per 10.000 mensen zal naar schatting in 2040 behoefte hebben aan
intramurale en beschutte woonvormen. Het merendeel van deze 500 mensen
zal in zelfstandige woningen zijn gehuisvest, veelal in individuele levensloop-

Toegankelijkheid, het Politiekeurmerk
Veilig Wonen voor Nieuwbouw en de
VAC-Kwaliteitswijzer.
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bestendige woningen, soms geclusterd tot woonzorgcomplexen (STAGG 2000,
p. 39). Een woonzorgcomplex is een complex van een paar honderd woningen met een vorm van zorggaranties en zorginfrastructuur in een ideaalwijk
van 10.000 inwoners.

3.5

Levensloopbestendige wijk
Door vanaf het begin aanpasbaar te bouwen en rekening te houden met
eenderde levensloopbestendige woningen en een woonzorgcomplex per wijk,
kan een nieuwbouwwijk tegemoet komen aan de eisen van de toekomst en
daarmee inspelen op de levensloop van de bewoners in de wijk. Dit gebeurt
al op sommige nieuwbouwlocaties. Veel lastiger is dit te realiseren in de
bestaande woonvoorraad van 6,5 miljoen woningen.
De Groote Wielen wordt levensloopbestendig
In de polder van Rosmalen-Noord verschijnen de komende tien jaar 4.300 woningen voor in totaal ongeveer 10.000 mensen. Het project beslaat een oppervlak van
zo’n 335 hectare. Daarin een waterplas van 40 hectare, zes verschillende woonbuurten waaronder een eigen centrum, alle dagelijkse voorzieningen bij de hand,
tot en met sport en recreatie toe. Toekomstige bewoners moeten kunnen kiezen uit
een variatie aan woningen en woonomgeving. De woningen en woonomgeving
worden op basis van de vraag van de toekomstige bewoner ingevuld. Mensen
vinden het belangrijk dat zij bijvoorbeeld in hun wijk kunnen blijven wonen als
hun situatie verandert, als zij ouder worden of meer te besteden hebben. De Groote
Wielen speelt daar op in: de inrichting van de woningen en openbare ruimte kan
worden aangepast op basis van nieuwe inzichten en wensen.

3.6

Voorbeeldwijken en demonstratieprojecten
De kenniswijk, de ID-wijk, de Kanswijk, het IFD-bouwen, DUBO54; allerlei formules worden gebruikt om nieuwe invalshoeken en ideeën uit te testen. De SEV
(Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) ondersteunt wijken, buurten en
dorpen waar door lokale partijen innovatieve diensten worden bedacht én uitgevoerd: van intelligent wonen tot E-zorg55, van telewerken tot openbare dienstverlening, van vereniging van wijkeigenaren tot sociale cohesie, en van elektronisch
winkelen tot zorgvriendelijk wonen. Dit dienstenpakket draagt bij aan de levensloopbestendigheid en duurzaamheid van de woonomgeving en aan keuzevrijheid
en zelfstandigheid van de bewoners. Er ontbreekt nog een wijk waar alle nieuwe
invalshoeken samengebracht worden en waar het ideaal wonen is voor taakcombineerders en zorgbehoevenden. Het in elkaar schuiven van de vernieuwingen in de verschillende sectoren kan leiden tot een combineerwijk, die is ingericht naar de eisen van de eerste helft van de 21ste eeuw.
Pilot: combineerwijk

54
ID: Intelligent en Duurzaam; IFD:

Nodig: een brede school, met vrijetijdsactiviteiten voor alle leeftijden (sport, muziek
en kunst), losse werkplekken in de buurt met alle ICT-voorzieningen van een bedrijf, pied-à-terre’s in andere steden, verenigingen van wijkeigenaren, een grand
café als ontmoetingsplek, zorg- en winkelvoorzieningen, rustplekken voor meditatie en natuurbeleving, vraaggestuurde openbaar-vervoersverbindingen, parkeerplaatsen aan de rand van de wijk, met (winkel)karretjes voor het vervoer van auto tot
huis, ‘homedeliveryboxen’ voor electronisch winkelen en dienstverlening.

Industr ieel, Flexibel en Demontabel
bouwen; DUBO: DUurzaam BOuwen.
55
E-zorg is de zorg die mensen voor
zichzelf kunnen or ganiseren met
behulp van electronische netwer ken.
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4

Knelpunten en uitdagingen voor het
beleid
Het huidige streven op het gebied van wonen naar consumentgestuurde
marktwerking en functionele decentralisatie van overheidstaken maakt de
sturingsruimte voor de rijksoverheid beperkt. Binnenkort organiseren de
burgers en woonpartners het leeuwedeel van het wonen zelf en vervult de
overheid vooral een ondersteunende, faciliterende en codificerende rol. De
lagere overheden voeren de regie van de samenwerking op lokaal of regionaal niveau en de gemeente krijgt de integrale sturingsverantwoordelijkheid.
De markt (lees de bouwwereld) heeft echter veel sturende macht.
De overheid zoekt nu naar vormen van bestuurlijk medebewind met een
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het resultaat. Het synchroniseren
van de woonpartners, zoals in het Nationaal Akkoord Wonen 2001-2005,
en de deregulering zijn belangrijke beïnvloedende krachten van de overheid, naast de bestaande budgetten voor volkshuisvesting, de prestatieafspraken met de woningcorporaties, huursubsidies en gronduitgifte. In dit
kader past ook de ontwikkeling van nieuwe instrumenten zoals de prestatiecontracten die worden voorgesteld in de nieuwe woonwet die in
voorbereiding is.
De feitelijke bouwpraktijk kan echter behoudend worden genoemd. Zo
komt sloop in Nederland relatief weinig voor. Een gerichte sloopregeling
kan letterlijk en figuurlijk ruimte bieden aan het levensloopbestendig
maken van de woonomgevingen. Hergebruik 56 en de lichte stedenbouw
bieden andere opties voor het realiseren van levensloopbestendig beleid.
De Vinex- en Vinac-wijken kennen weliswaar een toenemende diversiteit
van woonplattegrond en architectuur, maar beantwoorden niet echt aan de
sterk gedifferentieerde woonwensen van de 21ste eeuw. Tot 2020 zal de
netto woningvoorraad met niet meer dan circa zestien procent toenemen.
Te weinig om aan de vraag naar aangepaste woningen te voldoen (zie ook
paragraaf 2.4). Een grote inzet is dus nodig om de bestaande woonvoorraad kwalitatief te verbeteren en aan te passen aan de gewijzigde woonwensen.

4.1

Actualiseren produktiewijze bouw
Door de geschiedenis is de produktiewijze van gebouwen in Nederland
grootschalig en eerder bepaald door kwantiteits- en kostenfactoren, dan door
kwaliteits- of wensenfactoren. De individuele vraag (c.q. maatwerk) of gewenste veranderingen in de standaard, wekken daarom tegenwerking bij de
producenten. De bouwkolom, zoals de reeks bedrijven en projectontwikkelaars die zijn betrokken bij het totale bouwproces genoemd wordt, zal haar
produktiewijze en marktpositie de komende decennia moeten aanpassen aan
het feit dat er meer vraaggestuurd gewerkt zal gaan worden. Ook zal omgeschakeld moeten worden naar meer herstructuring van de bestaande woningvoorraad in plaats van nieuwbouw. Dit weerbarstige proces is een obstakel
voor het tijdig en betaalbaar levensloopbestendig maken van de woonvoorraad.

56
Hergebr uik van huisvesting en voorzieningen van bejaardentehuizen,
fabrieksr uimtes, pakhuizen en andere
fysieke overblijfselen uit een voorbije
tijd aangepast aan de moderne tijd.
Lichte stedenbouw staat voor zodanig
bouwen dat relatief eenvoudig nieuwe
aanpassingen door gevoerd kunnen
worden.
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4.2

Ontbrekend kader voor een levensloopbestendige woonomgeving
De geldende definitie en aanpak van levensloopbestendig wonen van VROM
is gericht op de woning en het bouwbesluit57. Op dit vlak zijn aanzienlijke
vorderingen geboekt in de sfeer van conceptontwikkeling en voorbeeldprojecten. De beperkingen van de definitie en aanpak laten zich echter ook
gelden. De inzet om levensloopbestendigheid te bereiken via het aanpakken
van de woonomgeving is beduidend lager, terwijl de (lagere) overheid juist
meer grip heeft op de kwaliteit van de woonomgeving, dan op de woningbouw zelf. Ook ontbreekt te vaak samenwerking met andere sectoren met
uitzondering van de zorg, terwijl mobiliteit, sociale cohesie, veiligheid en
buurtvoorzieningen van doorslaggevend belang zijn bij het levensloopbestendig maken van de woonsituatie.
Een gemeentelijke dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting kan de minimumgrens handhaven met behulp van bouwverordeningen en de omvang en
spreiding van de voorraad sociale woningbouw. De opdrachtgevers, zoals
woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars bepalen echter of er grotere,
meer flexibele en beter toegeruste woningen worden gebouwd. De overheid
kan hierbij, naast haar reguliere instrumenten, stimulerend werken via keurmerken, prijsvragen en voorbeeldprojecten.
De overheid heeft meer directe invloed op de kwaliteit van de woonomgeving. Zowel het ontwerp, de inrichting en het beheer van de buitenruimte is
in handen van de gemeente. Net als de regels voor het gebruik van de buitenruimte via bijvoorbeeld groenbeheer, parkeerbeheer en vuilnisophaaldienst en
de aanpak van overlast en onveiligheid op straat door politie. Bredere condities van de woonomgeving kan de overheid vormgeven in de bereikbaarheid
met het openbaar vervoer en variatie in woondichtheid en voorzieningenpakket (nota Woonmilieudifferentiatie Rotterdam, dS+V, 1997).

4.3

Het uiteenlopen van verantwoordelijkheden
De marktpartijen blijken niet altijd tijdig en adequaat te voldoen aan de wensen en eisen op het vlak van leef- en woonomgevingkwaliteit, levensloopbestendigheid, flexibiliteit en ruimtelijke en sociaal-economische samenhang
van de stedelijke en landelijke woon- en leefomgeving.
Bouwers, corporaties, gemeenten en rijk staan nu voor een driedubbele
opgave:
• Vinex te realiseren in samenhang met de stedelijke herstructurerings- en
vernieuwingsopgave;
• steunen van de consument in zijn nieuwe rol van woonproducent;
• het betaalbaar realiseren van collectieve kwaliteit in termen van
levensloopbestendigheid en duurzaamheid.
Juist waar individuele, collectieve en marktbelangen concurreren moet de
overheid een stuurvisie ontwikkelen; onder meer door doelgericht innovaties
“uit te lokken” in het verlengde van voornoemde beleidsdoelen en maatschappelijke ontwikkelingen. Maatschappelijke doelen die de overheid ook in

57
Zie voetnoot 1.
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de bouwopgave gerealiseerd wil zien, lopen het gevaar niet te worden gehaald (zoals de openbaar-vervoerverbindingen bij menig Vinex-locatie).
Het hergebruik van woningen en bouwcomponenten door flexibilisering komt
niet in de stedelijke vernieuwing of op nieuwe locaties op grote schaal tot
stand. Innovatieve ideeën en inzet van enthousiaste enkelingen lopen nog te
vaak stuk op kortzichtige visie, wantrouwen in en van de markt (investeringsrisico) en kennislacunes.
Opdrachtgevers en bouwers spelen op safe met als gevolg dat kansrijke
renovatietechnieken en nieuwe (ge)bouwconcepten niet worden toegepast.
Op nieuwe locaties sneuvelen om dezelfde redenen plannen voor meer
diversiteit en flexibiliteit. Successen blijven beperkt tot een paar kleine en
geïsoleerde experimenten: projecten op grotere schaal blijven echter nog uit.
Het beleid van EZ, VROM en VWS zal extra sturing moeten geven in de vorm
van specifieke onderzoeks- en ontwikkelingsrichtingen, zoals het IFD-bouwen. In het verlengde van de huidige innovatie- en voorbeeldprogramma’s zal
er een verdiepingsslag moeten worden ingezet om de geboekte innovatiewinst aan te wenden voor het flexibiliseren van de bestaande woonvoorraad
op grotere schaal.
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5

Lessen uit het buitenland en aanvullende
invalshoeken

5.1

Noordelijke landen zetten de trend
Het bejaardentehuis verdwijnt. Deze trend blijkt uit internationaal vergelijkende studies, gepresenteerd op een studiedag over Levensloopbestendig
Wonen in Europees perspectief: “Er ontstaat een tweedeling in de zorgintensieve tehuizen en de op zelfstandig wonen geconcentreerde voorzieningen. Het klassieke rustoord als tussencategorie zal geleidelijk verdwijnen”
(Priemus en Philipsen, 2000).
Denemarken kent geen rusthuizen of bejaardentehuizen meer en in Noorwegen,
Zweden en Groot Brittannië worden de rusthuizen vervangen door zelfstandige
aangepaste woningen. Deze trend gaat gelijk op met de ontwikkeling van de
thuiszorg in deze landen. In België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland is het
bejaardentehuis echter nog de overheersende residentiële voorziening voor
ouderen. Nederland was in 1993 de absolute top in Europees verband en had
plaats voor één op de tien bejaarden58 in een bejaardentehuis. Sindsdien is
het zelfstandig wonen gecombineerd met zorg in Nederland ook populairder
dan het wonen in een bejaardentehuis. De ontwikkeling van de zorgzones en
de zorgvriendelijke wijken spelen hierop in.

5.2

Duurzaam
In een aantal Vinex-locaties richten ecoteams zich op het duurzaam wonen.
Mensen die een milieuvriendelijk bestaan van belang achten, organiseren zich
en bestuderen welke opties zij hebben ter versterking van de duurzaamheid
van de woning en de woonomgeving. Het levensloopbestendig zijn van de
woning is impliciet in het duurzaamheidstreven opgenomen. Uniek in deze
aanpak59 is dat de bewoner actor is; hij of zij kiest om de woning duurzaam
te bewonen en verleent daarmee zijn eigen unieke betekenis aan de leefomgeving. De identiteit en herkenbaarheid van de buurt wordt hierdoor
versterkt. Deze duurzaamheidbenadering komt voort uit de internationale
milieubeweging en is een Nederlandse invulling van Agenda 21, geformuleerd
op de milieuconferentie in Rio de Janeiro.

58
10,4 plaatsen in een bejaardentehuis
per 100 65-plusser s: in totaal 215.000
woningen in bejaardentehuizen
(Priemus en Philipsen, 1998, p. 14).
59
In Neder land geeft een landelijk
secretariaat in Den Haag gefinancierd door het internationale
Global Action Plan - concrete invulling
aan duurzaam leven door ecoteams
per wijk te onder steunen.
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6

Conclusie en mogelijkheden voor
beleidsopties
Het Nationaal Akkoord Wonen 2001-2005 geeft een beeld van de nieuwe
verhoudingen en verantwoordelijkheid van de partners op het gebied van
wonen. Ten aanzien van het levensloopbestendig wonen zoeken de partners
nog naar een duidelijke en vruchtbare taakverdeling. De individuele burger
heeft als (toekomstig) gebruiker de beste papieren in handen om de woning
en woonomgeving meer levensloopbestendig te maken. De overheid kan op
deze potentie inhaken met duidelijke definities en keurmerken, informatie,
training, uitwisseling van ervaringen en waar nuttig het versoepelen van
regelgeving. Gelijktijdig zal toch de overheid worden ‘aangesproken’ op te
treden als ‘vertegenwoordiger’ van het algemene belang of, scherper gesteld,
van mensen die nu nog niet bezig zijn met andere levensfasen en de wensen
en eisen die daar mogelijk mee zijn gemoeid. Een onderwerp als levensloopbestendigheid vraagt daar echter juist wel om. Kenmerkend voor deze tijd kan
een dergelijke rol pas worden ingevuld als zij wordt gevoed met informatie
van het huidige en toekomstige wensenpakket van gebruikers. Een wensenpakket dat niet alleen in generieke totaalcijfers wordt vertaald, maar zover
mogelijk ook naar een zo laag mogelijk aggregatieniveau wordt vertaald waar
het gaat om het feitelijke bouwen en wonen.
Gebaseerd op de voorafgaande analyse van knelpunten en uitdagingen voor
zo’n levensloopbewust beleid, schetsen we hier een opmaat voor mogelijke
beleidsopties op het gebied van wonen, voor de korte en middellange termijn. We volgen daarbij de drie uitdagingen zoals die in de inleiding zijn
verwoord.

6.1

Levensloopbestendigheid in de bestaande woonvoorraad
• Gezien de getalsverhoudingen vormen de inspanningen gericht op het
levensloopbestendig maken of houden van de bestaande 6,5 miljoen
woningen de grootste uitdaging. Veel van deze huizen zijn in particulier of
collectief bezit. Hierbij past een benadering die samen met particulieren
en woningcorporaties wordt ontwikkeld en uitgevoerd.
• Onderzocht zou moeten worden in welke mate het streven naar duurzaam
hergebruik en levensloopbestendigheid als richtinggevend principe
gebruikt kan worden in het herstructureringsvraagstuk van de
woonvoorraad en bij flexibele, lichte stedebouw.
• In het bouwproces en de bouwstructuur is innovatie gewenst waarbij de
relatie tussen levensloopbestendig en duurzaam bouwen en de
mogelijkheden van (collectief) particulier opdrachtgeverschap centraal
komen te staan. De rijksoverheid kan hier een maatschappelijk debat over
aanzwengelen.
• Dit heeft nadrukkelijk consequenties voor de omschakeling van
nieuwbouw naar renovatie-, reconstructie- en herstructurering op zowel
programmatisch vlak als in het feitelijk bouwproces.
• Vernieuwende logistieke- en produktieprocessen kunnen worden
ontwikkeld om het levensloopbestendig maken van vooral bestaande
woningen en buurten te bevorderen. Een intensivering van de inzet van
op verandering gerichte instrumenten (proces- en produktvernieuwing)
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en programma’s in het verlengde van ISV, StiR60 en IFD lijkt daarvoor
wenselijk.
• Bekeken kan worden hoe het midden- en kleinbedrijf uit de bouwsector
(eventueel uit de omringende landen met meer ervaring in deze zoals de
Vlaamse aannemers) vanwege de meer kleinschalige werkwijze vaker kan
worden ingeschakeld bij de herstructurering van bestaande woningen.

6.2

Levensloopbestendigheid op het niveau van de woonomgeving
(wijk, buurt of dorpskern)
• Breidt de aanpak van het levensloopbestendig beleid uit tot de
woonomgeving. En betrek bij veranderingen van de fysieke infrastructuur
ook de sociale en economische infrastructuur.
• Trek de flexibiliteit, die in de woningstructuur wordt toegepast, door naar
de inrichting van de buitenruimte van de woningen, de woonomgeving.
Dit kan door het aanbieden van een groot aantal modules waaruit
bewoners kunnen kiezen, afhankelijk van hun behoefte aan voorzieningen
zoals scholen, zorg, speelgelegenheid en veiligheid, en welke modules
later door anderen kunnen worden ‘ingewisseld’.
• Flexibilisering van bestemmingsplannen, bijvoorbeeld voor het
ontwikkelen van een zorgvriendelijke wijk waar functies zonder al te
ingrijpende procedures kunnen worden gewijzigd.
• Combineer de aanpak van een flexibele woonomgeving met concepten als
buurtaandeelhouderschap, vereniging van wijkeigenaren, en
wijkgebonden leefbaarheidsbudgetten waardoor wijkbewoners meer
zeggenschap krijgen over reguliere beheers- en onderhoudsbudgetten.
• Op het niveau van de gemeenten: gericht grondbeleid voor
maatschappelijke voorzieningen: levensloopbestendige casco’s die in een
verhuur-/verkoopconstructie, individueel en flexibel ingevuld kunnen
worden. Voorbeelden hiervan zijn de experimenten van de
woningbouwcorporatie Het Oosten in Amsterdam (www.hetoosten.nl).
• Ontwikkel een computersimulatie van levensloopbestendige wijken in
nieuwbouw en bestaande buurten - in de stad en in de buitengebieden - om
daarmee zichtbaar te maken wat de mogelijkheden en aantrekkelijkheden van
het concept zijn: zorgvriendelijk, intelligent en veel ruimtegevend aan de
eigen identiteit.

6.3

Het synchroniseren van individuele en collectieve verantwoordelijkheden
• Speel in op de menselijke behoefte betekenis te verlenen aan zijn omgeving door op collectief en individueel niveau de mogelijkheden van een
levensloopbewuste invulling van de woonomgeving te communiceren met
behulp van ideevorming en informatieverspreiding.
• Voeg aan de mogelijkheden die afzonderlijke burgers meer en meer
krijgen om hun eigen woning vorm te geven minimaal de vraag toe daarbij ook rekening te houden met toekomstige levensfasen: de levensloopbewuste woonproducent.
• De corporaties dragen grote verantwoordelijkheden bij het beheer van de

60
ISV: Innovaties in de Stedelijke
Vernieuwing
StiR: Stimuleringsinnovatie Ruimtelijke
Ordening
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bestaande woonvoorraad. Dit beheer kan gaandeweg meer levensloopbestendig gemaakt worden door het onwikkelen van collectieve
beheersvormen waarin bewoners participeren. De inzet zou kunnen
worden gericht op het gezamenlijk meer levensloopbestendig maken van
de woning en de directe woonomgeving.
• Individueel gericht beleid botst soms met de behoeften die op groeps- of
wijkniveau beter ingevuld kunnen worden. Zo is de individueel gerichte
subsidie voor aanpassingen in huis in het kader van de wet Voorzieningen
gehandicapten, een tijdrovend en lastig obstakel bij groepshuisvesting. Het
toewijzen van de subsidie kan een jaar kosten en dat is (te) lang voor het
proces van groepsbewoning door ouderen. Door het flexibel toepassen
van subsidieregels (meer vooruitdenkend dat er later mensen zullen
wonen die voor een dergelijke subsidie in aanmerking komen) kan er een
vruchtbare combinatie ontstaan van de individuele behoefte en het
collectieve aanbod en vice versa.
• Creëren van een platform met behulp van internet, zodat consumenten
een beter overzicht krijgen van het aanbod aan leveranciers, aanbieders en
producten (geen verplichte winkelnering), waardoor een grotere keuzevrijheid ontstaat in het kiezen van kavel, locatie, woningtype en materiaal.
• Versterken van de identiteit en herkenning van het wonen in een levensloopbestendige wijk, bijvoorbeeld door een pilotwijk op te zetten, waarin
het levensloopbewuste werken, zorgen, leren en wonen samenkomen.
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1

Zorg en levensfase

1.1

Drie typen zorg
In de analyse wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten zorg, die
ieder op een specifieke manier verbonden zijn met de moderne levensloop.
Ten eerste is er zorg in gezinsverband: de onbetaalde vormen van hulp en zorg
voor gezinsleden. Daartoe behoort zowel het huishoudelijke werk in enge zin
(koken, wassen, stofzuigen et cetera) als de persoonlijke verzorging van partners en kinderen. Hiertoe behoren ook bepaalde vormen van mantelzorg zoals
de intensieve en vaak langdurige zorg voor zieke of gehandicapte kinderen.
Ten tweede is er professionele zorg: de betaalde vormen van hulp, verpleging
en verzorging die al dan niet binnen de muren van een instelling (verpleeghuis,
jeugdinrichting, ziekenhuis et cetera) door beroepskrachten wordt geboden.
Ten derde zijn er de vormen van hulp die men onder informele zorg kan
rangschikken. Daarbij gaat het om een breed scala aan zorg of bijstand aan nietgezinsleden die op vrijwillige basis en onbetaald door burgers onderling geboden wordt. Bepaalde vormen van mantelzorg, zoals het verplegen van hoogbejaarde ouders of ernstig zieke verwanten, kan men daar eveneens toe rekenen.

1.2

Vijf levensfasen
Naast een onderscheid in drie typen zorg, kan de moderne levensloop in vijf
levensfasen worden onderscheiden. In vergelijking met de jaren zestig kent
het leven van de huidige burgers een grote variatie aan levenslopen. De uit
drie stadia bestaande levensloop - jeugd (leren), volwassenheid (voor mannen
werken/kost verdienen en voor vrouwen (eventueel) korte tijd werken/
zorgen) en ouderdom - bestaat nog wel, maar komt steeds minder vaak voor.
Tussen jeugd en volwassenheid is een nieuwe fase tot ontwikkeling gekomen,
gekenmerkt door individuele zelfstandigheid zonder dat voor kinderen gezorgd hoeft te worden (jongvolwassenen). Eveneens is tussen ouderschap en
ouderdom een nieuwe fase ontstaan, waarin de kinderen het huis uit zijn
terwijl men zelf nog niet bejaard is (senioren).
Behalve een toename van het aantal fasen zijn ook de overgangen van de ene
fase naar de andere minder scherp geworden. Was er vroeger een scherp
onderscheid tussen gehuwden en ongehuwden, tegenwoordig gaan een vaste
relatie, ongehuwd samenwonen, kinderen krijgen en een huwelijk geleidelijk
in elkaar over. Daarnaast dienen bepaalde overgangen zich niet één keer
maar meerdere keren aan (veranderen van baan, van zorgtaken et cetera).
Bovendien staat een levensfase steeds minder volledig in het teken van één
specifieke opgave. Leren, werken en zorgen worden in verschillende fasen
met elkaar gecombineerd. Zo brengen jongeren veel tijd met leren door, maar
verdienen daarnaast een eigen inkomen. Veel vrouwen en een toenemend
aantal mannen combineren werk met de zorg voor kinderen. En veel senioren
zijn actief als vrijwilliger en nemen daarnaast steeds vaker deel aan een vorm
van onderwijs.
Wel blijft in de meeste fasen een zeker zwaartepunt bestaan.
Kijken we naar de relatie tussen zorg, gezondheid en levensloop dan maken
veel Nederlanders tijdens hun leven vergelijkbare veranderingen mee.
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Uitgaande van de zorg die men biedt en de zorg die men van anderen
ontvangt, is voor de vijf levensfasen het volgende beeld te schetsen:
• in de eerste fase (0 - 15 jaar) ontvangen kinderen veel zorg zonder dat zij
zelf voor iets of iemand hoeven te zorgen. De intensiteit is kort na de
geboorte het grootst en neemt in de loop der jaren af;
• de tweede fase (15 - 30 jaar) kan als een relatief zorgvrije periode worden
opgevat: jongeren krijgen met het ouder worden steeds minder zorg van
anderen maar hoeven zelf nauwelijks voor anderen te zorgen;
• dat verandert radicaal in de derde fase (30 - 55 jaar) wanneer men als
volwassenen voor één of meer kinderen moet zorgen. Die zorg is niet
alleen omvangrijk maar wordt meer en meer gecombineerd met het
verdienen van twee inkomens. De ouderlijke zorg wordt uiteraard
verzwaard als één van de kinderen een (ernstige) ziekte krijgt. Dan kan
men niet met verzorging thuis volstaan en is men aangewezen op een
professionele instelling. In voorkomende gevallen oefent dit een grote
druk op het gezin uit en is een combinatie met betaald werken voor de
verzorger (meestal de vrouw) vrijwel uitgesloten.
Verder heeft men in dit stadium vaak ouders die door ouderdom, ziekte of
gebrek op de hulp van hun volwassen kinderen aangewezen zijn. Door de
stijging van de gemiddelde levensduur en de toename van het aantal
(hoog)bejaarden dat hulp nodig heeft, zal in de toekomst vermoedelijk
steeds vaker een beroep op dit soort informele zorg gedaan worden. Al
met al brengt het zorgen in de derde levensfase meestal een zware
belasting met zich mee;
• daarmee vergeleken komt de vierde fase (55 - 75 jaar) weer op een relatief
zorgvrije periode neer. De kinderen zijn het huis uit en de eigen ouders
zijn inmiddels overleden. Nogal wat senioren bieden informele zorg aan
vrienden en buurtgenoten of zijn als vrijwilliger actief. Ook treden zij
geregeld als mantelzorger voor hun zieke partner op. De meeste mensen
in deze leeftijdsgroep zijn echter goed gezond en hebben (nog) geen
behoefte aan zorg door anderen. Vooralsnog staat zowel hun zorgvraag als
de door hen geboden zorg op een bescheiden peil61;
• de vijfde fase (75 jaar en ouder) staat in het teken van (zeer) intensieve
verzorging. De gezondheidsklachten nemen toe maar zonder dat het
meteen om een fatale ziekte gaat. Als gevolg daarvan zijn velen gedurende
een langere periode op relatief intensieve verzorging en/of verpleging
aangewezen. Dat komt voor het overgrote deel op professionele zorg
neer. Voorzover men in deze fase zelf nog kan zorgen, zal dat in de vorm
van mantelzorg voor een zieke partner zijn.
De verdeling van gegeven en ontvangen zorg in de vijf levensfasen wordt op
de volgende pagina in schema als volgt weergegeven:
61
Dit kan echter veranderen door de
zojuist genoemde ontwikkeling.
Wellicht brengt de vergrijzing met zich
mee dat mensen ook in de vierde
levensfase steeds vaker voor hun
hoogbejaarde ouder s moeten gaan
zorgen.
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Schema 1
Geschatte omvang (uren per week) van gegeven zorg (schuine arcering) en ontvangen
zorg (zonder arcering) tijdens vijf fasen van de modale levensloop62
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Hoewel we bij onze verdere uiteenzetting diverse keren op het bovenstaande
schema terugkomen, moet het in twee opzichten gerelativeerd worden. Ten
eerste kan men niet zeggen dat overgangen van de ene naar de andere fase
aan vaste leeftijden gebonden zijn. Om een voorbeeld te geven: de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in Nederland hun eerste kind ter wereld brengen ligt momenteel op 30 jaar, maar er zijn uiteraard ook vrouwen die moeder
worden wanneer zij 23 zijn terwijl anderen dat pas doen wanneer zij 36 zijn.
Ofschoon ons schema een scherpe scheiding tussen de tweede en derde
levensfase suggereert, treedt er in werkelijkheid altijd een bepaalde spreiding
op. Bij andere overgangen geldt hetzelfde. Voor de één vangt de laatste
levensfase pas aan wanneer hij of zij 80 jaar geworden is, terwijl het voor de
ander al op de leeftijd van 65 jaar gebeurt. In die zin moet men ons schema
met een korrel zout nemen. Een tweede relativering houdt in dat niet elke
Nederlander deze stadia op eenzelfde manier doorloopt, of dat de zwaarte
van het zorgen voor iedereen hetzelfde is. Bijvoorbeeld: in het ene geval zal
de vierde levensfase een kommervolle periode zijn, in het andere is er geen
vuiltje aan de lucht. Sommige ouders worden met extra zorgen geconfronteerd omdat hun kind met een handicap geboren wordt, andere ouders blijft
dat bespaart. Op al deze punten geldt dat het werkelijke leven veel meer
variatie kent dan ons schema suggereert. We gebruiken het slechts als hulpmiddel om de ingewikkelde problematiek van zorg en levensloop te ordenen.

62
Bron: G. van den Brink, Een schaars
goed, pp. 85 - 89, 99 - 100. Omwille
van het overzicht zijn de drie soor ten
van zorg in dit schema bij elkaar
gevoegd. Er is dus slechts onder scheid
gemaakt tussen de totale hoeveelheden zor g die men kr ijgt of geeft.
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2

Trends op zorggebied
In voorgaande paragraaf is in grote lijnen aangegeven hoe zorg en levensloop
zich op dit moment tot elkaar verhouden. De vraag is of deze samenhang in
de nabije toekomst hetzelfde zal zijn. Welke trends zijn van belang, met welke
achterliggende processen houden deze tendensen verband en hoe beïnvloeden deze trends de samenhang tussen vraag en aanbod van de zorg in gezinsverband, de professionele zorg en de informele zorg?

2.1

Zorg in gezinsverband
Met betrekking tot de zorg in gezinsverband is van belang dat het gezinsleven
aan een proces van specialisatie onderhevig is. Veel functies die het gezin
vroeger had (bescherming, produktie, opleiding, et cetera) zijn inmiddels
overgenomen door speciale instellingen (staat, bedrijfsleven, onderwijs et
cetera). Het gezin is zich steeds meer op één specifieke functie gaan concentreren: de socialisatie van (jonge) kinderen.
Dit proces vloeit voort uit diverse demografische, sociale en culturele ontwikkelingen, zoals de introductie van anticonceptiemiddelen. Het wel of niet
krijgen van kinderen is daardoor een bewuste keuze geworden. Daarnaast is
het gemiddeld aantal kinderen gedaald van ruim vier naar twee per paar. De
hiërarchische verhoudingen in het gezin hebben plaats gemaakt voor een
meer egalitaire relatie tussen ouders en kinderen en de betekenis van affectieve en persoonlijke betrekkingen is toegenomen.
Al deze veranderingen hebben hun weerslag op de zorg niet gemist. In grote
lijnen kan men zeggen dat de zorg voor kinderen belangrijker werd, terwijl
het belang van strikt huishoudelijke werkzaamheden verminderde. Als gevolg
daarvan besteden ouders vandaag de dag meer aandacht, tijd en geld aan
kinderen dan enkele decennia terug. Overigens geldt hetzelfde voor de relatie
tussen partners. Ook daar maakt het huishoudelijke element langzaam maar
zeker plaats voor persoonlijke en affectieve elementen. Aldus vertoont de
zorgvraag zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht een toename63.
Gezien de achterliggende processen is te verwachten dat deze situatie in de
toekomst blijft bestaan. De vraag is of het zorgaanbod deze toegenomen vraag
kan bijhouden. Voor het recente verleden lijkt dat inderdaad het geval te zijn.
Hoewel vaak wordt aangenomen dat de forse toename van de arbeidsparticipatie onder vrouwen een ongunstige uitwerking op de zorg heeft,
wijzen de feiten anders uit. De hoeveelheid tijd die werkende vrouwen aan
zorgtaken besteden ging tussen 1975 en 1995 omhoog van 14 naar 18 uur per
week. Het aantal uren dat werkende mannen aan zorg besteden nam eveneens toe en steeg van 6 naar 9 uur per week64.
Zowel mannen als vrouwen zijn steeds meer taken gaan stapelen. Het aandeel
van de werkende vrouwen die twee of meer verplichtingen per week combineren, steeg van 86 procent in 1975 naar 96 procent in 1995. Bij werkende
mannen steeg dat aandeel van 61 naar 76 procent65.

63
G. van den Brink, Hoge eisen, ware
liefde, pp. 29 - 88.
64
G. van den Brink, Een schaars goed, p. 125.

Hoewel er dus niet minder wordt gezorgd, leidt een en ander wel tot meer
stress in het gezin. Bovendien zijn de zorgtaken thuis nog altijd erg ongelijk

65
G. van den Brink, Een schaars goed, p. 124.
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verdeeld tussen man en vrouw. De toenemende stress kan tot uitstroom uit
het arbeidsproces leiden of tot groei van het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid onder vrouwen. Hoewel dit een onwenselijke situatie is, betekent
het nog niet dat er een groot tekort aan zorg zal ontstaan. Vermoedelijk zullen
ouders zich in de nabije toekomst blijven inspannen om te voldoen aan de
stijgende zorgbehoefte van gezinsleden. Er zal vooral meer tijd bespaard
worden op huishoudelijke taken, hetzij door een brede inzet van arbeidsbesparende apparatuur, hetzij door vaker (commerciële) dienstverleners in te
schakelen. De verwachting is derhalve dat er een redelijk evenwicht tussen
vraag en aanbod van zorg in gezinsverband zal blijven bestaan66.

2.2

Professionele zorg
Het is twijfelachtig of dit eveneens voor de professionele zorg geldt. Ook hier
zien we een toename van de zorgvraag maar het aanbod blijkt zich niet in
eenzelfde tempo te ontwikkelen. Beide punten hangen samen met veranderingen in de levensloop, zij het op een verschillende manier.
De toenemende vraag wordt met name bepaald door de vergrijzing. Met de
stijging van de gemiddelde levensduur is ook het aantal ongezonde jaren
toegenomen. Van degenen die 75 jaar of ouder zijn, verblijft ongeveer 12
procent in een verzorgingshuis terwijl 5 procent op een verpleeghuis aangewezen is. Naar verwachting zullen deze aandelen nauwelijks veranderen.
Maar de groep van 75-plussers wordt wel omvangrijker! Bijgevolg zal het
aantal ouderen dat professionele zorg nodig heeft in de nabije toekomst
aanzienlijk toenemen67.
Ook vóór het vijfenzeventigste levensjaar is een stijging van de zorgvraag
waarneembaar. Door verbetering van de medische kennis neemt de sterfte
door aandoeningen als aids, hart- en vaatziekten, kanker en dergelijke af,
maar het aantal chronisch zieken stijgt. Verder worden tal van aandoeningen
in een eerder stadium ontdekt, wat eveneens een groter beroep op professionele zorg tot gevolg heeft68.
Daarnaast speelt ook het beleid gericht op vermindering van het aantal
verpleegdagen een rol. De gemiddelde verpleegduur daalde tussen 1965 en
1995 van 20 naar 10 dagen9 . Het paradoxale resultaat is evenwel dat de zorg
intramuraal steeds zwaarder wordt omdat met name zwaardere patiënten
verpleegd worden en een groter beroep wordt gedaan op de directe omgeving van minder zware patiënten. Daardoor neemt de zorgbehoefte over de
gehele linie toe69.

66
G. van den Brink, Een schaars goed, pp.
118 - 126.
67
H. Nies e.a., Ruimte voor zorg, pp. 5 en 42.

Zoals bekend kan de zorgsector steeds moeilijker aan deze toegenomen vraag
voldoen. Men kampt met een tekort aan personeel en wachtlijsten. Voor 2008
wordt in de branche verpleging en verzorging een tekort van ongeveer 21
procent verwacht. Relevante factoren zijn onder meer de beperkte instroom in
de opleiding en het weinig aantrekkelijke imago van de branche, gebrek aan
kinderopvang of beperkte mogelijkheden tot het combineren van zorg en
werk70. Daarbij speelt eveneens een rol dat in de zorgsector relatief veel
vrouwen werken: de complicaties van een moderne levensloop zijn juist bij

68
H. Nies e.a., Ruimte voor zorg, p. 5.
69
G. van den Brink, Een schaars goed, p. 259.
70
H. Nies e.a., Ruimte voor zorg, p. 11.
71
H. Nies e.a., Ruimte voor zorg, pp. 25 - 26.
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hen merkbaar72. Veel werknemers stappen op omdat de (secundaire) arbeidsvoorwaarden voor hen ongunstig zijn (hoge werkdruk, gebrek aan scholing
en/of loopbaanontwikkeling). Pas wanneer de zorgsector in staat blijkt op
deze punten tegemoet te komen aan de wensen van werknemers, is er een
gerede kans blijvend voldoende personeel te werven73. Gegeven deze ontwikkelingen is het twijfelachtig of er op afzienbare termijn een evenwicht tussen
vraag en aanbod van professionele zorg zal ontstaan.

2.3

Informele zorg
Tenslotte de vraag welke trends zich met betrekking tot de informele zorg
aftekenen. Daarbij komt het met name op (verschillende) effecten van de
individualisering aan. De afgelopen decennia nam het aantal alleenstaanden
voortdurend toe. Tussen 1960 en 1995 is het aandeel van de alleenstaanden
van 12 naar 31 procent gestegen74. Dit zal in de toekomst niet veel anders
zijn. Zo gaan jongeren na het verlaten van hun ouderlijk huis eerst een aantal
jaren op zichzelf wonen. Daarnaast is de kans op echtscheiding de afgelopen
decennia sterk toegenomen. De meeste mensen blijven eerst een tijd alleen
voordat zij weer tot samenwonen overgaan. Sommige mensen zien bewust af
van een vaste partner. En door de hogere gemiddelde levensduur stijgt het
aantal ouderen dat na het overlijden van hun partner alleen achter blijft.

72
Bijgevolg zou een levensloopbewust
beleid ster k bijdr agen aan het
wegwer ken van per soneelstekor ten in

Mensen zonder partner zijn vaker aangewezen op informele hulp door anderen. Degenen die zonder partner door het leven gaan en worden getroffen
door een ziekte of gebrek, gaan lang niet allemaal naar de professionele zorg
toe. Doorgaans ligt een beroep op buren, familieleden of collega’s voor de
hand75. In die zin leidt het toenemende aantal alleenstaanden tot een toename
in de vraag naar informele zorg.
Los van de individualisering zal zoals gezegd de vraag naar informele zorg
ook stijgen door het proces van extramuralisering: doordat patiënten steeds
vaker verpleegd worden in de eigen leefomgeving, neemt de behoefte aan
informele zorgers toe76.

de zorg.
73
H. Nies e.a. Ruimte voor zorg, pp. 18, 20 - 21.
74
Sociaal en Cultureel Planbureau,
Sociaal en cultureel rapport 1998, p. 77.
75
G. van den Brink, Een schaars goed,
pp. 139 - 140.
76
H. Nies e.a., Ruimte voor zorg, p. 14.

Het is onwaarschijnlijk dat deze behoefte aan informele zorg door een groter
aanbod wordt opgevangen. Voortgaande individualisering zal tot gevolg
hebben dat de voorraad informele zorgers erodeert. Een groter aantal alleenstaanden betekent óók dat er minder mensen zijn die onbetaald zorg bieden.
Eenzelfde effect heeft de daling van het kindertal. Zolang een echtpaar gemiddeld vier kinderen ter wereld brengt, is er een redelijke kans dat er iemand
voor hen zal zorgen wanneer zij oud of hulpbehoevend zijn. Met een gemiddelde van twee kinderen is de kans kleiner. Bovendien komt het verlenen van
zorg op één of twee kinderen neer. Eenzelfde effect heeft echtscheiding. Door
deze trend wordt niet alleen de mogelijkheid van zorg door de eigen partner
aangetast, het vermindert ook de bereidheid tot zorgen bij kinderen. En dat
geldt evengoed voor de gestegen geografische mobiliteit. We weten dat
informele zorg bij voorkeur wordt gegeven aan personen die binnen de eigen
actieradius woonachtig zijn. Doordat kinderen op steeds grotere afstand van
hun ouderlijk huis wonen, neemt de gelegenheid tot onbetaalde hulp af77 .
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Hoewel het nadelige effect van
toenemende mobiliteit op informele
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Verder houdt de arbeidsparticipatie van vrouwen een bedreiging voor dit
soort hulp in. In die zin vormt de moderne levensloop met haar mobiliteit en
flexibiliteit een ongunstige voedingsbodem voor het aanbod aan informele
zorgers.
De inschatting dat in de toekomst een ernstig tekort ontstaat omdat enerzijds
het reservoir aan informele zorgers kleiner wordt terwijl er anderzijds een
groter beroep op deze zorg wordt gedaan, wordt niet door iedereen onderschreven. Zo laten de auteurs van een veel geciteerd rapport van het Sociaal
en Cultureel Planbureau (SCP)78 zich nogal optimistisch over informele zorg
uit. Zij stellen dat circa 11 procent van de bevolking aan informele zorg doet
en schrijven dat het oordeel over het te verwachten aanbod van deze zorg
‘niet ongunstig’ hoeft te zijn. Dit oordeel staat echter op gespannen voet met
diverse gegevens die de auteurs zelf aanreiken. Zij wijzen er op dat informele
zorg veelal een zaak van vrouwen is (p. 121), dat het met name om laagopgeleide vrouwen gaat (p. 123) en dat de omvang van deze zorg tot een
paar uur per week beperkt blijft (p. 112). Volgens ons wijzen deze factoren er
juist op dat het informele zorgaanbod in de toekomst zal verminderen. Ten
eerste zal de arbeidsparticipatie van vrouwen verder toenemen, zodat er
minder tijd voor informele zorg overblijft. Ten tweede zal de bereidheid tot
onbetaalde zorg afnemen, doordat steeds meer vrouwen een opleiding gevolgd hebben. Ten derde zullen vrouwen - voorzover zij toch onbetaalde zorg
bieden - zich concentreren op gezinsleden. In elk geval lijkt ons de stelling
dat informele zorg onder druk komt te staan realistischer dan de stelling van
het SCP-rapport dat alles bij het oude blijft.
Samengevat kan op grond van redelijk goed gedocumenteerde (kwantitatieve)
ontwikkelingen worden vastgesteld dat eventuele tekorten in het aanbod van
zorg per type zorg verschilt. Een tekort aan zorg in gezinsverband is het minst
waarschijnlijk, ofschoon er wel een prijs voor wordt betaald in de vorm van
méér stress in het gezinsleven. In de professionele zorg zal het tekort mogelijk
minder beperkt maar wel blijvend zijn en in de informele zorg zal het tekort
scherp voelbaar zijn.
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3

Waarden en wensen
De vraag naar (veranderende) wensen ten aanzien van zorg, gezondheid en
levensloop is een vraag naar (veranderende) waarden, betekenissen en doeleinden die zowel op het niveau van een samenleving als geheel (macroniveau) als
op het niveau van individuele burgers beantwoord kan worden. In deze paragraaf worden enkele centrale waarden of doelstellingen van hedendaagse
burgers behandeld en de individuele wensen en verwachtingen.
We moeten daarbij aantekenen dat nieuwe trends die van belang zijn voor
deze trendanalyse het eerst aanslaan bij hoger opgeleiden en mensen uit de
(hogere) middenklasse. Het kan soms vele jaren duren voordat deze veranderingen optreden bij lager opgeleiden, lagere inkomensgroepen of allochtone
groepen.

3.1

Zelfstandigheid
Vergeleken met vroeger nemen hedendaagse burgers een assertievere houding aan. Zij bepalen zelf hoe zij hun leven willen inrichten en accepteren
geen bemoeienis van buitenaf. Groepen die voorheen als zwak golden, leggen een groter zelfbewustzijn aan de dag. Dit gaat sinds de jaren zestig op
voor jongeren en vrouwen (emancipatie) en lijkt zich in de jaren tachtig voor
te doen bij ouderen. Factoren die hierin een rol spelen zijn onder meer de
sterk toegenomen deelname aan het (hoger) onderwijs, de erosie van gezagsverhoudingen (democratisering), toegenomen welvaart, betere rechtspositie
van patiënten (klachtrecht) en een grotere beschikbaarheid van medische
informatie (internet).
Deze toegenomen zelfstandigheid is ook merkbaar bij mensen die op professionele zorg zijn aangewezen. Patiënten hebben zich de afgelopen decennia
georganiseerd in speciale verenigingen en bieden beter weerwerk tegenover
instellingen en professionals. Ook degenen die verzorgd worden in hun eigen
leefomgeving hechten aan hun persoonlijke zelfstandigheid.
Daarbij komt de meer algemene tendens dat moderne burgers scherp toezien
op de vraag of een geleverde dienst wel beantwoordt aan de verwachtingen.
Kwaliteiten die vandaag de dag voor een moderne dienstverlening staan professionaliteit, maatwerk en klantvriendelijkheid - worden bij uitstek in de
zorg verwacht79. Dat geldt ook voor de zorg voor kinderen die geboden wordt
door de diverse vormen van opvang.
Op individueel niveau leidt de toegenomen zelfstandigheid tot een nadrukkelijker formuleren van individuele wensen of ervaringen. Moderne cliënten
nemen een assertieve houding aan tegenover degene die hen zorg biedt. De
tijd is voorbij dat men louter dankbaar voor de ontvangen hulp moest zijn.
Sommige artsen ervaren dit gedrag als een probleem en klagen over het feit
dat er zoveel ‘agressieve’ patiënten zijn. Méér inspraak in de eigen behandeling, erkenning van de individuele zelfstandigheid en een respectvolle behandeling, dat is waar het bij de meeste mensen om gaat. De oude neiging van
professionals om iemand te vereenzelvigen met zijn of haar gebrek, leidt in
toenemende mate tot verzet. Iemand kan wel een ziekte hebben maar dat
betekent niet dat deze persoon in een afhankelijkheidsverhouding ten opzichte van de hulpverlening dient te staan80.
Naar verwachting zal deze assertiviteit in de toekomst alleen maar sterker
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153

worden. Daarnaast wordt een goede gezondheid in toenemende mate opgevat als een eigen prestatie. De automatische solidariteit van burgers komt
onder druk te staan wanneer men ziekte niet (meer) ervaart als een lot dat
iedereen in gelijke mate treft. De toekomstige premiebetaler eist waar voor
zijn geld en zal steeds vaker om individueel maatwerk vragen. Uiteindelijk
zullen patiënten een grotere inbreng bij de organisatie van de zorg opeisen,
terwijl de kapitaalkrachtigen die zorg zullen inkopen die het beste bij hun
situatie past81.

3.2

Goede gezondheid
Een andere centrale waarde betreft de sterk toegenomen betekenis van lichamelijke gezondheid in de afgelopen decennia. Dit onder meer als gevolg van
het proces van secularisering. In een tijd waarin mensen hun persoonlijk heil
vooral op geestelijk niveau zoeken en verwachten dat dit heil zich pas na de
dood optimaal zal voltrekken, is het lichamelijke van secundair belang. Vanaf
de jaren zestig zien we evenwel een meer positieve houding tegenover het
lichamelijke ontstaan. Naarmate het leven na de dood achter de horizon
verdwijnt, komt de kwaliteit van het leven vóór de dood meer in de belangstelling. Deze ontwikkeling is - behalve door secularisering - ook bewerkstelligd door de vorderingen van medische technologie. Hoewel de dood nog
niet uitgebannen is, kan men haar door diagnostiek en prognose langer van
zich afhouden. Door de toename van het aantal gezonde levensjaren krijgt het
fysieke welbevinden nadrukkelijker betekenis. Bovendien heeft de welvaart
van de afgelopen decennia een definitief einde gemaakt aan de cultuur van
soberheid die Nederland zo lang kenmerkte. Door dit alles is de collectieve
waardering van een goede gezondheid in de loop der jaren sterk gestegen.
Overigens dragen ook de hogere verwachtingen met betrekking tot de eigen
vitaliteit en een grotere gevoeligheid voor ongemakken op lichamelijk gebied
bij aan de toegenomen medische consumptie en is deze dus niet uitsluitend
een gevolg van demografische ontwikkelingen82.
Een en ander komt ook bij individuele waardeoordelen tot uitdrukking.
Midden jaren negentig merkt meer dan de helft van de bevolking (53 procent)
een goede gezondheid als het voornaamste in het leven aan, terwijl dat dertig
jaar daarvóór nog maar een derde was (36 procent)83. Vreemd genoeg brengt
dit óók nieuwe zorgen met zich mee. Terwijl de gezondheid eind jaren vijftig
voor 20 procent van de ondervraagden een bron van bezorgdheid was, komt
dat aandeel in 1995 al bijna op de helft uit (46 procent)84. Dit is opmerkelijk
omdat er geen aanwijzingen bestaan dat de objectieve gezondheidstoestand
van de Nederlanders verslechterd is. Integendeel, de meeste indicatoren
wijzen uit dat veel burgers juist gezonder leven dan enkele decennia terug.
Verder manifesteert deze waardering zich ook bij het besteden van de vrije
tijd. Daarbij denkt men niet alleen aan de toegenomen sportbeoefening, maar
ook aan een breed streven naar intensieve lichamelijke ervaringen. Het spectrum van deze ‘Erlebniskultur’ reikt van een warme belangstelling voor seks of
erotiek tot bezigheden als parachutespringen of computerspelletjes. In het
uitgaansleven moet het gebruik van alcohol en stimulerende middelen de
intensiteit nog verder opvoeren85. Gegeven deze ontwikkelingen is het niet
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vreemd dat er ook op het gebied van de (gezondheids)zorg nieuwe eisen
opduiken. Per slot van rekening is voor het deelnemen aan de moderne
vitalistische cultuur een jong en energiek lichaam wenselijk. De keerzijde is
dat men zeer gevoelig wordt voor relatief kleine tekortkomingen.

3.3

Gelijkwaardigheid
Het vraagstuk van de levensloop is altijd nauw verbonden geweest met het
proces van identiteitsvorming. Vroeger stond dit proces in het teken van een
volgtijdelijke ontwikkeling (leren, werken, trouwen, kinderen krijgen, oude
dag), terwijl het vandaag de dag eerder om ontplooiing in de breedte gaat.
Mensen combineren meerdere levenssferen tegelijkertijd. De oude vraag ‘Wat
wil je later worden?’ heeft voor hedendaagse burgers niet zo veel betekenis.
Relevanter achten zij de vraag ‘Aan welke domeinen wil je deelnemen?’ Er
tekent zich een streven naar leven-in-de-breedte af, terwijl het vroeger om
een leven-in-de-lengte ging86.
Moderne burgers willen binnen één enkele levensfase zo veel mogelijk leren
en/of werken en/of zorgen en/of herstellen van deze inspanningen. Zij nemen aan uiteenlopende sectoren van het sociale leven deel (school, werk,
sport, politiek, vrije tijd et cetera) en stemmen hun gedrag op die omgeving
af. Daardoor kan het lijken alsof men geen duidelijke identiteit meer heeft
(postmodernisme) maar in feite gaat het om een proces van differentiatie
waarbij meerdere identiteiten en uiteenlopende omgevingen met elkaar gecombineerd worden. Een en ander heeft ook gevolgen voor de manier
waarop het zorgen door moderne burgers ervaren wordt. Zij willen niet langer
tot één bepaalde taak gereduceerd worden. Veel vrouwen willen bijvoorbeeld
best zorgen voor partner of gezinsleden, maar zij zullen het moederschap niet
graag als enige of voornaamste levensopdracht zien. Wie door omstandigheden gedwongen is langdurig voor anderen te zorgen, ervaart dat veelal als
een zware last. Zo klagen mantelzorgers die een chronisch zieke ouder of
partner moeten verplegen over het feit dat zij niet meer aan zichzelf toekomen. Met andere woorden: het nadeel van zorgtaken is nog steeds dat zij
gelijke kansen op het gebied van werk of persoonlijke ontplooiing aantasten.
Deze moeilijkheid doet zich met name in de derde levensfase voor. Er tekent
zich in Nederland nog altijd geen evenwichtige verdeling van taken af. Het
merendeel van de zorgtaken in huis komt steeds op vrouwen neer. In theorie
zeggen Nederlanders veel waarde te hechten aan gelijkwaardigheid en dat
streven is ook al vele jaren merkbaar. Als het gaat om buitenshuis werken of
de zorg voor kinderen wijzen verreweg de meeste Nederlanders een onderscheid naar sekse van de hand87. Jonge generaties hangen deze waarden nog
sterker aan dan ouderen. Zo willen negen van de tien middelbare scholieren
later een relatie waarin beide partners betaald werken. Wel valt op dat deze
wens sterker bij meisjes dan bij jongens leeft88. Ook valt op dat de gelijke
verdeling vooral betrekking heeft op het verzorgen van kinderen. Daar willen
mannen in toenemende mate voor zorgen - voor huishoudelijk werk hebben
zij veel minder belangstelling89. We weten dat deze wensen maar zeer beperkt
gerealiseerd worden. Daarbij speelt met name de inrichting van het betaalde
werk een rol. Het is veelzeggend dat veel werkende vrouwen graag meer
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uren zouden willen werken, zeker wanneer hun partner het aantal uren zou
verminderen. Een substantieel percentage van de werkende mannen zou
liever minder gaan werken: 28,8 procent90. De wens meer te willen werken
beperkt zich niet tot degenen die een baan hebben. Ook bij vrouwen zonder
baan zou 2/3 liever aan het werk zijn. Met andere woorden: alles wijst erop
dat burgers in Nederland een gelijkere verdeling van betaalde én zorgtaken
nastreven. Dat de praktijk heel anders is, heeft niet alleen te maken met
verwachte inkomensverliezen (mannen) maar ook met de bedrijfscultuur in
veel ondernemingen. Met name vrouwen voelen zich belemmerd door de
eisen die hun werkgever stelt. De consequentie is dat vrouwen vaak naar
deeltijd uitwijken met alle negatieve gevolgen van dien voor hun loopbanen91.
Een ander aspect dat het streven naar gelijkwaardigheid belemmert en ten
aanzien waarvan mensen in de derde levensfase nadrukkelijke wensen hebben, is de kinderopvang. In de derde levensfase dragen de meeste werkende
ouders de zorg voor de kinderen voor een deel over aan de kinderopvang92.
In de meeste gevallen is dit een combinatie van formele (crèche, dagverblijf)
en informele (opa´s en oma´s, oppas aan huis) kinderopvang.
De verwachting is dat door de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen,
de behoefte aan kinderopvang zal groeien. Er komt een grotere behoefte aan
meer flexibele vormen93 van formele en informele (eventueel betaalde) kinderopvang. Ouders vinden het belangrijk dat de kinderopvang continuïteit
biedt en goed bereikbaar is. Vooral in onverwachte situaties, als ziekte van
kinderen, verhuizing en schoolvakanties, is het vaak moeizaam om kinderopvang te regelen.
De opvang van de kinderen door derden raakt meer en meer ingeburgerd94.
De vraag naar formele kinderopvang zal toenemen en de vraag naar informele kinderopvang zal afnemen. Ouders kunnen het zich financieel beter
permitteren en zien de positieve kanten van de kinderopvang. Binnen de
informele opvang lijkt ook een verschuiving richting betaalde opvang plaats te
vinden. Er blijkt bij ouders een sterke voorkeur te bestaan voor de opvang
aan huis. Dit als gevolg van de toenemende variatie in arbeidspatronen van
ouders, waarbij op wisselende en niet-gangbare tijdstippen wordt gewerkt. In
de vorm van betaalde opvang geeft dit ouders ook de mogelijkheid om
kwaliteitseisen te stellen aan de opvang. In de komende decennia zal het
aanbod in de informele opvang afnemen, hetgeen mede wordt veroorzaakt
door oma´s die langer actief blijven op de arbeidsmarkt.
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4

Knelpunten in relatie tot de
levensloop
Bij een verkenning van de knelpunten inzake zorg, gezondheid en levensloop
kan een onderscheid gemaakt worden tussen moeilijkheden die betrekking
hebben op de levensloop in haar geheel en moeilijkheden die zich tot een
specifieke levensfase beperken.

4.1

Knelpunten in de gehele levensloop
Allereerst de levensloop in haar geheel. Tot op heden hebben keuzes die in
een bepaalde levensfase worden gemaakt veelal onomkeerbare gevolgen. Dit
komt doordat vrijwel alle maatschappelijke activiteiten en voorzieningen nog
ingericht zijn op een seriële levensloop. Het bedrijfsleven, het onderwijs, de
wetgeving, de zorginstellingen et cetera gaan nog altijd van de oude volgorde
uit: leren, werken of zorgen en oude dag. Dit leidt in toenemende mate tot
problemen omdat steeds meer burgers van die volgorde afwijken of binnen
één fase de levenstaken combineren die in het verleden op elkaar volgden.
Daardoor pakt de keuze c.q. noodzaak om anderen te helpen, te vaak nadelig
uit.
Een voorbeeld is de situatie van vrouwen die tijdelijk ophouden met werken
om voor hun jonge kinderen te zorgen. Als zij een aantal jaren later terugkeren
naar de arbeidsmarkt blijkt hun kans op loopbaanontwikkeling gering te zijn.
Het omgekeerde doet zich voor bij mensen die eerst veel energie besteden aan
de ontwikkeling van hun carrière om vervolgens aan kinderen te beginnen. De
met hun baan samenhangende plichten en verwachtingen maken het vaak erg
lastig om een substantieel deel van de tijd te besteden aan zorg thuis.
Verder doen zich bij de overgang van de tweede naar de derde levensfase
ingrijpende veranderingen voor. Tot hun dertigste hebben de meeste jongeren
nauwelijks geleerd om voor anderen te zorgen, terwijl zij met de geboorte van
het eerste kind plotseling een zware zorgverantwoordelijkheid krijgen. Op
zichzelf hoeft dat geen probleem te zijn, maar de vraag is of een meer gelijkmatige verdeling van zorg over de levensloop in haar geheel, niet te verkiezen is. In elk geval zou men jongeren in een veel vroeger stadium kunnen
oefenen in de zorg voor anderen95.
Tenslotte gaat het zorgen voor een zieke partner in de vierde levensfase nogal
eens gepaard met nadelen. Veel mantelzorgers zien hun mentale, sociale en
ruimtelijke bewegingsvrijheid dusdanig ingeperkt, dat zij aan andere levenstaken
niet meer toekomen. Uit deze voorbeelden kan men opmaken dat de keuze om
voor anderen te zorgen tal van beperkingen tot gevolg heeft terwijl de moderne
levensloop juist in het teken van meer flexibiliteit zou moeten staan. Vergeleken
met dit even algemene als lastig oplosbare probleem, nemen de aan deze levensfase gerelateerde moeilijkheden een meer specifiek karakter aan.

4.2

Knelpunten in de verschillende levensfasen
Knelpunten worden in kaart gebracht door na te gaan in hoeverre de centrale
waarden die mensen met betrekking tot de zorg nastreven - zelfstandigheid,
goede gezondheid en gelijkwaardigheid - in de verschillende levensfasen tot
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hun recht komen. Daarbij worden ook de dominante trends betrokken die
bepalend zijn voor vraag en aanbod in de typen zorg: specialisatie in relatie
tot de zorg in gezinsverband, vergrijzing in relatie tot de professionele zorg en
individualisering in relatie tot de informele zorg.
Schematisch ziet de uitkomst van die verkenning er als volgt uit:
Schema 2
Grote (+) of geringe (-) haalbaarheid van doeleinden naar levensfase
Zelfstandigheid
Gelijkwaardigheid
Gezondheid

0-15
+
+
++

15-30
++
+++

30-55
+-+-

55-75
+
+
-

75 +
---

Opmerking: schema 2 geeft per levensfase aan in hoeverre de genoemde doeleinden haalbaar (+) respectievelijk
sterk haalbaar (++) zijn en in hoeverre zich bepaalde minpunten (-) respectievelijk echte knelpunten (--) aandienen.

De eerste twee levensfasen kennen geen echte knelpunten. Weliswaar zijn
waarden als zelfstandigheid en gelijkwaardigheid bij kinderen tot vijftien jaar
slechts beperkt van toepassing maar dat vormt geen probleem omdat zij voor
niemand zorgen. Qua gezondheid ziet hun situatie er over het algemeen wel
gunstig uit.
Ook de tweede levensfase brengt weinig moeilijkheden met zich mee. De
meeste jongeren hebben geen reden tot klagen waar het om hun zelfstandigheid of hun gezondheid gaat. Helemaal probleemloos is deze fase echter niet
omdat er maar weinig wordt geoefend in het zorgen voor anderen. Voor de
jongeren zelf zal dat wellicht geen knelpunt vormen maar bezien vanuit de
levensloop in zijn geheel moet het toch als een minpunt worden opgevat. Een
gelijkere verdeling van het zorgen over de verschillende levensfasen zou men
daarom als een eerste beleidsuitdaging kunnen zien.
In de derde levensfase dienen zich vooral de effecten van de specialisatie in
de zorg in gezinsverband aan. Doordat de affectieve dimensie van het gezinsleven steeds belangrijker is geworden, gaan de eisen die aan de zorg voor
kinderen en partners onderling gesteld worden geleidelijk omhoog. Bovendien wordt deze zorgtaak in toenemende mate gecombineerd met andere
verplichtingen. Daarbij speelt niet alleen het sterk toegenomen betaald werken van vrouwen mee, maar ook de toegenomen noodzaak tot bijscholing én
de wensen met betrekking tot de vrije tijd. Zo worden problemen door het
combineren van zorg en andere taken vooral in de derde fase actueel96. Met
name het realiseren van de gewenste gelijkwaardigheid komt daardoor onder
druk te staan. Verder leidt de drukte van het moderne gezinsleven ook tot een
zekere beperking van de zelfstandigheid. Daar wordt vaak niet al te zwaar
aan getild - men kiest tenslotte bewust voor kinderen - maar geheel ondubbelzinnig is het niet. Hetzelfde gaat voor de gezondheid op. Het stapelen van
taken vormt een belasting voor de eigen vitaliteit. Houdt deze belasting te
lang aan of wordt zij onvoldoende onderkend, dan tast dat wel degelijk de
gezondheid aan. Men denke in dat verband aan het relatief grote aantal
vrouwen dat na een aantal jaren werken in de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering) belandt. Desondanks is duidelijk dat het echte knelpunt op de gelijkwaardigheid betrekking heeft.
De zorg voor anderen komt in deze fase onevenredig zwaar op vrouwen
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neer. Ofschoon vele burgers zich voor een meer evenwichtige verdeling van
arbeid en zorg uitspreken, zet slechts een kleine minderheid van de partners
dat in daden om. Dat vormt - ondanks vele maatregelen op dit punt - voor de
overheid nog altijd een voorname uitdaging.
In de vierde levensfase doen zich met betrekking tot het realiseren van de
waarden relatief weinig moeilijkheden voor. Op het punt van de zelfstandigheid hoeven senioren niet veel in te leveren. Hoewel sommigen zijn aangewezen op de hulp en zorg van anderen beschikken zij veelal over genoeg mentale, sociale en financiële reserves om te bepalen hoe die hulp in zijn werk
gaat. Die zelfstandigheid geldt eveneens als men zelf moet zorgen voor anderen. Veel senioren maken zich op het gebied van vrijwilligerswerk of hulpverlening verdienstelijk. Ook het streven naar gelijkwaardigheid staat in deze fase
zelden onder druk. Door het wegvallen van de zorg voor kinderen komt zelfs
een evenwichtige verdeling van de taken binnen handbereik. Tenslotte levert
het behoud van een goede gezondheid voor de meeste senioren evenmin
moeilijkheden op. Toch leidt het proces van individualisering ertoe dat eventuele knelpunten zich op dit laatste toespitsen. Hiervóór is al uiteengezet dat
de toegenomen kans op echtscheiding, het wegvallen van sociale bindingen
en de stijging van het aantal alleenstaanden een grotere behoefte aan informele zorg zal bewerkstelligen. Tegelijkertijd neemt het aanbod voor informele
hulp door diezelfde processen af. Het daaruit voortvloeiende tekort aan zorg
zal met name in de vierde levensfase gevoeld worden. De aan deze fase
gerelateerde problemen of beperkingen zijn immers niet zó ernstig dat men
op professionele zorg aangewezen is terwijl men toch hulp nodig heeft.
Mocht de informele zorg drastisch teruglopen dan zouden heel wat senioren
daarvan de dupe zijn. Dat moet dan ook als het specifieke knelpunt van de
vierde levensfase worden opgevat.
In de laatste levensfase komen meerdere problemen bij elkaar. Om te beginnen nemen de gezondheidsklachten vanaf de leeftijd van 75 jaar in hoog
tempo toe. Daarbij gaat het vaak om chronische aandoeningen die noodzaken
tot een langdurige en professionele verzorging. Die noodzaak tast - behalve
de gezondheid - ook de twee overige ambities aan. Het wordt op hoge leeftijd steeds moeilijker om te streven naar gelijkwaardige betrekkingen. Dat
geldt bijvoorbeeld voor de betrekking tussen twee partners waarvan de ene
door ziekte of gebrek sterk van de ander afhankelijk wordt. Maar het geldt
evengoed voor de betrekking met professionals uit de zorgsector. Van hen
wordt men door het vorderen der jaren meer en meer afhankelijk. Om dezelfde redenen moet men concessies doen op het punt van zelfstandigheid.
Dat geldt temeer omdat de zorgsector waarschijnlijk nog geruime tijd met
tekorten van personele en/of financiële aard te kampen heeft. Deze problematiek zal met de vergrijzing eerder toenemen dan verminderen. De voor
deze fase specifieke beleidsuitdagingen staan dus vooral met de professionele
zorg in verband. Overigens zijn de beleidsmakers niet de enigen die met
uitdagingen geconfronteerd worden. Ook de zorginstellingen en het personeel
zullen alle zeilen moeten bijzetten om te voorkomen dat de autonomie van
cliënten al te zeer wordt aangetast. Het zal niet eenvoudig zijn om ondanks
personeelstekort of hoge werkdruk voldoende rekening te houden met de
persoonlijke situatie van de cliënt en hem of haar niet als een object van
technisch handelen maar als een zelfstandig subject te bejegenen.
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4.3

Individuele verschillen in de levensloop
Niet alle burgers zullen in gelijke mate met de zojuist genoemde knelpunten
geconfronteerd worden. Daarvoor is de variatie tussen individuele levenslopen te aanzienlijk. Wellicht komt er een nieuwe vorm van ongelijkheid tot
ontwikkeling waarbij een voorname rol is weggelegd voor de opleiding(en)
die men tijdens zijn leven gevolgd heeft. Dat is nu reeds het geval in de
gezinsfase. Wanneer de zorg voor kinderen, partner of huishouden onder
druk komt te staan, besteden mensen met een hoge opleiding een deel van
die zorg uit aan anderen. Zij kopen vaker arbeidsbesparende apparatuur, gaan
eerder over tot commerciële vormen van dienstverlening en schakelen bij
voorkeur professionele kinderopvang in. Met andere woorden: zij kunnen en
willen eventuele problemen in de gezinsfase op een moderne wijze opvangen. Mensen met geringe opleiding en een bescheiden inkomen zijn daar
minder toe in staat97. Hetzelfde zien we bij de moeilijkheden die in de vierde
en vijfde fase optreden. In feite zijn mensen die fysiek, financieel, sociaal en
intellectueel in hun eigen toekomst geïnvesteerd hebben beter voorbereid op
mogelijke tegenslag dan degenen die deze investeringen niet (kunnen) doen.
In zoverre komen de verschillen in levensloop en leefwijze ook in ongelijke
risico’s tot uitdrukking. Ook dat zou men als een knelpunt respectievelijk
beleidsuitdaging kunnen zien.
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5

Beleidsrichtingen
Het vormgeven van de levensloop is in de eerste plaats een zaak van individuele
burgers. Zij bepalen zelf hoe zij hun leven inrichten en hoe zij de eventuele problemen die daaruit voortvloeien zullen opvangen. Dat gaat ook op voor problemen op
het gebied van zorg en gezondheid. Tegelijkertijd is voldoende kwalitatieve zorg en
een goede gezondheid van de Nederlandse bevolking in het belang van de samenleving als geheel en daarmee niet alleen een individuele verantwoordelijkheid. Ook
de overheid en het maatschappelijk middenveld - werkgevers-, werknemers- en
maatschappelijke organisaties - hebben in deze te onderscheiden verantwoordelijkheden.
Wat betreft de overheid gaat het niet alleen om het verzekeren van risico’s die
de draagkracht van individuele burgers te boven gaan, maar ook om het
faciliteren en stimuleren van initiatieven door het maatschappelijk middenveld. In de moderne verzorgingsstaat is de primaire taak van de overheid
ervoor te zorgen dat er voor de burgers wordt gezorgd, niet om zelf te zorgen. De verantwoordelijkheid van de overheid is daarbij vooral gericht op het
borgen van een voldoende toegankelijk en kwalitatief aanbod.
Daarnaast is het zaak dat bestaande en nieuwe wet- en regelgeving wordt
beoordeeld op de wijze waarop zij de individuele levensloop beïnvloeden.
Daarbij zouden de volgende axioma’s aangehouden kunnen worden.

5.1

Axioma’s voor overheidsbeleid
In zijn algemeenheid zou het overheidsbeleid zodanig ingevuld moeten zijn
dat het de burger niet te veel belemmert bij de inrichting van zijn of haar
levensloop. Dat mag evident lijken maar in de praktijk wordt nog veel te
weinig stilgestaan bij de vraag of beleidsmaatregelen geen nodeloze blokkades met zich meebrengen in het leven van individuele burgers.
Meer specifiek zou het overheidsbeleid erop gericht moeten zijn dat de keuze
om voor anderen te zorgen niet ten koste gaat van de mogelijkheden om ook
te leren en te werken. Dit axioma heeft niet alleen betrekking op elke levensfase afzonderlijk (wie voor een ander zorgt moet tevens kunnen leren en
werken) maar ook op transities in de levensloop (wie in een bepaalde levensfase voor zorg gekozen heeft, mag daar niet in een later stadium voor gestraft
worden) én voor de levensloop in zijn geheel (voorkomen dat het leven van
de burgers exclusief in het teken van louter zorgen óf louter werken staat).
Een derde axioma is dat men niet in leeftijden maar in levenstaken denkt. Tot op
heden gaat veel beleid uit van leeftijdsgrenzen. Bij de standaardlevensloop waren
deze grenzen wellicht rationeel maar vandaag de dag werpen zij vooral blokkades op. Gegeven de huidige variatie in levensloop is de beslissende vraag of
iemand zich tot taak stelt om voor anderen te zorgen, al dan niet in combinatie
met leren en/of werken, en niet de vraag op welke leeftijd dat gebeurt.
Uitgaande van deze beginselen en de knelpunten die hiervoor zijn beschreven
indachtig, kunnen de hierna beschreven beleidsrichtingen worden ontwikkeld.

5.2

Spreiding van zorgtaken
Op dit moment tekenen zich per levensfase aanzienlijke verschillen in zorgintensiteit af. De derde en vijfde levensfase kennen doorgaans een grote
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zorgintensiteit terwijl de tweede en vierde fase een relatief zorgeloze periode
zijn. In dat opzicht zou de overheid een meer gelijkmatige verdeling van
zorgtaken kunnen nastreven. Dat kan door het spreiden respectievelijke
vervroegen van de leeftijd waarop het ouderschap aanvangt. Zoals gezegd is
de ontwikkeling nu, dat steeds meer vrouwen op latere leeftijd kinderen
krijgen, onder meer doordat het combineren van zorg en betaald werk onvoldoende wordt gefaciliteerd. Ook zou het zorgpotentieel van de tweede en de
vierde levensfase beter aangewend kunnen worden.
Jongeren zouden gestimuleerd kunnen worden tot (semi-)commerciële dienstverlening zoals hulp in het huishouden, kinderoppas, bezorging van maaltijden, onderhoud van tuin of huis et cetera. Ook senioren zouden via
stimuleringsbeleid aangezet kunnen worden tot vrijwilligerswerk. Zij zouden
ook op grotere schaal dan nu actiever betrokken kunnen worden bij dienstverlening op buurtniveau (vrije tijd), in het onderwijs (voorleesopa’s), bij de
kinderopvang (oppasoma’s) et cetera. Verder kan men herintreding van senioren in de zorgsector bevorderen via activeringstrajecten en daarmee de personeelstekorten opvangen.
Overigens is een meer gelijkmatige spreiding van zorgtaken niet alleen in het
belang van de individuele burger. Ook de overheid zelf is ermee gediend,
omdat de huidige concentratie van zorgtaken in de derde levensfase tal van
kosten met zich brengt.

5.3

Meer evenwichtige verdeling van zorgtaken tussen mannen en vrouwen
De overheid moet zich blijven inspannen om evenwichtige combinaties van
zorg en arbeid in met name de derde levensfase te bevorderen. Daarbij gaat
het om verregaande flexibilisering van openingstijden voor scholen, bedrijven,
zorginstellingen en gemeentelijke voorzieningen. Wat dat betreft wint het
probleem van de dagindeling alleen maar aan actualiteit. Continuering van het
Stimuleringsbeleid dagindeling is daarom een voor de hand liggende optie.
Verder zou men werknemers en werkgevers op hun verantwoordelijkheid in
deze kunnen aanspreken. Dat mannen thuis zo weinig zorgen komt voor een
deel door de formele en informele regels van het bedrijfsleven. In beide
opzichten zijn verbeteringen wenselijk. Formeel door afspraken op het vlak
van een ruimer zorgverlof, sabbatical leaves, terugkeerrecht et cetera. De
recente krapte op de arbeidsmarkt brengt veel werkgevers ertoe de secundaire arbeidsvoorwaarden op dit punt te verbeteren maar eigenlijk zou dat
een vast onderdeel bij alle onderhandelingen moeten zijn. Een overheid die
ervoor wil zorgen dát de zorg goed geregeld is, mag op dit punt wel enige
pressie uitoefenen.
Men kan het niet volhouden om de zorg voor kinderen, partner of andere
naasten als een private aangelegenheid te zien. Wie thuis voor een ziek kind
moet zorgen ondervindt daar op het werk de weerslag van. Dat wordt inmiddels door werkgevers onderkend. Maar als het om de zorg voor bejaarde
ouders gaat of om taken van huishoudelijke aard ligt dat een stuk moeilijker.
Hoewel een leven-in-de-breedte op het curriculum vitae tegenwoordig een
goede indruk maakt, wordt het combineren van werken, leren en zorgen in
de praktijk belemmerd omdat de bedrijfscultuur nog altijd een (meer dan)
volledige inzet op het werk vraagt. Het is niet aan de overheid om dit pro-
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bleem te verhelpen (behalve waar zij zelf als werkgever optreedt) maar zij
kan een moderne benadering door werknemers en werkgevers wel aanmoedigen.

5.4

Ondersteuning informele zorg
In de vierde levensfase gaat het allereerst om het veiligstellen van het aanbod
informele zorg en hulp. Er is meer steun wenselijk voor senioren die aan
mantelzorg (moeten) doen. Momenteel worden tekorten aan professionele
zorg vaak afgewenteld op een partner, dochter of een ander familielid. Een
modern beleid zou op het punt van waardering, onkostenvergoeding en
ontlastende maatregelen voor mantelzorgers royaler moeten zijn. Verder kan
men denken aan een grotere vrijheid in de besteding van zorggelden. Senioren hebben op grond van hun levenservaring veelal uitgesproken voorkeuren
en weten op een verantwoorde wijze met deze gelden om te gaan. Arrangementen als het persoonsgebonden budget zou men kunnen uitbreiden. Daarnaast kan - mede door veranderingen op technologische vlak en als gevolg
van vermaatschappelijking en extramuralisering - meer uitwisseling tussen
professionele en informele zorg ontstaan. Bijvoorbeeld door het scheppen van
voorzieningen die halverwege het individuele en het collectieve staan. Te
denken valt aan buurtcentra die uiteenlopende diensten aanbieden waarmee
zowel senioren als alleenstaanden als jonge gezinnen geholpen kunnen zijn.
Op die wijze zou ook de eerder genoemde zorgsolidariteit tussen generaties
gestimuleerd worden. Gezien de nadelige effecten die individualisering op het
gebied van de zorg heeft, ligt het in elk geval voor de hand de sociale betrokkenheid bij senioren én jongeren te versterken. In die context valt ook te
denken aan uitbreiding van het au pair-systeem naar ouderenzorg. Overigens
past het streven naar een brede school eveneens bij een dergelijke ontwikkeling.

5.5

Versterking professionele zorg
In de vijfde levensfase zijn veel mensen vooral aangewezen op de professionele zorg. Op dit moment is het beleid vooral gericht op het introduceren van
meer marktwerking om het tekort aan personeel en de wachtlijsten op te
lossen. Doel van dat beleid is het realiseren van een grotere doelmatigheid via
een verschuiving van aanbod- naar vraagsturing en het invoeren van een
grotere vrijheidsgraad voor betrokken partijen.
Om te zorgen dat markten in de zorg hun werk doen moet de overheid in
bepaalde opzichten juist sterker optreden. Dat vereist met name een doorbreking van het informatiemonopolie bij degenen die zorg aanbieden. Het
streven naar vraagsturing zal inhoudsloos blijven zolang professionals een
grote voorsprong op het vlak van medische kennis hebben. Het vergelijken
van diensten naar prijs of kwaliteit blijft onmogelijk wanneer instellingen als
ziekenhuizen geen opening van zaken geven over de effecten van een behandeling. Door het afdwingen van méér openheid zou een overheid de marktwerking sterk kunnen bevorderen. Voor de verzekeringen geldt hetzelfde.
Door de prestaties van verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken op
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het punt van kwaliteit, service of doelmatigheid - waarbij de resultaten openbaar worden - kan de markt haar werk gaan doen. Met andere woorden: het
gaat niet zozeer om minder overheid als wel om een ander functioneren van
de overheid. De staat moet niet voortdurend voor zijn burgers willen zorgen
maar er wel voor zorgen dát er goed voor zijn burgers gezorgd wordt. Het
vergt juist een sterke staat, dat wil zeggen een overheid die in staat is op te
treden tegen monopolievorming en machtsmisbruik, die waakt over de
toegankelijkheid van medische voorzieningen en die de kwaliteit van de
professionele zorg in de gaten houdt.

5.6

Levensloop als onderneming?
De verschillen tussen de afzonderlijke levenslopen hangen deels af van individuele voorkeuren en in zoverre gaan zij de overheid niet aan. De levensloop
wordt in hoge mate beïnvloed door het feit of men al dan niet een vaste
partner heeft, al dan niet kinderen ter wereld brengt, al dan niet verhuist naar
een woonzorgcomplex et cetera. Toch hebben deze levenslopen ook iets
gemeenschappelijk. Hoewel het leven namelijk niet voorspelbaar is, doen
moderne burgers moeite om hun kansen in een later stadium op een positieve
wijze te beïnvloeden. Twee voorbeelden hiervan zijn de gezonde levenswijze
(door meer beweging nu heeft men later minder kans op hart- en vaatziekten)
en de pensioenregeling (door nu te investeren heeft men later minder financiële zorgen).
In het algemeen tekent zich een meer ondernemende houding af. Dit contrasteert nogal met de houding die veel burgers tot voor kort aannamen. Die
werd gekenmerkt door minimalisering van risico (verzekeringsgedachte),
afhankelijkheid (aanbodsturing) en het primaat van de collectieve regeling
(verzorgingsstaat). Vandaag de dag gaat het meer om risico, zelfstandigheid en
eigen investeringen. Het beleid zou bij deze nieuwe houding kunnen aansluiten door het leven van de burgers óók als een particuliere onderneming te
behandelen. Van de andere kant moet men in het oog houden dat het model
van de particuliere onderneming ook bepaalde schaduwzijden heeft. Het is
wellicht aantrekkelijk voor burgers die beschikken over ruime financiële,
culturele en persoonlijke reserves. Maar wie financieel, cultureel en persoonlijk minder kapitaal in handen heeft, loopt grote risico’s. Bovendien zou men
aldus een zeer individualistische benadering van zorg in de hand werken,
terwijl er ook goede argumenten voor een zekere vermaatschappelijking van
de zorg zijn (zie 5.2, 5.3 en 5.4).
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6

Lessen uit het buitenland
Uit een recent overzicht van ‘good practices’ in de Verenigde Staten en Europa
blijkt dat we in Nederland nog een lange weg te gaan hebben als het gaat om
voorzieningen die de combinatie van zorg en arbeid in de derde levensfase
ondersteunen98. Vooral Scandinavische landen hebben op dit gebied veel
ervaring opgedaan. Maar ook daar brengt de afstemming van voorzieningen
voor kinderen (onderwijs, opvang en vrije tijd) de nodige problemen met zich
mee. Een algemene les zou kunnen zijn dat men zich niet te veel moet fixeren
op wetgeving en formele voorzieningen. Dat laat zich toelichten aan de hand
van twee voorbeelden.

6.1

Informele netwerken
Het blijkt dat, hoe goed de voorzieningen ook zijn, het combineren van arbeid en
zorg alleen mogelijk is door het inschakelen van informele netwerken. Het is
daarom veelzeggend dat juist in landen waar de overheid verantwoordelijk is
voor een groot aantal voorzieningen zij zich ook sterk maakt voor het ondersteunen van informele zorgnetwerken. Dat is bijvoorbeeld het geval met de ‘open
preschool’ in Zweden. Deze regeling biedt kinderopvang voor werkloze ouders
en mensen met ouderschapsverlof maar is tegelijkertijd uitdrukkelijk bedoeld om
de ouders met elkaar in contact te brengen en zo isolement tegen te gaan. Een
ander voorbeeld is de Zweedse familiecentrale waarvan de voorzieningen een
dubbele doelstelling hebben: niet alleen dienstverlening maar via dienstverlening
ook het ondersteunen van informele netwerken. Dit soort dubbele doelstellingen
past goed bij een beleid dat op de levensloop is afgestemd. Intergenerationele
projecten kunnen daarbij eveneens een voorname rol spelen. Overigens is de
vraag of het gaat om particuliere dan wel publieke voorzieningen daarbij minder
van belang. Veel belangrijker is de vraag naar de kwaliteit van de publieke voorzieningen. Gaat het om hoge kwaliteit (zoals in Scandinavië) dan functioneren de
publieke voorzieningen als maatstaf waaraan ook de private voorzieningen
moeten beantwoorden. Gaat het om een lage kwaliteit (zoals in de Verenigde
Staten en Engeland) dan werkt dat maatschappelijke tweedeling in de hand. Dit
illustreert dat een wettelijke regeling alléén niet voldoende is.

6.2

Betaald verlof
Een ander voorbeeld betreft de invoering van betaald ouderschapsverlof als
middel om een meer gelijke verdeling van zorgtaken tussen mannen en
vrouwen te realiseren. In Nederland gaat het voor de meeste sectoren om
onbetaald verlof en slechts 24 procent van de mannen neemt het op. In
sectoren met betaald ouderschapsverlof wordt het door 42 procent van de
mannen opgenomen. Diverse Scandinavische landen kennen een betaald
ouderschapsverlof en bijgevolg nemen mannen het vaker dan in ons land op.
Hieruit is op te maken dat betaling er wel degelijk toe doet.
Bovendien kent Noorwegen een verlofperiode die uitsluitend voor de vaders
geldt. Als de vader deze dagen niet opneemt dan vervallen zij. Dat blijkt in de
regel goed te werken. Verder bestaat er ook een betaalde vorm van kort
verlof dat aan een specifiek veelal urgent doel gebonden is (bijvoorbeeld de
zorg voor zieke kinderen). Die methode heeft ook redelijk succes.
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De inhoud van deze paragr aaf is
geheel ontleend aan E. Tonkens, Naar
meer samenhang tussen onderwijs,
kinderopvang en vrijetijdsvoorzieningen,
pp. 121 - 123.
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6.3

Financiering van de mantelzorg
Mantelzorgers hebben een belangrijk aandeel in het aanbod van zorg in
Nederland. In enkele Europese landen zijn varianten te vinden van financiering van mantelzorg 99. Een eerste variant vormt betaling van mantelzorg via
het zorgstelsel: een cliëntgebonden budget. De Duitse ‘Pflegeversicherung’ is
daar een voorbeeld van. Bij deze verzekering kan gekozen worden voor
betaling van een mantelzorger (cash) of diensten als thuiszorg of rusthuis
(care). Wordt gekozen voor mantelzorg, dan ontvangt men een ‘Pflegegeld’
dat aanzienlijk lager is dan het bedrag voor care. Het verschil in hoogte van
het bedrag blijkt geen belemmering te zijn voor de keuze voor mantelzorg.
Bijna twee maal zoveel mensen kiezen voor ‘Pflegegeld’, dus voor mantelzorg.
Het persoonsgebonden budget zoals we dat in Nederland kennen, is veel
beperkter en is nooit expliciet bedoeld geweest om mantelzorgers te belonen.
Overigens wordt wel ongeveer een vijfde tot een kwart aangewend om
mantelzorgers te betalen.
Een tweede variant is de financiering van mantelzorg via de sociale zekerheid.
Alleen Engeland en Ierland kennen deze vorm van financiering. De Engelse
‘Invalid Care Allowance’ (ICA) is een inkomensvervangende uitkering voor
mantelzorgers die vanwege hun zorgtaken geen betaalde arbeid kunnen
verrichten. Met moet echter aan hoge eisen voldoen om voor een uitkering in
aanmerking te komen. Degene waarvoor gezorgd wordt, moet langdurig
chronisch ziek zijn en een zorguitkering ontvangen. De mantelzorger moet
meer dan 35 uur per week zorg verlenen en deel uitmaken van de potentiële
beroepsbevolking. In totaal ontvangt slechts 0,5 procent van alle mantelzorgers in Engeland een ICA-uitkering. Overigens is het slechts een klein
bedrag, vergelijkbaar met een halve bijstandsuitkering, en biedt deze onvoldoende basis voor economische zelfstandigheid.

6.4

Zorgtaken en identiteit
Bij het verdelen van zorgtaken zijn niet alleen praktische motieven in het
geding. Zou het verdelen van zorgtaken slechts een kwestie van doelmatige
organisatie zijn, dan zouden vaders en moeders met een simpel lijstje kunnen
volstaan. Uit projecten in Zweden, Engeland en Italië blijkt evenwel dat
mensen deze taken met hun identiteit in verband brengen. Een andere taakverdeling betekent ook een andere identiteit en daarmee een andere machtspositie in relatie of gezin. Daarom roept taakverandering vaak ambivalente of
angstige gevoelens op. Zowel mannen als vrouwen hebben het er moeilijk
mee. Veel vrouwen staan enerzijds een gelijkere verdeling van zorgtaken voor,
maar zijn anderzijds beducht voor de gevolgen ervan in termen van identiteit
en machtspositie in het gezin. Zij zijn aan hun identiteit als moeder en hun rol
tegenover de kinderen veel sterker gehecht dan aan de klussen van het
huishouden. Zij kunnen die centrale rol in het gezin wel opgeven maar het is
onzeker wat zij daarvoor terugkrijgen. Ook voor mannen is hun identiteit in
het geding, zij het op een andere manier. Zij verliezen niet zozeer hun identiteit want die wordt door extra zorgtaken juist verruimd. Maar zij zijn bang om
het niet goed te doen. Zij willen niet door hun vrouw op de vingers getikt of
als klein kind behandeld worden. Uit een en ander kan men afleiden dat het
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streven naar een evenwichtige verdeling van zorgtaken pas succesvol is
wanneer het element van de identiteit erbij betrokken wordt. Een openlijke
erkenning en bespreking van dit element in het beleidsdebat lijkt dan ook
wenselijk. Hetzelfde geldt als men de participatie van mannen in de kinderopvang wil bevorderen. Mannen doen dat soort werk toch op een andere manier dan vrouwen meestal doen. Dat zijn althans de oordelen die bij verschillende projecten opduiken.
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7

Slotbeschouwing
Veel van de hier besproken ontwikkelingen, problemen en beleidsrichtingen
komen op een proces van modernisering neer. Dat soort processen zet zich
vaak in fasen door. Zaken als een assertievere opstelling, combinatie van
levenstaken, differentiatie van levensloop, investeren in de eigen gezondheid,
een commerciëlere kijk op zorgen et cetera slaan het eerst bij hoger
opgeleiden of personen uit de (hogere) middenklasse aan. Het duurt soms
vele jaren voordat deze modernisering de lager opgeleiden of mensen met
een bescheiden inkomen bereikt, terwijl bijvoorbeeld allochtonen nóg weer
later aan deze ontwikkeling gaan deelnemen. Aldus kan er een forse tijdsafstand bestaan tussen het moment dat bepaalde vernieuwingen zich voor het
eerst aandienen en het moment dat zij door het grootste deel van de bevolking geaccepteerd worden. Een verstandig overheidsbeleid houdt met dat
soort verschillen rekening.
Een ander punt van aandacht is dat vormen van modernisering vaak onvoorziene of onwenselijke gevolgen met zich meebrengen. Aldus neemt ook de
modernisering van het zorgen een ambivalent karakter aan. Zij brengt enerzijds meer bewegingsvrijheid voor burgers en dus ook meer differentiatie met
zich mee. Anderzijds gaan de eisen met betrekking tot de zorg omhoog wat al
snel nieuwe tekorten tot gevolg heeft. Tegen die achtergrond moet de overheid een paradoxale rol spelen. Zo moet zij op een aantal velden terugtreden
om meer ruimte te bieden aan particuliere initiatieven in de burgerlijke maatschappij maar zal zij ook één specifieke overheidstaak moeten vasthouden of
zelfs ontwikkelen. Namelijk toezicht houden op de kwaliteit, doelmatigheid
en rechtvaardigheid van de dienstverlening door anderen. Meer vrijheid,
strenger toezicht - dát zou het algemene parool van overheidsoptreden in
deze moeten zijn. Dit veronderstelt evenwel dat men de ontwikkelingen op
zorggebied nauwlettend in de gaten houdt en minder wenselijke tendensen
tijdig corrigeert.
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