
De uitdagingen 

van de vergrijzing

lans bovenberg 

Europa vergrijst. Dit is zeker niet alleen slecht nieuws, maar vereist wel dat we

zaken anders aan gaan pakken. Zeker omdat juist in onze hedendaagse kennis-

economie een betere benutting van het menselijk kapitaal essentieel is. In deze

bijdrage bespreekt de econoom Lans Bovenberg de drie hoofduitdagingen waar-

voor we staan. Ten eerste is het nodig meer te investeren in mensen door hen

slimmer, flexibeler en langer te laten werken. 

De twee hoofduitdaging is te komen tot een nieuwe sociale agenda. Door ver-

grijzing komt de solidariteit tussen generaties onder druk te staan. Om de soli-

dariteit te waarborgen dient een groter beroep te worden gedaan op de finan-

ciële draagkracht van ouderen, en dient het kostwinnersbeginsel te worden

vervangen door gerichte ondersteuning van ouderschap. Ook een stringente

toepassing van het profijtbeginsel tezamen met gerichte inkomensondersteu-

ning past bij de nieuwe sociale agenda. De derde hoofduitdaging is te komen

tot nieuwe verantwoordelijkheden voor sociale partners. Een levensbewust per-

soneelsbeleid, een nieuwe vormgeving van de sociale zekerheid en actieve on-

dersteuning bij het sparen over de levensloop zijn geboden.

De dynamiek van de wereldeconomie, het grotere belang van menselijk kapi-

taal in de kenniseconomie, de feminisering van arbeid, en de langere levensver-

wachting dwingen ons vragen te stellen bij veel van wat vertrouwd is: de pen-

sioenleeftijd, de snelheid en aard van pensioen, het minimumloon, de

hypotheekrenteaftrek, ontslagbescherming, andere beschermingsconstructies

en het algemeen verbindend verklaren van CAO’s .

De hervormingen zijn nodig om de solidariteit met diegenen die het nodig heb-

ben te waarborgen. Tegelijkertijd zijn verantwoorde overgangsregelingen nodig

voor hen die zich onvoldoende op de veranderingen kunnen instellen. 

Deze bijdrage analyseert de beleidsuitdagingen voor de Europese economie in het

licht van de vergrijzing. Daarbij wordt de positie van de Nederlandse economie in

Europees perspectief geplaatst. 

Vergrijzing wordt vaak als een bedreiging ervaren, maar is voor een groot deel

goed nieuws. Vergrijzing kent immers twee oorzaken. Ten eerste leven we langer.

Menselijk kapitaal gaat langer mee, zodat we meer ervaring kunnen opbouwen.

Bovendien kunnen we in een langer leven meerdere ambities waarmaken. We

kunnen langer en meer genieten van het leven, terwijl we onze talenten langer en

verder kunnen ontwikkelen. 
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De tweede oorzaak van vergrijzing is een dalend geboortecijfer. Dit laatste heeft

mede te maken met de betere opleiding van vrouwen. Het daaruit resulterende

grotere aanbod van vrouwelijk menselijk kapitaal is welkom. De vraag naar dat

kapitaal stijgt immers als gevolg van de omslag van een industriële economie, die

drijft op spierkracht, naar een diensteneconomie, die het vooral moet hebben van

communicatieve vaardigheden, creativiteit, en menselijk kapitaal. Het zijn vooral

vrouwen die in het  onderwijs en de zorg investeren in mensen.     

Vergrijzing biedt dus kansen, maar het grijpen van die kansen vraagt wel dat we

dingen anders gaan doen. Op dat punt lijkt vergrijzing op de toenemende interna-

tionale economische integratie met de opkomst van landen zoals China en India.

Om een aantal essentiële waarden te kunnen behouden in een andere omgeving

moeten we vragen stellen bij veel dat vertrouwd is - bij veel heilige huisjes dus. 

Deze rest van deze bijdrage bespreekt drie hoofduitdagingen voor het vergrijzen-

de Europa: (1) meer investeren in mensen; (2) een nieuwe sociale agenda; en (3)

nieuwe verantwoordelijkheden voor sociale partners. Elke hoofduitdaging valt

uiteen in drie delen. Het gaat dus om negen uitdagingen. 

Meer investeren in mensen 

Vergrijzing maakt menselijk kapitaal schaarser. Daarom moeten we slimmer,

flexibeler en langer gaan werken. Vandaar de eerste hoofduitdaging: meer investe-

ren in mensen. 

Slimmer werken

Voor slimmer werken zijn twee zaken essentieel. In de eerste plaats: concurrentie.

Die dwingt ondernemers zaken anders en beter aan te pakken. De tweede voor-

waarde is een weerbare, goed opgeleide beroepsbevolking. Innovatie is immers

een aanslag op de status quo en vereist daarom flexibiliteit van werknemers.

Alleen als burgers weerbaar en breed inzetbaar zijn, is intensieve concurrentie die

bedrijven tot voortdurende innovatie dwingt legitiem. Anders dreigt Europa zich

naar binnen te keren en loert het gevaar van protectionisme.      

Hoe slimmer werken?

Slimmer werken vraagt om het investeren in mensen. Kinderen en jongeren heb-

ben daarbij absolute prioriteit. Al op jonge leeftijd wordt aanpassings- en leerver-

mogen gevormd. Dat vraagt om ruimte voor gezinnen. De publieke verantwoorde-

lijkheid ligt vooral bij uitstekend en verplicht funderend onderwijs. Daarna

neemt de particuliere sector de verantwoordelijkheid over voor het onderhoud

van de vaardigheden waarmee jongeren op de arbeidsmarkt komen. Hier kom ik

later op terug bij de nieuwe verantwoordelijkheden voor de sociale partners. 
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Flexibeler werken 

Naast slimmer werken moet Europa flexibeler leren werken. In de kennisecono-

mie gaan mensen steeds langer naar school en beginnen daarom later met wer-

ken. Verder blijven Europeanen steeds langer gezond (zie figuur 1). De levensver-

wachting stijgt met zo’n 2 jaar per decennium. Toch blijven we vroeg met

pensioen gaan. Daardoor concentreren we onze arbeidsinspanning in een langer

leven in een steeds kortere levensfase tussen de 30 en 50 jaar. Juist in de middenfa-

se van het leven is de druk om carrière te maken groot. En dat spitsuur is ook de

periode waarin we jonge kinderen opvoeden. Zorg voor kinderen is dan ook duur

in termen van gemiste carrièrekansen. Daarom kiezen mannen weinig voor zorg-
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Figuur 1. Levensverwachting van vrouwen, 1950-2000

bron: www.euece.org/ead/pau en www.europa.eu.int/comm/eurostat

Figuur 2. Vruchtbaarheidsgraad, 2001

bron: oeso, social indicators database.



taken. En vrouwen slagen er niet in hun langere leven te benutten om moeder-

schap en carrière te verzoenen. Daarom blijft vrouwelijk menselijk kapitaal on-

derbenut en daalt de vruchtbaarheid. Uit figuur 2 blijkt dat men name Zuid-

Europese landen weinig in het menselijk kapitaal van toekomstige generaties

investeren. 

Hoe meer in kinderen investeren?

In Europa zijn arbeidsorganisaties nog te veel gericht op mannelijke kostwinners

zonder zorgtaken. Jonge ouders moeten in het menselijk kapitaal van de toekom-

stige generaties kunnen investeren zonder daarbij hun eigen menselijk kapitaal te

hoeven afschrijven. 

Het accommoderen van de feminisering van de arbeid vereist de combinatie van

de best practices van verschillende landen. In de Scandinavische landen speelt de

publieke sector een belangrijke rol door het aanbieden van hoogwaardige publie-

ke diensten zoals funderend onderwijs waarbij de schooltijden goed aansluiten

bij de werktijden van jonge ouders. De Angelsaksische landen kennen een flexibe-

le arbeidsmarkt en goed functionerende markten voor persoonlijke dienstverle-

ning die jonge ouders ontlasten. In de Midden-Europese landen zorgen ouders

meer voor hun eigen kinderen en zijn verlof- en deeltijdarrangementen en deel-

tijdwerk belangrijker.   

Langer werken    

Het verminderen van de carrièredruk in het spitsuur van het leven brengt me op

de derde uitdaging naast slimmer en flexibeler werken: langer doorwerken, zodat

arbeid beter over het leven is gespreid.  

Europa   

Figuur 3 toont aan dat we mensen in Europa vroeg afschrijven vergeleken met de

VS en Japan. Maar figuur 4 geeft aan dat er recent gelukkig een trendbreuk is. In

Europa stijgt de ouderenparticipatie weer voor het eerst in decennia. Nederland

neemt een middenpositie in, zowel wat betreft het niveau als de ontwikkeling van

de arbeidsparticipatie van ouderen. We doen het beter dan Zuid-Europa, maar blij-

ven achter bij Noord-Europa.  

Langer en slimmer werken complementair

Langer en slimmer werken worden vaak tegenover elkaar gezet, maar dat is een

valse tegenstelling. Langer werken verhoogt de bezettingsgraad van menselijk ka-

pitaal en stimuleert daarmee investeringen in de talenten van mensen. Bovendien

vindt de vorming van menselijk kapitaal in een dynamische economie steeds

meer plaats op de werkvloer. Meer werken betekent meer leren. 
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Hoe langer werkzaam leven? 

Langer werken vereist dat werk weer aantrekkelijk wordt voor ouderen. Sociale

partners zijn verleerd hoe ze de talenten van ouderen moeten benutten. Dat

vraagt vooral flexibel en in deeltijd werken. Want ouderen hebben naast hun

werk nog andere dingen te doen, zoals mantelzorg en vrijwilligerswerk. Een hoge-

Sociale partners

zijn verleerd hoe ze

de talenten van ou-

deren moeten 

benutten.

Figuur 3. Gemiddelde pensioenleeftijd

Figuur 4. Arbeidsparticipatie van ouderen, 1999-2004

Bron: EU commission, EMU after 5 years, European Economy Special Report, 2004.  



re pensioenleeftijd vereist ook een beloning die beter aansluit bij productiviteit.

Een sterkere arbeidsmarktpositie van ouderen vraagt linksom om beter onder-

houd van vaardigheden en rechtsom om flexibeler lonen. 

Naast een hogere is een f lexibelere pensioenleeftijd gewenst. Dit vraagt om minder

ontslagbescherming en flexibelere lonen. Anders zullen werkgevers vasthouden

aan een verplichte pensioendatum, dat wil zeggen gedwongen ontslag op het

65ste levensjaar.  Door de snelheid te variëren waarmee men zich terugtrekt uit

het arbeidsproces kunnen werknemers meer risico’s aan. Dat betekent lagere pen-

sioenpremies, omdat pensioenfondsen kunnen blijven beleggen in risicodragende

titels zonder dat kwetsbare ouden van dagen met grote risico’s worden opge-

zadeld. Naast het beter onderhouden vanmenselijk kapitaal draagt ook het grote-

re aanbod van risicodragend vermogen bij aan een dynamische, innoverende ken-

niseconomie. Met deeltijd- en flexibele pensionering wordt menselijk kapitaal de

vierde pijler van een robuuster pensioenstelsel.

Nieuwe sociale agenda  

Slimmer, langer en flexibeler werken vraagt om investeringen in weerbare men-

sen, mensen die meer eigen verantwoordelijkheid en risico’s aankunnen. Het gaat

om een omslag van nazorg naar voorzorg. Maar de uitdaging gaat verder. De twee-

de hoofduitdaging is een nieuwe sociale agenda. Ook deze bestaat uit drie onder-

delen. 

Ouderen solidair met ouderen  

Figuur 5 geeft het netto profijt van de overheid voor verschillende leeftijdscatego-

rieën weer. Het geeft aan dat het zogenaamde intergenerationele contract ook via

de publieke sector loopt. Volgens deze afspraak voedt elke generatie de volgende

generatie op, waarna het aan het einde van het leven wordt onderhouden door de

generaties die het heeft helpen opvoeden. Zo zorgt elke generatie in de kracht van

het leven twee keer - één keer voor de volgende en één keer voor de vorige genera-

tie. Ook profiteert elke generatie twee keer van zorg  - eerst als kind en later als

hoogbejaarde.  

Door de vergrijzing komt dit contract tussen generaties onder druk. Eenmaal ge-

pensioneerd doet de grote babyboom-generatie namelijk een groot beroep op de so-

lidariteit van jongere generaties. Daardoor dreigt er weinig over te schieten voor

investeringen in de jeugd: voor voorzorg dus. Meer in het algemeen dreigt de soli-

dariteit te worden uitgehold met kwetsbare mensen die aan het einde en begin

van hun leven staan of wiens talenten op de arbeidsmarkt weinig waard zijn.   

Langs twee hoofdwegen kan het intergenerationele contract worden gekoesterd.

In de eerste plaats, het (gedeeltelijk) inschakelen van de stille arbeidsreserve van

ouderen tussen de 55 en 70. Publieke middelen gaan dan naar mensen die niet
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Figuur 5. Netto profijt overheid

bron: a.l. bovenberg en h.j.m. ter rele, generational accounts for the netherlands: an
update, international tax and public finance, jrg 7, nr. 4/5, augustus 2000. 

Figuur 6. De ouderschapsval: het kinderdal

bron: nederlandse gezinsraad, signalement 1: gezin, beeld en werkelijkheid, 2001.



meer kunnen werken in plaats van degenen die niet meer willen werken. 

In de tweede plaats dient een groter beroep te worden gedaan op de financiële

draagkracht van rijkere ouderen. In het midden van de vorige eeuw stond oud ge-

lijk aan zielig. De oudere generaties waren berooid uit de oorlog en de depressie

van de jaren dertig gekomen. Maar oudere generaties worden nu steeds heteroge-

ner. Leeftijd is niet langer een goede proxy voor behoeftigheid. Daarom kunnen rij-

kere ouderen meer gaan betalen voor zorg en de AOW. Door kwetsbare ouderen

gericht te compenseren wordt schaarse solidariteit beter gericht op de zwakkeren.  

Van kostwinner- naar ouderschapsstelsel: vrouwen en kinderen eerst

De welvaartsgroei van de afgelopen twee decennia heeft zich geconcentreerd in

twee nieuwe levensfasen (zie Figuur 6). De eerste nieuwe levensfase is die tussen

het verlaten van het ouderlijk huis en het stichten van het gezin en staat wel be-

kend als het speelkwartier van het leven. Deze valt zo gemiddeld tussen het 18e en

30e levensjaar. Dan experimenteren jongeren op de arbeidsmarkt en is men op

zoek naar een duurzame relatie waarbinnen men de verantwoordelijkheid voor

kinderen aandurft. 

Naast het speelkwartier (de lente) is er ook nog een andere welvarende levensfase

bijgekomen: de actieve seniorenfase (de herfst). Door het langere gezonde leven

groeit de periode tussen het moment waarop kinderen het huis uitgaan en waar-

op de gezondheid het laat afweten (winter: ouden van dagen). Gedurende deze le-

vensfase, die voor de meeste burgers tussen het 50ste en 75ste levensjaar valt, heb-

ben mensen relatief weinig verplichtingen en genieten velen van een betrekkelijk

hoge levenstandaard. 

De nieuwe sociale opdracht is het ondersteunen van de gezinsfase (de zomer) van-

uit de twee andere, nieuwe (gematigde) levensfasen. Ondersteuning van kostwin-

ners moet daarom worden vervangen door gerichte ondersteuning van ouder-

schap. Jonge gezinnen delven het goud van de kenniseconomie, namelijk het

leervermogen en de normen en waarden van de volgende generatie. Er moet

steeds meer in kinderen worden geïnvesteerd, omdat zij voor een veeleisend leven

met steeds meer eigen verantwoordelijkheid staan. Omdat jongeren meer te kie-

zen krijgen, worden hun preferenties en waarden belangrijker.

Minder ontslagbescherming

De omslag van kostwinner- naar ouderschapsondersteuning vraagt om minder

ontslagbescherming, waarvan vooral mannelijke kostwinners profiteren. Deze be-

schermingsconstructies voor insiders belemmeren de toegang tot de arbeidsmarkt

van outsiders, vaak jongeren en vrouwen met jonge kinderen die tijdelijk minder

actief zijn op de arbeidsmarkt.    
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Minimumloon omlaag met gerichte fiscale ondersteuning jonge ouders

Bij de gerichte ondersteuning van de gezinsfase past ook de individualisering van

het minimumloon gekoppeld aan fiscale faciliteiten voor gezinnen met kinderen.

De gedachte dat het netto minimumloon een gezin met twee volwassenen met

twee kinderen moet kunnen onderhouden, past niet bij een tijd waarin het speel-

kwartier en de actieve seniorenfase steeds belangrijker worden en vrouwen beter

zijn geschoold. De gezinsfase kan gericht worden ondersteund door inkomens-

voorzieningen voor de inwonende partner geleidelijk af te bouwen en te ver-

vangen door fiscale faciliteiten voor kinderen. Ook andere kwetsbare groepen, 

zoals alleenstaanden, kunnen eventueel worden gesteund door gerichte loonkos-

tensubsidies. Het lagere bruto minimumloon verlaagt het hele loongebouw. Dit

stimuleert niet alleen de werkgelegenheid voor laaggeschoolden, maar bevordert

ook de uitbesteding van huishoudelijke diensten. Hierdoor worden gezinnen (zo-

mer) en hulpbehoevende ouden van dagen (winter) ontlast. 

Langere en flexibelere werkweek

Bij de gerichte ondersteuning van de gezinsfase hoort ook een langere werkweek

die flexibel kan worden ingevuld. De toenemende heterogeniteit in levensfasen

gedurende een langer, gezond leven biedt nieuwe mogelijkheden voor ruil tussen

ouders van jonge kinderen en het deel van de beroepsbevolking dat geen gezins-

verantwoordelijkheid draagt. Dat vereist wel deregulering en flexibilisering van

bedrijfstijden.  

Van collectief prepensioen naar levensloop

Bij de ondersteuning van de gezinsfase past ook dat collectieve prepensioenrege-

lingen worden vervangen door levensloopregelingen. In collectieve prepensioen-

regelingen subsidiëren jonge gezinnen mensen in de actieve seniorenfase. In le-
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Figuur 7. Publieke uitgaven aan jonge ouders versus ouderen, 1998

bron: oeso, statistical database.



vensloopregelingen daarentegen komt de gehele premie die jongeren inleggen

ten goede aan de jongeren zelf. Zo kunnen jongeren, ook die met lagere inko-

mens, voldoende middelen sparen voor verlof tijdens het spitsuur van het leven.

Door het pre- of deeltijdpensioen geheel boven de 50 bij elkaar te sparen, wordt

het spitsuur van het leven niet langer belast door solidariteit met de 50-65-genera-

ties. 

Hoe doet Nederland het?

Figuur 7 geeft de verhouding tussen publieke uitgaven aan gezinnen en publieke

uitgaven aan ouderen weer. Nederland neemt weer een middenpositie in tussen

de Noord-Europese en de Zuid-Europese landen. Hetzelfde geldt voor ontslagbe-

scherming. In Noord-Europa, denk bijvoorbeeld aan Denemarken, is er nauwelijks

ontslagbescherming, zodat vrouwen en jongeren snel werk kunnen vinden. In

Italië en Spanje, daarentegen, zijn oudere mannelijke kostwinners zo goed be-

schermd tegen de concurrentie van jongere en vrouwelijke werknemers dat deze

laatste groepen zijn veroordeeld tot werkloosheid en laagbetaalde banen. 

Op het punt van de schooltijden verkeert Nederland in de achterhoede.

Schooltijden die beter aansluiten bij werkende ouders zijn van groot belang om

de talenten van laaggeschoolde vrouwen te kunnen mobiliseren op de arbeids-

markt. Juist bij deze groep ligt de arbeidsparticipatie laag en is er dus het meeste

potentieel voor een hogere participatie. De politieke discussie wordt echter gedo-

mineerd door de hoger geschoolde vrouwen, die vooral baat hebben bij goede kin-

deropvang.  

Gerichte inkomensondersteuning en het profijtbeginsel

De overheid houdt de prijzen voor vervoer, infrastructuur, volkshuisvesting, hoger

onderwijs en gezondheidszorg laag. Dat inkomensbeleid paste bij de vorige eeuw,

toen de grote sociale opdracht de emancipatie van een grote arbeidsklasse was.

Nu de grote middenklasse redelijk welvarend is en een relatief kleine groep moei-

lijk mee kan komen, moet dat inkomensbeleid anders. Iedereen betaalt gewoon

de kostprijs en kwetsbare groepen worden gericht gesteund door gerichte fiscale

faciliteiten en een activerende bijstand.    

De kostprijs betalen voor diensten, het zogenaamde profijtbeginsel, kent vier

voordelen. In de eerste plaats verbetert dit het kostenbewustzijn van de burger.

Overconsumptie en wachtlijsten worden voorkomen. In de tweede plaats kan de

collectieve lastendruk omlaag, want de overheid hoeft minder subsidies uit te ke-

ren. En in de derde plaats vloeit er meer privaat geld naar de betreffende sectoren,

zodat de kwaliteit van de diensten toeneemt. Hoge prijzen voorkomen files op de

weg, wachtlijsten in de zorg, een versjofeling van het hoger onderwijs, en wacht-

lijsten voor een huurwoning, waaronder vooral jongeren lijden. Goedkoop is hier

duurkoop. De middenklasse krijgt waarvoor ze betaalt. Tenslotte maakt het profij-
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tbeginsel meer vraagsturing mogelijk, waarbij meerdere aanbieders concurreren

om de gunst van de klant. 

Het afbouwen van fiscale subsidies voor vervroegde uittreding past bij het profijt-

beginsel. Nu kunnen ouderen goedkoop prepensioen opbouwen op kosten van

hun jongere collega’s en de belastingbetaler. Als deze subsidies verdwijnen, wor-

den ze geconfronteerd met de echte kostprijs van vervroegd pensioen. De sociale

partners klagen steen en been dat vroegpensioen erg duur wordt. Daarin hebben

ze gelijk. Vroegpensioen kost de samenleving veel. Het kabinet dwingt met haar

voorstellen niemand om tot zijn 65ste te werken. Dat blijft een individuele afwe-

ging, maar nu wel gebaseerd op een faire prijs.  

De politieke discussie over het prepensioen toont aan dat het versterken van het

profijtbeginsel veel politieke moed vereist. De groepen die hun privileges verlie-

zen, zullen zich laten horen. De weg van de minste weerstand bij het vinden van

overheidsmiddelen is een generieke verhoging van belastingen in plaats van het

verminderen van prijssubsidies.    

Volkshuisvesting

Ook in de volkshuisvesting zou het profijtbeginsel meer moeten regeren. Figuur 8

verklaart waarom ons land de hoogste hypotheekschuld in Europa kent, een

schuld die de staatsschuld inmiddels ver overtreft. De fiscale prikkel om het huis

zoveel mogelijk te belenen en het eigen geld op de beurs te beleggen, is goede busi-

ness voor financiële instellingen, maar de overheid pompt met deze fiscaal gemoti-

veerde balansverlenging extra risico in de economie. Vooral jonge gezinnen zijn

kwetsbaar. De stijging van de huizenprijzen heeft een aanzienlijke herverdeling

op gang gebracht van de outsiders, van jongeren die de huizenmarkt betreden,

naar de insiders van de oudere generaties. In plaats van de enorme generieke subsi-
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Figuur 8. Fiscale subsidie eigen huis

bron: oeso, economic survey of the netherlands, 2004.



dies aan koop- en huursector is een meer gerichte ondersteuning van jonge hui-

zenkopers nodig.  

Nieuwe verantwoordelijkheden voor sociale partners: 

het poldermodel in revisie

De sociale partners spelen een hoofdrol bij de twee genoemde uitdagingen: meer

investeren in mensen en de nieuwe sociale agenda. Dit is de derde uitdaging: het

revitaliseren van het poldermodel. 

Levensloopbewust personeelsbeleid 

De omslag van nazorg naar voorzorg moet vooral binnen bedrijven plaatsvinden,

bijvoorbeeld via levensloopbewust personeelsbeleid. Alleen zo kunnen we slim-

mer, langer en flexibeler werken. Arbeidsorganisaties moeten zich meer richten

op het bevorderen van het leervermogen van werknemers, het koesteren van de

talenten van oudere werknemers, en het inspelen op de behoefte van jonge ou-

ders om werk en zorg te combineren. En ook een hogere arbeidsparticipatie van

ouderen kan niet zonder innovaties op de werkvloer. Werk voor ouderen moet

weer leuk en uitdagend worden. 

Nieuwe sociale zekerheid  

Sociale partners kunnen ook een belangrijkere rol spelen bij werknemersverzeke-

ringen. Door eenduidige verantwoordelijkheden voor werknemersverzekeringen

(inclusief de daarbij horende premiedifferentiatie) neer te leggen bij de collectivi-

teit van het CAO-niveau worden werknemers en werkgevers gestimuleerd mense-

lijk kapitaal te koesteren. Door de privatisering van de ziektewet en een groot ge-

deelte van de huidige WAO worden sociale partners al steeds meer

verantwoordelijk voor goed beheer van menselijk kapitaal. De hervorming van het

zorgstelsel biedt kansen om winst te boeken bij de integratie van sociale zeker-

heid en zorg. Een verdere ontvlechting van de verantwoordelijkheid van de over-

heid voor minimumvoorzieningen (die niet gekoppeld zijn aan het laatstverdien-

de loon zoals de AOW, de bijstand) en de verantwoordelijkheid van sociale

partners voor de loongerelateerde werknemersverzekeringen (WW, WAO, ziekte-

wet) is geboden. 

De voorstellen van een groep prominenten (de Balie groep waaronder Herman

Wijffels en Flip Buurmeijer) gaan in die richting van meer verantwoordelijkheden

voor sociale partners voor de werknemersverzekeringen. Om onderverzekering te

voorkomen kan de overheid een wettelijke verplichting opleggen voor een mini-

mumvoorziening voor werknemers, die de sociale partners verder kunnen invul-

len binnen de collectiviteit van de CAO. Om oververzekering uit te sluiten zouden
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sociale partners verantwoordelijk moeten worden voor de gehele verzekering. Dit

om te voorkomen dat sociale partners slecht onderhoud van menselijk kapitaal

blijven afwentelen op een nationale verzekering.  

Levensloopsparen

Tenslotte kunnen sociale partners werknemers niet alleen ondersteunen bij het

onderhoud en verzekeren van menselijk kapitaal, maar ook bij het sparen over de

levensloop. Een individuele financiële buffer in de levensloopregeling beschermt

de werknemer tegen moeilijk te verzekeren risico’s en stelt de werknemer in staat

meer eigen verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen menselijk kapitaal. 

Helaas zitten de sociale partners nu in het defensief. Men concentreert zich op

het beschermen van gevestigde belangen van ouderen in plaats van sociale inno-

vatie gericht op het beter onderhouden en benutten van talenten van mensen.

Vergeleken met Zuid- en Midden-Europa is de Nederlandse vakbeweging overigens

vooruitstrevend. Zo heeft men loyaal meegewerkt aan deeltijdwerk, de ombouw

van VUT naar prepensioen, en van eindloon naar middelloon in ouderdomspen-

sioenen.

Maar het kan beter. De Scandinavische vakbeweging doet meer moeite jongeren

aan zich te  binden en daardoor een sterke positie in bedrijven te veroveren. Ook

speelt die vakbeweging een belangrijkere rol bij het uitvoeren van de sociale ze-

kerheid en het koesteren van de talenten van individuele werknemers. Zo bezien

is het afschaffen van de AVV wellicht zo slecht nog niet. Want de Scandinavische

vakbeweging profiteert niet van de AVV. Dit dwingt die vakbeweging haar meer-

waarde voortdurend te bewijzen, ook voor jongeren. Bovendien moeten individu-

ele werknemers in bedrijven zich organiseren om te kunnen profiteren van de on-

derhandelingen van de vakbond met de werkgever. Lid worden van een bond

loont zo meer. 

Conclusies

Het is tijd voor de afronding. Behoud van solidariteit en een open samenleving

vereist sociale innovatie. Traditie kan niet zonder ambitie. De dynamiek van de

wereldeconomie, het grotere belang van menselijk kapitaal in de kennisecono-

mie, de feminisering van arbeid, en de langere levensverwachting dwingen ons

vragen te stellen bij veel van wat vertrouwd is: de pensioenleeftijd, de snelheid en

aard van pensioen, het minimumloon, de hypotheekrenteaftrek, de ontslagbe-

scherming en andere beschermingsconstructies, en het AVVen. Dit alles maakt

mensen onzeker, want mensen hebben behoefte aan stabiele, betrouwbare regels.

De kernopdracht voor het kabinet-Balkenende is het verzoenen van sociale inno-

vatie met herstel van vertrouwen in de economie en politiek. Herstel van vertrou-
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wen vraagt drie zaken. In de eerste plaats het doorzetten van de hervormingen.

Pappen en nathouden betekent dat vertrouwen en solidariteit steeds verder ver-

dampen. We moeten ons dan voorbereiden op meer pyamadagen en ontspoorde

jongeren. 

In de tweede plaats zijn verantwoorde overgangsmaatregelen geboden voor dege-

nen die onvoldoende van voorzorg hebben geprofiteerd. Bij te weinig oog voor de-

genen die zich nauwelijks hebben kunnen voorbereiden op een nieuwe omgeving

gaat angst regeren en rest behoudzucht. Maar bij te veel aandacht voor de belan-

gen van de huidige ouderen ontstaat geen ruimte voor voorzorg, want je kunt een

euro nu eenmaal slechts een keer uitgeven. 

Vertrouwenwekkende sociale innovatie vraagt daarom vooral om perspectief. De

omslag van nazorg naar voorzorg biedt dat perspectief, een perspectief op een

krachtige dynamische kenniseconomie, die drijft op weerbare mensen die risico’s

aandurven en waarin solidariteit met kwetsbare ouderen en kinderen houdbaar

is. Sociale innovatie vraagt daarom om moedige, betrouwbare politici die mensen

inspireren om verder te kijken dan hun eigen kortetermijnbelang en hen het ver-

trouwen en de inspiratie bieden om dingen anders te doen. Dit kabinet staat niet

aan het einde, maar aan het begin van een langdurig hervormingsproces. 

Prof. dr. A.L. (Lans)  Bovenberg is hoogleraar economie aan de Universiteit van Tilburg. 
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Dit kabinet

staat niet aan

het einde, maar

het begin aan

een langdurig

hervormings-

proces. 


