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Beter gemotiveerde 

werl{nemers door 

levensloopverzel{ering 
G. DOLSMA 

Een levensloopverzekering geeft mensen instrumenten om invloed uit te oefe

nen op de eigen (mogelijkheden tot) arbeidsdeelname. Mogelijkheden zijn bij

voorbeeld scholings- en verlofregelingen. waardoor werken langer is vol te 

houden. Een levensloopverzekering kan het combineren van een carrière met 

het runnen van een jong gezin vergemakkelijken. Voor werkgevers heeft een 

dergelijke verzekering ook voordelen; namelijk een vereenvoudiging van aller

lei verlof- en spaarregelingen. Uiteindelijk zal dit leiden tot beter gemotiveer

de werknemers. 

De tijd die mensen gedurende hun levensloop gemiddeld aan het verrichten van 

betaalde arbeid besteden. is in de laatste decennia nauwelijks gedaald. Dit 

gemiddelde bestaat echter uit een forse afname van het aantal arbeidsuren voor 

mannen en een toename van arbeidsdeelname van vrouwen over de gehele 

levensloop. De werkgelegenheidsgroei van de afgelopen jaren is dan ook voor 

een groot deel toe te schrijven aan de grote toestroom van vrouwen op de 

arbeidsmarkt 1. 

De groei van de arbeidsdeelname maskeert de structurele knelpunten die de 

arbeidsmarkt kent. Er lijkt nu een zekere grens in zicht te komen. Voor een ver

dere doorgroei van arbeidsdeelname zijn kennelijk belemmeringen aanwezig. 

Veel en lang openstaande vacatures zijn hier een uiting van. Ondanks tegenval

lende berichten over de economische groei. zal in de komende decennia een gro

tere arbeidsdeelname nodig zijn om een duurzaam draagvlak voor de komende 

vergrijzing van de samenleving in stand te kunnen houden'. 

De zichtbare knelpunten voor een verdere doorgroei van arbeidsdeelname heb

ben aan de aanbodkant vooral betrekking op de hoge mate van arbeidsonge

schiktheid. de lage uittredingsleeftijd en de internationaal gezien toch nog lage 

arbeidsdeelname van vrouwen'. Er is door het kabinet beleid voorbereid of reeds 

ingevoerd. zoals adviesaanvragen over wijziging van de WAO en introductie van 

de arbeidskorting en algemene heffingskorting om de belemmeringen voor 

arbeidsdeelname weg te nemen. Voorts zijn de sociale partners in het bedrijfsle

ven bezig met het aanpassen van de VUT-regelingen. terwijl de overheidssectoren 
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moeizaam volgen. 

Er is echter meer nodig. In het vervolg van dit artikel zal de moderne levensloop 

als uitgangspunt genomen worden om de (individuele) afwegingen en (on)moge

lijkheden om te participeren op de arbeidsmarkt zichtbaar te maken. Het con

cept van de transitionele arbeidsmarkt sluit hier nauw bij aan. De moderne 

levensloop vraagt nieuwe instrumenten voor mensen zelf om arbeidsdeelname 

en inkomen te spreiden over de levensloop. Ook zijn de eisen die door de werk

nemer aan werk gesteld worden en die aan de werknemer zelf gesteld worden 

veranderd. Mensen zoeken werk dat rekening houdt met de activiteiten en ver

antwoordelijkheden buiten het werk en verwachten dat zij zich in hun baan 

kunnen ontplooien en ontwikkelen. Daarnaast vraagt een meer kennisintensieve 

economie dat mensen flexibel inzetbaar zijn; competenties zijn belangrijker 

geworden dan functiespecifieke vaardigheden. Ook deze ontwikkelingen vragen 

om nieuwe arrangementen, die mensen de mogelijkheid bieden flexibeler 

arbeid, zorg, scholing en vrije tijd te combineren. 

Diversiteit en combinatie 

Mensen leven anders dan vroeger. Vooral de tijdbesteding is veranderd. Twee 

kenmerken vallen op in de moderne levensloop: de arbeidsdeelname en de com

binatie van activiteiten. Het tweeverdienershuishouden is inmiddels de norm 

geworden. Zowel in gezinnen met als zonder kinderen worden fors meer uren 

betaalde arbeid verricht. Daarnaast zien we dat de periode dat mensen in hun 

levens werken, (tot voor kort) afnam; een langere opleidingsduur gecombineerd 

met een steeds lagere uittredingsleeftijd is daarvan de oorzaak. In een relatief 

korte periode tijdens de levensloop moeten middelbaar en hoger opgeleide werk

nemers carrière maken. Dit valt voor een groot deel samen met de periode dat 

men ook de verantwoordelijkheid heeft voor de verzorging en opvoeding van 

kinderen. 

Uit tijdsbestedingonderzoeken' blijkt ook dat deze gezinnen het 'drukker' heb

ben gekregen. De meeste ouders vinden het ongewenst om hun kinderen fullti

me gedurende de werkweek onder te brengen bij anderen. Nog afgezien van het 

tekort aan kinderopvangplaatsen, waarvoor dit kabinet nog steeds geen vraag

sturing wil invoeren, is dit een eerste 'belemmering' voor een verdere groei van 

de arbeidsdeelname van vooral moeders. Overigens zien we een discrepantie in 

de tijdsbesteding en beschikbaarheid van tijd tussen de fase voordat men kinde

ren krijgt en als de kinderen het huis uit zijn of minder aandacht vragen. De 

tijdsbelasting voor Uonge) ouders is erg hoog. Maar tegelijkertijd is er sprake van 

een gezinsdal: de welvaart van gezinnen steekt schril af tegen die van huishou

dens zonder kinderen. De gewenste beschikbaarheid van meer tijd voor gezinsac-
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tiviteiten komt in conflict met het behoud van de bereikte financiële positie. 

Een betere spreiding van tijd en inkomen over de verschillende levensfasen is 

een uitkomst voor deze gezinnen. 

De toegenomen gezondheid van de bevolking maakt het mogelijk voor ouderen 

om langer actief te zijn. Deze activiteit richt zich vooralsnog gemiddeld weinig 

op arbeidsdeelname. Vrijwilligerswerk, zorg voor kleinkinderen of oude ouders, 

reizen voor degene die zich kunnen veroorloven zijn de verschillende activitei

ten die veel door deze groep verricht worden. Tegelijkertijd is sprake van een ver

betering van de inkomenspositie van ouderen. Oude omslag-VUT-regelingen 

maken mensen een dief van de eigen portemonnee als men kiest om toch door 

te werken. Maar ook andere 'uittreedroutes' worden relatief gezien veel door 

oudere werknemers (noodgedwongen) gekozen: WAO en WVV. Ook dan is de inko

menspositie meestal 'veiliggesteld'. 

De inactiviteit - in de zin van het niet hebben van betaalde arbeid - is daarmee 

nog niet de eigen keuze van de oudere werknemer zelf geworden. Het perspec

tief op arbeid waarin men plezier heeft, werk dat men aankan, is er vaak niet. 

De investeringen in scholing van oudere werknemers zijn bijvoorbeeld nog 

steeds erg laag. De opties om minder te gaan werken, een andere, lagerbetaalde 

functie te aanvaarden of te investeren in scholing - zo die mogelijkheden er al 

zijn - tasten de inkomenszekerheid aan. Juist voor oudere werknemers speelt dat 

een grote rol. Zij kunnen maar in zeer beperkte mate zelf keuzes maken dankzij 

de 'verkregen rechten', zonder die zekerheid overboord te zetten. Een grotere 

flexibiliteit in spreiding van tijd en inkomen over de levensloop zou hen zelf de 

regie en daarmee meer keuzemogelijkheden kunnen geven. 

De nieuwe werlmemer 

Aan de kwaliteit van het werk worden door de werknemer steeds hogere eisen 

gesteld. De persoon van de werknemer en zijn competenties worden steeds 

belangrijker. De nieuwe werknemer zorgt zelf voor zijn eigen employability, 

maar stelt ook steeds hogere eisen aan de kwaliteit van het werk: autonomie, 

mogelijkheden voor ontplooiing, goede secundaire arbeidsvoorwaarden. In een 

kennisintensievere economie veroudert kennis snel - een leven lang leren is 

essentieel. Arbeidstijd en privé-tijd lopen steeds meer door elkaar. Hard werken 

is een statussymbool geworden. Dit zijn zo enkele beschrijvingen van de nieuwe 

verhoudingen op de arbeidsmarkt en van de veranderende opvattingen over de 

rol van arbeid. Voor een groot deel zijn ze slechts van toepassing op het hoger 

opgeleide deel van de beroepsbevolking. Voor lager opgeleiden is er minder ver

anderd op de arbeidsmarkt en zijn er minder mogelijkheden voor zeggenschap 

over het werk. 
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Toch is er wel degelijk sprake van verandering in arbeidsorganisaties. Meer en 

meer wordt verondersteld dat werknemers - ook in lagere functies - beter func

tioneren als zij een zekere autonomie en vrijheid in de uitoefening van hun 

werk hebben. Ook de informatietechnologie maakt dit mogelijk. Overigens biedt 

deze technologie ook meer mogelijkheden voor leidinggevenden om het werk 

van hun 'ondergeschikten' te controleren en te sturen, zodat voor sommige groe

pen werknemers juist minder autonomie resulteert. Duidelijk is in elk geval dat 

investeren in scholing gedurende de loopbaan noodzakelijk is om blijvend te 

participeren op de arbeidsmarkt. Ook is duidelijk dat mensen in de afweging of 

en hoeveel ze participeren op de arbeidsmarkt andere overwegingen hanteren. 

Het lijkt erop of arbeid van middel doel is geworden. De verwachtingen die men

sen hebben van hun baan en de waarde die eraan wordt toegekend is zo veelom

vattend dat mensen gemakkelijk gefrustreerd of opgebrand kunnen raken als ze 

daarin teleurgesteld worden. Of men kan de verwachtingen zelf niet (meer) 

waarmaken. WAO, WW en VUT komen dan in zicht. 

Arbeid is topsport geworden, wat men maar een beperkte periode kan volhou

den. Als arbeid meer doel is geworden - als vervulling van verschillende immate

riële behoeften - dan is het potentieel inwisselbaar met andere activiteiten die 

dezelfde betekenis kunnen geven, zoals bepaalde vormen van vrijwilligerswerk. 

De hooggespannen verwachtingen van arbeid maakt het tegelijkertijd mogelijk 

de waarde enorm te relativeren. Een meer ontspannen houding ten opzichte van 

betaalde arbeid is in deze redenering zeker wenselijk. 

Te weinig zeggenschap en instrumenten 

Als beide bovenstaande beschrijvingen van knelpunten die samenhangen met de 

moderne levensloop en met de 'nieuwe werknemer' samengevoegd worden dat 

kan het volgende geconcludeerd worden. Mensen hebben te weinig zeggenschap 

en eigen (financiële) mogelijkheden om te komen tot een optimale arbeidsdeel

name. Ze hebben nauwelijks instrumenten in handen om arbeidsdeelname en 

de 'voorwaarden' die ervoor nodig zijn af te kunnen stemmen. Scholing, tijd 

voor zorg, vrije tijd en arbeidsdeelname hebben een zelfstandige betekenis, maar 

zijn ook voorwaarde voor elkaar. Tijd voor de ene activiteit is voorwaarde voor of 

afhankelijk van tijd voor de andere activiteit. De mix of combinatie van activitei

ten kan in elke levensfase anders zijn. Echter het inkomen is - vanzelfsprekend -

gekoppeld aan het verrichten van betaalde arbeid. Niet alleen mogelijkheden om 

tijd te spreiden, maar ook mogelijkheden om inkomen te spreiden zijn dus 

noodzakelijk. 
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Het levensloopstelsel en variaties daarop 

Het CDA is - overigens met anderen - op zoek gegaan naar vormen die spreiding 

van inkomen mogelijk maken en mensen ook hun eigen verantwoordelijkheid 

en keuzemogelijkheden laat. De vergelijking met de aanvullende pensioenrege

lingen wordt snel gemaakt. Ook dit is een vorm van sparen om in een periode 

van niet werken (na 65 jaar in dit geval) inkomen te hebben. Het CDA kiest voor 

aanvulling hiervan tot een levensloopstelsel vanaf 18 jaar. Een levensloopverze

kering, uitgevoerd en gefinancierd door werkgevers en werknemers in combina

tie met de pensioenregelingen vanaf 65 jaar. 

Kort gezegd betekent het voor werkgevers een vereenvoudiging van verschillende 

secundaire arbeidsvoorwaarden die er nu al zijn. Tijd (ADV-dagen, overwerk, niet 

opgenomen vakantiedagen, uitbreiding van de werkweek etcetera) en geld kun

nen worden gewisseld. Aanvullend wordt een doorsneepremie in de levensloop

verzekering gestort. Voor werknemers betekent de combinatie met de (uitvoering 

van de) pensioenregelingen dat niet eerst jaren gespaard hoeft te worden, voor

dat er eens een periode van verlof gefinancierd kan worden uit de levensloopver

zekering. Uiteindelijk heeft de werknemer hiermee een instrument in handen 

om tijd en inkomen werkelijk naar keuze te spreiden over de levensloop. 

Ook Nyfer' heeft onlangs een rapport uitgebracht met een vergelijkbaar voorstel. 

De auteurs van dit rapport gaan een stapje verder en beschrijven een voorstel om 

de gehele pensioenopbouw voor het 65ste jaar ter beschikking te stellen. De 

scheiding van pensioen na 65 jaar en 'pensioen' of levensloopverzekering voor 

65 jaar wordt niet gemaakt. Voor het CDA staat de waarborging van een solide 

en voldoende pensioenopbouw vanaf 65 jaar voorop. Dit hoeft echter flexibiliteit 

in het gebruik van de levensloopverzekering tot 65 jaar niet in de weg te staan. 

Capuccino-model 

Een publicatie op de website van Economische Zakenh spreekt over een nieuw 

sociaal contract en doelt daarmee op nieuwe sociale zekerheidsarrangementen 

die aansluiten bij de moderne levensloop en bij het nieuwe werken. De uitwer

king die eraan gegeven wordt is een beschrijving van het 'capuccino-model', 

waar het CDA altijd al voorstander van is geweest. De overheid biedt de basis 

(eventueel in de vorm van een volksverzekering) en sociale partners vullen dit 

aan via (loongerelateerde) eigen regelingen. Dit roept de vraag op of de overheid 

in een volksverzekering voor deze risico's dient te voorzien. De FNV kiest voor 

een (beperkte) volksverzekering voor zorgverlof. 

Het CDA heeft deze keuze nadrukkelijk niet gemaakt om verschillende redenen. 
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Allereerst is het karakter van een volksverzekering dat het om onverzekerbare 

risico's dient te gaan, waar (vrijwel) iedereen mee te maken kreeg ofkon krijgen 

in zijn leven. Van oudsher waren er ondermeer de volksverzekeringen AOW 

(ouderdom), AWBZ (langdurige zorg), AKW (de kosten voor kinderen). De risico's 

die onder een algemene volksverzekering voor verschillende soorten verlof (of 

loopbaanonderbreking) zouden moeten vallen, zijn te divers om onder één noe

mer te brengen. Met andere woorden; de aanspraken zijn te ongelijk om een 

sociale premie te rechtvaardigen. 

Als er dus al sprake zou zijn van een algemene volksverzekering zou die tegelij

kertijd weer ingeperkt moeten worden om een te groot beroep te voorkomen. 

Ten aanzien van mantelzorg voor langdurig zieken ligt de zaak anders. Deze 

vorm van zorgverlening zou onder de AWBZ moeten vallen. De zorgvrager moet 

kunnen kiezen of hij of zij voor het deel verzorging dat nu ook in het AWBZ-pak

ket zit, door mantelzorgers wil laten verrichten of door de professionele zorg. 

Een gedereguleerd persoonsgebonden zorgbudget, waarbij de verzekeraar aan de 

mantelzorger de tegemoetkoming kan uitbetalen, biedt hiervoor de oplossing. 

Dan vindt ook een heldere kostentoerekening plaats en is de vergoeding als inko

men controleerbaar. De kosten worden toegerekend aan de zorgverzekering en 

niet aan een algemene sociale verzekering. 

De stappen die door het huidige kabinet gezet zijn om arbeidsdeelname en 

andere activiteiten beter mogelijk te maken, zijn mager te noemen. Het kabinet 

is niet verder gekomen dan een lokpremie van 4000 gulden belastingvoordeel. 

De verlofregelingen lijken heel wat; de Wet Aanpassing arbeidsduur, de Wet 

Arbeid en zorg, het fiscaal stimuleren van verlofsparen en het doorbetalen van 

ouderschapsverlof. Het effect zal echter beperkt zijn. Omdat gekozen is voor het 

wettelijk vastleggen van de rechten voor werknemers die betrekking hebben op 

'tijd', is het bijna per definitie beperkt, omdat differentiatie niet mogelijk is. Het 

moet voor iedereen gelijk gelden. En de noodzakelijke spreidingsmogelijkheden 

van inkomen over de levensloop worden niet integraal benaderd. 

De levensloopverzekering biedt mensen instrumenten om hun eigen arbeids

deelname en de voorwaarden daartoe te beïnvloeden. Arbeidsdeelname is langer 

vol te houden, als scholing of ander verlof mogelijk is. Het combineren van een 

carrière en het verzorgen en opvoeden van jonge kinderen kan beter. En voor 

werkgevers betekent het een vereenvoudiging van allerlei verlof- en spaarregelin

gen en uiteindelijk beter gemotiveerde werknemers. 

Guusje Dolsma is beleidsmedewerker bij de CDA-Tweede-Kamerfractie 
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Noten 

1. O.a. Paul de Beer, SCP 2001, Over werken in de postindustriële samenleving. 

2. Dit kan overigens mede bereikt worden door in te zetten op verhoging van de 

arbeidsprod uctivi tei t. 

3. De relatieflage arbeidsdeelname en hoge uitkeringsafhankelijkheid onder 

allochtonen is ook een van de opvallende knelpunten. Dit valt buiten het 

bestek van dit artikel. 

4. Sociaal Cultureel Planbureau, Sociale en Culturele Studies 29, Andries van 

den Broek, Wim KnuIst en Koen Breedveld, Den Haag, 2000 Naar andere 

tijden. 

5. Nyfer, 2001, Tijd voor arbeid en zorg, Spreiding van arbeidstijd over de 

levensloop. 

6. FNV 2001, Bewegen in zekerheid. Van bevoogding naar economische 

zelfbeschikking. Opmaat voor een nieuw stelsel van sociale zekerheid. 

7. Frans Leijnse, 2001, Het nieuwe werken. 




