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I{oester menselijl{ l{apitaal: 

een agenda voor institutionele 

hervorming 
PROF. DR. A.L. BOVENBERG 

Het over de hele linie stimuleren van arbeidsaanbod moet plaatsrnaken voor 

een kwalitatief hoger arbeidsaanbod. Vorming en onderhoud van menselijk 

kapitaal zijn het belangrijkst. De gewenste hogere arbeidsparticipatie moet 

vooral van ouderen komen. Arbeidstijd wordt zo beter over de levensloop ver

deeld en de piek zal niet vallen in de periode van gezinsvorming. WW- en 

WAO-instroom, fiscale en andere prild<els voor vervroegde uittreding moeten 

zoveel mogelijk beperkt worden. In een moderne kenniseconomie waarin 

menselijk kapitaal de belangrijkste brandstof voor economische groei is en 

vrouwen hun talenten ook buiten het gezin benutten, zijn oude waarden als 

eigen verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap gewenst. 

De massale toeloop van jonge vrouwen naar de arbeidsmarkt was een belangrij

ke drijvende kracht achter de hoge economische groei in ons land in het afgelo

pen decennium. Met een vergrijzende beroepsbevolking gaat deze belangrijke 

motor van de groei sputteren. Er kan niet langer vertrouwd worden op een grote 

toestroom van jongeren naar de arbeidsmarkt. Door de vergrijzing krijgt 

Nederland te maken met een daling van de groei van het arbeidsaanbod. Van 

alle OESO-landen kent ons land één van de meest scheve verhoudingen tussen de 

arbeidsparticipatie van ouderen en jongeren. Jongeren participeren volop, maar 

ouderen maken veelal gebruik van vervroegde uittredingsregelingen of belanden 

in de WAO of de WW. Het menselijk kapitaal van de beroepsbevolking wordt snel 

afgeschreven. Het gebrekkige onderhoud van menselijk kapitaal bedreigt ook 

het reële rendement op de vele pensioengelden die wij in ons land bij elkaar 

hebben gespaard. Zonder het binnenlandse aanbod van menselijk kapitaal zal de 

koopkrachtige vraag van senioren die mogelijk wordt gemaakt door goede pen

sioenvoorzieningen slechts in (loon)inflatie resulteren. 

Bovengenoemde scheve verhouding impliceert dat Nederlanders hun arbeidsin

spanning vooral concentreren in de gezinsfase van de levensloop (dat wil zeggen 

tussen de 30 en 50 jaar). Dat wordt in toenemende mate als problematisch erva

ren. Ouders met jonge kinderen lijden aan combinatiestress. In een beperkte 

periode moeten kinderen worden opgevoed, carrière gemaakt en vaardigheden 

als zorgen, leren en ondernemen onderhouden. Bovendien worden de lasten 
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voor de steeds langere inactieve perioden in de levensloop in de gezinsfase gedra

gen: het pensioen moet in een relatief korte periode worden opgebouwd. De 

opvoeding van kinderen moet tijdens dit spitsuur van het leven dan ook meer 

concurreren met andere activiteiten, zeker omdat de geestelijke belasting van 

het werk in een kenniseconomie toeneemt en de meeste ouders de zorg voor kin

deren niet (volledig) willen uitbesteden. 

Investering menselijk kapitaal begint bij opvoeding 

Daarbij komt dat de eisen die aan het ouderschap worden gesteld eerder zijn 

gestegen dan gedaald. Ouders investeren steeds meer geld en tijd in hun kinde

ren. De basis voor het goud van de kenniseconomie wordt immers reeds op zeer 

jonge leeftijd gelegd tijdens de opvoeding. Daarbij gaat het niet om harde ken

nis, want die veroudert steeds sneller. Het hoogste rendement wordt genoten op 

het bijbrengen van zelfvertrouwen, ambitie, doorzettings- en aanpassingsvermo

gen, normbesef en deugden (zoals wederzijds respect en verantwoordelijkheids

gevoel) en de motivatie om te leren. Investeren in het menselijk kapitaal van kin

deren door de intergenerationele overdracht van normen, deugden, en zelfver

trouwen kent zeker in een moderne kenniseconomie een hoog maatschappelijk 

rendement. Het rendement op investeringen in menselijk kapitaal ligt hoger 

naarmate men jonger is, omdat dan reeds de basis voor een leven lang leren 

wordt gelegd.' 

Nederland staat in de komende jaren voor de uitdaging om de vorming en het 

onderhoud van menselijk kapitaal te bevorderen. Daarbij moet zij op twee benen 

lopen: vergrijzing vraagt om besparingen in de vorm van financieel en menselijk 

kapitaal. Dit sluit aan bij de noodzaak arbeid beter over de levensloop te verde

len zodat ouders in staat worden gesteld om volop te investeren in hun jonge 

kinderen zonder ten onder te gaan aan combinatiestress. De korte duur van het 

arbeidzame leven bedreigt niet alleen de vorming van menselijk kapitaal binnen 

het gezin, maar ontmoedigt ook het onderhoud van menselijk kapitaal door te 

blijven leren. Deze bijdrage bevat een eerste aanzet tot de gedachtevorming 

omtrent wenselijk beleid gericht op het opbouwen en koesteren van het mense

lijk kapitaal van huidige en toekomstige generaties.' 

Hogere effectieve pensioenleeftijd 

De verlenging van de levensduur en de daarmee gepaard gaande vergrijzing, 

wordt vaak als een economisch probleem ervaren. Dat is paradoxaal. Een langere 

levensverwachting impliceert immers dat mensen langer de fysieke mogelijkhe

den hebben om verworven talenten ten nutte te maken. Met andere woorden, de 
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terugverdientijd van menselijk kapitaal neemt toe. Uit onderzoek blijkt dat 

ouderen tot op hoge leeftijd kunnen blijven leren zolang het leervermogen maar 

wordt gestimuleerd.'~ Vroeg afschrijven van menselijk kapitaal is geen biologi

sche noodzaak. 

De capaciteiten van senioren kunnen langer worden benut door de leeftijd waar

op fiscaal gefacilieerd een (pre-)pensioen van 70% van het middenloon kan wor

den opgebouwd te koppelen aan de gemiddelde verwachte levensduur. Ook de 

AOW-leeftijd kan op die manier geleidelijk omhoog, wat het onderhoud van 

menselijk kapitaal bevordert: de terugverdientijd van investeringen in menselijk 

kapitaal neemt toe. Het lofwaardige doel van een leven lang leren vereist een 

hogere pensioen leef tijd. Internationale cijfers laten een duidelijk verband zien 

tussen de gemiddelde uittredingsleeftijd en scholingsinspanningen: landen met 

een relatief hoge scholingsinspanning kennen ook een relatief hoge gemiddelde 

effectieve pensioenleeftijd. Ouderen treden uit omdat ze onvoldoende 

(bij)geschoold zijn en ze scholen niet omdat ze vervroegd uittreden. 

Cultuuromslag arbeidsparticipatie senioren 

In een relatief korte periode is de arbeidsparticipatie van vrouwen geaccepteerd 

in onze samenleving. Op dezelfde manier kan een cultuuromslag optreden bij 

de arbeidsparticipatie van ouderen wanneer instituties aangepast worden aan de 

eisen van een vergrijzende samenleving. Dit vereist dat de toegang tot allerlei 

vervroegde uittredingsregelingen (VUT) en sociale zekerheidsregelingen wordt 

beperkt. Dit geldt met name ook voor de WW en de WAO die nog veelvuldig als 

vervroegde uittredingsregeling worden misbruikt. Zonder een strenger regime 

voor deze regelingen zou een hogere formele pensioenleeftijd slechts in een 

hogere instroom in de WW en de WAO resulteren. Strengere keuringen in de 

WAO (zoals voorgesteld door de commissie Donner) en een beter reïntegratiebe

leid en strenger sanctiebeleid in de WW (ook voor ouderen) voorkomen dat men

selijk kapitaal onvoldoende wordt onderhouden, omdat men toch recht kan 

doen gelden op een WW- of WAO-uitkering (met vaak een bijverzekerde aanvul

ling) wanneer menselijk kapitaal niet goed is onderhouden. Zulk beleid werkt 

dus preventief: mensen worden gestimuleerd hun vaardigheden op peil te hou

den. 

Eindloonsytemen in de pensioenen, WAO en WW (en de aanvullende verzekerin

gen) staan op gespannen voet met de zo gewenste hogere arbeidsparticipatie van 

ouderen. Verzekeringen die verkregen rechten baseren op het laatst verdiende 

loon zijn geen stimulans om op oudere leeftijd een nieuwe uitdaging aan te 

gaan in de vorm van een tweede carrière wanneer men uitgekeken is op de eer-
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ste carrière of de vaardigheden in deze eerste carrière verouderd zijn, Het is 

meestal aantrekkelijker om het arbeidsproces in zijn geheel te verlaten dan 

tegen een lager loon te blijven participeren op de fOrITlele arbeidsmarkt, 

Eindloonsystemen staan een omslag in het denken in de weg waarbij niet langer 

van ouderen wordt verwacht dat hun inkomen voortdurend blijft stijgen maar 

waarbij men accepteert dat ouderen wat gas terug nemen of de uitdaging van 

een tweede carrière met een lager loon aangaan. Een dergelijke omslag in het 

denken voorkomt burn-out en chronische vermoeidheid als gevolg van een niet 

at1atende drang om de productiviteit voortdurend op te voeren door het leveren 

van steeds grotere prestaties. Ouderen kunnen een belangrijke bijdrage blijven 

leveren aan de maatschappij, ook als de beloning en productiviteit niet meer 

voortdurend stijgt. 

Ouderen moeten beter in staat worden gesteld om meerdere activiteiten (het ver

lenen van zorg aan kleinkinderen, formele arbeid, vrije tijd) te kunnen combine

ren. Een vervagende grens tussen werk en pensioen draagt bij aan het versterken 

van de vierde pijler onder een robuuste oudedagsvoorziening (naast de AOW, 

arbeidspensioenen en individuele pensioenvoorzieningen): het arbeidsinkomen 

van ouderen. Deze pijler kan ouderen helpen risico's op te vangen. Dat is belang

rijk omdat ouderen in een vergrijzende samenleving met meer risico's zullen 

worden geconfronteerd, vanwege het ontbreken van een breed risicodraagvlak 

van de jongere bevolking.' 

Pensioenbesparingen voor scholing en ouderschapsverlof 

Speciale fiscale faciliteiten voor (pre-)pensioenvoorzieningen zijn minder goed te 

verdedigen nu de grenzen tussen leren, werken, en pensioen vervagen. De huidi

ge fiscale faciliteiten voor pensioen besparingen staan bovendien op gespannen 

voet met een beter onderhoud van menselijk kapitaal omdat het mensen aan

moedigt hun inkomen te verschuiven naar latere leeftijd. Dit laatste stimuleert 

vervroegde afschrijving van menselijk kapitaal." C Het vermogenseffect van het 

opgebouwde pensioenvermogen ontmoedigt ouderen immers om door te blijven 

werken: ouderen zetten hun vermogens om in vrije tijd. 

Door jongeren en mensen van middelbare leeftijd toe te staan hun fiscaal gefaci

lieerde pensioengelden te benutten voor scholing en ouderschapsverlof bevor

dert het fiscale systeem het onderhoud in plaats van de afschrijving van mense

lijk kapitaal. Ouders van jonge kinderen wordt de mogelijkheid geboden meer te 

investeren in het menselijk kapitaal van hun kinderen. Vrije tijd en middelen 

worden verschoven van de seniorfase, waarin mensen vaak redelijk welvarend 

zijn omdat de kinderen het huis uit zijn en de hypotheek is afbetaald, naar de 
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gezinsfase. In die fase gaan mensen vaak gebukt onder grote financiële verplich

tingen (hypotheken), lopen ze risico's bij de combinatie van arbeid en zorg, wor

den ze geconfronteerd met een zorgpiek en hoge uitgaven, en valt het inkomen 

terug. Het inzetten van pensioengelden voor scholingsverlof kan ook bijdragen 

aan het faciliëren van meerdere arbeidsmarkttransities in de moderne levens

loop waarin mensen wederkerend leren om hun inzetbaarheid op peil te hou

den, meerdere carrièrewisselingen meemaken en langer actief blijven op de 

arbeidsmarkt. 

Pensioenfondsen en andere collectiviteiten kunnen een nieuwe rol vinden bij 

het beheer van de spaarfondsen ten behoeve van loopbaanonderbreking voor 

scholing en zorgverlof. Zo kunnen pensioenfondsen bijdragen aan het beheer 

van niet alleen financieel kapitaal, maar ook menselijk kapitaal. Andere finan

ciële producten (bijvoorbeeld aanvullende zorgverzekeringen) kunnen eventueel 

worden geïntegreerd (zie ook Leijnse (2001 )). Voor sociale partners ligt er een 

schone taak om afspraken te maken over de invulling van spaarregelingen bin

nen raamwerk-CAO's. Door binnen deze collectiviteiten schaalvoordelen uit te 

buiten kunnen transactiekosten worden beperkt. Verder kunnen betere verzeke

ringen worden aangeboden door het afdwingen van solidariteit en het voorko

men van selectie binnen grotere collectiviteiten. 

Gerichte leenfaciliteiten 

In het kader van spaarregelingen kunnen ook leenfaciliteiten worden geboden, 

eventueel door de overheid gefacilieerd, bijvoorbeeld door een gunstige fiscale 

begeleiding. Dergelijke regelingen waarborgen bijvoorbeeld de toegankelijkheid 

van het hoger onderwijs, naarmate de overheid studenten een groter deel van de 

kostprijs van hoger onderwijs in rekening brengt door collegegelden meer kos

tendekkend te maken. Eventueel kunnen deze faciliteiten worden vormgegeven 

via het zogenaamde equity participation model:' De overheid verschaft risicodra

gend vermogen en ontvangt slechts 'dividend' indien de student een voldoende 

hoog rendement op de investering behaalt in de vorm van een hoog inkomen. 

Hooggeschoolden met hoge inkomens financieren hun eigen opleiding en, 

afhankelijk van de precieze vormgeving, ook eventueel de opleiding van dege

nen die hun opleiding niet te gelde hebben kunnen maken. De overheid ver

schaft zo een verzekering tegen een laag levensinkomen en voorkomt dat stu

denten door een gebrek aan liquide middelen niet kunnen studeren. Door het 

verstrekken van leningen die afhankelijk van het inkomen worden terugbetaald 

is Australië er in geslaagd om de publieke financiering van het hoger onderwijs 

te beperken zonder de toegankelijkheid van dat hoger onderwijs op het spel te 
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zetten." Door deze meer gerichte solidariteit worden mensen met hoge levens

loopinkomens op hun eigen verantwoordelijkheid aangesproken zodat laagge

schoolden die geen vervolgopleiding volgen niet meer voor deze kosten hoeven 

op te draaien. 

Ook zouden de generieke faciliteiten voor het eigen woningbezit geleidelijk kun

nen worden omgezet in meer gerichte faciliteiten voor jongeren en ouders met 

jonge kinderen die moeilijk toegang hebben tot de woningmarkt.'" De huidige 

ongerichte fiscale faciliteiten voor het eigen huis dragen eerder bij aan de com

binatiestress van jonge gezinnen dan dat ze deze kwetsbare groep ontzien en de 

gezinsvorming bevorderen. De progressieve tarieven waartegen hypotheekrente 

aftrekbaar is, impliceren namelijk dat de aftrek voor hogere inkomens het aan

trekkelijkst is. Daar komt bij dat banken tegenwoordig graag hypotheken ver

strekken op basis van twee inkomens. Hierdoor worden de woningprijzen opge

dreven waardoor jonge gezinnen in het gezinsdal uit de woningmarkt worden 

gedrukt. Zo wordt het steeds moeilijker voor ouders met jonge kinderen om zich 

gedeeltelijk terug te trekken van de arbeidsmarkt om zelf in hun kinderen te 

investeren. Dit alles bevordert de combinatiestress. Andere jongeren zien zich 

dan ook genoodzaakt de gezinsvorming uit te stellen. De fiscaal gedreven wind

handel met moderne hypotheekvormen, die de financiële sector maar al te 

graag aanwakkert, maakt gezinnen bovendien kwetsbaar voor financiële risico's. 

Ook dit draagt bij aan stress en onzekerheid in de kwetsbare gezinsfase. Ouderen 

daarentegen zetten de fiscaal gefacilieerde vermogens in het eigen huis om in 

vrije tijd door vervroegd uit te treden. Zo dragen ook de ongerichte fiscale facili

teiten voor het eigen huis bij aan de concentratie van activiteiten in de gezinsfa

se, uitstel van de gezinsvorming en de snelle afschrijving van menselijk kapitaal 

van ouderen. 

Spaarregelingen en sociale zekerheid 

Fiscaal gefacilieerde spaarregelingen met individuele aanspraken (die eventueel 

collectief worden uitgevoerd) kunnen ook een rol spelen bij het opvangen van 

tegenvallers. Zo kan men een beroep doen op de spaarpot bij werkloosheid of (tij

delijke) arbeidsongeschiktheid. De spaarregelingen kunnen worden gezien als 

een persoonsgebonden budget dat risico's dekt die menselijk kapitaal aantasten. 

Huishoudens worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid om 

tegenvallers zelf op te vangen. Zo kunnen spaarregelingen geleidelijk een deel 

van de rol van sociale verzekeringen overnemen, met name voor de midden- en 

hogere inkom.ens." 
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:- Loonflexibiliteit en -matiging 

Dit kent een aantal voordelen. In de eerste plaats bevorderen spaarregelingen 

loonflexibiliteit en loonmatiging. Terwijl in de sociale verzekeringen een lager 

loon de verzekeringsrechten aantast, is dat bij individuele spaarregelingen niet 

het geval. Dit is een stimulans om op oudere leeftijd een nieuwe uitdaging aan 

te gaan in de vorm van een tweede carrière wanneer men uitgekeken is op de 

eerste carrière. De individuele aanspraken op een spaarpot stellen mensen in 

staat grotere risico's te nemen, hetgeen het ondernemerschap ten goede komt. 

Impuls voor scholing 

In de tweede plaats kunnen degenen die langere tijd niet deelnemen aan het 

arbeidsproces, zoals herintredende vrouwen, wel profiteren van spaarregelingen 

maar niet van de sociale verzekeringen die vaak gebaseerd zijn op strenge refer

te-eisen en de positie die men toevallig innam op het moment dat het risico op

trad. De spaarregelingen zijn dan ook een impuls voor scholing van niet-werken

den en van degenen die zich voor een periode uit het arbeidsproces terugtrek

ken. Nu vrouwen goed worden opgeleid moeten ze ook de gelegenheid krijgen 

het verkregen menselijk kapitaal te onderhouden en te vernieuwen na een even

tuele loopbaanonderbreking. Een sterkere arbeidsmarktpositie van vrouwen 

maakt huishoudens bovendien weerbaarder voor risico's. De grotere capaciteit 

van huishoudens om risico's op te vangen komt het aanpassingsvermogen van 

de economie, de flexibiliteit van de arbeidsmarkt en de bereidheid om te onder

nemen ten goede. De verbeterde opleiding van vrouwen is een belangrijke sleu

tel achter de economische successen van ons land door de belastingbasis te ver

breden, de lonen te matigen, de flexibiliteit van de arbeidsmarkt te vergroten en 

de druk op de sociale zekerheid te verlichten. De investering van vorige genera

ties in het menselijk kapitaal van hun dochters heeft een hoog maatschappelijk 

rendement gekend. 

Zelf actief oplossingen zoel{en 

In de derde plaats stelt de spaarpot mensen in staat naar oplossingen te zoeken 

als men in arbeidsconflicten verzeild raakt, de kennis is verouderd, de belasting 

van het werk te groot wordt, of is uitgekeken op een werkkring. Tegelijkertijd 

hebben mensen er zelf direct belang bij hun beroep op de spaarpot te beperken. 

Dit is een stimulans om actief naar oplossingen te zoeken. In een flexibele eco

nomie waarin mensen tijdens hun levensloop steeds meer arbeidsmarkttransi

ties meemaken is het voor (zowel private als publieke) verzekeraars moeilijker 

vrijwillige en onvrijwillige inactiviteit te onderscheiden. Tijdens de moderne 
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levensloop zijn mensen niet alleen actief op de arbeidsmarkt, maar besteden ook 

een groot deel van hun leven vrijwillig aan andere activiteiten (leren, rusten, 

ondernemen, zorgen). 

Bovendien combineren steeds meer mensen - mede door vrouwenemancipatie -

verschillende activiteiten. Daardoor staan mensen bloot aan nieuwe risico's (bij

voorbeeld dat hun kind ziek is of een hoogbejaarde ouder zorg nodig heeft) 

maar is ook de aard van sociale risico's veranderd. Er is een steeds groter ele

ment van persoonlijke verantwoordelijkheid voor het optreden, voorkomen en 

voortduren van risico's. Spaarregelingen met individuele aanspraken doen een 

beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen in plaats van bestaande 

sociale zekerheidsrechten uit te breiden om nieuwe risico's rondom de combina

tie van arbeid en zorg collectief te dekken. In feite is er sprake van een grotere 

eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage kan in principe variëren met de aard van het 

risico." 

Gerichte solidariteit 

Met spaarregelingen op basis van individuele aanspraken kan herverdeling zich 

beperken tot degenen die weinig of geen vermogen in hun spaarrekening opbou

wen, dat willen zeggen degenen met een laag levensloopinkomen. Zo kan de 

overheid op de pensioengerechtigde leeftijd de schulden kwijtschelden van dege

nen die rood staan op hun rekening. Dit is consistent met de gedachte dat her

verdeling zich dient te richten op het voorkomen van armoede in plaats van het 

nivelleren van inkomens binnen de grote groep van midden- en hogere inko

mens. Terwijl het beleid zich lang tijd heeft gericht op de emancipatie van de 

grote meerderheid van de bevolking is er inmiddels sprake van een grote, welva

rende middenklasse. Bij meer dan 80% van de bevolking is geen sprake meer van 

welke achterstand dan ook. 11 

In plaats van grootscheepse herverdeling van de hogere naar de middeninko

mens bestaat de uitdaging voor het beleid nu vooral uit de emancipatie van een 

relatief kleine groep achterblijvers. Middeninkomens kunnen tegenvallers steeds 

beter zelf opvangen via verzekering binnen het gezin en grote collectiviteiten 

(CAO's) alsmede kapitaal- en verzekeringsmarkten. Het rondpompen van geld 

tussen de levensfasen van mensen is in een moderne economie geen overheids

taak. Een groot deel van de bevolking kan dan ook conform het profijtbeginsel 

aangesproken worden op hun eigen verantwoordelijkheid bij de financiering van 

een tijdelijke terugval in het inkomen, en van investeringen in menselijk kapi

taal. Het profijtbeginsel kan ook een belangrijkere rol spelen bij de voorziening 

van andere diensten (hoger onderwijs, zorg, etc.). 
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Meer rechtvaardigheid 

De overheid dient een schild te zijn voor de zwakkeren. Publieke ondersteuning 

dient zich dan ook te richten op degenen wier middelen (over de levensloop 

bezien) ontoereikend zijn voor goede basisvoorzieningen. Door de extra informa

tie over het levensloopinkomen te benutten kan meer ondersteuning geboden 

worden aan degenen die deze ondersteuning echt nodig hebben. De overheid 

kan een betere verzekering tegen een laag levensinkomen bieden. De verbeterde 

afruil tussen doelmatigheid en rechtvaardigheid komt dus zowel de doelmatig

heid (en eigen verantwoordelijkheid) als de rechtvaardigheid (solidariteit) ten 

goede. ' : 

Om te voorkomen dat mensen de bereidheid van de overheid misbruiken om bij 

te springen als er onvoldoende middelen op de spaarrekening staan, moeten 

werkenden verplicht worden minimum bedragen in de individuele spaarregelin

gen te storten en dienen de opnamen uit de spaarregelingen gebonden te wor

den aan strenge voorwaarden. Voor degenen die krediet hebben opgenomen die

nen rechten (het krediet) aan plichten (om het krediet af te lossen door te wer

ken) te worden gekoppeld. Degenen die voortdurend rood staan omdat ze weinig 

menselijk kapitaal opbouwen blijven kampen met de armoedeval omdat extra 

inkomen vooral wordt benut om het krediet af te lossen. Een streng sanctiebe

leid blijft dan ook noodzakelijk. 

Faciliteiten voor het opvoeden van kinderen 

De financiële verantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt primair bij de ouders. 

Toch is publieke ondersteuning in vooral gezinnen met lage huishoudinkomens 

op haar plaats vanwege de positieve maatschappelijke effecten van het door een 

goede opvoeding gevormde menselijk kapitaal. In het traditionele kostwinners

gezin was de vrouw vrijgesteld om te investeren in de jonge generaties door het 

verlenen van zorg aan kinderen en het dekken van allerlei risico's die te maken 

hebben met deze zorgverlening (zoals ziekte van kinderen en hulpbehoevende 

ouders). Deze rolverdeling werd door de overheid begeleid door allerlei kostwin

nersfaciliteiten. Met de emancipatie van de vrouw zijn veel van deze faciliteiten 

gesneuveld. Dat is terecht: faciliteiten gericht op het faciliëren van de moderne 

levensloop moeten primair gekoppeld worden aan ouderschap en niet, zoals de 

kostwinnersfaciliteiten, aan het niet-participeren van vrouwen. 

De kostwinnersfaciliteiten zijn echter onvoldoende vervangen door faciliteiten 

gericht op het ouderschap. Daarom staan gezinnen met jonge kinderen bloot 

aan nieuwe risico's bij het combineren van arbeid en zorg. Bovendien ligt het 
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inkomen op een relatief laag niveau vergeleken met de eerdere levensfase waar

in er nog geen kinderen waren en de latere levensfase waarin kinderen het huis 

uit zijn; tenminste één van de partners (meestal de vrouw) trekt zich na de 

geboorte van kinderen meestal gedeeltelijk terug van de arbeidsmarkt. Er is spra

ke van een zogenaamd gezinsdal (of kinderdal of ouderschapsdal): geld en tijd 

zijn vooral in deze levensfase schaars." De koopkracht van gezinnen met kinde

ren ligt in ons land een derde onder dat van gezinnen zonder kinderen, terwijl 

het Europese gemiddelde nog geen zesde is. 

Als instrument voor armoedebestrijding kunnen de faciliteiten voor kinderen 

het beste worden gericht op gezinnen met lage inkomens. Zo wordt voorkomen 

dat de arme gezinnen en toekomstige generaties het slachtoffer worden van het 

afschaffen van kostwinnersfaciliteiten. Meer gerichte ondersteuning voor het 

opvoeden van kinderen stelt ouders (met name die met lagere inkomens) in staat 

tijdens het spitsuur van het leven een goede en veilige thuisbasis te bieden waar 

kinderen kunnen opgroeien tot evenwichtige mensen. Omdat laaggeschoolde 

vrouwen weinig mogelijkheden hebben op de formele arbeidsmarkt, dienen 

deze extra faciliteiten niet gekoppeld te worden aan formele arbeidsparticipatie. 

Voor de welvarende middenklasse kan een groter beroep gedaan worden op de 

inzet van pensioengelden en andere spaarsystemen die hierboven zijn bespro

ken.'" Zo kunnen de goed verdienende tweeverdieners hun inkomen en vrije tijd 

beter over de levenscyclus spreiden. 

Conclusies 

'Werk, werk, werk' heeft zijn langste tijd gehad. Nederland dient de kwantiteits

strategie (meer arbeidsaanbod) om te zetten in een kwaliteitsstrategie door te 

streven naar een hoger kwalitatief arbeidsaanbod waarbij de vorming en het 

onderhoud van menselijk kapitaal voorop staat. Bestaande instituties, zoals het 

fiscale systeem en de sociale zekerheid, ontmoedigen dit onderhoud en resulte

ren in combillatiestress tijdens het spitsuur van het leven. Institutionele vernieu

wing is daarom geboden. 

Het over de hele linie stimuleren van het arbeidsaanbod is kortzichtig. De zo 

gewenste hogere arbeidsparticipatie moet vooral van ouderen komen zodat de 

arbeidstijd beter over de levensloop wordt verdeeld en niet wordt geconcentreerd 

in de periode dat de gezinsvorming plaatsvindt. Daarbij gaat het vooral om het 

beperken van het beroep op de WW en de WAO en het elimineren van de fiscale 

en andere prikkels voor vervroegde uittreding. De vorming van menselijk kapi

taal binnen gezinnen moet niet het slachtoffer worden van falend beleid met 

betrekking tot de arbeidsparticipatie van ouderen. 
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Dit artikel geeft een aanzet voor gedachtevorming omtrent de wenselijke institu

tionele hervormingen. Deze zijn gericht op het koesteren van oude waarden, 

zoals eigen verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap in een 

moderne kenniseconomie waarin menselijk kapitaal de belangrijkste brandstof 

voor economische groei is en vrouwen hun talenten ook buiten het gezin benut

ten. Het biedt enige aanknopingspunten voor het faciliëren van een moderne 

levensloop gericht op het beschermen van het menselijk kapitaal van met name 

kinderen, vrouwen, en ouderen. 
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14. Om te voorkomen dat de armoedevalproblematiek nog verder worden 

versterkt kunnen de faciliteiten voor kinderen echter niet te snel worden 
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