
I 
I 

28 

z 
> 
...; 

DISCUSSIE 

Partnerstelsel, het punt van 

zorg 

DRS. P. CUYVERS 

Wie zowel een democratische als een verantwoordelijke en zorgzame samenle

ving propageert zoals het CDA doet kan niet toestaan dat zorg en zelfstandig

heid elkaar uitsluitende keuzes zijn, noch op macro- noch op microniveau. De 

overheid moet een actieve rol spelen. Het partnerstelsel moet doorgezet wor

den op andere terreinen dan de belasting. Liefst geconcentreerd op het meest 

cruciale punt: de overgang naar het ouderschap. Wat we nodig hebben is een 

stelsel van gesplitste ouderschapsrechten op aile terreinen: zowel verlof, 

opvoedgeld en de mogelijkheid om flexibel of part-time te werken in de eerste 

ouderschapsfase. Met name de financiele prikkels daarbij kunnen zeer 'rolver

delend' worden ingezet. 

In zijn Periscoop 'Een gezond evenwicht in bet emancipatiebeleid' (CDV 2000/2) 

bestrijdt Ab Klink de veronderstelling dat een partnerstelsel drempels voor vrou

wen opwerpt om te gaan werken. Hij erkent clat er op historische gronclen lui

tiek te leveren is op de 'emancipatiegezinclheic\' van de confessioncle partijen, 

maar stelt daartegenover dat het tot nog toe gevoerde paarse beleicl naar de 

andere kant cloorslaat. De eenzijdige accentuering van betaald werk als enig 

(politick) correcte levensvervulling houdt immers ook in cbt zorgarbeid onderge

waarcleerd blijft. En daarmee dat herverc\eling op beide terreinen problema tisch 

zal blijvcn: volwaardige participatie zal voor vrouwen vanuit hun huiclige situ-

a tie en perspectief immers blijven mislukken als mannen niet meer zoq.,rverant

woordelijkheid op zich nemen. Vanuit dat perspectiefvindt Klink ook de huidi

ge CDA-strategie om de 'zorgsfeer' te (blijven) accentueren op de lange termijn 

beter. 

Hij geeft daar drie redenen voor, die echter bij nacler inzien bij anderhalve reden 

blijven steken. De eerste twee komen op hetzelfcle neer, namelijk de veranderen

cle attitude bij de bevolking, met name bij mannen. die arbeid wat meer gaan 

relativeren en derhalve ook vaker bereid zijn in de zorg te participeren. De 

'halve' reclen is het overheidsbeleid dat f1exibilisering en cleeltijd stimuleert. Die 

halve reclen kan een hele worden als bet CDA-beleid om de taken binnen de 

levensloop- zie de recente notitie 'Ruimte om te Ieven'- wat beter te spreiden 

ook wordt ingevoerd. 
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In principe ben ik het met zijn visie niet oneens, zeker vanuit lange-termijnper

spectief. Een kortzichtige eenzijdige idealisering van 'werk, werk, werk' brengt 

ons maatschappelijk op geen enkel punt verder. Zelfs niet op het terrein van 

werk zelf. We vergeten daarbij immers dat de extreem hoge arbeidsproductivi

teit per werknemer van Nederland in het verleden (hoger dan Japan) onmogelijk 

geweest zou zijn als we de opvoeding- en verzorgingstaken niet collectief hadden 

meegefinancierd. We vergeten ook dat het macro-economisch veel duurder is als 

al die arbeidsintensieve taken professioneel uitgevoerd zouden worden. De dis

cussie over deze punten is echter vaak taboe: wie dergelijke stellingen betrekt 

krijgt al snel het verwijt van traditioneel denken, van streven naar het behoud 

van de traditionele taakverdeling tussen mannen en vrouwen. Dat levert echter 

nogal paradoxaal beleid op. We zien bijvoorbeeld dat de regering enerzijds kin

deropvang financiert, maar tegelijk veel bezuinigingen in de gezondheidszorg 

via mantelzorg op wil laten vangen. 

Zuinig op micro-zorgsystemen 

Er is wel degelijk alle reden om zuinig te zijn op onze traditie van 'micro-zorg

systemen' (zoals een econoom onze gezinnen eens genoemd heeft). Waar het 

bedrijfsleven er achter komt dat bureaucratie slecht is, en massaal omschakelt 

op kleine zelfs turende units, waarin bovendien managementvaardigheden zowel 

op het prestatieve als op het relationele vlak moeten liggen, daar zou het nogal 

stupide zijn als we in de primaire leefsfeer het tegendeel gingen doen. 

(Overigens geldt dezelfde redenering voor het onderwijssysteem, waar het proces 

van schaalvergroting al tragische effecten heeft, maar dat terzijde). 

Theoretisch zou het zelfs zo kunnen zijn dat de klassieke arbeidsdeling in het 

kostwinnersgezin economisch nog het meest efficiënt is: partners doen immers 

wat ze het beste (denken te) kunnen. En in de toekomst zullen we dan geleide

lijk de diversiteit zien toenemen: over 100 jaar bestaat dan een kwart van de 

gezinnen uit een vrouwelijke kostwinner en een mannelijke partner, een kwart 

is nog traditioneel - maar daar doet dan niemand meer moeilijk over - en de rest 

zit daar ergens tussenin. We zouden dan met de WO kunnen zeggen: laat de 

markt ook op gezinsterrein maar zijn gang gaan, dan komt het vanzelf goed. Zo 

eenvoudig is het echter niet, want de markt veronderstelt gelijke concurrentie

posities. En de door Klink genoemde bezwaren van het CDA-Vrouwenberaad wij

zen er terecht op dat de beweging om de gezinsrelaties democratischer en gelij

ker te maken nog maar net begonnen is. Emancipatiebeleid is immers niet ver

zonnen door de overheid, het is een afgedwongen - en niet afdoende - antwoord 

geweest op de feitelijke achterstelling van vrouwen. Een achterstelling die eigen

lijk formeel niet in 1947 werd beëindigd zoals Klink stelt, maar pas in 1984: tot 

die tijd hadden vrouwen weliswaar het ouderlijk gezag, maar in geval van con-
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vrouwen zien we 

inuners dat in het 

geval van de slaver-

nij het proces van 

juridische gelijkbe

rechtiging parallel 

liep met de nood-
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sche zelfstandig-

heid. 

f1ict tussen partners gaf de stem van cle man nog steeds de clom·slag. We kunnen 

wei constateren clat er beweging zit in de ontwikkeling, en zelfs eerlijk zijn in 

die zin dat niemand kan verwachten dat duizenden jaren van ongelijkheid in 

een halve eeuw als sneeuw voor de zon verdwijnen. Maar dat ontslaat ons niet 

van de plicht 0111 de nog steeds hyperscheve verdelingen serieus aan te pakken. 

Anders is de boodschap immers net zo 'geindividualiseerd' als die van het paarse 

kabinet: wij scheppen een paar randvoorwaarden als flexibiliteit en juridische 

rechten, de rest mogen jullie zelf opknappen. 

Korto111, hier ligt een grotere taak voor een overheid dan een overheid traditio

nee! volgens het CDA zou moeten hebben. Omdat de organische verbanden van 

burgers zelf hier op een aantal grenzen stuiten die zij zelf niet kunnen over

schrijden. Ik wil dit eerst illustreren met een historische analogie en vervolgens 

enkele oplossingen for111uleren, oplossingen die 111ijns inziens nog beter bij het 

CDA-denken zouden passen dan de huidige positie. 

Juridische gelijkberechtiging en economische zelfstandigheid 

John Lennon heeft ooit de regel 'Woman is the nigger of the world' geschreven, 

en als we kijken naar de weg waarlangs de slavernij van de zwarte bevolking is 

afgeschaft, clan zien we ook waar de huidige schoen wringt. Net zoals nu bij 

vrouwen zien we immers clat in het geval van de slavernij het proces van juridi

sche gelijkberechtiging parallelliep met de noodzaak van economische zelf:Stan

digheid. Zoals Klink het terecht stelt aan de hand van de belastingplannen: het 

gaat om individualisering en arbeidsdeelname tegelijkertijd, de loskoppeling 

van de kostwinner i111pliceert ook de loskoppeling van de inko111ensbescher

ming, en de noodzaak zich vervolgens met aile ancleren in de marktconcurrentie 

te storten. Na de afschaffing van de slavernij in het zuiden van de Verenigcle 

Staten resulteerde dit in de situatie clat de voormalige slaven massaal naar het 

Noorden trokken om werk te zoeken, en er per saldo in de eerste decennia na de 

Burgeroorlog vee! beroerder aan toe waren clan ooit tevoren. Liever dood dan 

slaafwercl voor velen in de krottenwijken van de grote steden een bittere werke

lijkheid. Om misverstanden te voorkomen, wie dit constateert praat slavernij 

niet goed, het gaat 0111 een analyse van de feitelijke gebeurtenissen. En ook bij 

vrouwen zien we in de afgelopen jaren dit patroon optreclen. De vrijheid bete

kent ook de plicht om zich een eigen inkomen te verwerven, en dit vanuit een 

extreem slechte concurrentiepositie: laag opgeleid en op een arbeidsmarkt die 

voorlopig een zeer sterke voorkeur blijft houden voor de traditionele mannelijke 

werknemer. Niet voor niets is de positie van de vrouwen overal ter wereld de 

slechtst denkbare: Nederland is nogal uitzonderlijk qua uitkeringshoogte, en 

zelf:S daar blijft hun economische ontwikkeling tientallen procenten achter. 

Maar de relatieve verslechtering van de positie van vrouwen is zeker niet beperkt 
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tot alleenstaande moeders: in een recent rapport voor de Europese Unie consta

teerde professor Hantrais bijvoorbeeld dat het in tal van landen gevoerde indivi

dualiseringsbeleid de economische positie van vrouwen eerder heeft verslech

terd dan verbeterd. De oorzaak daarvan is dat tal van faciliteiten en voorzienin

gen die vroeger verbonden waren aan huwelijk of ouderschap door individualise

ring nu zelf moeten worden 'verdiend'. De toenemende culturele waardering (we 

zouden ook kunnen zeggen: lippendienst) voor zorgtaken gaat dus gelijk op met 

een feitelijke degradatie en afbouw van de maatschappelijke compensatie ervan. 

De rol van de overheid 

De enige vrouwen die de concurrentieslag wel op wat kortere termijn aankun

nen, zijn 'zorgeloze vrouwen'. Vandaar de beginnende 'baarstaking' - zoals 

Elsevierjournaliste Van der Sman het onlangs noemde - bij hoger opgeleide vrou

wen. En daarom is de constatering van Ab Klink dat de inkomensgelijkheid bij 

jonge stellen al aardig is toegenomen, geen positieve maar een negatieve consta

tering. Feit is dat de gelijkheid van man en vrouw als ouders absoluut niet is toe

genomen: zowel vaders als moeders hebben het overigens drukker als wie dan 

ook, maar daarbij hebben moeders die ook werken het relatief veel drukker 

gekregen dan vaders. Wie het niet echt economisch nodig heeft om allebei te 

werken, kiest dan ook voor het 1 + model, waarbij de vrouw de plus levert. 

Nadere analyse van de cijfers over tweeverdieners laat zien dat economische 

gelijkheid in niet meer dan een paar procent van de gezinnen het geval is, en 

dat vrouwen gemiddeld niet meer dan een kwart bijdragen aan het gezinsinko

men. Goed voor de kinderen overigens, die in Nederland wel degelijk ondanks 

alle negatieve verhalen bijna allemaal een moeder hebben die thuis is als ze uit 

school komen. Maar het bestendigt het traditionele model, waarvan we inmid

dels ook absoluut zeker weten dat het nadelen heeft voor de ontwikkeling van 

partners en ouders. Structurele ongelijkheid is immers wel degelijk een situatie 

die effect heeft op machtsposities en relatiepatronen! Het is hier niet de plaats 

om dat verder uit te werken, maar het harmonieuze gezin uit de jaren vijftig is 

net zo'n valse idylle als het kleine geluk van Oom Tom. 

Nogmaals om misverstanden te voorkomen: in de relatief ontspannen verhou

dingen tussen mannen en vrouwen, met respectievelijk formele en informele 

machtsposities, gaat en ging het in de praktijk meestal prima. Wie echter zowel 

een democratische als een verantwoordelijke en zorgzame samenleving propa

geert zoals het CDA, kan niet toestaan dat zorg en zelfstandigheid elkaar uitslui

tende keuzen zijn, noch op macro- noch op microniveau. En daarom moeten op 

beide niveaus maatregelen genomen worden. En wel door de overheid, ondanks 

de in principe binnen het CDA sterk gevoelde af1<eer van statelijkheid en de 

afkeer van invloed uitoefenen op het gezin, de private sfeer bij uitstele Niet om 
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dat gezin overigens in een nieuw keurslijf te dwingen, want zeer grate bevol

kingsgroepen prefereren nog steeds het traditionele modeL De graep vrouwen 

die liever voor kinderen zorgt clan achter de balie of de lopende band te zitten, 

en best tevreclen is met een man die voor de kost zorgt (en vice versa), beslaat 

nog steeds bijna 40 procent van de bevolking. Keuzevrijheid zou voor cleze groep 

betekenen dat vrouwen nog minder gingen werken dan ze a! deden, en daar is 

ook eigenlijk weinig op tegen: in hun gezin hebben ze vrijwel zeker meer macht 

en invloed (en beheersing over hun eigen bestaan!) dan op hun werkplek. 

Daartegenover staat echter een steeds graeiende graep van vrouwen met middel

bare en hogere opleidingen, die interessanter en lucratiever arbeidsperspectie

ven hebben. Meer dan de helft van de bevolking (de 'puur arbeidsgerichte' vrau

wen zijn nog een relatiefkleine groep) heeft op gezinsniveau moeite met de 

combinatiewensen. Het gaat hier om de groep vrauwen die nu in verband met 

moederschap uittreedt omdat ze het zich kunnen permitteren- hun partners 

verdienen genoeg- maar die daardoor later ook niet terug zullen keren wegens 

de te grate opgelopen achterstancl. En deze graep zou juist graag ook op latere 

leeftijd willen blijven participeren op de arbeidsmarkt, niet zozeer vanuit een 

sterk carriereperspectief, maar omdat ze dat voor zichzelf belangrijk vinden. lets 

waarin ze overigens niet verschillen van het gras van de wat oudere mann en, die 

ook weten dat zij niet tot de graep van 5 pracent (of nog minder) horen die het 

'echt' maakt. 

Uiterst actief beleid nodig 

Als meer keuzevrijheid betekent dat eenderde van de vrouwen mincler gaat wer

ken en tweederde meer, schieten we toch aardig op in termen van bestrijcling 

van de toekomstige vergrijzingsprablemen. Er is dus aile reden voor een uiterst 

actief beleid. Hoe moet dat eruitzien? Eigenlijk is het tamelijk eenvoudig, maar 

niet minder ingrijpend. Aan de basis staat inderdaad de erkenning van de waar

de van opvoedings- en zorgarbeid, die ook leidt tot een keuze voor het partner

stelsel. Dit partnerstelsel client echter doorgezet te worden op andere terreinen 

clan de belasting, en liefst geconcentreerd te worden op het meest cruciale punt, 

de overgang naar het ouderschap. 

Het CDA heeft a! voorstellen gedaan voor ouderschapsgelcl en meer verlof, maar 

die zijn samengenomen onvolcloende om op microniveau enig effect te bereiken 

op de arbeidsdeling in het gezin. Het gewenste effect is clat ongeveer de helft van 

de ouderparen tot een gelijke verdeling van arbeid en zorgtaken komt, cq. kan 

komen, dit corresponderencl met de huidige verdeling van opvattingen onder de 

bevolking. De enige manier om die gelijkheid te bevorderen, is een invoering op 

het moment van ouderschap zelf. Dat betekent clus dat de eerste jaren na de 

geboorte van een kind zowel vrauwen als mannen thuis moeten (kunnen) blij-
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.' Als we in de 

belasting ooit de 

tweeverdieners re-

gels hebben inge-

voerd, zie ik geen 

enkel bezwaar om 

nu een tweeverzor-

gers regeling in te 
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ven. Het is uiteraard absurd om de gelijkheid zover door te voeren dat mannen 

ook zwangerschapsverlof krijgen - er zijn toch wat biologische verschillen waar 

we niet omheen moeten gaan, hoe politiek correct we ook willen zijn. Maar ver

der moeten we een partnerschaps- of splitsingsstelsel voor (ouderlijke) zorg heb

ben waarin beide ouders evenveel recht krijgen op tijd en geld voor die taakver

vulling. In Noorwegen heeft een experiment met een vaderschapsverlof van enke

le maanden tot massale benutting geleid (80 procent). En in het massaal thuis 

blijven van vaders na de bevalling ligt ook de enige mogelijkheid om op termijn 

mannen meer en directer bij de opvoeding te betrekken. Het is hier niet de plaats 

voor l'en uitgebreide psychologische verhandeling, maar het komt er op neer dat 

mannen dil' geen continue lijfelijke ervaringscontacten en verantwoordelijkheid 

voor baby's krijgen, blijven stumperen. En dat mannen nooit van rol zullen ver

anderen als het niet maatschappelijk normaal of standaard is om dat te doen. 

Wat we nodig hebben, kortom, is een stelsel van gesplitste ouderschapsrechten 

op alle terreinen: zowel verlof als opvoedgeld, als de mogelijkheid om t1exibel of 

parttime te werken in de eerste ouderschapsfase. En met name de financiële 

prikkels daarbij kunnen zeer 'rolverdelend' worden ingezet. Opvoedgeld of fisca

le voordelen voor ouders vervallen immers in een dergelijk stelsel voor de helft 

als de vader volledig blijft doorwerken. Er is wat mij betreft zelfs geen enkel 

bezwaar om l'en extra premie te zetten op gelijke taakverdeling, bijvoorbeeld 

door een verhoging van het fiscale voordeel of opvoedgeld als beide ouders part

time gaan werken. Als we in de belasting ooit de tweeverdienersregels hebben 

ingevoerd, zie ik geen enkel bezwaar 0111 nu een tweeverzorgersregeling in te voe

ren. De investering daarvoor kan overigens in latere fasen eenvoudig worden 

terugverdiend: als vrouwen en mannen later beiden op de arbeidsmarkt actief 

blijven is het arbeidsverlies per gezin veel kleiner als in het geval van het kost

winnerstelsel. Terzijde zij hier nog opgemerkt dat het probleem van eenouderge

zinnen ook opgelost kan worden, door hen dubbele rechten tOl' te kennen zolang 

de kinderen jong zijn. 

Met een stelsel van gesplitste en niet overdraagbare ouderschapsrechten kan het 

CDA de overheidsrol zodanig invullen dat wel de serieus realiseerbare optie, 

maar niet de verplichting tot een gelijkere rolverdeling bestaat. Wie immers geen 

zin heeft handhaaft gewoon de traditionele verdeling of gaat allebei werken: 

voorlopig zal zeker bijna de helft voor een van de twee mogelijkheden kiezen. 

Zonder een stelsel van dergelijke rechten echter, zal het argument van het CDA

Vrouwenberaad wel hout snijden: invoering van l'en beperkt aantal rechten, waar 

mensen zelf eerst met elkaar en dan met hun baas over moeten onderhandelen, 

is nooit voordelig voor de zwakste partij. 
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Nieuwe wegen openen 

Een CDA dat serieus werk wil maken van de nieuwe wegen, opent die ook echt 

en plaatst niet alleen een richtingaanwijzer en een bord 'weg in aanleg'. De 

vaste waarden liggen niet in de traditionele rolverdeling, maar in de waardering 

voor de sociale taken van zorg en opvoeding, waarvoor mensen de ruimte moe

ten krijgen, zoals Ab Klink het terecht stelde. De weg daar naar toe is een weg 

onder maatschappelijk beheer, en valt daarmee wel degelijk onder supervisie van 

de overheid. Als we immers alleen de 'sociale markt' het werk laten doen, dan zal 

het hoger opgeleide deel van de vrouwen (en mannen) erin slagen met op (hun!) 

maat gesneden flexibele pakketten de combinatie van werk en gezin te realise

ren. Vooral doordat de vervelende taken dan door lager opgeleide vrouwen wor

den overgenomen. Het mikken op (alleen) een fiscaal beleid via partnersteIseIs en 

kindkortingen zal absoluut ontoereikend zijn om juist de middengroepen die zit

ten te springen om combinatiemogelijkheden tegemoet te komen. Vanuit dat 

perspectieflijkt het me zinvol om de rol die de overheid hier zou moeten spelen 

opnieuw te bekijken: toen het kostwinnersstelsel werd ontwikkeld en geïmple

menteerd was het ook geen taboe om de overheid een rol te laten spelen bij de 

infrastructuur op gezinsterrein. Het lijkt me overigens eerder omgekeerd: het 

overheidsbeleid, denk alleen aan de leerplicht, ontkomt er niet aan om invloed 

te hebben op de privésfeer. Dan is het beter om daar bewust mee om te gaan, en 

gemotiveerde keuzen te maken voor het ondersteunen van die leefsituaties en 

levensfasen, waar dat het meest nodig is. 

Drs. P. Cuyvers is beleidsmedewerker van de Nederlandse Gezinsraad en meLlc-opsteller van 

de disCLIssiel10titie 'Ruimte voor elkaar'. 




