
Slotbeschouwing 

DRS. G. DOLSMA 

2000 is voor het CDA het Jaar van de Genera ties. Aan de vooravond van dit Jaar 

verschijnt dit themanummer van Christen Democratische Verkenningen. In 

vijf artikelen wordt aangetoond dat generatie- en levensloopbeleid een actueel 

en uitdagend thema is. Het blijkt ook een relevant thema te zijn, waarmee het 

CDA de komende eeuw in kan. Het biedt handreikingen om de CDA-visie op 

verantwoordelijkheid en solidariteit in de veranderende samenleving handen 

en voeten te geven. 

1. Het perspectiefvan levensloop 

Het thema genera tie- en levensloopbeleid sluit aan bij verschillende ontwikkelin

gen die hoog op de agenda van de politiek staan. De wijzigingen in de samenstel

ling van de bevolking, de komende 'vergrijzing' en al ingezette 'ontgroening' 

van Nederland, worden veelal bekeken vanuit de problemen die deze ontwikke

lingen zouden veroorzaken. De hogere kosten voor gezondheidszorg en AOW-uit

keringen naast de versmalling van het draagvlak voor belastingen en premies 

worden gezien als financiele knelpunten. De knelpunten op de arbeidsmarkt, 

ook veroorzaakt door de lage arbeidsparticipatie van mensen ouder dan 55 jaar, 

zijn in deze visie economische knelpunten. Meerdere auteurs geven in deze uit

gave aan dat vanuit het perspectiefvan levensloopbeleid deze ontwikkelingen 

juist een stimulans vormen voor baanbrekende initiatieven om meer mogelijkhe

den voor zelfgekozen levenspatronen te scheppen. 

Culturele ontwikkelingen die zich de afgelopen decennia hebben voorgedaan, 

zoals individualisering en emancipatie van vrouwen, worden tegenwoordig juist 

veelal benaderd als nieuwe 'blauwdrukken' van leefsituatie en levenswijze van 

mensen. Peter Cuijvers geeft in zijn artikel aan dat de werkelijkheid anders in 

elkaar zit. Driekwart van de Nederlandse bevolking zal ook in 2020 in gezinsver

band !even. Vanuit het perspectiefvan de levensloop komt duidelijker naar 

voren dat als mensen er ook in de toekomst voor kiezen, zij op andere wijze dan 

vroeger verantwoordelijkheid willen dragen voor anderen binnen een samenle

vingsverband. 

Allereerst zal in deze slotbeschouwing ingegaan worden op de vraag wat de ver

schillende auteurs verstaan onder levensloop en levensloopbeleid. Enkele wat 

fundamentelere vragen en knelpunten uit de bijdragen worden daarbij bespro

ken. 
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~~ Door een ande-

re benadering van 

de bevolkingsstatis

tieken blijkt dat 

het aantal aileen-

staanden redelijk 

stabiel op 10% van 

de bevolking blijft. 

Negen van de tien 

mensen wil graag 

kinderen en 80% 

van de bevolking 

slaagt er ool< in een 

gezin te stichten. 

Vervolgens wordt een aanzet gegeven voor een CDA-benadering van levensloop

beleid en tot slot zullen enkele diverse concrete beleidsvoorstellen worden 
besproken. 

2. De l<enmerken van de levensloopbenadering 

Moderne levensloop 

De verschillende auteurs gaan uit van een gedifferentieerde of pluriforme 

levensloop in plaats van een chronologische levensloop. In de levensloop. zoals 

die zeker tot in de jaren zestig voor het overgrote dee! van de bevolking normaal 

was, zijn bepaalde vormen van maatschappelijke participatie of activiteiten 

gekoppeld aan een bepaalde levensfase. Smolenaars stelt dat in de moderne 

levensloop perioden van niet-werken, scholing, zorgverlening en arbeid elkaar 

afWisselen. Vroeger was scholing gekoppeld aan eenjeugdige leeftijd,fulltime

arbeid ofjulltime- zorg aan volwassenheid en niet-werken aan ouderdom. Nu zien 

we tijdens aile leeftijdsfasen ook combinaties van verschillende 'activiteiten'. In 

feite betekent dit een leeftijdsloze levensloop. 

Scheepens wijst op de koppeling van maatschappelijke rol aan levensfase. 

Maatschappelijk normering en acceptatie lagen ten grondslag aan de 'standaard

levensloop'. Ook Knipscheer wijst op de institutioneel verankerde en gesanctio

neerde vooroordelen over leeftijdsgebonden capaciteiten en leervaardigheden, 
die nog steeds opgeld doen. 

De moderne levensloop kenmerkt zich dus door verscheidenheid in mogelijke 

leefsituaties, die niet gebonden zijn aan een bepaalde leeftijd. 

Het gezin centraal 

Cuijvers geeft in zijn artikel een grondige analyse van de moderne levensloop. 

Hij stelt dat de traditionele levensloop volledig gezinsgebaseerd was. Het gezin 

stond centraal: men leefde gedurende het hele Ieven in gezinsverband. Huwelijk 

en gezin waren de 'poort naar volwassenheid'. De huidige levensloop kent meer

dere fasen. Hij onderscheidt er zes. Deze fasen en de overgang daartussen ver

schillen per individu, maar zijn in zijn visie wei chronologisch. Met name voor 

en na de periode van ouderschap onderscheidt hij een 'extra' fase: die van jonge 

kinderloze volwassenen en die van oudere volwassenen zonder inwonende kin

deren. Hij benadrukt dat de verschillende levensfasen met elkaar samenhangen, 

waarbij het gezin een 'scharnierfunctie' in deze moderne levensloop vervult. 

Opvallend zijn met name de cijfermatige gegevens in zijn bijdrage. Door een 

andere benadering van de bevolkingsstatistieken blijkt dat het aantal alleen

staanden redelijk stabiel op 10% van de bevolking blijft. Negen van de tien men-



sen wil graag kinderen en 80% van de bevolking slaagt er ook in een gezin te 

stichten. Dit zijn cijfers die we bij alle beschouwingen over individualisering in 

het oog moeten houden. 

Keuzevrijheid centraal 

In de verschillende bijdragen staan de vergrote keuzemogelijkheden en de keuze

vrijheid van mensen centraal. Pluriformiteit in de wijze waarop mensen hun 

Ieven en daarmee hun participatie in de samenleving vorm geven is daarvan het 

gevolg. Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat uit het artikel van 

Cuijvers blijkt dat toch de overgrote meerderheid van de bevolking een bepaald 

chronologisch patroon volgt, waarbij wel het aantal fasen is toegenomen. 

De moderne levensloop als uitgangspunt voor beleid? 

Het huidige beleid houdt onvoldoende rekening met de moderne levensloop en 

de pluriformiteit in levenssituaties, zo concluderen bijna aile auteurs. Er zijn 

verschillende knelpunten te constateren. lk noem er enkele. 

1. In de sociale zekerheid, met name de volksverzekeringen en pensioenen, zijn 

van oudsher het bieden van bescherming en een verzekering tegen bepaalde 

'risico's' (bijvoorbeeld van ouderdom) doelstellingen geweest. De regelingen gaan 

veelal uit van de traditionele levensloop. De vraag is, vanuit het perspectiefvan 

de moderne levensloop, welke vorm van bescherming via volksverzekeringen, 

werknemersverzekeringen en aanvullende pensioenregelingen geboden moet 

worden. De kabinetten- Kok hebben deze vraag beantwoord onder andere door 

de oude Algemene Weduwen en Wezenwet te vervangen door een Algemene 

Nabestaandenwet en deze vergaand te versoberen en vrijwel af te schaffen voor 

jongere generaties. Verder wordt door dit kabinet als uitgangspunt van beleid 

genomen de economische zelfstandigheid van individuen. Met betrekking tot de 

aanvullende pensioenregelingen is door het kabinet een convenant gesloten met 

sociale partners om tot modernisering van de aanvullende pensioenen te 

komen. De aanpassingen hebben onder andere betrekking op het aanpassen aan 

tweeverdienerssituaties en op het stimuleren van doorwerken tot het 65e levens

jaar. 

2. Op welke wijze wordt de solidariteit georganiseerd? Bestaat het draagvlak voor 

de huidige solidariteit, zoals die is vastgelegd in regelingen nog wel? Of is er 

behoefte aan nieuwe vormen? Van Keeken stelt de vraag naar solidariteit in rela

tie tot de vergrote keuzemogelijkheden nadrukkelijk aan de orde. De solidariteit 

tussen verschillende samenlevingsverbanden wordt ook door Cuijvers besproken. 
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~ Volwassenheid 

wordt niet Ianger 

gerelateerd aan het 

hebben van een 

gezin, ouderdom is 

niet Ianger syno

niem met wij sheid 

en ervaring. Deze 

beide fasen staan 

onder druk. 

In de actuele discussie over wijziging van de Pensioen- en Spaarfondsenwet staat 

de solidariteit van alleenstaanden met gehuwden of samenwonenden volop ter 

discussie. Het blijkt breed geaccepteerd dat alleenstaanden niet meer mee hoe

ven te betalen in een collectieve pensioenregeling aan nabestaandenpensioenen 
van anderen. 

3. De gezinsfase is de fase waarin de middelen het geringst zijn en de druk het 

grootst is, zo concludeert Cuijvers. Ook stelt hij dat zowel de gezinsfase als de 

fase van pensionering te kampen hebben met 'prestigeverlies'. Volwassenheid 

wordt niet !anger gerelateerd aan het hebben van een gezin, ouderdom is niet 

!anger synoniem met wijsheid en ervaring. Deze beide fasen staan onder druk. 

Het uitstellen van het krijgen van kinderen is een gevolg van de druk die op 

deze levensfase gelegd wordt. In het beleid zijn de (groeiende) economische zelf

standigheid en individualisering uitgangspunten. Aan de andere kant worden 

opleiding, arbeid en niet-werken nog steeds aan bepaalde levensfasen gekoppeld. 

De moderne levensloop is niet op consistente wijze in overheidsbeleid verwerkt, 

waardoor vooral de druk op de gezinsfase toeneemt. 

4. Opleiding en scholing worden volgens Knipscheer te zeer vanuit het perspec

tiefvan employability, economische waarde bekeken. Ook stelt hij dater vooroor

delen over leeftijdsgebonden capaciteiten en leermogelijkheden aan het beleid 

ten grondslag liggen. Op deze wijze blijft de nadruk bij opleiding op de levensfa

se van de jeugd liggen en is voor latere leeftijdsgroepen slechts arbeidsgerela

teerde bijscholing beschikbaar. Ook de andere auteurs noemen de opvattingen 

over opleiding een van de knelpunten vanuit het perspectiefvan de moderne 
levensloop. 

CDA-uitgangspunten en moderne levensloop: verantwoordelijkheid en solidariteit 

De moderne levensloop is vanuit de CDA-uitgangspunten beter aan te duiden en 

te omschrijven dan vanuit paars perspectief. We zien ook dat zowel de PvdA als 

de VVD en D66 slechts enkele aspecten van de ontwikkelingen en diversiteit in 

levenssituaties onderkennen. Individualisering en economische zelfstandigheid 

van individuen, uitgangspunten van het huidige kabinet, zijn slechts onderde

len van een bredere stroming naar pluriformiteit in levensloop. 

Het CDA ziet mensen als verantwoordelijke mensen die in vrijheid deze verant

woordelijkheid ook moeten kunnen nemen. Betrokkenheid en verbondenheid 

van mensen onderling zijn belangrijke waarden. De christen-democratic ver

werpt een benadering die mensen ziet als !outer losstaande individuen. 

Mondige, betrokken burgers die in staat gesteld worden in vrijheid keuzes te 



maken voor zichzelf en voor degenen voor wie zij verantwoordelijkheid dragen, 

is een mensbeeld dat het CDA aanspreekt. Verantwoordelijkheid, keuzevrijheid 

en solidariteit zijn dan begrippen die met elkaar samenhangen. Daarom kiest 

het CDA ook voor een benadering waarbij samenlevingsverbanden en niet losse 

individuen centraal staan. Respect voor en bescherming van verbanden van bur

gers die hun verantwoordelijkheid vormgeven hoort daar ook bij. 

Overheidsbeleid dient dus de keuzevrijheid van mensen om in de verschillende 

levensfasen voor zichzelf en voor anderen op verschillende wijze zelfstandigheid 

vorm te geven te ondersteunen en mogelijk te maken. Uit de analyses van de 

moderne levensloop blijkt dat deze uitgangspunten heel goed aansluiten bij 

wensen en verwachtingen die mensen met betrekking tot hun eigen !even heb

ben. Moderne jonge en oudere mensen kiezen er steeds meer voor in elke levens

fase hun behoefte aan ontplooiing, arbeid, zorg en vrije tijd te combineren. In de 

diversiteit van mogelijke leefsituaties komt deze keuzevrijheid ook daadwerke

lijk tot uiting. 

Bouwstenen voor een nicuw levensloopbeleid 

Voor het CDA liggen er met dit thema dus kansen om te tonen dat het een 

moderne partij is met ideeen die aansluiten bij wensen en verwachtingen die in 

de samenleving !even. In dit nummer van Christen-Democratische Verkenningen 

worden door de verschillende auteurs suggesties gedaan voor een beleid dat 

rekening houdt met verschillen in levensloop. Hieronder worden er enkele tegen 

het Iicht gehouden, mede in relatie tot de eerder genoemde knelpunten. 

Daarnaast worden enkele recente initiatieven van het CDA geplaatst in het Iicht 

van het Jaar van de Generaties. 

1. Levensloop en inkomen. 

Cuijvers toont aan dater tussen de verschillende levensfasen van mensen grote 

verschillen zijn wat inkomenspositie betreft. Met name de gezinsfase staat onder 

druk. Hier is zelfs sprake van een zogenaamd gezinsdal. Niet zozeer het inkomen 

gaat achteruit, maar de welvaart neemt fors af. Solidariteit en overdracht tussen 

verschillende levensfasen biedt een oplossing. Hij doet verschillende suggesties 

hiervoor. Allereerst stelt hij maatregelen voor die rechtstreeks gezinnen met kin

deren ondersteunen: een taxcredit, verhoging van de kinderbijslag of opvoedgeld. 

Deze voorstellen gaan uit van overdracht naar gezinnen met kinderen. Verder 

stelt hij maatregelen voor die spreiding van kosten binnen de eigen levensloop 

meer mogelijk maken, zoals andere vormen van hypotheken. 

Vanuit de opvatting dat mensen ofliever samenlevingsverbanden in elke levens

fase zelfstandig en in vrijheid hun keuzes moeten kunnen maken, heeft het CDA 
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ervoor gekozen bepaalde kosten (voor wonen, gezondheidszorg, kinderopvang, 

studie) te maximeren aan een bepaald percentage van het inkomen. Op die wijze 

wordt bereikt dat mensen in hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 

ondersteund worden, waarbij ze hun keuzevrijheid behouden. Als de kosten de 

draagkracht te boven gaan, subsidieert de overheid deze kosten. Als uitgangs

punt van een modern inkomensbeleid lijkt dit goed aan te sluiten bij de analy

ses van de auteurs over hoe mensen hun levensloop vormgeven. 

Met betrekking tot gezinnen heeft het CDA tot nu toe steeds gepleit voor verho

ging van de kinderbijslag. Dit is een vaste bijdrage in de kosten die samenhan

gen met de verantwoordelijkheid en ook onderhoudsplicht van ouders voor hun 
kinderen. 

Een vraag die gesteld kan worden is tot welk niveau deze levensfase door de over

heid gesubsidieerd moeten worden en wat precies de eigen verantwoordelijkheid 

van mensen is om zelfbinnen hun levensloop voorzieningen te treffen. Vanuit 

christen-democratische visie moeten mensen in staat gesteld worden om zelf 

hun verantwoordelijkheid te nemen. Keuzevrijheid speelt hierbij een belangrijke 

rol. Een beleid met een combinatie van gerichte inkomensondersteuning en 

meer mogelijkheden om zelf te sparen voor verlof en om kosten van bijvoorbeeld 

een hypotheek te spreiden over verschillende levensfasen past hierin. Het schept 

ruimte voor mensen om zelfhet gezinsdal te 'overbruggen'. 

2. Staatsschuldreductie. 

In het jaar van de Genera ties staat solidariteit tussen genera ties vanzelfsprekend 

centraal. Daar hoort tevens bij dat huidige generaties hun verantwoordelijkheid 

niet afschuiven op toekomstige generaties en hen niet opzadelen met aflossen 

van schulden van een vorige generatie. Zeker met het oog op de toekomstige ver

grijzing en ontgroening, die onherroepelijk extra kosten met zich mee zullen 

brengen, zal een verantwoordelijke overheid de keuze van solidariteit met toe

komstige generaties door staatsschuldreductie moeten maken. Toekomstige 

oudere generaties moeten zekerheid over inkomen en gezondheidszorg geboden 

worden. Voor toekomstige jongere genera ties geldt dat zij de kosten daarvan op 

zullen moeten brengen. Een extra last in de vorm van een staatsschuld is dan 

onverantwoord. Juist nu de economische en financiele situatie het toelaat om 
aan afbouw hiervan te werken. 

3. Pensioenen. 

Van Keeken geeft in zijn artikel een grondige analyse van mogelijkheden tot 

afstemming van pensioenregelingen op de moderne levensloop. Hij stuit daarbij 

op het spanningsveld tussen flexibilisering en solidariteit. Meer mogelijkheden 
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tot individuele arrangementen leiden tot afname van solidariteit in pensioenre

gelingen. Hij ziet vooralsnog geen grate wijzigingen in de pensioenregelingen als 

gevolg van het moderne levensloopmodel. Pensioenregelingen zullen pas aange

past worden als er daadwerkelijk sprake is van een langdurige maatschappelijke 

trend, omdat voor pensioenen gespaard wordt. Toch is wel duidelijk dat in de 

huidige pensioenregelingen belemmeringen zitten om een andere levensloop te 

kiezen dan de standaardlevensloop. Pensioenregelingen zijn een zaak van werk

gevers en werknemers. Daarnaast ligt er hier een eigen verantwoordelijkheid 

voor mensen zelf. De wensen van werknemers en werkgevers voor afstemming 

op een andere levensloop zullen zo 'vanzelf leiden tot aanpassing van pensioen

regelingen. Overheidsingrijpen in de pensioenregelingen metals uitgangspunt 

individualisering en economische zelfstandigheid van individuen kan dit echter 

doorkruisen. De overheid dient zich te beperken tot (fiscaal) faciliteren van pen

sioenregelingen, het toezicht daarop en eventueel stimuleren van modernise

ring, zoals nu gebeurd is via een convenant. 

4. Onderwijs, schoiing en arbeidsmarkt. 

Het volgen van onderwijs is gekoppeld aan jeugdige leeftijd. Kinderen en jonge

ren worden geacht zich vooral te rich ten op leren ter voorbereiding op het verde

re leven. Verschillende auteurs stellen dat dit moet veranderen. Cuijvers vindt 

dat jongeren eerder arbeid moeten kunnen verrichten en de opleiding moeten 

kunnen uitstellen, zodat ook combinaties van opleiding op latere leeftijd met 

gezinsvorming mogelijk worden. Knipscheer heeft kritiek op het programma 

'Een leven lang leren'. De scope van het programma moet verbreed worden en 

meer aansluiten bij de veranderde arbeidsmarkt en het levensloopdenken. Hij 

benadrukt dater toegewerkt moet worden naar een cyclisch loopbaanperspec

tief. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om een herbezinning. Ook het toene

mend beroep datal op jongeren gedaan wordt om te participeren op de arbeids

markt nog tijdens de opleiding moet hierbij betrokken worden. Dit onderwerp 

verdient nadere uitwerking. Het CDA zou in het kader van het Jaar van de 

Genera ties deze analyses en suggesties nader kunnen bestuderen en aan de hand 

daarvan eigen voorstellen ontwikkelen. 

Dit zijn slechts enkele van de thema's die als concrete uitwerkingen van het con

cept van de moderne levensloop gepresenteerd worden in dit nummer van 

Christen-Democratische Verkenningen. Een ander beleidsterrein waarop lijnen 

getrokken kunnen worden vanuit levensloopperspectief en keuzevrijheid is de 

gezondheidszorg. Vanuit dat perspectief discussieert het CDA volgend jaar over 

het persoonsgebonden budget en de invoering daarvan. Vanzelfsprekend zijn 

voorstellen om te komen tot meer mogelijkheden voor het combineren van 
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arbeid en zorg, zoals uitbreiding van verlofregelingen, noodzakelijk voor een 
goed levensloopbeleid. 

Tot slot 

Met het Jaar van de Genera ties heeft het CDA opnieuw een thema gekozen dat 

trendsettend en actueel is. Ook kan met het thema levensloop een volwaardig 

alternatief geboden worden voor de opvattingen van de huidige coalitiepartijen, 

als tegenwicht tegen de eenzijdigheid van denken in termen van individuen en 

overheid. Dit denken schept onvoldoende ruimte voor de wensen en verwachtin
gen van mensen in onze samenleving. 

De verschillende auteurs doen voldoende suggesties en voorstellen die nadere 

bestudering en uitwerking verdienen het komend jaar. De verwachtingen van 

ditjaarthema zijn na dit nummer van Christen-Democratische Verkenningen 
alleen maar vergroot. 

Drs. G. Dolsma, beleidsmedewerker sociale zaken en werkgelegenheid, CDA-Tweede 
Kamerfractie. 




