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De leeftijdloze levensloop 

DR. E. SMOLENAARS 

Hoe kunnen beperkingen in individuele mogelijkbeden worden opgeheven 

zonder inkomensbescherming op het spel te zetten? Om deze vraag te beant

woorden vergelijkt de auteur eerst het 'klassieke' levensloopmodel met een 

meer eigentijdse versie. De levensloop 'leren, werken, pensioen' biedt een 

kader voor mensen in een samenleving, maar doet geen recht aan individuele 

levenspatronen en -keuzes. De vernieuwde versie, de leeftijdsloze levensloop, 
geeft die ruimte wei. 

'Iedereen mag zeggen dat ik oud ben! Niet dat ik het zo leuk vind, maar het is 

onmiskenbaar. Ik wil aileen niet bekeken worden vanuit een "categorisch stand

punt". Ik verschil nog net zoveel van mijn medemens als vroeger. Oud en aileen 

ben ik geworden op mijn eigen manier, die maar in enkele opzichten overeen

komt met die van mijn buren, mijn familie en mijn vrienden.' 

Aldus Heleen Swildens in 'M'n bril in de ijskast', een boek van twee journalistes 

vol bespiegelingen over de dagelijkse dingen en gedachten rand ouder worden. 1 

Niet bekeken willen worden vanuit een categorisch stand punt, dat is wat 

Swildens betoogt. Daarmee raakt zij de kern van het levensloopdenken: niet 

meer denken in termen van een levensfase, of een leeftijdsgroep, maar denken 

in termen van het Ieven en de individuele levensloop. 

Beperldngen 

In het debat rand leeftijdscriteria voor ouderen ligt de nadruk steeds vaker op de 

beperkingen. Men wil niet tot een categorie behoren, maar beoordeeld worden 

als een zelfstandig individu met eigen bijzonderheden en kennis. Met een eigen 

persoonlijke ontwikkelingsgang door arbeidsroutes, onderwijsroutes, zorgroutes 

en vrijetijdsroutes. Als dat betekent dat je op je 50ste een nieuw beroep met bij

behorende scholing kiest, dan moeten de regels die daarin beperken worden 

opgeheven. Als dat betekent dat je op je 35ste, -geplaagd door werk- en zorgdruk

een moment van bezinning wilt, dan zou daar een verlofmogelijkheid voor moe
ten zijn. 

Maar we kunnen natuurlijk wei van alles willen, op zelfgekozen momenten, 

maar hoe zit het met de bescherming, met dat fijnmazig netwerk van inkomens

bescherming waaraan verschillende eeuwen is gebouwd en dat we niet op het 

spel willen zetten !outer ter meerdere glorie van de individuele keuzevrijheid? 

De kernvraag van dit moment is dan ook hoe beperkingen in individuele mage-
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lijkheden kunnen worden opgeheven zonder inkomensbescherming op het spel 

te zetten. Het levensloopmodel biedt een antwoord op deze vraag. Het is een 

reactie op het standaardlevensloopmodel dat lange tijd model stond bij de 

inrichting van arbeid en sociale zekerheid. 

Prototype van de standaardlevensloop 

Ons sociale zekerheidsstelsel sluit naadloos aan bij het prototype van een stan

daardlevensloop met drie fasen en bijbehorende instituties en activiteiten: 

1. Jeugd en onderwijs (onder andere studiebeurzen, jongeren-uitkeringen, jeugd

loon) 

2. Volwassenheid en betaald werkjonbetaalde zorg (onder andere kinderbijslag, 

gunstige belastingvoet voor echtparen die werkjzorg-taken naar persoon verde

len, bijstandsuitkeringen, werknemersverzekeringen) 

3. Ouderdom en pensioen (onder andere AOW, pensioen, ouderenaftrek). 

Het prototype van de standaardlevensloop stond model bij het ontwikkelen van 

onze verzorgingsstaat. De geschiedenis toont ook dat de uiteinden van de !evens

loop een van de eerste bronnen van sociale zorg waren. Het Kinderwetje van Van 

Houten met de arbeidsbescherming voor kinderen bijvoorbeeld, de hofjes, de 

Armenzorg en pensioenregelingen voor ouden van dagen.' 

De driedeling in de levensloop ontstond mede door toedoen van sociale zeker

heidsregelingen. Met een tijd om te leren, een tijd om te werken en een tijd om 

te rusten. 

De trias is nergens beter zichtbaar dan pensioenregelingen. Die bevatten een 

minimumleeftijd van toetreding (was dikwijls 25 jaar), een periode van 40 jaar 

lang opbouw door premie-betaling en met 65 jaar een pensioenuitkering mede 

gebaseerd op het laatstverdiende loon. Toetredingsmoment, opbouwperiode en 

uitkeringsperiode bij een pensioenregeling weerspiegelen bij uitstek de chrono

logische driedeling in de levensloop. 

Die deling heeft vee! voordelen, voordelen die vooral raken aan bescherming. 

Voor individuen betekende het dat je doorgaans wist waar je aan toe was. Er was 

de zekerheid van een pensioen indien je trouw 40 jaar bij dezelfde baas vol

maakte. Er was de zekerheid van een moment van vrijgesteld zijn van arbeid, die 

periode die vroeger 'Levensavond' werd genoemd. 

Evident waren ook de voordelen voor beleidsmakers en uitvoerders. Ondanks 

aile onzekerheden waar pensioenregelingen mee kampen (inflatie, economische 

groei, werkgelegenheid) maakt de driedeling toekomstplanning mogelijk en dus 

calculatie richting een betrouwbaar pensioen. 

Maar er zijn nadelen. En die raken aan ongewenste beperkingen: de ratio van de 

standaardlevensloop staat op gespannen voet met tal van levenslopen die niet 
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volgens het vaste patroon verlopen. Bijvoorbeeld levenslopen van vrouwen die 

een paar jaar werkten voor hun huwelijk en weinig of geen pensioenrechten 

opbouwden of hun rechten vervroegd afkochten. Levenslopen van werknemers 

die wisselden van bedrijf, of van overheid naar bedrijfsleven overstapten. 

Weliswaar is het meenemen van pensioenrechten steeds makkelijker geworden, 

maar beslissingen om tijdelijk minder of niet te werken worden nog immer 

bemoeilijkt door de breuken die ontstaan in de pensioenopbouw. De individuele 
keuzevrijheid wordt erdoor ingeperkt. 

Er zijn kortom twee kernkritieken op het ideaaltypisch standaardlevensloopmo

del: ten eerste laat het weinig ruimte voor andere levenspatronen. Het biedt vee! 

zekerheid voor degenen die voldoen aan het verwachtingspatroon, maar heeft 

weinig te bieden voor groepen die hiervan afWijken. Ten tweede perkt het stan

daardlevensloopmodel individuele keuzeruimte in. 

Groenfgrijze leeftijdszone 

Tot zover het prototype. Er is de laatste jaren vee! veranderd. VUT-regelingen wer

den gei:ntroduceerd en zijn opgegaan in flexibele pensioenregelingen. 

Deeltijdpensionering behoort tot de mogelijkheden. Er zijn mogelijkheden te 

sparen voor vervroegd pensioen. Het is erg verleidelijk deze veranderingen in 

pensioenregelingen te interpreteren als uitvloeisel van de kritiek op de stan

daardlevensloop. Flexibilisering zou een antwoord zijn op de roep om meer indi

viduele keuzevrijheid. Dat is niet het geval. Niet een vergroting van keuzevrij

heid, maar financiele en economische ontwikkelingen hebben de pensioenrege

lingen doen veranderen. De argumenten, zo blijkt uit analyse van de ontwikke

lingen in de jaren negentig3
, refereren keer op keer aan kostenbesparing en ver

schuiving van financiele verantwoordelijkheid van maatschappijfwerkgever rich
ting individuele werknemer. 

Nadere beschouwing leert bovendien dat de individuele vrijheid toeneemt, maar 

onder strenge beperkende randvoorwaarden. Je moet: minstens zoveel jaar werk

zaam zijn in een bedrijfstak; zoveel pensioenjaren hebben opgebouwd; zelfheb

ben gespaard. Feitelijk is sprake van 'geclausuleerde rechten'', sterk ingeperkte 

rechten. Dat pleit enerzijds voor de hoeders van onze pensioenen. Immers, ach

terwege Iaten van clausules kan een niet te stuiten en wellicht ook niet te beta

len groei teweegbrengen van tal van vervroegde pensioneringsmogelijkheden. 

Anderzijds lijkt het erop of we een nieuwe leeftijdscategorie aan het scheppen 

zijn. Een groenfgrijze leeftijdzone van 55 tot 65 jaar waarbinnen de keuzevrij

heid nog immer het grootst is voor de werknemers met een traditioneel carriere

patroon. Die vee! pensioenjaren hebben opgebouwd en lang en onafgebroken 

binnen een bedrijfstak hebben gewerkt. Vee! fundamenteler dan deze ontwikke

ling richting een leeftijdzone, is de ontwikkeling richting een levensloopmodel 
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dat een leeftijdloze levensloop omvat. 

Leeftijdloze levensloop: bet concept 

Het levensloopmodel gaat uit van een leeftijdloze levensloop, dat wil zeggen een 

levensloop zonder leeftijdsgrenzen die de nauwe verbintenis tussen levensfasen 

en -typen activiteiten doorbreekt. Onderwijs moet niet meer exclusiefverbonden 

zijn a an jongere leeftijdscategorieen. Full time arbeid of full time zorg is niet het 

dominante patroon in de tweede levensfase. Het ontbreken van betaalde arbeid 

is geen exclusief kenmerk van de levensstijl van 65-plussers. Daarmee is het doe! 

van levensloopgericht beleid doorbreking van normatieve patronen. Echter, zon

der dat het gaat om doorbreking perse; het gaat vooral om vergroting van toe

gangsmogelijkheden tot onderwijs, arbeid, zorg en vrije tijd. 

Een leeftijdloze levensloop klinkt als een utopisme. Dat is het niet. Natuurlijk 

blijft iedereen een leeftijd houden, met bijbehorende geboortedatum en verjaar

dag. Maar de instituties en de wijze waarop deze instituties gebruik maken van 

geboortedata veranderen. Sociologen die hun Iicht hebben doen schijnen op 

deze veranderingen zijn ondermeer Wohlrab-Sahr en Featherstone. 

De Duitse sociologe Monika Wohlrab-Sahr bestrijdt de idee dat we een concept 

van de levensloop nodig hebben'. De levensloop moet gezien worden als een 

open project, met tal van mogelijkheden voor het individu. Niet met maar een 

orientatiepunt (de standaard-levensloop), maar met verschillende orientatiepun

ten. Met naast een arbeidscarriere bijvoorbeeld ook een gezinscarriere. vVohlrab

Sahr spreekt, in navolging van Kaufmann, van 'Freisetzung von Zeitlichkeit', van 

bevrijding van een vaste tijdsordening. Die bevrijding is niet iets totaalnieuws, 

aldus de Duitse sociologe. Zij verrichtte onderzoek onder een groep Duitse uit

zendkrachten, veelal werkzaam in kantoorbanen. allen vrouw. Deze vrouwen 

gingen op heel verschillende wijzen om met hun gezins- en arbeidsleven. Waar 

de ene groep zich normeerde naar het standaardmodel, volgde de andere groep 

een volstrekt eigen weg. 

Wohlrab-Sahr onderscheidt vier groepen: 

1. vrouwen die zich richtten naar de standaard-arbeidslevensloop. Komend van

uit een milieu waarin arbeid voor vrouwen normaal was, beschouwden zij hun 

carriere als los-vaste arbeidskracht als een mislukking. 

2. vrouwen voor wie hun arbeidspositie dubbel zuur was. Zij kwamen uit een 

milieu waarin werken niet normaal was, hadden zich daaraan ontworsteld, 

maar niet de carriere gemaakt die ze hadden gewild. 

3. vrouwen die werken als uitzendkracht en zich continu schoolden. In die zin 

bezitten zij een soort eeuwige jeugd, aldus Wohlrab-Sahr. Zij stellen zich voort

durend nieuwe scholingsdoelen. 

4. vrouwen die werken wanneer het hen uitkomt en werk inpassen in hun 
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arbeids- en privesituatie. 

Duidelijk wordt dat geen van deze groepen vrouwen echt zekerheid ontleent aan 

de standaardlevensloop met drie fasen. Zij kennen elk een eigen ordening en 

waardering van hun arbeidstijd en zorgtijd. In relatie tot de ordening van de 

levensloop in de sociale zekerheid Ievert dit twee belangrijke gezichtspunten op. 

Ten eerste is de standaardlevensloop niet een onmisbare norm die ieder zeker

heid en bescherming verleent. Het loslaten daarvan is dus ook niet altijd even 

drama tisch. Ten tweede is er vee! varia tie in hoe een arbeidsloopbaan wordt 

beoordeeld en hoe deze vergezeld gaat van onderwijs, zorg en vrije tijd. Dat 

impliceert dat we niet los komen te staan van het verleden wanneer we spreken 

van een leeftijdloze levensloop, maar kunnen profiteren van ervaringen met 

mengelingen van arbeidjzorgjvrije tijdjonderwijs in heden en verleden. 

Leeftijdsloos gedrag 

Een meer toekomstgeorienteerde benadering van het levensloopvraagstuk is die 

van de Britse socioloog van de postmoderne samenleving, Mike Featherstone." 

Featherstone signaleert dat de poe! van gedragingen waaruit mensen kunnen 

putten steeds grater wordt. Hij spreekt van de mogelijkheid van een Uni-Age 

Behavioural Style, van leeftijdloos gedrag. Kinderen kunnen zich volwassener 

gedragen dan in vroeger tijden, terwijl volwassenen- als zij dat willen- zich 

juist kinderlijker kunnen gedragen. Bewijzen van het ontstaan van een !evens

loop waarin leeftijdsverschillen er minder toe doen, ontwaart Featherstone in 

het verdwijnen van stereotypen gekoppeld aan 'de middelbare leeftijd' en de 

'mid-life crisis'. Hij verklaart de veranderingen mede door te wijzen op de komst 

van de baby-boom-generatie die het beeld van 'op middelbare leeftijd zijn' niet 

Ianger accepteert. De verwachting is, hoewel door Featherstone en consorten 

niet hard gestaafd met empirische bewijzen, dat ook het standaardbeeld van 

'oud zijn' verdwijnt. Er is kortom een opening naar een 'age irrelevant society', een 
leeftijdloze samenleving. 

Essen tie van het betoog van Featherstone en de zijnen voor het levensloopdebat 

is de bemerkte vergroting van het repertoire aan gedragsmogelijkheden. Dit is 

positief te waarderen, denk aan de ouderen die 'moederen' en 'vaderen' over 

kleinkinderen, ouderen die toegang krijgen tot werk en scholing. Denk aan de 

jongeren die desgewenst eerder volwassen kunnen zijn. Natuurlijk is er ook een 

keerzijde. Leeftijdloos gedrag is niet per definitie positief te waarderen. We hoe

ven maar te denken aan de dertigers die zich op straat uitleven als in een school
jongensgevecht. 



Leeftijdloze levensloop in de Nederlandse sociale zel<erheid 

Is een levensloopmodel toepasbaar in de Nederlandse sociale zekerheid? Het ant

woord luidt zonder meer bevestigend. Het is deels al werkelijkheid in beleid en 

praktijk. Zo signaleren we een toename in aantal en type verlofregelingen die 

inspelen op de mogelijkheid tot combineren van arbeid, onderwijs, zorg en vrije 

tijd toeneemt. Sabbatsverlofbijvoorbeeld maakt het mogelijk er in het midden

dee! van de levensloop tussenuit te gaan. Investeren in scholing en omscholing 

op oudere leeftijd raakt uit de taboesfeer. In pensioenregelingen zijn toetre

dingsleeftijden geschrapt. 

Ook in de praktijk zien we een spreiding van mengeling in activiteiten over de 

levensloop: studenten hebben bijbanen; vrouwen en mannen werken in deeltijd; 

vijftigplussers leggen zich niet meer zonder meer neer bij definitieve uittreding. 

Aan het slot van Plusminus 65 stelde ik een pakket aan maatregelen voor. Dit 

waren geen geheel nieuwe maatregelen, maar maatregelen die al aandacht 

genieten en uitstekend passen binnen levensloopgericht beleid. Het gaat om drie 

typen maatregelen die elke een 'leeftijdloze' sociale zekerheid stimuleren: in de 

eerste plaats moet een levensloopgericht beleid worden gestuurd door een activi

teitenbeleid en niet door een werkgelegenheidsbeleid. Dit gaat in tegen elke 

Paarse leus van 'werk, werk en nog eens werk'. Maar bij levensloopgericht beleid 

kan dat niet anders; het gaat immers niet aileen om betaalde arbeid, maar om 

de combinatie van activiteiten gedurende de levensloop. Levensloopgericht acti

viteitenbeleid betekent verbreding en vereenvoudiging van de toegang tot activi

teiten. Door onderwijs toegankelijk te maken en te houden voor aile leeftijds

groepen; door een recht op deeltijdarbeid te formuleren en te effectueren; door 

zorgactiviteiten te erkennen en plaats in te ruimen voor reparatie van pensioen

gaten. 

In de tweede plaats is een verbod op leeftijdsdiscriminatie, maar meer nog een 

controle op consequente naleving ervan, essentieel. Hier is een lange juridische 

weg te gaan, waarbij de eerste hoopvolle stappen zijn gezet op nationaal niveau 

(anti-leeftijdsdiscriminatie-regelgeving en -toetsing; de inzet van ondermeer het 

Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie). Een verbod op leeftijdsdiscriminatie 

resulteert uiteindelijk ook in opheffing van starre leeftijdscriteria die het einde 

van de loopbaan markeren. Dat is echter nog geen garantie voor daadwerkelijke 

toegang tot de arbeidsmarkt. Leeftijdscriteria, zo wijst de pensioengeschiedenis 

uit, zijn juridische, maar bovenal economische constructies. De arbeidsmarkt 

bepaalt voor een groat dee! of en hoe ouderen worden ingezet. Met die beper

king voor ogen is er, onafhankelijk van die arbeidsmarkt, wei degelijk een con

creet effect meetbaar van anti-leeftijdsdiscriminatiewetgeving; werkgevers wor

den gedwongen tot nadere motivering van hun afwijzing van ouderen. Het mak

kelijke label '65-jaar-dus-te-oud' volstaat niet meer. Concrete verwijzingen naar 
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opleiding, ervaring en arbeidsgeschiktheid zullen leeftijdsbeoordelingen vervan

gen en devalueren. Dit zet een proces in werking waarin aandacht is voor de 

werkelijke kwaliteiten van oudere werknemers en ouderen op de arbeidsmarkt. 

De onvermijdelijke consequentie is ook dat vaker expliciet een hard oordeel zal 

worden geveld: u bent niet meer inzetbaar. De uiteindelijke grenzen van inzet

baarheid zullen moeten worden bepaald door rechterlijke toetsing van beroepssi

tuaties waarbij schade dreigt of schade wordt berokkend aan Ieven en gezond
heid van anderen. 

Tot slot dragen financieel-juridische maatregelen bij aan levensloopgericht 

beleid. In plaats van fiscale begunstiging van consumptieve bestedingen met een 

appeltje-voor-de dorst-karakter als levensverzekeringen, lijfrentepolissen en koop

woningen, zou juist inkoop van diensten (thuiszorg, kinderopvang, opleidingen) 

sterker fiscaal moeten worden begunstigd. Middelloonsystemen passen beter bij 

een loopbaan waarin onderbrekingen vanwege zorgtaken en deeltijdarbeid voor

komen. Ook niet-arbeidsperioden als leerjaren en zorgjaren zouden, naar Duits 

voorbeeld, meer mee kunnen tellen bij pensioenopbouw. 

Toekomst en heden 

Volgens de Poolse dichteres en Nobelprijswinnares Wislawa Szymborska is 

'Toekomst' een wonderlijk woord: 'Wanneer ik het woord Toekomst uitspreek, 

vertrekt de eerste lettergreep al naar het verleden', zo schrijft zij. Zo is het pre

cies op het terrein levensloop en sociale zekerheid. Er is al vee! in gang gezet. 

Toch bestaan er huiveringen. Op de werkconferentie die de Wetenschapswinkel 

maart 1999 organiseerde met politieke partijen, sociale partners. pensioenfond

sen en ouderenorganisaties, bleek dat maar weinigen zich overgeven aan het 

concept van een leeftijdloze levensloop en aan levensloopgericht beleid. De 

bezwaren? Bescherming, bescherming en nog eens bescherming. De financiele 

zekerheid van een levensloopmodel is een heet hangijzer. Bovendien is de vraag 

of de keuzevrijheid niet alleen toe zal komen aan de reeds bevoorrechten in 

onze maatschappij. En is de vraag of er voldoende draagvlak is voor solidariteit 

tussen werkenden en degenen die hun loopbaan onderbreken. 

Wat betreft de bescherming: natuurlijk kan het niet zo zijn dat te pas en te 

onpas iedereen ertussen uit gaat, of dat lange tijd niet werken kan worden 

beloond met een luxe pensioen. Deze voorstelling van zaken ridiculiseert het 

gedachtegoed van voorstanders van levensloopgericht beleid. Het is ook niet de 

praktijk. Wat we zien is dat loopbaanonderbrekingen- voor zorg, voor scholing, 

om bij te tanken- gewenst zijn en al realiteit zijn. En dat door sommigen gemid

deld 25 jaar naast de arbeidsmarkt staan aan het einde van de levensloop als 

ongewenst wordt ervaren. Voor de hand ligt een andere verdeling van arbeid 
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over de levensloop: met veertig jaar premieopbouw voor aanvullend pensioen, 

maar dan gerekend vanaf het allereerste moment van werken (ook studenten

baanjvakantiebaan) tot na het 65ste levensjaar.' Niet iedereen zal eenzelfde 

arbeidspreiding kiezcn; het grate voordeel is dat ook mensen die hun loopbaan 

onderbreken de mogelijkheid tot opbouw van een volledig pensioen krijgen. Dit 

voordeel is in de praktijk uiteraard alleen een voordeel wanneer leeftijdsdiscri

minatie wordt uitgebannen en de arbeidsmarkt niet krapper wordt. 

Wat betreft de keuzevrijheid: het feit dat sommige mensen geen gebruik willen 

maken van een keuze voor een andere spreiding van activiteiten over de !evens

loop hoeft niet te betekenen dat anderen ook niet mogen kiezen. Welmoet 

natuurlijk zoveelmogelijk voorkomen worden dat burgers geen gebruik kunnen 

maken van keuzemogelijkheden omdat de mogelijkheid tot extra pensioenop

bouw ontbreekt, of geen mogelijkheid tot scholing hebben omdat zij aangewe

zen zijn op dit ene inkomen. Een oplossing voor deze groepen kan gezocht wor

den bijvoorbeeld in de sfeer van de secundaire arbeidsvoorwaarden enjof door 

uitbreiding van studiejscholings-financiering. De keuzevrijheid hoeft overigens 

ook niet ten koste te gaan van de pensioenopbouw. Er is een effect van het losla

ten van de starre standaardlevensloop op de pensioenmentaliteit. Naarmate pen

sioen leeftijdlozer wordt, zal pensioen steeds minder iets zijn dat voor je 40ste 

ver weg lijkt, maar iets waar je bij alle keuzes in je loopbaan rekening mee 

houdt. En waarvoor je bereid bent extra geld te reserveren, net zoals nu al zo 

velen middels koopsom- en lijfrentepolissen extra sparen voor de oude dag. 

Wat betreft de solidariteit: een andere verdeling van werk over de levensloop en 

het loslaten van het 40 jaar aaneen werken voor je pensioen impliceert een ver

schuiving van solidariteit. Het gaat minder om solidariteit tussen jong en oud, 

maar het zal gaan om solidariteit tussen werkenden en niet-werkenden. De soli

dariteit voor ouderen was en is op te brengen vanuit de idee dat iedereen 

ouder(e) wordt. Het draagvlak voor de solidariteit van werkenden met niet-wer

kenden neemt toe wanneer iedere burger gedurende de levensloop wel eens niet 

werkt. En aan af en toe niet-werken is een grate behoefte. Welvaart afgedwongen 

door werkdruk blijkt slechts van beperkte waarde. De waarde van tijd besteed 

aan scholing, zorg en vrije tijdsactiviteiten neemt toe. Tijd wordt de luxe die 

geld mag kosten. 

Dit artikel is grotendeels gebaseerd op de lezing gehouden op het congres Levensloop en 

Sociale Zekerheid, 1 november 1999, Wetenschapswinkel, Katholieke Universiteit Brabant. 

dr. Ellie Smolenaars is zelfstandig gevestigd sociaal-wetenschappelijk onderzoeker en 

wetenschapsjournalist te Rotterdam. Ze werkt onder meer voor NYFER, ANBO en NRC

Handelsblad. 
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