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De pleidooien van centrum-rechts voor een maximale marktparti

cipatie, van minister Melkert en de WRR voor een kwartaire sec

tor die betaalde participatiekansen biedt aan de onderkant, en van 

het CDA voor waardering van ten principale onbetaalde zorg Ia

ten een interessante drieslag zien. Ieder van die drie invalshoeken 

heeft zijn betekenis voor de kwaliteit van de samenleving. Markt, 

kwartaire sector en onbetaalde zorg zijn wezenlijk complementair. 

I 
n Europa hedt men het tegen

woordig vaak over hct zogc

naamde poldernwdel. Daarmee 

wordt gcdocld op de e1gemoor

t1ge vernieuwing van Nederland sinds 

I 'JH2. In dat model qonden 

ce11lraal. ecn systematischc 

loonn1otiging en behccr-,ing 

van collccucvc uitgavcn 

enerz1jds en een vernieu

wrng van de arbcid'inlarkt 

andcrzitck Onderdeel van 

dczc vcrnicuwrng van de 

arheidsmarkt was de op

waardcring van allcrlcl vor

men van deeltitdarbeid 

dritfslcvcn omdJt deelti)darbeid zou 

kunnen leidcn tot een dficic'ntere ar

heidsorgJnisJtie I )c emancipatichewe

ging. on1dat op dtc n1anrc-r mccr kcuzc

mogclitkhedcn ontstonden en mecr 

vrouwen hetaalde JJ-heid 

zoudcn kunnen kntgen. 

Onbedoeld wnd deze 

po"iiticvc houding nog ex

tra in de hand gewerkt 

do<H- het als vcrkrampt 

nvarcn vakhondsbetoog 

voor 'Jrhcids-hcrverdeling' 

! 111 k·itc vcrkort1ng va11 or

hcidqijd als tegcnprestatie 

voor loonmatiging 1 !)it 

l)ic opwaardcnng van hctoog nodigdc intu-,-,cn 

dccltijdadKld kwJm n1et Prof drs R F1\ 1. Lu/Jhcrs wei lilt tot ee11 Jndcrc 111-

vanzelf. Uorspmnkelijk was er vee I vn

zct. VJn ondernemcrszijde omdat men 

hang wa-, voor hct ko<..,tcnJ<..,pcct, van 

'cmancipatic-zi)<k' omdJt men vreesde 

dat de vrouw weer zou worden J.fgc

schccpt met een dceltqdhaan Celei

deliJk Jail hegon men cchtcr steeds 

mee1· de voordclcn tc zien. I let he-

dellllg van de werktitdeJl, de zoge

natHlldc 'her roo-. ten ng 

Die 'hcr-mostning' Cll later ook de 

ovcrstJp van VLIT naar flcxdwlc pcn

<..,toncnng wcrd cvcnzccr vcrgcnlJ.kkc

lijkt doordat het Ncderlancls \ociaal 

ovcrlcg' Wtl'-1 gtltlll lcrcn dcnkcn in tcr

men van loonkostcn per per uur voo1· 
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produuicve arbcid. Zo evolucerdc de 

'vcr-kramptc arheid5-hervcr-dcling' tot 

'flexihilitelt' en groc1de alom de waar

dcring voo1· de h1jdragc aan de vcrnleu

wing va11 het arheid5beqeJ De 5ociale 

en cconomio..,chc vcrnicuwing en vcr

qnking kwamen aldu, 111 elba,-, vcr

lcngdc tc I iggcn. 

Kunq i5 m1 om dit hcrqelnict lm tc Ia

ten, maa1· wei mecr te inve5tcren in 

woardcn ng voor onhctJtddc zorgar

heid. Naarmatc d1e tlmcert moet men 

z1ch 11ict zorgcl,,k lixncn op de lagc 

'cconom"chc' participat1c Hct gaat 1111-

mcr' om kwalitcit van de 5amenlcving. 

In verhand hinmec ver5chcnen kortgc

lcdcn twee rapporten die in de media 

ten omechtc nict mu clkaar in verhand 

gchracht wcrdcn. Het ,-apport 'Tivce

dcling 111 pe1·5pectid'- van de Wcten-

5chappeliJkc Raad voor hct Regcring5-

hcbd 1 WRR 1 e11 'I )c vcrzwegcn kcuze 

van 1\:edcrland- naar ccn chriqen-de

nwcrati5ch tamilic- en gczimhcleid van 

het \Vetemchappclijk lmtituut vom hct 

UM. 

Maximale participatie 
I kt WRR-,·apport komt tot de hcvin

d,ng dat, andcr, dan vaak wordt ge

dacht, de kamcn op cen harmon1euze 

"'Liaal-culturck ontw1kkcling vom de 

m1ddcllange termi111 111 de jarcn ncgcn

tig zijn tocgcnomcn. f)c hooldopgavc 

voor het hclcid i' 11u de voonutgang 

d1c de hcvolking al, gchccl hockt. ook 

ten gocdc tc lotcn kon1cn Jon laaggc

'chooldcn d1e de aamlu1t111g op de ar

hcid5markt mi"cn. 

Hu tot qand h1-cngen van meer ccn

voudigc wcrkgclcgcnhcid io..,, gczicn hct 

vcrdcr tocnemend hclang van arheid al5 

intcgrat1ckadcr, de hc,tc manicr om 

twccdclu1g 111 ccn zich vcrder individu

JIJ"icrcndc -.anlcnlcving tcgcn tc gaan. 

Alclu, de \'>./RR in ZIJil aanhiecling,hrid 
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aan de 11111115tCI'-prc5icknt. Daarmec 

lijkt hct WRR-rappon zich naadlom tc 

vocgen in het pleidoc!l voor maximalc 

participatic zoal5 vcle economen en 

centrum-rccht5e politici dat houden_ 

Wannecr men dit huitengcwoon cvcn

wichtig, helder en erudict gc-;cl11'evcn 

rapport lcc5t, hli1kt dat nict het geval tc 

ZIJ11. Nccn, de WRR 5pl-cckt van het 

5cheppcn van mecr mogcliikhedcn 

voor \Vcinig gc-.;chooldc nlJJr maat-

5chappelijk zinvolle arhcid, al5mede 

van hct crkcnnen van men5cli)kc geliJk

Waardighcid op vcrschillendc n1veau5 

van hct arheici,Jx·stcl 

In lijn hiermee plcit de WRR voor her 

wegncn1en v.Jn helcmn1cringcn voor 

hct verrichten van z111vollc arbcid aan 

de ondcrkant van de 5cholingsladdcr. 

De WRR nocmt de hcrijking van hct 

5ocialc 5tcl5cl en met name de introduc

tie van het arheid5participatie-nwtid 

en de waarborgtunctic van de <,ocialc 

zckcrhc1d in dit kadcr van groot he

lang Dczc gcdachte ,Juit aan op hct 

(])!\-rapport '1\:icuwe wegcn, vaqc 

waardcn' Heel traai nocmt de WRR 

dczc denklijn ''de indivlduali,ering van 

de 5olidariteit die gccn contradictio in 

termini' i<;, maar cc11 bclangrqkc voor

W<l.ardc vonnt voor ccn ackquJat <,oci

aal-culturccl hclcid 111 de komende 

twintrg Jtltlr' 

Cccn wonder dar mini5tcr ,\lclkcn- de 

minl5ter van onder mecr de ,\Jclkert

hancn- zich ingcnon1en toont met dit 

rapport llcgant 5prcckt de WRR van 

de gelcidcliJkc intmduct1c van hct par

ticipatichcgin<;cl in de 5ocialc zckcr

heid Dat klinkt nogal thcmeti,ch, 

maa1· hct wordt vccl hcrkcnhaardcr al5 

men in hct rappon lec5t dat voo1· het 

hchoud van hc5taandc e11 hovcnal ere

titre van nieuwc wcrkgclcgenheid rn de 

kwartai!T <;ector, met vccl mecr haan

nwgeliikhedcn voor lagu gc5clwoldcn, 
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wei een prij<; zal moeten worden 

bctaald. Hct gaat dan om cer1 arhcid'>

intcmicvcr aanhod van kwartairc drcn

sten, van onderwijs tot plantsocncnon

dcrhoud, van gezondheidszorg tot 

vcilighcid op <;traat 

Zo hliJkcn cr in Nederland dus twce cl

kaar aanvulknde maar te onder<;chciden 

vi'>iC'> op participatie te hc'>taan, hct li

berak pkrdooi voor maxi male particrpa

tie itl de marktcconomie er1 het <,ociaal

democrati'>chc pleidooi voor 'markt plus 

"'\idaritcit', kwartairc sector Lcgt men 

nu hicr het CDA-r·apport '\)c vcrzwegcn 

kcuzc van Nederland' naast, dan vindt 

men hierrn ecn derek invalshock 

Derde weg 
In hct CDA-r·apport '>laat hct 'tamilic

Ctl gezin'>helcid' ccntraal. Hct hepcrkt 

zich tot 'onhetaaldc zorg' Hct rapport 

plcit voor economi'>che illcrlliiPrl om de 

zorg in familie- en gezinwerhand dice

tiel te bevorderen. Toch i'> het princi

pieel cen derde weg in de di'>Cll'>'>ie over 

meer participaticmogelitkheden voor 

meer mcnsen. Hct CDA meent dat hct 

'kmtwinner<;model' gccn hcelddrager 

meer voor de samenlcving hoeft te zijn, 

maar dat ouders van kinderen, partner'> 

in gezinnen, zelf moctcn uitmaken hoe 

zij hun tijd verdclcn tusscn betaalde ar

bcid en onbetaaldc aandacht voor hun 

gczin, respecticvelijk hun kindcren. 

Deze henaderrng, principicel gebasecrd 

op kcuzevriJheid en cmancipatic, pleit 

voor maatschappelijke waardcring voor 

participatie in de zorg. Dit vanwege het 

be lang van de opvocding van kinderen, 

wat weer wordt gezicn a\-, een maat

<,chappelijk bclang. Dat bcide partner'>, 

iedcr voor zich en gezamenlijk in die 

zorg participeren is rn wezen in lijn met 

de bovengennemdc individualiscring 

van de snlidaritcit, waar de WRR het 

over heeft. 

Hct WRR-rapport en het c:J)A-rapport 

hehhcn gemeen dat ZiJ nret aile heil 

verwachten van de markt /lllr lillli}. Toch 

liggcn ZiJ niet 111 elkaar'> verlengde 

Wel"waar houden heiden atstand van 

de centrum-recht'>e 'maximalc markt

paniupatie' maar hun motid, hun 

oril;ntatic en vorn1gcv1ng ZlJil vcr-.,chil

lend. I let nwt1cf omdat het de WRR 

om panicipatie gaat en het (]);\om de 

zorg voor hct kind, gczin en bn11!1c 

De orii'ntatie, omdat de WRR gericht is 

op de onderbnt van de arbcidsmarkt 

en het C:J)A op het gezin. De vormge

ving, omdat de WRR kiest voor 'genw

nctari-..ccrdc' zorg ( dat wil zcggcn zorg 

die met geld gekocht wordt, zoals in 

het geval van de 1\lclkerthancnl, ook 

wei kwartairc <,ector genoemd, tenvijl 

het C:DA onbetaalde zorg slcchts tinan

cieel wil onder<,teunen. 

De WRR hasccrt zich op 'het mogelqk 

makcn van de <,amenleving als ovcr

hcid'>taak' Vanuit die vast<,telling he

perkt de Raad zijn plcidoor tot de rela

tie tusser1 maatschappelqke participatie, 

hetaald wcrkcn in de kwartaire <,ector, 

en de sociale zckerhcrd. 

ldealiter hestaat <;ocialc zckcrheid dan 

uit de waarborg dat men kan en moet 

werken in de kwartaire sector als men 

andcrs aangcwezcn zou zijn op inko

mcn uit sociale zckcrheid 

De WRR complctecrt dit model dan 

met een Algemene Vcrlofwct Dat luidt 

dan a\-; volgt : 

"Aileen in die gcvallcn waar de waar

borg van werk gecn maat-,chappelijk 

doc\ dicnt (hiJvoorbccld hrJ arhcids

onge'>chiktheid, bij ziekte, hi) het ver

richtcn van zorg- en opvoedingstaken, 

hi) stu die i, zal, bijvoorbceld via een 

Algcrncne Verlotwet, de f inanciclc 

waarborg vnorop moeten blijven '>taan." 

Hoc begrijpeliJk deze zin nnk klinkt 

vanuit het sociale zekcrheidsdenken, zij 
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"gevJJrlijk WJM ZIJ ziekte en Jrheid'>

onge-,ch,ktheid op een lip1 '>telr met 

..,ludic en hct vcrnchtcn van zorg- en 

opv·ocding'>lJkc·n De chn'>tell-denw

crJtic vndedigt nu JLII'>t de vi-,ie dJt 

zorg- en opvocding-.tZikcn en vnjwdli

ger'>Vv·nk wei degel11k ook cen lllJJt

'>Lhoppelllk doel d1e11en fen dergelid,c 

uitgc'>proken nkcnn111g "111 het \'fRR

rJpport ll!Cl tc VJndcn. I )at J<., (Til gc-

1111'-. men moct (_~Jl lllJrktcconomic Cn 

onlwtJJide zorg en k\\'JrlJII-e '>ector 111 

rciJtle tot '>OUJic zeknhe1d Jl'> Ullllplc

nlclltJil- hL''>LhOU\\'Cil 

Delen van zorgarbeid 
f-kt C'llc\-1-Jppmt gJJt v·ndn op de 

\\·eg d1e het ,\\in,.,tnlc VJn SociJic 

7oken en 'v::erkgclcgenhe,d 1 S?\V' 111 

l lJl)5 r'-> Jngc..,IJgcn in hct rtlpport 

( JnhetJJide zorg geli1k vcrdeeld' LoJI'> 

de t1tel JJngecft gJJt her SZ\V-1-Jpport 

ovn het cklcn VJn onhctJJide zorg

JI-heid tll'>'en lllJnnen en \'I'Oll\\'l'n 

DJJrmee neemt het -- evenJI'> het Cl )A 

Ji'>tJnd VJn het indivlduJii'>el-lllg'>mo

del · WJJI'IIl he ide oudcr-, ge'>llllllllcnd 

ol gcdwongcn worden on1 hc1dc zovccl 

1llogel11k tc wnken e11 dJJI-door de 

Z<ng voo1· k111dnen mocten uithe'>te

den" :\lJJr met een e'>'L'Illleel vcr'>ch,J_ 

\VJJr het SZ\X'-rJpport her uithe-,reden 

VJn zorg voor de klndcrcn of.., ccn VJ.ll 

de nwgeli)khedcn z1et. k1e'>t het C:IJA 

nJdrukkeliJk niet voo1· uithe'>teding, 

lllJZlr voor ccn 11/lt}ldtirn!f van onhctJ.oldc 

zorg met linJncil:!c inccnlrPc'- Ln dat !<., 

ee11 p1·incip1c'lc keuze 

h- ZIJil echter ook '>teed-, mecr JJnWIJ

ZIIlgen dot de keuze ook prJkti'>ch goed 

te verdedigen i-, 

?o i-, in Zwcden recenteli1k uitgere

kend hoc de 'nJtionJJi,ering vJn het 

gczin' vro moncti-,lTing r hct regen bc

tJilllg uithe'>teden VJil hui-,houdtJkeni 

dJJI' hedt LlltgepJkt ( Jpge)JJgd door 
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een comhlllJtic vJn rerecht cmJnupJ

rie'>tJTven en onrerechte mJximJic 

mJrktpJrticipJrie i-, men dJar '>chiJn

wclvJ.Jrt gJJ!l crc0ren. f-lct hruto nJtio

llJJI product vJit dJn '>lJt,.,ti'>ch wei hu

ger uit lllJJr '-.laat hcpoJld nret voor 

meer \\'clvJ<:lrt 

VJak \\·()rdcn zorg \ oor lamilie en gezin 

en \TIIwrlligcr...,werk in CCn Zldem ge

noemd. [ )J<:lr kZln men een vraJgtckcn 

hq zcttcn. Jl,, vrijw,JJ,ger,wnk i-, cr ILII'>l 

ee11 ontkoppel111g VJn de IJmilic- en 

gczrn<..,reiJtre 1\L1Z1r het i..., intU<..,<..,CJl wei 

uitennJtc helangn1k en lllJJhchJppcliik 

relcvJnt Vnkoning VJil Jrhe1d'>t11d en 

declriidhJnell gevcn men nllmte voo1· 

vri)will,gn'>werk Lo he'>chouwd wor

den de n1arktL'conon1ie en de zorg voor 

~Jmil1c en gczin- en dJt ziin de twcc 

voornaam<..,tc vormcn vJn Jcticve lrid<..,

he'>teding - gccomplcmcntecrd met 

vrij\villigcr~werk en kwartairc <..,ector 

llc plcido<liL'Il va11 centrtllll-recht-, voor 

ee11 lllJ>;IIllalc nlJrktpJrtiupJtic vJn 

,\lclkert en de \X/RR voor n·n kwJrtJire 

>ector die hctJJide participJtll'KJn'>cn 

hicdt JJil de ondnbnt, en vJn hct 

C:DA voor WJJI-dering vJn ten JHIIlCi

pJic onhctJalde zorg 'en \\'JJrdenng 

van het vrqwilliger'>wcrk • IJtcn een 111-

tcrL''>'Jiltc di·ie'>IJg zicn. Ieder vJn de 

drie lllVJi-,hoeken lwdt zip1 hetekenl'> 

Lowe! voor hct va'>thouden van het he

rcikrc hn-,tel al-, voor her hicden VJil 

men participJtiemogeliJkhcden Ovcr

drijving dan \vel ondcr...,chatting van de 

meritc> vJn elk cbJrvJn lc1dt waJr

'>chi,nlqk tot kvv·Jliteltwnlie'> voor de 

',Jillenlevrng 

1\IJrkt. kwJrtJirc '>ector en onhetJJidc 

zorg ZIJil du-, wczenlijk complcmen-

tZlr r 
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