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De huidige sociale zeker
heid rust op demografische 
en economische uitgangs
punten die stammen uit de 
naoorlogse periode. De 
vraag is of het stelsel nog 
wel correspondeert met de _ 
Ievens die het behoort te 
beschermen. Nederland is 

Van een 

pluriforme 
levensloop naar 
een pluriforme 

sociale 
zekerheid 

lagen van de bevolking. Er 
ontstond een standaardle
vensloop, die het gezinsle
ven in drie hoofdfasen ver
deelt - jeugd, opvoeding 
en de lege-nestfase - en 
waarin volwassen mannen 
en vrouwen eigen econo
mische functies hebben. 
Tot in de jaren zestig was flink veranderd sinds de 

dagen van Vadertje Drees. 
Er zouden met name twee 
fundamenten op wankelen 
staan: het stabiele gezin en 
de stabiele loopbaan. De 
Ievens van mensen zijn aan
zienlijk complexer en wis-

FLEUR THOMESE 
de gangbare levenswandel 
als volgt: men verlaat het 
ouderlijk huis voor een 
huwelijk, dat al snel ge
volgd wordt door de 
geboorte van een aantal 

Als universitair docente verbonden aan de 
Vakaroep Socioloaie en Sociale Gerontoloaie, 

Vrije Universiteit Amsterdam 

selvalliger geworden na de 
periode van circa 195o tot 197 5, toen de aanstaan
de vergrijzingsgolf opgroeide onder de zorgen van 
buitengewoon rustige en gelijksoortige ouders. 
Wat vaak met individualisering wordt aangeduid is 
in feite toegenomen pluriformiteit 1

: mensen zijn in 
belangrijke opzichten minder op elkaar gaan lijken, 
zodat afwijkingen steeds meer tot de regel behoren. 
Zowel in het gezin als op de arbeidsmarkt is de 
variatie in leef- en arbeidsvormen enorm toegeno
men. Dit impliceert meer variatie in de levensloop: 
het aantal trajecten en overgangen die mensen in 
hun Ieven kunnen meemaken is groter dan enkele 
decennia geleden. In dit artikel wil ik nagaan welke 
betekenis dit heeft voor bijstand en werkloosheids
regelingen. Eerst schets ik echter de standaardle
vensloop die ten grondslag heeft gelegen aan de 
verzorgingsstaat en de veranderi>~gen die deze heeft 
ondergaan. 

De standaardlevensloop 
De meeste regelingen uit het huidige systeem stam
men uit de naoorlogse jaren. Die periode kent een 
opvallende stabiliteit in gezin en arbeid. Het kern
gezin, bijeengehouden door de zachte en sterke 
arm en van moeder-de-vrouw, vestigde zich in aile 

kinderen. Het gezinsleven 
verandert pas weer als de 

kinderen op hun beurt het ouderlijk huis verlaten 
voor een huwelijk, waarna het oudere echtpaar bij
een blijft tot een van heiden overlijdt en de ander 
nog een aantal jaren alleen leeft. Deze standaardle
vensloop heeft dus een klein aantalleefvormen die 
gekoppeld zijn aan specifieke levensfasen. Naast de 
verdeling naar levensfase is er ook een sexe-verde
ling. Volwassen mannen produceren als kostwin
ners vooral (betaald) en vrouwen reproduceren 
( onbetaald), als kostbereidsters vooral. 

De inrichting van arbeidsbestel en verzorgings
staat in die tijd bouwt voort op de standaardlevens
loop . Lonen werden gezinslonen, afgestemd op 
mannelijke werknemers die een vrouw en kinderen 
te onderhouden hadden. De opvoeding was een 
belangrijke taak van de echtgenote, wier beroep 
van huisvrouw in de jaren vijftig tot een 24-uurs- en 
levenstaak werd. Arbeidscontracten waren in prin
cipe ook voor het Ieven, dat wil zeggen de periode 
van volwassenheid. In de ouderdom trok de man 
zich terug van de arbeidsmarkt ten gunste van de 
volgende generatie kostwinners. 2 

De sexe-verdeling komt terug in het onder
scheid tussen werknemersverzekeringen, die be
doeld zijn om derving van inkomsten (uit arbeid) te 
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compenseren, en sociale voorzieningen en verzeke
ringen die veelal dienen om de afwezigheid van enig 
inkomen op te vangen. Vrijwel altijd waren werk
nemersverzekeringen uitkeringen aan kostwin
ners.3 De werknemersverzekeringen keren een 
percentage van het loon uit, meestal voor kortere 
tijd. Werkloosheid en ziekte gaan immers snel 
over, althans in het Nederland van na de oorlog. De 
uitkeringen ontlenen hun legitimiteit aan het feit 
dat werknemers er zelf voor betalen. Sociale voor
zieningen voorzien daarentegen in een (theoreti
sche) minimumbehoefte en worden betaald uit de 
collectieve middelen. Ze zijn bestemd voor mensen 
die op geen andere wijze in hun onderhoud kunnen 
voorzien of, in het geval van ouderen, hoeven te 
voorzien.4 Dat betrof meestal huishoudens zonder 
kostwinner, met name gescheiden en verweduwde 
vrouwen. Weduwenuitkeringen lopen door tot het 
65e jaar. Alleenstaande moeders van jonge kinde
ren waren tot voor kort ontslagen van sollicitatie
plicht, en de meesten bleven ten minste in de bij
stand tot een volgende gezinsfase zich aandiende, in 
de vorm van uitvliegende kinderen of een nieuwe 
partner. De A ow is een basisvoorziening voor alle 
ouderen. Voor mensen die zelf geen pensioenvoor
zieningen hebben, opnieuw vooral (verweduwde) 
vrouwen, is de AOW het enige inkomen. Met de 
toegenomen levensverwachting bestrijkt die voor
ziening al gauw een periode van vijftien tot twintig 
jaar. 

Gezins- en arbeidszekerheid maakten dit sys
teem werkbaar. Het steunde op twee belangrijke 
pijlers. De problemen en probleemgroeperingen 
waren ten eerste duidelijk identificeerbaar: wedu
wen, arbeidsongeschikten en werklozen . Hun aan
spraken waren ten tweede beperkt: de meeste man
nen hadden het grootste deel van hun produktieve 
periode werk, de meeste vrouwen hadden tot op 
hogere leeftijd een man met een inkomen. Daar
door bleefhet volume van voorzieningen beperkt. 

De laatste jaren is echter steeds meer het besef 
gerezen dat de naoorlogse decennia een historisch 
unieke peri ode zijn, juist op het punt van deze stabi
liteit. Met name uit gezinsonderzoek komt naar 
voren dat nooit eerder het Ieven van zo veel mensen 
zo gelijkmatig is verlopen.5 Het is te verwachten 
dat dit ook nooit meer terugkomt. De periode van 
standaardisering, die in de jaren zestig een hoogte
punt bereikte, werd direct gevolgd door een perio
de van de-standaardisering. Ook op het macro
niveau van arbeidscarrieres of uittreding blijkt spra
ke van toenemende verscheidenheid. Niet de stan
daardisering van mensenlevens, maar de plurifor
miteit ervan is de normale situatie. 

Voorheen de hoeksteen 
Een terrein waar de pluriforrniteit bij uitstek is toe
genomen is het gezinsleven of, in jargon, de huis
houdens en leefvormen. Onder invloed van de 
sexuele revolutie van de jaren zestig en de daarop 
volgende feministische golf zou de spreekwoorde
lijke hoeksteen van de samenleving zijn geworden 
tot een soort doe-het-zelf cement. Iedereen metselt 
daarmee zijn eigen huis en haard. De feitelijke ver
anderingen zijn waarschijnlijk minder drastisch en 
gaan terug op een vee! breder complex van achter
gronden. 6 Desalniettemin zeggen de standaardge
zinsfasen steeds minder over de realiteit van vee) 
mensenlevens. Er is meer varia tie in leefvormen, en 
niet iedereen doorloopt de varianten in dezelfde 
sam ens telling of volgorde. 

De variatie is gedeeltelijk gegroeid door bewus
te keuzen: paren gingen ongehuwd of zelfs hele
maal niet samenwonen. Woongemeenschappen 
zijn eveneens doelbewust samengesteld, tegen
woordig ook als alternatieve woonvorm voor oude
rcn. Daarnaast zijn er twee varianten op het kern
gezin die vaak niet voortkomen uit een wens van de 
betrokkenen: alleenwonenden en het eenouderge
zin. Alleenwonenden zijn meestal jongeren, ge-

1. P. van den Akker, P. Cuyvers en 
C. de Hoog, 1992. "Gezin en overheid: 
de mythe van.de individualisering', in: 

aliserin9 en verzorainosstaat. Proefschrift 
Vrije Universiteit Amsterdam. 

Generaties toen en nu: transities in de Ievens 
loop. Boeknummer Mens en 
Maatschappij. Jan Baars, 1991. Het regi
me van de klok. Over de chronologise
ring van de modeme levensloop. 
Amsterdams Socioloaisch Tijdschr!ft, 

Gezin, 4: 141 - 156 . 
2. De invoering van de A ow in 1 9 57 
was onder meer bedoeld tegen afhanke
lijheid van oudere ouders ten opzichte 
van hun k:inderen, die een 'eigen' gezin 
hadden. Oak bedoelde de maatregel 
kansen op de arbeidsmarkt te vergroten 
voor mensen die aan het begin van hun 
arbeids- en gezinsloopbaan stonden. 
3· Jet Bussemaker 1994. Sekse, individu-

4· Overigens staat tegenover de A ow
uitkering wei dat men afziet van het 
recht op arbeid. 
5· Bijvoorbeeld Th. L. van Leeuwen 
1989. Nieuwe patronen in de !evens
loop. Pp. 48-63 in Relatievormen in 
Nederland: Resultaten van een survey
onderzoek. 's-Gravenhage: Nederlands 
lnterdisciplinair Demografisch lnstituut. 
Manuela du Bois-Reymond en Jenny de 
Jong Gierveld 1993. Volwassen worden. 

18: 100·120. 
6. H.A:M.Jansen 1992. Hoeanderszijn 
'andere leefvormen'? Grondslagen voor 
een rationeel beleid ten aanzien van de 
verscheidenheid in primaire relatievor
men, Gezin, 4: 2 2o·2J4· 
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scheiden mannen of weduwen. Een klein gedeelte 
betreft niet-samenwonende partners. Bij eenou
dergezinnen staat meestal een vrouw aan het 
hoofd. 7 T ussen 1 9 6 o en 1 9 8 9 is het aandeel van 
eenpersoonshuishoudens verdubbeld, van ruim 1 o 

procent naar 28 procent van de Nederlandse huis
houdens. Vanaf 197 1 neemt ook het aandeel van 
eenoudergezinnen flink toe, tot bijna 1 o procent. 
Deze toename heeft het echtpaar met kinderen 
gestaag teruggedrongen als standaardleefvorm. 

Logischerwijs kan deze variatie in leefvormen 
op drie manieren inwerken op de standaardlevens
loop: de varianten worden ingevoegd in het 
bestaande standaard-levensloop-traject, er ontstaan 
nieuwe trajecten of de opeenvolging van leefvor
men is niet meer te herleiden tot bepaalde trajec
ten. De meningen hierover lopen uiteen. Peter 
Cuyvers, in een PvdA-studie8 , meent dat de mees
te varianten naadloos zijn ingevoegd binnen de 
standaardgezinsfasen. Vol gens hem neemt het gezin 
met kinderen nog steeds een centrale plaats in. 
Aileen de manier waarop men daartoe komt of 
daarmee ophoudt is niet meer voorspelbaar. Door 
uitstel van het eerste kind, vergrijzing en toename 
van echtscheidingen leven meer mensen langere 
tijd zonder kinderen in huis, en soms ook zonder 
partner c.q. tweede ouder. Daarnaast maakt echt
scheiding en hertrouw steeds meer families tot een 
amalgaam van stief-, half- en bijna-verwanten. 
Hoewel dus de timing en betekenis van de fasen is 
veranderd, aldus Cuyvers, is het wezen van de stan
daardlevensloop, als richtlijn voor gezinsvorming, 
niet veranderd. Ook Kronjee meent dat zich geen 
wezenlijke verandering he eft voorgedaan. 9 Volgens 
hem zijn de standaardgezinsfasen niet veranderd, 
maar is de aandacht in de loop der tijd verschoven . 
Hij traceert de belangstelling voor achtereenvol
gens alternatieve woonvormen, eenoudergezinnen 
en (oudere) alleenwonenden tot de verschillende 
levensfasen van de naoorlogse geboortengolf, die 
volgens hem door zijn omvang en luidruchtigheid 

7. cBS 1 994· Bevol.ina en huishoudens nu 
en in de toekomst. Voorburg/Heerlen: CBS. 
8. Peter Cuyvers, 1 994· Moderne 
aezinnen, '!! het cifscheid van de standaard
levensloop. Amsterdam: PvdA (PvdA
verkenningen 1 994). 
9. G. Kronjee 1 9 9 2. De dubbele werke
lijkheid van het gezin. Gezin, 4: 157- 169. 
10. CBS 1994, a.w. 
11. L. Th. van Leeuwen 1989, a.w. 
1 2. Aart Liefbroer en Jenny DeJong 

tot op hoge leeftijd de statistieken en de beeldvor
ming domineert. 

Een recent CBS-rapport suggereert daarentegen 
dat een aantal nieuwe trajecten is opgekomen naast 
de standaardlevensloop. 1° Kinderen verlaten nog 
maar zelden het ouderlijk huis om direct te trou
wen. Sommigen gaan studeren, anderen gaan onge
huwd samenwonen. De eerste groep vertrekt wat 
later en wijkt ook in andere levensfasen sterker af 
van het standaardpatroon, bijvoorbeeld doordat 
men geen, oflater kinderen krijgt, of doordat beide 
partners (al dan niet gehuwd) buitenshuis werken. 
Van Leeuwen reconstrueerde op basis van een sur
vey-onderzoek uit 198 7 verschillende trajecten 
voor zelfstandig wonende vrouwen die nu tussen 
35 en 45 jaar oud zijn. 11 Voor bijna de helft is het 
traject niet standaard, hetzij doordat ze nooit trou
wen, hetzij doordat ze maar korte tijd deel uitma

. ken van een kerngezin. Liefbroer en De Jong 
Gierveld vergeleken de leefvormen v66r het der
tigste levensjaar bij mensen die 3 o werden tussen 
1933 en 199!.12 

De afgebeelde figuur bevestigt dat er sprake is van 
standaardisering en later destandaardisering van de 
levensloop. Van de mensen die zijn geboren voor 
194 2 volgde een overgrote meerderheid de (semi)
standaardovergangen. Van de mensen die in 1961 
zijn geboren deed slechts een minderheid dit nog. 
Ook nam de diversiteit in huwelijksleeftijd en leef
tijd bij geboorte van het eerste kind voor de onder
zochte cohorten toe. Mensen zijn dus meer van 
elkaar gaan verschillen in het moment waarop ze de 
overgang naar huwelijk, respectievelijk ouder
schap, maken. 

Ook op latere leeftijd is er meer beweging geko
men in de standaardgezinsfasen. Liefbroer onder
zocht veranderingen in leefvorm tussen het 45e en 
6 5e levensjaar voor mensen die 45 werden tussen 
1947 en 1972. 1 3 In opeenvolgende cohorten neemt 
het aantal veranderingen toe. Het gerniddelde aan-

Gierveld, 1993. 'Veranderingen in de 
overgang van jeugd naar volwassenheid'. 
Pp. 17- 35 in; M. Du Bois-Reymond en 
J. DeJong Gierveld, a. w. 
13. AartLiefbroer 1995. Verschui
vingen in huishoudensposities van oude
ren: Een vergelijking van cohorten gebo
ren tussen 190 3 en 1 9 3 7. In Werkgroep 
Sociologie-Gerontologie, Sociale netwer
ken van ouderen. Amsterdam: SISWO . 
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Patronen van uit huis saan, relatievarmms en kinderen kr'}Btn 1n procenten voor het dertioste levensjaar 
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tal veranderingen liep op van o.83 tot r.o8 voor 
vrouwen, wat een toename is van 30 procent, en 
van o.6o tot o.8J, dus met bijna 40 procent, voor 
mannen. Het percentage mensen dat in deze 
levensfase geen enkele verandering meemaakte 
daalde van 40 procent naar 25 procent. Het gaat 
hier gedeeltelijk om kinderen die het ouderlijk huis 
verlaten. Daarnaast is het verlies van de partner 
door echtscheiding of overlijden een belangrijke 
verandering. 

Empirisch gesproken zijn de standaardgezinsfasen 
dus geen standaard meer. Veel mensen volgen tra
jecten die afwijken van de standaard, in timing, 
volgorde van overgangen of de leefvorm waar men 
in terecht komt. Het zijn niet altijd dramatische 
afwijkingen. Ze zijn soms wel moeilijk voorspel
baar - en juist dat tast de essentie van de standaard
levensloop, het standaard-karakter, aan. Er is een 
toename van categorieën die relevant zijn voor 
sociale zekerheid, met name verschillende typen 
alleenwonenden (jongeren, gescheidenen, wedu-
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- Uit huistongehuwd .amen wonen 
- Uit huis+ongehuwd .arnenwonèn, 

huwelijk 

Huwelijk, willekeurig gevolg 

- Uithuis 
c::J Uit huis, huwelijk 

- Uit huis, huwelijk, eerste kind 

wen) en eenoudergezinnen. Daarbij is het plaatsen 
van mensen in passende categorieën niet alleen 
moeilijker geworden, maar heeft het ook aan bete
kenis verloren doordat het gezinsleven, in ieder 
geval voor een aanzienlijke minderheid, zeer veran
derlijk is geworden. 

Veranderde arbeidspatronen 
Het verdwijnen van de levenslange loopbaan als 
standaard staat sterk in de belangstelling, nu er 
sprake lijkt te zijn van toegenomen arbeidson
zckerheid. Ook hier loont het om niet alleen tussen 
categorieën, dus door mensenlevens heen, te kij
ken, maar ook over de levensloop. De arbeidsloop
baan is immers bij uitstek een kwestie die zich in 
de tijd uitstrekt. Oe vraag is nu of er inderdaad 
meer varianten van werk en werkloosheid zijn 
gekomen, en hoe die varianten zich tot elkaar ver
houden in de tijd. 

Door de opkomst van deeltijdarbeid en de toe
name van tijdelijke contracten zijn steeds meer 
mensen op andere wijze te werk gesteld dan in een 
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voltijdbaan voor onbepaalde tijd. Part-time con
tracten maak:ten in I 979 bijna I 7 procent uit van de 
totale werkgelegenheid. In I 990 was dat ruim 3 3 

procent. Het aandeel van vrouwen in het deeltijd
werk daalde in die periode van ruim 76 procent 
naar ruim 70 procent.'4 Er is dus een toenemend 
aantal mann en dat korter werkt. In I 9 8 3 was 6 pro
cent van de werkgelegenheid tijdelijk werk. Van 
voltijdwerk was bijna 4 procent tijdelijk, van deel
tijdwerk ruim I 3 procent. In I 989 was bijna 9 pro
cent van aile banen tijdelijk: ruim 5 procent van de 
voltijdbanen en I 3 procent van de deeltijdbanen.'5 
Er is in die zes jaar dus anderhalfkeer zo veel tijde
lijk werk gekomen. Tussen I985 en I99I nam de 
gemiddelde arbeidsduur af ~et 2 jaar, van 9 naar 7 

jaar. Het percentage banen van een jaar of korter 
steeg van I3 procent naar 24 procent' 6 . Recent 
onderzoek laat zien dat deze groei waarschijnlijk 
structured is. '7 

Een belangrijk deel van de 'flexibele werkgele
genheid' betreft banen op of onder het minimum
loon.'8 Gesteld dat de meeste mensen maar een 
baan hebben, moet ook de gedeeltelijke werkloos
heid zijn gegroeid. Eigen berekeningen bevestigen 
dit. In onderstaande tabel staan de werkloosheids
uitkeringen aan geheel en gedeeltelijk werklozen 
voor de periode I 970- I 986, alsmede het percenta
ge gedeeltelijk werklozen van aile werklozen in het 
betreffende jaar. '9 

Tabel. VollediB en aedeeltelijk werklozen tussen 1970 
en 1986 (aantallen x 1000)2° 

Geheel werklozen 16,8 67,1 82,5 166,3 140 

Gedeeltelijk werklozen 0,3 o,S 2, 2 6,7 6,9 

% Gedeeltelijk 

werkklozen I ,8 I ,2 2,6 3.9 4,6 

Het deel van de werklozen dat een gedeeltelijke 
uitkering ontvangt is gestegen, ongeacht fluctuaties 
in het totale werkloosheidscijfer. Dit is een aan
wijzing dat de opkomst van deeltijdwerk samen
gaat met een toename van gedeeltelijke werkloos
heid. 2

' 

Een derde verschijnsel op de arbeidsmarkt dat de 
standaardlevensloop aantast betreft de in- en uit
stroom. De leeftijden waarop iemand begint en 
ophoudt met werken zijn aanmerkelijk verschoven. 
Veel jongeren studeren Ianger door. De uittrede uit 
de arbeidsmarkt is juist vervroegd: grofweg de helft 
van de mensen hoven 55 jaar heeft het arbeidspro
ces verlaten via v u T of andere regelingen. 2 2 

Er zijn nog weinig gegevens over de manier waarop 
deze processen doorwerken in de levensloop. De 
vraag is of de Ievens van bepaalde mensen stelsel
matig in een nieuwe richting worden gestuurd. Een 
toename van tijdelijk werk zou moeten leiden tot 
een toename van veranderingen in arbeidsstatus: 
tijdelijk werk impliceert immers dat men vak:er 
banen krijgt en verliest. Waarschijnlijk betreft dat 
vooral jongeren en/ of vrouwen in verschiilende 
vormen van dienstverlening. Mogelijk zijn mensen 
ook om andere redenen dan tijdelijke contracten 
'flexibeler' geworden. De sneile verbreiding van 
een modeterm als job hoppina geeft aan dat, althans 
in de hogere functies, frequente verandering van 
werkkring zeer wei in het post-industriele bestaan 
past. Tussen I983 en I990 was er inderdaad een 
toename in baanveranderingen. In I983 nam bijna 
6 procent van de werknemers een andere baan, in 
I99o was dat meer dan I4 procent. 2 3 Dit cijfer 
daalde echter weer na I99o, en de onderzoekers 
schrijven het toe aan de conjunctuur. Er zijn gege
vens over een langere termijn nodig om over con
junturele veranderingen heen te kijken. 

14. Employment Outlook 1991. 
Paris: OECD. 

1 5. Employment Outlook 199 3. Paris: 

drastisch veranderden. Overigens blijft 
het aandeel van gedeeltelijk werklozen 
ook dan stijgen. 

scheiden van zowel de toename van 
langdurige werkloosheid als de conjunc
turele fluctuaties in de werkloosheids
duur. OECO. 

16. idem . 
17. L.W.M. Delsen 1995. A9'pica/ 
employment: an international perspective. 
Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg. 
18. ZieookE. Wierdaenj. Sap, '994· 
'De onderste baan is een deeltijdbaan', 
Economisch-Statistische Berichten, 26 juni 

'994· 
19. In 1 9 8 7 veranderde de registratie 
van werklozen, waardoor de cijfers 

20. Bron: Statistischjaarboek 1980, 1993. 
Den Haag/Voorburg: sou/ CBS. 

2 1. Uiteraard moet deze voorstelling 
van zaken op basis van de voorliggende 
gegevens een veronderstelling blijven. 
Als de gedachtengang steekhoudend is 
zou eveneens moeten blijken dat de 
kortdurende uitkeringen zijn toegeno
m~n als gevolg van stijgende frictie 
werkloosheid. Het zal echter niet een
voudig zijn dit mechanisme te onder-

2 2. Zie bijvoorbeeld J. Baars, 
K. Knipscheer en E. Breebaart 1992. 
The Impact '![Social and Economic Politics 
on Older People in the Netherlands. 
National Report, Older People in 
Europe. Amsterdam/Brussel: Vrije 
Universiteit/ Commission of European 
Communities. 
2 3. Trendrapport aanbod van arbeid 199 3 . 
Den Haag: OSA. 
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Die gegevens zijn te vinden in cohortstudies uit 
Duitsland, Engeland en Zweden. Een belangrijke 
gedachte hierin is dat er een nieuwe klassestructuur 
ontstond met de overgang naar een post-industriele 
economie en de ontwikkeling van de welvaarts
staat. De studies gaan in op arbeidsmobiliteit in 
geboortecohorten tussen circa 1925 en 1955. 24 
Hoewel sociale stijging of daling niet aile soorten 
verandering omvat die relevant zijn voor de onder
havige vraag, geven de onderzoeksresultaten wei 
een indruk van veranderingen in de arbeidsloop
baan. Zo blijkt dat jongere cohorten mobieler op de 
arbeidsmarkt zijn dan oudere cohorten op verge
lijkbare leeftijden. Tevens constateren verschillen
de onderzoekers twee belangrijke veranderingen in 
de structuur van de arbeidsloopbaan. Ten eerste is 
het onderwijssysteem steeds belangrijker gewor
den in het verdelen van arbeid en arbeidsstatus, ten 
koste van praktische ervaring en afkomst: opklim
men van de postkamer naar de directiezetel is 
steeds onwaarschijnlijker geworden. Wei kan de 
postjongen in de avonduren een academische titel 
behalen. Hierdoor ontstaan nieuwe patronen in de 
levensloop, die minder door afkomst of klasse en 
meer door de gevolgde opleiding worden be
paald. 26 AI vroeg in de loopbaan komt men in een 
bepaalde beroepsgroep terecht om daarbinnen 
eventueel te stijgen, vaak met behulp van voortge
zette scholing. Een uitzondering vormen de typi
sche 'post-industriele' beroepen in laaggeschoolde 
dienstverlening: gezinsverzorgsters, stadswachten, 
pizza-bezorgers en dergelijke. Het gaat dan om de 
banen die eerder al aan de orde kwamen als deel
tijd- en tijdelijk werk. Dit type werk is zeer onsta
biel en geeft weinig perspectief op stabilisering of 
verbetering. Vooral vrouwen komen vaak hierin te
recht. 2 6 Ook vee! jongeren die niet (tijdig) aan de 
geschoolde kant van de arbeidsmarkt beginnen zul
len er belanden. De kans op langdurige werkloos
heid neemt toe naarmate men op jongere leeftijd 
minder ofminder lang werkt. 2 7 

Er lijkt dus sprake van twee uiteenlopende trajecten 
in de arbeidsloopbaan: een 'scholingstraject', waar
in men zich door diploma's toegang verschaft tot 
bepaalde beroepsgroepen en de loopbaan met 
opklimmen en doorstuderen vervolgt, en een 'hup
pelparcours' 2 8 , waar men al dan niet gedwongen of 
gestimuleerd rond het minimumniveau blijft han
gen met laaggeschoold werk van zeer diverse aard, 
omvang en frequentie. 

Het onderwijs is in deze trajecten dus de grote 
verdeler, in nauwe verbondenheid met de tijd. 
Mensen die te langzaam, te weinig of te specialis
tisch zijn gediplomeerd komen moeilijk in het scho
lingstraject. Hoe Ianger men er buiten is des te 
moeilijker wordt een entree, doordat diploma's 
verouderen en nadere scholing veelal achterwege 
blijft of te laat wordt gevolgd. De alternatieven zijn 
langdurige werkloosheid of een traject van huppel
baantjes. Laaggeschoolde (migranten-)jongeren, 
herintredende vrouwen en/ of reeds langdurig 
werklozen zijn de groeperingen die hierop het 
meest blijken te zijn aangewezen. 

Toeaenomen pluriformiteit en sociale zekerheid 

Deze sociologische omzwerving langs de !evens
loop begon bij de vraag of toegenomen pluriforrni
teit in de levensloop de bestaande sociale zekerheid 
aantast. 

Allereerst komen dan de veranderingen zelf 
naar voren. Elke vorm van wisselvalligheid is moei
lijk te verwerken door een systeem dat rust op een 
hoge mate van stabiliteit. Iemand die verschillende 
keren per jaar aanklopt voor steun is een ongewenst 
element dat de administratie belast, evenals degene 
die er niet in slaagt spoorloos uit het systeem te ver
dwijnen. Zo is het voor een bijstandsontvanger 
uitermate onverstandig om kortdurend of deeltijd
werk te doen, aangezien het in het slechtste geval 
meer kost dan oplevert. 29 Mensen die zich des
ondanks werkend handhaven worden ook steeds 
lastiger. Het bijhouden van aile inkomsten en wis
selingen is vaak een ingewikkelde en soms onuit-

24. Hans-Peter Blossfeld 199 2. 'Birth 
cohorts and their opportunities in the 
Federal Republic of Germany'. Pp. 97-
138 in: H.A. Becker (Ed), Dynamics if 
Cohort and Generations Research. 
Amsterdam: Thesis Publishers. Michael 
Tahlin '993· 'Class inequality and post
industrial employment in Sweden', 

London: Sage. Jonathan Gershuny 
1993. Post-industrial career structures 

in Britain. Pp. 136- 170 in Esping
Andersen. 

28. Hilda Verwey-Jonker gebruiktde 
term 'huppelbaantjes' voor het werk 
van vrouwen die weliswaar betaald wer· 
ken, maar niet economisch zelfstandig 
zijn. • 

Pp. So-1 o8 in: G0sta Esping-Andersen 
(Ed), Changing Classes. Strat!flcation and 
Mobility in Post-industrial Societies. 

25. Zie ook Geert de Vries 1993 . Het 
pedagogisch regiem. Amsterdam: 
Meulenhoff. 
26. Gershuny 1993, a.w. 
2 7. Jeroen Berkien 199 2. Dynamiek op de 
arbeiclsmarkt. Den Haag: Nederlands 
lnterdisciplinair Demografisch Instituut. 

2 9. Bijvoorbeeld door kosten van 
kinderopvang, tekort aan tijd om goed
koop boodschappen te doen of wegval
len van inkomensafhankelijke voorde
len. 
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voerbare zaak. En het innen van premies bij de 
werkgever is een hele toer naarmate de juridische 
creativiteit in flexibele arbeidsrelaties groeit.Zo 
ook zal de uitvoering van sociale voorzieningen 
ernstige problemen ondervinden. We hebben 
reeds voorvertoningen meegemaakt met de bij
stand. Het identificeren van huishoudensvormen 
wordt technisch en ethisch steeds moeilijker. De 
vraag is steeds meer of het zin heeft, als de partner 
kort na zijn ontdekking toch verdwijnt, of als de 
betrokken persoon zijn of haar leefsituatie nauwe
lijks kan definieren. Er moeten grote bedragen zijn 
gemoeid met het verwerken en controleren van al 
die veelvormigheid, op aile niveaus van het sys
teem. Die kosten zijn nu n_og onzichtbaar in de 
bureaucratische machinerie die, zoals bekend, 
astronomische geldsommen aan het zicht kan ont
trekken. 

Fundamentele problemen? 
Meer specifieke gevolgen wil ik beredeneren voor 
werkloosheidsuitkeringen en bijstand, als prototy
pen van werknemersverzekeringen en sociale voor
zieningen. Drie ideaaltypische situaties zijn denk
baar: 1 • er zijn nieuwe, identificeerbare en meer of 
minder beperkte, probleemcategorieen ontstaan in 
een overigens stabiele ordening van gezins- en 
arbeidslevens; 2 . de ordening in arbeid en gezin zelf 
is zodanig instabiel geworden dat probleemcatego
rieen niet goed zijn te identificeren en de omvang 
van problemen zich aan de waarneming vanuit het 
stelsel onttrekt; 3. aile verandering ten spijt zijn het 
nog steeds dezelfde categorieen die een beroep 
doen op bijstand of werkloosheidsregelingen, al kan 
de omvang van die groeperingen danig fluctueren. 
Aileen in het tweede geval hebben we te maken 
met een fundamenteel probleem, omdat er niet 
adequaat op de werkelijke problemen en behoeften 
kan worden ingegaan. Er moet dan gezocht worden 
naar beter passende voorzieningen. In de andere 
gevallen kan het huidige systeem, met enige aanpas
sing en/ of volumebeheersing, nog lange tijd mee. 

De eerste situatie is in het geZ111sleven te zien in 
de opkomst van eenoudergezinnen en, volgens 
sommigen, ook in de fase van verlengde jeugd. Hier 
ontstaat echter meteen onzekerheid, omdat niet 
duidelijk is of het wisselvallige woon- en relatiege
drag van jongeren duidt op een 'nieuwe' levensfase 
of op een geheel nieuw levenslooptraject. In het 
laatste geval kan ook de tweede situatie van kracht 
zijn. Dan hebben we te maken met de voorboden 

van een nog onbekende ordening, die om een ander 
type sociale zekerheid vraagt. Hetzelfde geldt voor 
vee! (gescheiden) alleenstaanden, achter wier bur
gerlijke staat een scala aan leefvormen schuilgaat. 
Mogelijk hebben we hier vooral te maken met een 
praktisch vraagstuk van identificatie. Leeftijd en 
leefvorm zijn niet meer vanzelfsprekend verbonden 
met elkaar en met de behoeften die iemand heeft 
aan sociale voorzieningen. Bovendien is de leef
vorm vaak moeilijk te bepalen. Identificatiepro
blemen worden gedeeltelijk opgevangen door het 
individualiseren van uitkeringen. Door mensen 
vervolgens zelf te Iaten aantonen dat zij recht heb
ben op bovenindividuele bijstand komt het pro
bleem van moeilijk classificeerbare huishoudens op 
een plaats waar het makkelijker valt te verhelpen. 
Als uitzonderingen echter steeds meer tot de regel 
gaan behoren is de ordening zelf in het geding. 

Dit onderscheid is van belang, omdat met name 
de bijstand sterk door de bestaande orde wordt 
gelegitimeerd. Vooral bij alleenstaande ouders kan 
die legitimatie onder druk komen te staan: wanneer 
is een bepaalde leefvorm in een overigens plurifor
me levensloop nog te beschouwen als een uitzon
derlijke (nood-)situatie die zelfs de arbeidsplicht 
overstijgt? Minder academisch gesteld hangt deze 
vraag hoven de hoofden van alleenstaande moeders 
met bijstand in de Verenigde Staten, waar een 
Democratische president suggereerde dat de ge
meenschap niet vanzelfsprekend hoeft te betalen 
voor andermans vrije keuzen, zelfs als die keuzen 
tot armoede leiden. Wie die redenering niet wil 
volgen moet met andere argumenten komen om te 
verdedigen dat een overheid die af wil van een kost
winnersmodel het kerngezin blijft subsidieren door 
als een stiefvader de verlaten echtgenote van brood 
te voorzien. Mogelijk moet de legitimatie gezocht 
worden bij het kind. Net als kinderopvang geeft bij
stand (of extra kinderbijslag) voor kinderen van 
minvermogende ouders uitdrukking aan het collec
tieve belang in de volgende generatie, terwijl de 
pluriformiteit in leefvormen gehandhaafd kan blij
ven. De arbeidsmarktpositie van de alleenstaande 
ouders kan vervolgens ter discussie worden gesteld 
met die van anderen die eveneens gehinderd zijn in 
hun mogelijkheden tot arbeidsparticipatie, omdat 
zij niet kunnen werken of omdat er geen vraag naar 
hen is. Bijstand blijft dan een algemene, individuele 
basisvoorziening. 

Wanneer weer aan vasthouden dat alleenstaand 
ouderschap een zijtak is van de nog even stevige 
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boom die de standaardlevensloop is, dus blijven uit
gaan van de eerste situatie, dan hebben we vooral te 
maken met een beheersingsprobleem: een substan
tiele minderheid van de Nederlandse huishoudens 
wordt geleid door alleenstaande vrouwen en/ of 
moeders die langdurig op bijstand zijn aangewezen. 
Het is niet aannemelijk dat het beroep op bijstand 
vanuit deze groepering zal afnemen.3° Bij nieuwe 
generaties rnigranten, waar de vrouwen mondiger 
zijn, is eerder een toename van alleenstaand ouder
schap te verwachten. Die toename wordt waar
schijnlijk zelfs gestimuleerd door de mogelijkheid 
om los van de partner een inkomen uit de bijstand 
te krijgen. De vraag dringt zich vervolgens op ofbij
stand dan niet gaat fungeren als een basisinkomen 
voor alleenstaande ouders. Aldus is opnieuw de 
legitimiteit in het geding. 

In de arbeidsloopbaan onderscheidde ik een scho
lingstraject en een huppelparcours. Als we het 
scholingstraject volgen is gedeeltelijk sprake van 
nieuwe categorieen in een stabiele ordening, dus de 
eerste situatie. Hier zijn identificeerbare risico's, 
die fluctueren met de kwaliteit van onze economie. 
Scholing is daarin cruciaal. In zekere zin hebben 
opleidingen en cursussen de rol die vroeger werd 
vervuld door afkomst en oudejongens-connecties: 
ze geven toegang tot bepaalde beroepen en bieden, 
rnits juist benut, garantie op een succesvolle loop
baan. Hoe minder toegankelijk het hoger onderwijs 
wordt, des te exclusiever zijn die kansen. Daarom 
zal het belang van (markt)gerichte bij- of omscho
ling eerder toe- dan afnemen. De inzet van de over
heid kan op dit punt worden vergroot, om te zor
gen dat de kansen op (goed) werk niet opstapelen 
bij een kleine groep mensen die jong genoeg de juis
te diploma's behaalden. Voortdurende bemoeienis 
met de beroeps- en bedrijfseducatie voor volwasse
nen biedt ook zicht op de vraag naar arbeid. Dit 
helpt weer bij de inrichting van algemene (be
roeps )opleidingen. Een mogelijkheid is het stimule
ren van werkgevers om scholing te bieden aan 
werknemers met een zwakke arbeidsmarktpositie. 
Zij worden nu vaak overgeslagen als er cursussen 
worden uitgedeeld, terwijl ze nog niet zwak genoeg 

30. Ali de Regt I 994. Geld en aezin. Over 
.financit1e en emotionele relaties tussen 
aezinsleden. Meppel/ Amsterdam: Boom. 
Evert van Imhoff, Nico Keilman en 
Suzanne Wolf 1990. Huishoudens en uitke
rinaen in de 2 I e eeuw. Den Haag: 

zijn voor arbeidsbureau of Sociale Dienst. Hierdoor 
nemen de kansen op nieuw, beter en/ of stabieler 
werk voor deze groeperingen toe. Het ondervangt 
niet de frictiewerkloosheid, die op een meer flexi
bele arbeidsmarkt ongetwijfeld toeneemt. Als was 
het een post-industriele variant van de seizoensar
beid Ievert het tijdelijk werk aldus een nieuwe, 
maar op zichzelf hanteerbare categorie werklozen 
op. De vraag is aileen of werkgevers geen oneven
redig voordeel hebben van de situatie. Vooral in 
sectoren waar de vraag naar arbeid sterk fluctueert 
kan de werkgever door handig gebruik van tijdelij
ke contracten zijn leegloopkosten op de collectieve 
rekening schrijven. 3 1 Maar juist tijdelijk werk biedt 
in- en doorstroommogelijkheden voor mensen die 
anders wellicht in de marge van de arbeidsmarkt 
blijven. Werkgevers durven ook meer risico te 
nemen met tijdelijke krachten. Dit is van belang 
voor groeperingen die doorgaans weinig hartelijk 
worden ontvangen, zoals migranten, herintreed
sters, oudere werknemers, langdurig werklozen 
en/ of gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Eerder dan 
het tijdelijk werk aan banden te leggen zou daarom 
gezocht moeten worden naar een manier om het in 
te zetten ten gunste van de werkgelegenheid. Dit 
kan bijvoorbeeld door externe en interne flexibi
liteit aan elkaar te koppelen en tegenover tijdelijke 
contracten een bepaalde mate van interne functie
wisseling te vragen, zodat ten minste sommigen 
verzekerd blijven van werk. De ontwikkeling van 
detachering binnen de uitzendbranche biedt ook 
goede perspectieven. Arbeidskrachten worden 
(relatief) vast aangesteld bij uitzendbureaus, die hen 
flexibel inzetten bij andere organisaties. 

Bij jongeren zijn problemen vooral te verwach
ten in het huppelparcours. Zolang verlengde scho
ling zorgt dat de arbeidsmarkt goed functioneert 
voor schoolverlaters zullen bijstand en werkloos
heidsregelingen geen of zelfs gunstige gevolgen 
ondervinden. Anders is dat wanneer jongeren na 
hun opleiding(en) niet snel genoeg werk vinden dat 
perspectieven biedt. Juist in deze levensfase wor
den de kansen verdeeld: sommigen gaan - in wisse
lende leefvormen en al dan niet bijverdienend -
met studiefinanciering richting scholingstraject, 

Nederlands Interdisciplinair Demogra 
fisch Instituut . 
3 1. B.M.S. van Praag en J .A. Ka.nps, 
In de intemationale competitie legt de 
N ederlandse werknemer het af; 
NRC Handelsblad, 25 april 1995, P·9· 
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anderen houden zich enkele jaren onduidelijk op bij 
het huppelparcours. Voor tijdelijke of gedeeltelijke 
aanvulling op hun inkomsten wenden zij zich vaak 
tot de bijstand of, als zij kunnen, de werkloosheids
regelingen. Een deel van hen blijft waar zij begon
nen. Zij zijn de voorlopers in een nieuw levens
looptraject op de arbeidsmarkt. Dit traject ver
toont veel trekken van een ordeloze orde die zich 
aan de collectieve zorg onttrekt: hier handhaven 
mensen zich op ondoorzichtige wijze met behulp 
van uitkeringen, kleine baantjes en tal van informe
le voorzieningen, vaak in onduidelijk gezinsver
band. Bezien vanuit het scholingstraject hebben we 
mogelijk te maken met een sociale onderklasse die 
is uitgesloten van opwaartsemobiliteit. Gesteld dat 
deze onderklasse inderdaad valt te identificeren, 
bijvoorbeeld op basis van scholingskenmerken, dan 
zou de eerste situatie van kracht zijn. Het is dan 
echter een zeer moeilijk hanteerbare categorie . 

Nieuw ten opzichte van de traditionele marge 
van de arbeidsmarkt is daarbij dat het gaat om een 
volwaardige beroepsgroep die meegroeit met de 
economie.P Oat wil zeggen dat een moeilijk te 
bepalen segment van de beroepsbevolking structu
reel afhankelijk is van collectieve voorzieningen. 
Het principiele onderscheid tussen bijstand en 
werkloosheidsregelingen is voor deze groep feite
lijk nihil. Het hangt af van arbeidsmarktfactoren 
(contractduur, werkloosheidsduur) in welke rege
ling iemand valt. Van tijdelijke overbrugging is nau
welijks sprake wanneer de afhankelijkheid van uit
keringen het karakter van een leefpatroon krijgt. 

In dit nieuwe levenslooptraject kunnen twee 
soorten problemen ontstaan. Ten eerste wordt de 
uitkering een soort basisinkomen. Net als bij 
alleenstaande ouders is de vraag of de uitkeringen 
hiervoor zijn bedoeld Met name de bijstand is in 
zijn huidige werking niet geschikt voor het onder
steunen van mensen op de arbeidsmarkt, omdat het 
laag betaald werken afremt. Afdracht van (bij-)ver
diensten leidt er toe dat men de overstap van bij
stand naar arbeidsinkomen alleen maakt als het 
nieuwe inkomen aanmerkelijk ooven bijstandsni
veau ligt. Oat is juist in het huppelparcours zelden 
het geval. Vergroten van het verschil door verlagen 
van de bijstandsuitkering vergroot de armoede zon
der dat het een oplossing biedt voor dit principiele 
vraagstuk. Oat ligt namelijk in de overgang van het 
ene systeem, sociale zekerheid, naar het andere, 
betaalde arbeid. Vergroten van de mogelijkheden 

van bijstandsontvangers op de arbeidsmarkt biedt 
daarom een beter en voor de bijstandsontvanger 
eervoller uitweg. Diverse varianten van werk met 
behoud van uitkering worden al uitgeprobeerd. 
Voor mensen met vaak wisselende werkkring kan 
daarbij op basis van gemiddelden jaarlijks of half
jaarlijks een overbruggingsbedrag worden vastge
steld, dat na afloop van de periode wordt afgere
kend en eventueel bijgesteld. Deze werkwijze is 
onder meer bekend van de energiebedrijven en de 
huursubsidies. Stimuleren van werkgelegenheid en 
van arbeidsparticipatie kan ook op andere manie
ren, zoals recente initiatieven in het creeren van 
arbeidsplaatsen en stimuleren van participatie Iaten 
zien. In de Verenigde Staten experimenteert men 
inmiddels met het steunen van bijstandsmoeders op 
de arbeidsmarkt: in ruil voor twee jaar gratis kin
deropvang en andere vormen van intensieve steun 
worden de vrouwen gedwongen een arbeidsinko
men te verwerven. Waar voldoende werk is of 
wordt gecreeerd is zo'n stevige aanpak wellicht 
precies het extra zetje dat nodig was. Waar onvol
doende werkgelegenheid is hebben we te maken 
met een eigentijdse foltertechniek. 

Het verzekerinssprincipe 
Een evenredige verdeling van kansen op werk is 
ook van belang in verband met het tweede pro
bleem: jongeren die hun loopbaan beginnen in het 
huppelparcours hebben een vergrote kans op lang
durige werkloosheid, doordat ze te weinig werker
varing opdoen om hun carriere in stabielere banen 
te leiden. Werkloosheid zal dus niet meer iedereen 
gelijkelijk treffen, zoals is verondersteld in de stan
daardlevensloop (behoudens verschillen naar 
bedrijfstak en/ of sociale klasse), maar cumuleert 
over de tijd. Hierdoor verliezen werkloosheidsre
gelingen een belangrijke basis. Een werknemers
verzekering is, als alle verzekeringen, immers geba
seerd op een evenredige verdeling van risico's. 
Anders raakt de verhouding tussen premies en uit
keringen uit balans. Ook buiten het huppelparcours 
staat het verzekeringsprincipe onder druk. Steeds 
minder mensen werken de volle periode waar 
werknemersverzekeringen op zijn gebaseerd. 
Naarmate de premies stijgen zal het rechtvaardig
heidsgevoel van degenen die ze betalen scherper 
worden afgebakend. Het is niet denkbeeldig dat de 
segmentering van lasten, die zich nu ontwikkelt ten 
aanzien van ziekteverzuim en arbeidsongeschikt-

3 2. Zie ook Esping-Andersen, a.w. 
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heid, vervolgens overslaat op werkloosheidsrege
lingen. In arbeidsmarktsectoren met vee! tijdelijk 
en deeltijdwerk, zoals dienstverlening en horeca, 
zouden de werkloosheidspremies dan hoger wor
den ten gunste van de premies in meer stabiele 
sectoren. Dit verhoogt echter de loonkosten in 
sectoren waar de werkgelegenheid juist zeer sterk 
afhangt van die kosten. Uniforme premies zijn 
d;rarom per saldo gunstiger voor de collectieve las
ten, doordat meer mensen er aan kunnen bijdra
gen. Dan client tegelijk wei te voorkomen dat 
werkloosheid bij bepaalde groepen cumuleert: 
voortdurende circulatie van werkgelegenheid is 
minimaal noodzakelijk om het verzekeringsprinci
pe te handhaven. 

Naar een pluriforme sociale zekerheid? 
Onder de noemer van individualisering gaan ingrij 
pende demografische en economische processen 
van toenemende pluriformiteit schuil. Ik heb in het 
voorafgaande getracht na te gaan of en hoe die pro
cessen doorwerken in de werking van bijstand en 
werkloosheidsregelingen. Een geruststellende con
clusie kan luiden dat de gevolgen beperkt zijn, 
althans in hun aard. Naast volumebeheersing zal de 
voornaamste verandering in de sociale zekerheid 
zijn om creatief in te spelen op de veelvormigheid 
die voor de verschillende loketten verschijnt. 

Toch treden er een paar verontrustende moei
lijkheden op in het systeem. Die moeilijkheden ont
staan doordat enkele nieuwe gebruikersgroepen en 
vraagtypen zich aandienen. Met name alleenstaande 
ouders, mogelijk ook andere (gescheiden) alleen
staanden, en mensen in het huppelparcours zijn 
nieuw, doordat hun vraag om financiele steun voor
waardelijk en niet aanvullend is als we hun 
(arbeids)inkomen in levensloopperspectief zien. 
Oat maakt een bijstands- of werkloosheidsuitkering 
tot een basisinkomen, zonder dat daar een politieke 
keu~ voor is gemaakt. Bovendien is dit pseudo-basis
inkomen niet voor iedereen beschikbaar en is het 
duur, door de vele overbodige con troles van 
degenen die het ontvangen. Het verstoort een 
wankel evenwicht dat nu bestaat tussen enerzijds 
sociale zekerheid die financieel en moreel rust op 
levenslang voltijdwerk voor kostwinners en ander
zijds de noodzaak om te erkennen dat die situatie 
niet meer, en zeker niet vanzelf, haalbaar is 
wanneer werkgelegenheid niet meer vanzelf 
meegroeit met de economie. 

Dit is het duidelijkst in het huppelparcours. Hier 

komt de vraag voort uit onvoorspelbaarheid en wis
selvalligheid. Die vraag kent vaak lange en gecom
pliceerde uitkeringstrajecten, doordat men werk
loos blijft of doordat de behoefte aan tijdelijke over
bruggingen permanent is. Daarbij ontstaat het risi
co van een onderklasse waarbinnen het steeds 
moeilijker wordt om de juiste mensen op de juiste 
marrier te helpen, terwijl een bijstandsuitkering 
zonder gelijktijdige stimulering van arbeidspartici
patie er zelfs toe kan leiden dat men permanent 
werkloos raakt. Zo'n 'neveneffect' is zeer onder
mijnend voor een systeem dat beoogt sociale gelijk
heid te bevorderen. Als we met Esping-Andersen 
en de zijnen aannemen dat de huppelbaantjes waar 
men in deze klasse doorgaans op is aangewezen een 
belangrijke bron van (nieuwe) werkgelegenheid 
zijn, dan moeten we accepteren dat tijdelijke en 
gedeeltelijke werkloosheid structured worden. 
Een onderklasse is in die zin niet te vermijden. Wei 
is het mogelijk om die onderklasse in beweging te 
houden, dat wil zeggen te voorkomen dat het de 
bestemming van enkelen wordt om de onzekerheid 
van allen te dragen. Oat kan door belemmeringen 
voor lager betaald werk zo vee! mogelijk weg te 
nemen, zonder dat de mensen die geen werk heb
ben daar voor moeten betalen. Naast het bestrijden 
moet ook het verdelen van werkloosheid een 
beleidsdoel worden. 

De problematische consequenties voor de socia
le zekerheid lijken zich aldus te concentreren bij 
twee nieuwe categorieen: alleenstaande ouders 
voor wat betreft het functioneren van de bijstand en 
mensen in het huppelparcours voor wat betreft het 
functioneren van bijstand en werkloosheidsregelin
gen. Hoewel het gaat om twee verschillende pro
cessen van pluriformering, brengt hun combinatie 
ecn derde vraagstuk aan het Iicht. Het onderscheid 
tussen sociale voorzieningen en collectieve verze
keringen wordt bij beide groeperingen namelijk 
onhoudbaar. Ten eerste is het onderscheid er feite
lijk niet meer, aangenomen dat we te maken heb
ben met een basisinkomen dat op min of meer toe
vallige gronden uit de ene of de andere bron komt. 
Ten tweede versterkt juist het verschil tussen ver
zekering en sociale voorziening de ongelijkheid tus
sen mensen in meer en minder stabiele loopbanen. 
Net als vrouwen vroegeT door hun marginale posi
tie op de arbeidsmarkt geen rechten opbouwden 
voor de meer comfortabele werknemersverzeke
ringen en daardoor tot in de sociale zekerheid hun 
achterstand handhaafden, zo dreigen alleenstaande 
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ouders en degenen in het huppelparcours ook (of 
nog steeds) hun achterstand te verdubbelen door
dat zij niet in staat zijn de rechten op te bouwen die 
het anderen mogelijk maakt om werkloosheid of 
(vervroegde) uittreding met genoegen in plaats van 
grote vrees tegemoet te zien. Deze verdubbeling 
wordt emstiger naarmate het verzekeringsprincipe 
meer verbreid en meer ge'individualiseerd raakt. 
Met name wanneer de gedachten uitgaan naar een 
ministelsel duiken individuele of (quasi-)collectieve 
verzekeringen op als een gunstig altematief. De 
vrijheid die gei:mpliceerd is in het zelf kunnen kie
zen e~ opbouwen van zekerheden rust echter op de 
rnisvatting dat kansen op werk gelijk verdeeld zijn 
in alle levenslopen. We zagt;n dat dit niet het geval 
is, omdat de kans op werkloosheid curnuleert bij 
degenen die zich te lang buiten de arbeidsmarkt 
ophouden . Paradoxaal genoeg leidt grotere pluri
formiteit in levenslopen er dus toe dat de tijd 
belangrijker wordt bij de verdeling van kansen. In 
tegenstelling tot de algemene opvatting is de tijd 
niet genadig. De kaarten worden later geschud dan 
ooit, maar nog steeds vroeger dan men zelfbeseft. 

Een algemeen basisinkomen, gedeeltelijk of vol
ledig, lijkt een oplossing doordat het alle ruimte 
biedt aan deeltijdwerk of (ander) laag betaald werk. 
Het risico van een onderklasse van mensen die niet 
of nauwelijks een arbeidsinkomen hebben en die 
daardoor uitgesloten zijn van gunstiger sociale 
regelingen blijft ook dan bestaan, tenzij het basisin
komen vergezeld gaat van een volksverzekering 
tegen inkomensderving. Aangenomen dat zo'n 
totalitair systeem niet op het verlanglijstje staat ligt 
een oplossing eerder op de arbeidsmarkt. De in
strumenten die bedoeld zijn voor sociale gelijkheid 

dreigen in hun tegendeel te verkeren nu de arbeids
markt kansen op werk anders verdeelt dan vroeger, 
terwijl de sociale zekerheidsregelingen nog steeds 
zijn gebaseerd op voiledige arbeidsparticipatie (van 
kostwinners). W anneer we het verband tussen 
arbeid en inkomen willen handhaven - en daar is 
veel voor te zeggen zolang er nog werk te doen is -
dan hangt sociale ongelijkheid ook af van de kansen 
op werk. Een eerlijke verdeling van werk is de 
meest toegankelijke weg naar een eerlijke verdeling 
van welvaart. Sociale zekerheid betekent dan niet 
aileen dat een periode van behoeftigheid of inko
mensderving wordt overbrugd, maar ook dat zulke 
periodes in een mensenleven beperkt blijven naar 
hun aantal en duur. Naast financiele hulp vergt dat 
stimuleren van werkgelegenheid en arbeidspartici
patie van mannen en vrouwen in alle leeftijden. Het 
huishoudloon is er nooit gekomen na de eerste 
breuk in de standaardlevensloop. Een actief ar
beidsmarktbeleid doet echter meer: hoewel scho
ling cruciaal blijft zal vooral de laaggeschoolde 
dienstverlening sterk groeien. Daardoor wordt 
reproduktieve arbeid niet aileen direct betaald, 
maar ook losgemaakt van de gezinssituatie. Er is 
geen echtgenote meer nodig voor een warme maal
tijd of een schoon huis. En bij een goed circuleren
de werkgelegenheid kan een vrouw nog eens wat 
anders doen voor haar brood dan manlief zijn sok
ken stoppen. Aileen als iedereen gelijkelijk deel
neemt aan het arbeidsproces, of althans een evenre
dige bijdrage kan leveren, is een systeem te handha
ven dat streeft naar een evenredige inkomensverde
ling. Mogelijk krijgt dan ook iedereen een kans om 
voor zichzelf te zorgen. 




