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B n t w i k k e l i n g e n a l s ontgroening e n vergrijzing, individualisering e n v r o u w e n tmancipetie bepalen i n belangrijke
mate h e t toekomstperspectief van
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die zich voordoen, straks i n de toekomst nog Elke twee jam worden vanuit het Sociaal $en
tiid h & k n om de ook den nog hsogst nood- Cultureel Planbureau mensen vragen 8oor@.,
rakelijke dagelijkse infmrnele zora op ztch te
nemen? Dene vraag teat ztch niet beantwoorden, els we niet een beeld hethen van een
aantal ven die maatschappelijke ontwikkelingen. Mijn lezing zal er vooaal uit bestaan dgze
kant ts schetwn en zs te bezien op hun gevolgen voor het dagelijks leven mraks en voor de
plaats die de zorg daarin zal innemen. Om
welke ontwikkelingen gaat het? In de eerste
plaats zijn dat ontwikkelingen die in algemene zin aIs indtvidwlises~ngsprocessen
kunnen worden aangeduid. Met die toenemende lndividvalisering zijn andere zaken
verweven: demografische ontwikkeltngen,
ontwikkelingen In leefvorrnen, ontwikkelingen i n de wijze waarop vrsuwsn en mannen
met elkear swiglaan, emprncipatreprocessen
van vrouwen die zich onder meer uiten tn hun
toenemende scholing en arbeidsmarktdeelname. Ik ga op deze zaken kort in.
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Processen v a n individualisering
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nwman en waalrden minder dan vroeger
leven van mensen rsguleren. Dit betekent
dat de indrviduele v r ~ j h e dtoeneemt en dat
indewdusle vwschillen een ruimere kens krijgen om ztch te manifesteren. Dit proces leidt
er op zijn b u n weer toe, dat de ontwikkeling
v m de individuele persoonlijkheid i n toenemende mate belangr~jkwordt gevonden.
Dit indivrdwaliserrngsproces gaat i n Nederland gepaard met een proces van wat 1 0 dul'turele rnodernisering zou kunnen~noemen:*

.

em& tot 35%
de ~ W h t l i j s t
41gaan maken
rtngenaemde
rnge b e h d e
jeld zou f 4.6
ek vold~ende
~dekosten i~gmame in een
het bestaarxte
g worden genek u i t g e w r d
gen deze parI n toepassing
P Nederlandse

m d zielh mee, een proces dat er toe letdt

Westerse samenlevingen kenmerken zich
door een toenemende nadruk OD het individu
en diem ontplooiing, wensen en behoeften
Deze ontwikkeling is zeker niet alleen van de
laatste tijd, klassieke sociologen,schreven er
al over in de voriqei~ebw.Zddi%W~FkheYm%
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Eerst wat algemene feiten. De gemiddelde
hu~shoudgrootteneemt af. In 1960 woonden
we nog gemiddeld met 3,5 mensen in Ben
huis. In 2000 zljn dat er 2.4 geworden. Het
wordt in zekere zin stiller om ons heen. Een
dergehjke eenvoudige constaterlng vormt het
resultaat van allerlei ingewikkelde processen
Er wonen nu mlnder 'anderen' In aezinnen
dan vroeger, zoals inwonende famllie- of personeelsleden. Dit proces zal doorgaan.

(1) fpbruarl 1989
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Daarnaast worden er, zoals ~kal eerder heb
gezegd, beduidend rninder kinderen geboren.
Ook dit proces zal doorgaan, in die zin dat het
huidige geboortenweau waarschijnlijk voorlopig zal worden gecontinueerd. Bewuste kinderloosheid is een betrekkelijk nieuw sociaal
verschi~nsel. dat zich echter een steviae
plaats i;l de Nederlandse samenleving heift -,
"a"
weten te verwerven. Het Centraal Buireay i
voor de Statlstiekverwacht dat onseveer~33096J
van de vrouwen, die in de jaren z&entigg$n~-
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vow de k~nderen
apzichfcs nemen -voa

houdens van alleensaaanden zijn gien&ed
Hu~shoudensvan alleenstaanden zullgn in
aantal nog toenemen. In f 981 waren 'her csr
ruim e4n m~ljmn,moar ds groei van h 4 a m
tal alleenspaanden iss~ndsdef&mre~ldoorlog veeU sterker geweest, den de groel wan
de totale bevolkmg (Jansweyer, 1987).
Alleenstaanden zljn overlgens met atlwn de
vrolijke jonge vr~jgezellen,zoals sornrnige publlkaties ons willen doen geloven Voor een
kwart zljn ze longer dan 30 jam, maar w o r
40% bestaan ze uit de leeftqdsgroep van 65
jaar en ouder. Van het totaal aantal allemstaanden IS 40% weduwe of weduwnar. De
weduwes zljn hierbinnen verult In de mewderhetd.

her individu rlo @enhe&,kat [fUf%du QM dch
in diverse diffuse g r o e p s W n d e n url m-
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Deze vraag &emt wk o@ wartneer we bedenken dat devrouwen van araks, be~nvlrirexldoor
de geest van hun ttjd, meer en a n b r e eisen
Echtsche~d~ng
is, net als bewuste kinderlws- aan hun partners zullen stellen den nu.
IS een trebangrijke waarde die,
heid, een verschijnsel dat de laatste decennia Zelfontploo~~ng
sterk In omvang is toegenomen. Beide ver- naar ik hoop en verwacht, straks vow mew
schljnselen kunnen als u~tdrbkk~ngen
van vrouwen zal gelden dan alleen vsor een
worden kle~ne,jonge, stedelijke en g o d opgeleide
een toenemende indiv~dualiser~ng
e
geen
beschouwd. Voor de geboorte-generaties van ehte BIJzelfontplooi~nghoost ~ n d regel
1943 tot 1970 wordt de kans op echtschei- traditionele taakverdelmg meer; vrouwen de
ding op 35% geschat. Dit betekent voor de verzorgende arbeid In huis, mannen de kostnabije toekomst, dat Ben op de drie huwelij- verd~enendearbeid buitenshu~s.lkben er met
ken de kans loopt om te worden ontbonden zeker van of de jonge mannen van n u volemancipe(Langeveld, 1985). Nederland blijft daarb~j doende worden toegerust om d ~ e
naar verwachting lets achter bij de echtschei- rende schare vrouwen te kunnen volgen. Verdingsc~jfersdielanden aIsZweden, Denemar- ontrustend vmd ~kbijvoorbeeld de gegevens
ken, Engeland en de Verenigde Staten nu al over het aandeel in huishoudehjke taken van
laten zien. Het echtscheidingspercentage ligt jongens in vergehjklng met meisjes Ook In
1985 IS drt beeld nog traditioneel: niet alleen
daar rond de 40% (Langeveld, 1985).
Behalve de huishoudens van gescheidenen, veel minder jongens dan meisjes nemen deel
taken als stofzuigen, tafel
nemen die van de BBn-oudergez~nnenook aan hu~shoudel~jke
nog toe, al is het niet zo gemakkelijk om de dekken, afwassen en verzorgen van hulsdieomvang van die toename te ramen. Wat wBI ren. Ook de tijd die jongens hieraan besteden
duidelijk is, IS dat de meeste 'echte' Ben-ou- is minder dan die van meisjes (SCP, 1988).
volwassen gewordergezinnen, dus gezinnen met BBn ouder, Het zal voor de ~nm~ddels
zonder vaste partner en met jonge kinderen, den vrouwen In de toekomst met altijd meedoor echtscheiding ontstaan. In de meeste vallen om Run partners d8t te laten doen, wat
gevallen bestaan deze Ben-oudergezmnenuit deze In hun jeugd nog maar in betrekkel~jke
mate hebben geleerd. In ieder geval zal dat
moeders met jonge kinderen.
<.
een stevige vastberadenheid vragen van de
MWder mGnsen in Ben huis, mlnder kinderen kant ;an de vrouwen zelf. Die vastberadenpEwe2irlWeer mensen die bewust beslu~ten held heeft vooral kans van slagen, wanneer
de machtsbases In de relat~emin of meer gelijk zrjn. En gelljke machtbases veronderstellen op hun beurt in hoge mate een gelijke
economische ~nbreng.Opleidingsniveau en
arbeidsmarktdeelname zijn daarb~jbelangriike zaken.
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vodrziet men een meerderheid van vrouwen
[L5%) i n de ultstroom van de MAVO en de
HAVO Bij het LBO zullen vrouwen een mmderha~dvorrnen
(35%),bij het MBO wordt een
ultstraompercentage bij vrouwen van rond tie
43 verwacht. b ~het
j HBO en WO van rond de
67
...
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tot zo'n maxlu u i w t week Het l ~ j ker
t op daat een
arbe~dspatroonvan vrouwen de bezorgverdettng leg~tmeert Vrouwen
toch bu~tenshu~s
en voldoen daarmee
an een norm die in opmars'is. Tegelijkertijd
an ter gerwststelling van velen - thuis de
situatie blijven zoals die is. Cijfers over de
deelnamevan mannen aan de huishoudelijke
arbeid bevestigen dit. Hoewel veel mensen in
woorden vinden dat huishoudelijke taken gelijkelijk tussen mannen en vrouwen moeten
worden verdeeld, is de praktijk van alledag
hiermee niet i n overeenstemming. Wel is er
de laatste jaren sprake van een lichte groei
naar elkaar toe van de uren die mannen en
vrouwen aan het huishouden besteden. Toch
blijft een verschil van 17 wekelijkse huishoudelijke uren van werkende vrouwen in vergelijking met acht huishoudelijke uren van werkende mannen groot. Blj werkenden met
kinderen onder de 15 jaar nemen deze verschillen toe werkende vrouwen zijn dan rond
25 uur per week in het huishouden bezig,
werkende mannen negen (SCP, 1988)

-

Voor de toekomst moeten we op minder beschrkbaarheid van vrouwen voor de huishoudehjke arbe~drekenen. Dit komt omdat de
jonge vrouwen van nu meer opleidingen volgen dan hun moeders hebben gedaan en omdat ze mede op die gronden later In een ruimere mate aan het beroepsleven zullen
deelnemen Eerst een kort woord over die opleidingen. Vrouwen zljn hierin hun achterstand op mannen aan het ~nhalen.Dit proces
zal aan het emde van de eeuw nog niet helemaal z ~ j nvoltoo~d.Prognoses van het Centraal Plan Bureau (1986) laten bijvoorbeeld
zien, dat er b ~21
j -jarigen ook in 2000 nog van
een verschil in deelnemingsgraad aan het
dagonderwijs sprake zal zijn. Van vrouwen
wordt voor dat jaar een participatiegraad van
ongeveer 21%, van mannen van ongeveer
29% verwacht. Tegen het emde van de eeuw

Veel grotere verschlllen zullen de rlchtingenbeure laten zten, ookinde komende tijd Technleche r~chtingenzullen, naar verwachting
van het Centraal Plan Bureau, In overwegende mate door mannen bl~jvenbevolkt, verzorgende richtmgen door vrouwen. Weliswaar zal er sprake zrjn van een relatleve groei
van vrouwen en mannen in de technische en
verzorgende sector, maar In absolute c~jfers
brengen d ~ verschuivingen
e
vooralsnog geen
omwentelmg teweeg. Deze versch~llenbrengen met zich mee dat de toekomst~gearbeidsmarbtsltuatie van vrouwen niet zonder zorg
IS Het korte bestekvan deze lezing laatechter
met toe om daar verder op In te gaan
Een ruimere deelname op het punt van opleidingen zet aan tot een ruimeredeelname aan
hat beroepsleven. Deze stijging doet zich, zo,>',
als ik al zei, met name bij de gehuwde vrc@;j;
wen voor. Nu werkt ongeveer 30% van a l l e l , ,
gehuwde vrouwen buitenshuis, in 1990
wordt verwacht dat 40% dat zal doen, in 1995
44% en in het jaar 2000 47%. Nederland
voegt zich daarmee+langzaam in een Europees patroon. BehB!ife met een verruiming
van opleiding, heeft deze stijging ook te maken met de relatief ruime aanwezigheid van
deeltijdbanen - zij het voo~alop de lagere
niveaus - en met het feit dat de behoefte bii
vrouwen aan hermtreding toeneemt. ~ e e i
vrouwen zijn al op betrekkelijk jonge leeftijd
'klaar' met hun opvoedmgstaak. Een perspect~efvan twintig jaar zonder duidelijke taken ~svoorweinigenaantrekkelijk. Bovendien
neemt, door het groeiend aantal echtscheidingen, de noodzaakvan het werken buitenshuis toe. Daarmee is overigens niet gezegd
dat herintreedsters een kansriike cateaorie OD
de arbeidsmarkt vormen. VO& de ttekorni.
r
kan die status beter worden vermeden.

De zorg in de toekomst
De zorg in de toekomst lijkt niet zonder
Op basis van de individualiseringsproce
die ik beschreef. zullen mensen

met zonder problemen Dear kemt bij dat de
groep, d ~ In
e rulme mate opde mrg laran a*ren 1s aangewezen, groait. Qudwen ZUII~-PI
Flh
de toekomst naar v e r w a c h t ~ qlangmr zerfstandig blijven dan nu. Re voarw8adendaanrtoe z ~ j ngunstiger dan ze i n het verl&n wsen. Maar dar betekent matuurlijk n i d , dClt ze
het zonder de zorg van andarsn k u m e n stellen. De jonge generatle van nu krtjgt Ret druk
in de toekomst. Ftnanc~eel-economtschmoeten ze stevlg i n h u n schoenen staan willen re
het comfort waaraan ze gewend zljn kunnen
contlnueren. Tegehjkertljd moeten ze ook
kunnen zorgen voor zrchzelf en voor onderen
Als ik m ~ j dochters
n
en hun vrienden en vrlendmnen zo 'relaxed' en gernakkelijk met elkaar
en met de problemen van alledag zle omgaan.
Lilefaturrr
weet ~knlet of ze dat allemaal wet beseffen
Waarschijnhjk moeten ze het zelf ontdekken
De h u ~ d ~ jonge
ge
generatle lrjkt v~taa!en creatief genoeg om hun elgen oplosslngen te
oplerd~ngscat@gerte 1895-2W W w k c h u vmden voor de elsen d ~ ehet leven later aan
ment nr I?, 's-OrmnRa$t,
hen stelt.
Jz?nsmr/ec, R AA A , 1987 PrlwtE: ledwrmen.
pubheke gewlgen Wetenschappelllke R m d
De overheid tracht daarbij een beetje te helvoor het Reger~ng&eletd.'&ravenhaw.
pen, door de bevordering van economische Jong-Gtervek$ J de* 1984 Eenzaamherd Van L q hum Slaterus, Deventer
zelfstandigheid bij de jonge generatie na t e
streven. Het jaar 1990 krijgt in dit verband fflaassen-vanden Berg Jets, k , 1986 Vergrljzlng
van
de bewlklng toekornstbeeld Cah~ersBIOeen wat magische klank, hoewel.jk het gevoel
Wetenschappen en Maatschapplj 1 l(3)oktober
heb dat dat vooral in beleidskringen het geval
1986 p 33-39
is. De 18-jarigen zelf van 1990 lijken me nog Knulst, W,en L Schoonderwoerd, 1983 Waar blljft
niet bovenmatig onder de indruk. Maar toch:
de t1jd7Soclaal en Cultureel Planbureau, R~jseconomische zelfstandigheid voor de 1990w~jk
Invr~jheldSoclaal
generatie. Aan deze zelfstandigheid zitten Langeveld, H. M . 1985 B~nd~ng
en Cultureel Planbureau, R~jswljk
twee aspecten: een financieel en een verzorend aspect. Onder financiele onafhankelijk- Oudqk, C Vrouwenvan 2000 In NVR lnforeeks 1
Dernografische ontwtkkel~ngenpp 2-6
heid wordt verstaan: het kunnen bescli~kken
over voldoende eigen financ~elem~ddelenom SCP, 1986 Jongeren In de jaren tacht~gSoctaal e
Cultureel Planbureau, R~jsw~jk
als individu onafhankelijk van persoonl~jke,
emotionele banden en/of leefvormen i n het
c~aalen Cultureel Planbureau, R~jswljk
eigen onderhoud te kunnen voorzien Zorgplan Emanc~pat~e
19052,nrs 1-2
bz
zelfstand~gheidhoudt in: het voor zichzelf
Weeda, I,1982 ldeaalbeelden rond leefvorrnen$f+?
kunnen zorgen wat de eigen verzorging en de
Van
Loghem
Slaterus,
Deventer
3- ,
,
hu~shoudelijketaken betreft, en het gehjkelijk
*
.
verdelen van de zorg voor anderen (SCP;
..T4
%
g
1988).
.-I
Ik zei al dat vrouwen vooral het eerste en
mannen vooral het tweede zullen moeten leren. Ik heb de indruk dat het eerste beter gaat
dan het tweede, hoewel ook de financ~ele
zelfstandigheid van vrouwen qog lang geen
rea1iteit.i~voorlop~g.Aan be~dezaken zal steyig:poeten worden gewerkt de komende decennigt@pverwachtingen van jonge vrouwen
ga,ang al d q i d ~ l i j k ~ de
i n richting van een ge- lnleider
de-dde $,elcornst, althans wat de beroepsarProf dr. J van Doorne-Hutskes, bijzonder hooglebeid betrpjt;JJjt een ondefzoek onder 12.000 raar 'vrouwen In arbe~dsorgan~sat~es'aan
de Landscholierenyan 1 5 t o t 1 9 jaar (1984) blijkt dat bouwun~vers~te~t
Wagenmgen (benoemd door het
van de mR&jPstdj&q+m
kening hebben over Wagenmgenfonds) en verbonden aan de vakgroep
een toekops&g&ingmf
vr~end,85% IS voor emp~risch-theoret~sche
soclolog~evan de Rljksunleen r o l ~ & d ~ ! i ~ ~ ~ a,rna.n,enqrouw
arbij
bei- versite~tUtrecht
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