
Verzorgingsstaat 
 

Hoofdstuk 1 
 
Waarom hebben we een verzorgingsstaat nodig? 
Nederland is een verzorgingsstaat, overheid die zich bemoeit met de welvaart (voldoende 
middelen hebben voor hun behoeften) en welzijn (goede lichamelijke en geestelijke gezondheid) van 
inwoners. De solidariteitsgedachte (risico’s met elkaar delen) staat centraal. Omdat er bij jou 
ook iets kan gebeuren, bijv. je baan kwijtraken, is er sprake van een collectief belang. Er zijn 
ook  collectieve goederen (goederen van de overheid die iedereen heeft, ook als je niet betaald) 
bijv. dijken/leger. 
Functies van de verzorgingsstaat: 

● Verzorgen, de zorgverzekeraar betaald bijv. de huisarts/operatie/kraamzorg 
● Verzekeren, verzorgingsstaat regelt dat je verzekert bent tegen verlies van inkomen. Als 

je werkt betaal je sociale premies voor als je bijv. werkloos raakt. Ook betaal je belasting 
voor bijv. aow. Deze regelingen zijn het socialezekerheidsstelsel. 

● Verheffen, goed onderwijs voor iedereen en bijv. ook musea subsidiëren. 
● Verbinden, de verzorgingsstaat versterkt de sociale cohesie, door het 

socialezekerheidsstelsel (je betaalt voor elkaar) en overheidsbemoeienis (sociale 
ongelijkheid kleiner te maken).  

De grondwet verplicht de overheid om te streven naar sociale grondrechten door: 
● Voldoende werkgelegenheid - art. 19 
● Bestaanszekerheid en spreiding van welvaart - art. 20 
● Bewoonbaarheid van het land en de bescherming/verbetering van het milieu - art. 21 
● Volksgezondheid/voldoende woongelegenheid/maatschappelijke en culturele ontplooiing 

- art. 22 
● goed onderwijs - art. 23 

 
Nederland had ook iets anders kunnen zijn dan een verzorgingsstaat: 

● Planeconomie, communistische/socialistische denkbeelden gebaseerd op gelijkheid. De 
overheid beheert alles: grond/bedrijven/kapitaal. 

● Vrijemarkteconomie, vrijheid staat centraal. De overheid grijpt niet actief in de economie 
in. Lage belastingen, maar je moet zelf alles verzekeren. 

De verzorgingsstaat zit hier tussenin, toch zijn er verschillende verzorgingsstaten: 
● Sociaaldemocratische verzorgingsstaat (Scandinavische model), de rol van de overheid 

is het grootst bij het leveren van goederen/diensten. Er is een uitgebreid stelsel van 
sociale voorzieningen. Gelijkheid is het belangrijkste. Er is een flexibele arbeidsmarkt. De 
sociale zekerheid geeft hoge uitkeringen en lange verlofregelingen. Hierdoor is de 
collectieve lastendruk wel hoog. 

● Liberale verzorgingsstaat (angelsaksische model), rol van de overheid beperkt en van 
de markt groot. Sociale voorzieningen laag. Eigen verantwoordelijkheid/ 
vrijheid/particulier initiatief belangrijk. Flexibele arbeidsmarkt, gezondheidszorg/ 
onderwijs zelf regelen. Kleinere collectieve sector. Overheidsuitgaven zijn laag, dus lagere 
premie/belastingen. 

● Corporatische verzorgingsstaat, mengeling 2 bovenstaande. Vrije Markt ingeperkt, door 
goede collectieve sector/goede samenwerking overheid/vakbonden. Bescherming gezin 
belangrijk.  

 



Hoofdstuk 2 
 
Moet iedereen in een verzorgingsstaat recht hebben op dezelfde voorzieningen? 
Nederland was vroeger (~19e eeuw) een nachtwakerstaat (overheid die zich beperkt tot 
handhaven van orde/veiligheid). Er was een vrije markt economie. De overheid hielp wel door 
wegen/kanalen aan te leggen om zo handel makkelijker te maken. Arme/zieke werden geholpen 
door de kerk/rijke mensen. 
Het beginsel dat de overheid zorgplicht heeft voor mensen die zichzelf niet kunnen 
onderhouden is voor het eerst in 1854, de Armenwet. Daarna volgde nog meer sociale 
verzekeringen/arbeidsbeschermende wetgeving. Dit was het begin van collectieve regelingen. 
Vb. sociale wetten: kinderwetje van houten/ongevallenwet/werkloosheidsbesluit. 
Door de woningwet konden er veel arbeiderswoningen worden gebouwd.  
Dat de staat moest ingrijpen in de vrije markt kwam rond 1900 op: 

● Gelovige partijen wilden zwakkeren beschermen en waren bang een een revolutie van 
arbeiders 

● Socialisten wilden betere leefomstandigheden/rechtspositie voor arbeiders 
● Liberalen vonden dat de onveiligheid in arbeidersbuurten een bedreiging van de orde 

 
In de 20e eeuw veranderde de overheid langzaam naar meer taken. Er ontstond een behoefte 
aan collectieve goederen/diensten, bijv. scholen/wegen/riolering. Na de tweede wereldoorlog 
ontstond er een gemengde markteconomie, waarin de overheid kan ingrijpen bij bedrijven die 
bijv. prijsafspraken maken. De crisis van 1929 was ook belangrijk voor dat de overheid meer 
ging doen. Er was veel werkloosheid. Er kwamen lage uitkeringen en werkschaffingsprojecten. 
Dit was het begin van de toenemende interventie. En na de tweede wereldoorlog kwam er nog 
meer samenwerking. Na deze twee ervaringen hadden de partijen een dit-nooit-meer-gevoel. 
Vrijheid en gelijkheid was heel belangrijk. Sociale zekerheid werd een morele basis voor de 
naoorlogse politiek. De sociale verzekeringen werden voor elke burger van toepassing en niet 
alleen voor werkende. 
De regering sloot een coalitie (katholiek en sociaaldemocratisch) en voerde een loonpolitiek 
(regering bepaalde loonstijging, niet werkgevers) in. De sociaal democraten gingen akkoord, met 
voorwaarde dat de positie van werknemers beter zou worden met de nieuwe sociale 
wetgeving: werklozen wet/ziektewet. De katholieken wilden vakbonden bij de loonpolitiek: 
Stichting van arbeid/Sociaal economische raad. 
Door het gas gevonden in Groningen groeide de economie en dus de sociale zekerheid: 

● Aantal risico’s, collectieve regelingen voor iedereen, bijv. AOW/bijstand/WAO 
● Aantal gerechtigden, omdat uitkeringen ook voor niet-premiebetalers werd, groeide 

ook het aantal mensen die beroep op een uitkering deed 
● Aantal sectoren, door subsidies/collectieve voorzieningen/regelingen ging de overheid 

meer financiële hulp verlenen, bijv. schoolgeld/gezondheidszorg 
Enkele mijlpalen voor de uitbouw van de verzorgingsstaat: AOW, vaccinatie bij baby’s, 
bijstandswet, woningbouwverenigingen en het onderwijs. 
Wat vinden de politieke stromingen: 

● Liberaal: zien de verzorgingsstaat als een sociaal vangnet voor mensen in problemen. De 
groeiende lastendruk zien ze wel als belemmering voor de economische groei. 

● Sociaaldemocraten: accepteren de vrije markt, omdat er sociale wetten de nadelen 
terugdringen. Streven naar gelijkheid, zien we in voorzieningen voor zwakkeren 

● Christendemocraten, tevreden dat ‘midden’ een groot gebied op sociaal economisch 
inneemt. 

 



Hoofdstuk 3 
 
Welke bijdrage leveren de sociale partners aan de verzorgingsstaat? 
Waarom hebben vakbonden minder invloed gekregen? 
In het sociaal economisch deel van de verzorgingsstaat horen twee partijen: 

● De overheid 
● Sociale partners (vertegenwoordigers werknemers/werkgeversorganisaties), 

Nederland is een gemengde markteconomie, de overheid heeft drie doelstellingen: 
● Evenwichtige arbeidsmarkt, de overheid helpt ondervertegenwoordigde groepen aan 

een baan. De overheid investeert in projecten om de economie te stimuleren. 
● Rechtvaardige inkomensverdeling, door minimumloon de onderkant van de 

arbeidsmarkt beschermt. Door progressief belastingstelsel betalen de rijken meer. En 
garanderen uitkeringen bestaanszekerheid. 

● Arbeidsvoorwaarden/arbeidsomstandigheden, de Arbowet geeft werknemers recht 
op een veilige/gezonde werkplek. 

De meeste kosten van de verzorgingsstaat worden betaald door werknemers/werkgevers: 
● Werknemers, zijn per beroepsgroep georganiseerd in vakbonden, die vaak zijn 

samengevoegd in vakcentrales (bijv. FNV/CNV). Die vormen samen de vakbeweging met 
het doel: belangenbehartiger voor werknemers. 

● Werkgevers, VNO-NCW is de centrale werkgeversorganisatie die de belangen behartigt 
van werkgevers, door middel van onderhandelingen met de vakbonden. Ook oefenen ze 
druk uit op de regering voor het bevorderen van een goed ondernemerschapsklimaat. 

 
Sociale partners overleggen en maken afspraken voor werkgevers/werknemers. Hoe ze met 
elkaar omgaan noemen we arbeidsverhoudingen. Werknemers willen meer loon terwijl 
werkgevers de lonen laag willen houden. De overheid bewaakt of de resultaten ervan niet ten 
koste gaan van het publiekelijk belang. 
In de Sociaal-Economische Raad overleggen werkgever/werknemer organisaties en 
deskundigen. Ze adviseren de regering op sociaal economisch gebied. 
 
Overleg tussen bedrijfstakken (bijv. horeca) vindt plaats tussen vakbonden/ 
werkgeversorganisaties. Het gaat om het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst 
over arbeidsvoorwaarden. CAO overleggen kunnen soms verkeerd lopen, omdat er 
verschillende eisen zijn. De minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid kan een cao 
algemeen verbindend verklaren. Dan geldt deze voor alle werkgevers/werknemers in deze 
bedrijfstak, of ze nu lid zijn van een vakbond of niet. 
 
In een harmoniemodel zoeken werkgever/werknemersorganisaties gezamenlijk oplossingen. 
Als de tegenstellingen juist worden benadrukt spreek je van een conflictmodel. 
Het sluiten van compromissen tussen de vakbonden, overheid en werkgevers noemen we het 
poldermodel.  
 
De toekomst van de vakbonden is onzeker. Door flexibilisering werken minder mensen in 
loondienst, waardoor ze niet meer verbonden zijn aan een cao. Werknemers maken ook vaker 
zelf afspraken met hun werkgever.  
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Is marktwerking in de gezondheidszorg wenselijk? 
Belangrijk voor het onderwijs: 

● Ongelijkheid terugdringen/iedereen de kans om talenten te ontwikkelen. Door 
onderwijs is de positie van de vrouw/migranten verbeterd. 

● Hoogopgeleide beroepsbevolking, zodat Nl beter kan concurreren met t buitenland. 
Dit past bij de verheffingsfunctie van de verzorgingsstaat. De overheid wil een makkelijke 
doorstroom in het onderwijssysteem, bijv. van vmbo naar havo naar hbo. 
Om het belang van onderwijs te benadrukken zorgt de overheid: 

● Leerplicht voor nageleefd: 5-16 volledige leerplicht, tot 18e leerplichtig totdat ze een 
startkwalificatie hebben behaald (bijv. havo/vwo/mbo-niveau 2) 

● Controleert de kwaliteit van de scholen door de onderwijsinspectie. 
Toch is er sprake van kansenongelijkheid, want kinderen met laagopgeleide ouders krijgen 
vaak niet het onderwijs dat ze aan zouden kunnen. Dit licht aan het feit dat kinderen op jonge 
leeftijd al worden ingedeeld in vmbo/havo/vwo. 
 
De sociale zekerheid bestaat uit twee delen: 

● Sociale verzekeringen: zijn verplicht, worden betaald met premie 
- Werknemersverzekeringen: voor werknemers, betaald door werkgevers/nemers, 

uitvoering door UWV. Belangrijke:  WerkloosheidsWet (WW), Wet uitbreiding 
loondoorbetalingsplicht bij ziekte (WULBZ), Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen (WIA). 

- Volksverzekeringen: iedereen met een inkomen betaald ervoor. Belangrijke: 
Algemene ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (ANW), 
Algemene Kinderbijslagwet (AKW). 

● Sociale voorzieningen: voor mensen zonder sociale verzekering, betaald van belasting. 
Belangrijke: Participatiewet (18 jaar/ouder verwacht zelfstandig bestaan voorzien), lukt 
werk vinden niet is er een bijstandswet (soort vangnet van de sociale zekerheid). Je hebt 
een gewone bijstand (noodzakelijke kosten) en een bijzondere bijstand (ongewone/extra 
kosten).  

De verzorgingsstaat gaat over naar een participatiesamenleving, omdat mensen zelfstandiger 
zijn/bezuinigingen om collectieve voorzieningen betaalbaar te houden. Mantelzorg (hulp van 
familie/vrienden aan iemand) komst steeds vaker voor. 
 
Iedereen boven de 18 moet verplicht een zorgverzekering. Je betaald het door: 

● Zorgpremies, ongeveer 100,- voor de basisverzekering 
● Inkomensafhankelijke bijdrage door middel van je loon 

Ook heeft iedereen een eigen risico tussen de 300/400 euro. 
Zorgverzekeraars zijn particuliere ondernemingen. Ze proberen zich van elkaar te 
onderscheiden van hun concurrenten. Als je wilt oordelen over de ontwikkeling van de zorg is 
het belangrijk te kijken naar de marktwerking in de zorg: 

● Kwaliteit van zorg: voorstanders van marktwerking vinden dat ziekenhuizen/ 
zorgverleners efficiënter werken. Tegenstanders van marktwerking vinden dat 
zorgverleners vooral bezig zijn met deals sluiten met verzekeraars.  

● Kosten voor zorg niet uit te hand lopen: voorstanders vinden dat de concurrentie tot 
lagere prijzen volgt. Terwijl tegenstanders vinden dan zorgverzekeraars/etc. economisch 
belang hebben bij dure zorg.  
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Wat is de betekenis van werk in onze verzorgingsstaat? 
Werk is belangrijk voor: 

● Materiële/immateriële behoeften vervullen 
● Mogelijkheid eten/drinken/auto/huis kopen 
● Geld is uitgedrukte waardering voor je werk 
● Je komt in contact met mensen 
● Zorgt voor een vast oriëntatiepunt/doel in je leven 

Volgens de theorie van Maslow staan de basisbehoeften in een hiërarchie: 
● Zelfrealisatie (bovenaan/belangrijkst) 
● erkenning en waardering 
● behoefte aan sociaal contact 
● veiligheid en zekerheid 
● lichamelijke behoeften 

 
In de loop van de tijd is het arbeidsethos (waarde van mensen aan arbeid) veranderd: 

● Oudheid: noodzakelijk kwaad 
● Middeleeuwen: weinig verandering, armen zagen werken als morele plicht (van god) 
● Luther/Calvijn: werken beschouwd als teken van uitverkiezing, ook door sober leven 
● Verlichtingsfilosofen: armoede/succes niet aangeboren, maar eigen toedoen, door 

rationeel denken kon je hogerop komen 
- Adam Smith/Karl Marx: arbeid middel tot sociale mobiliteit 

In de 20e eeuw werd arbeid in verband gebracht met rechten. In 1983 bij de grondwetswijziging 
werd het recht op arbeid vastgelegd. De overheid zou zich inspannen voor werkgelegenheid. 
Daarnaast wordt werken als een plicht gezien, je betaald immers mee aal voorzieningen. De 
solidariteitsgedachte maar arbeid tot een maatschappelijke plicht.  
 
Sociale ongelijkheid (welvaart/macht/kansen ongelijk). Verschillen in welvaart liggen aan de 
verschillende inkomens/vermogens van mensen. Mensen aan de top hebben meer 
mogelijkheden om het gedrag van anderen te beïnvloeden. Sociale privileges zijn voorrechten 
die het gevolg zijn van verschillen in welvaart/macht. Hoe hoger je op de maatschappelijke staat, 
hoe hoger je sociale kapitaal (mate waarin iemand over ‘handige’ sociale connecties beschikt). 
 
Sociale ongelijkheid heeft met je maatschappelijke positie (je plaats op de maatschappelijke 
ladder). Hierbij zijn 4 factoren van invloed: 

● Economische: bijv. beroep/inkomen/vermogen 
● Politiek: hoe meer macht hoe hoger je maatschappelijke positie 
● Sociale: als je in een achterstandswijk opgroeit heb je minder kansen in een hoge 

maatschappelijke positie 
● Culturele: kinderen die gestimuleerd worden (bijv. lezen/musea) ontwikkelen zich breed. 

Dat is cultureel kapitaal, waarmee je makkelijker een betere maatschappelijke positie 
krijgt. 

 
Om ongeschoolde/uitkeringsgerechtigde te helpen, voert de overheid een emancipatiebeleid. 
Gesubsidieerde banen/wettelijke regelingen stimuleren werkgevers sollicitanten uit bepaalde 
groepen in dienst te nemen. 
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Zijn digitalisering, flexibilisering en globalisering een zegen op een vloek voor de 
arbeidsmarkt? 
Wil je werk, dan kom je terecht op de arbeidsmarkt (vraag/aanbod elkaar ontmoeten). Het 
aanbod is de beroepsbevolking. De vraag is de werkgelegenheid. Ideaal is de vraag en aanbod 
gelijk. Als het aanbod groter is dan de vraag, is er werkloosheid. Bij een hoge werkloosheid 
stijgen de uitgaven voor uitkeringen en dalen de belastinginkomsten. Als de vraag groter is dat 
het aanbod, is er een overspannen arbeidsmarkt. De lonen stijgen, waardoor de exportpositie 
verslechtert.  
 
Je bent officieel werkloos als: 

● tussen 15-75 jaar oud 
● niet werkt/minder dan 12 uur per week 
● actief op zoek bent naar een baan van 12 uur per week/meer 
● ingeschreven staat als werkzoekende bij het UWV 

Er zijn vier soorten werkloosheid: 
● Frictiewerkloosheid: voor een korte tijd geen werk 
● Seizoenswerkloosheid: komt doordat sommige werkzaamheden seizoensgebonden zijn 
● Conjuncturele werkloosheid: in perioden van economische laagconjunctuur waardoor de 

vraag afneemt, conjunctuur (golfbeweging van de economie). 
● Structurele werkloosheid: werk structureel verdwijnt , bijv. door 

automatisering/Lagelonenlanden 
 
 Op de arbeidsmarkt vinden ontwikkelingen/veranderingen plaats: 

● Verdwijnen van bedrijfstakken en opkomst van nieuwe: laaggeschoold werk in de 
landbouw/industrie is verdwenen. Door automatisering/de verplaatsing naar 
lagelonenlanden. De behoefte aan hoger geschoold personeel is toegenomen. Bijv. voor 
de ontwikkeling van industriële producten/dienstensector. 

● Digitalisering: zorgt voor het verdwijnen van banen. Bijv. bankpersoneel is overbodig 
door het internetbankieren. Maar het kan ook leiden tot meer werk, bijv. ICT’ ers die 
verantwoordelijk zijn voor onderhoud. 

● Flexibilisering van de arbeid: steeds meer mensen gaan werken op flexibele basis, 
flexibele arbeidsrelaties (werksituaties met variabele inzetbaarheid) bijv. zzp’ ers. Wel ben 
je kwetsbaarder, want je hebt geen zekerheid. 

● Globalisering: door wereldwijde handel/multinationals/internationale kapitaalstromen 
raken economieën wereldwijd verbonden. De arbeidsmarkt verandert in een 
gezamenlijke arbeidsmarkt. Nadeel: de komst van europese migranten kan leiden tot 
verdringing van nederlandse werknemers. Voordeel: biedt nieuwe mogelijkheden voor 
werknemers. 
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Welke problemen kent onze verzorgingsstaat? 
Hoe ziet de toekomst van de verzorgingsstaat eruit? 
Met dat de verzorgingsstaat groeit groeit ook de kritiek: 

● Betaalbaarheid: door hervormingswetten naar het gebruik van overheidsvoorzieningen 
toe en bleef stijgen. Omdat de economische groei goed ging. Maar het sloeg om in de 
jaren 70, met de wereldwijde recessie/ oliecrisis. Omdat veel werkgelegenheid naar het 
buitenland verplaatste, steeg de werkloosheid/arbeidsongeschiktheid waardoor het 
stelsel bijna onbetaalbaar werd. 

● Onbedoelde gedragsprikkels: uitkeringen/voorzieningen vergroten het risico dat mensen 
passief worden. Een uitkering kan leiden: blijvende afhankelijkheid. Bijv. mensen die 
vet eten/roken zullen sneller gebruik maken van gezondheidszorg. Maar omdat dat niet 
zo duur is ontbreekt de prikkel om gezonder te gaan leven. 

● Risico op misbruik: aan sommige uitkeringen/voorzieningen zit een risico van misbruik. 
Bijv. zwart werken ook al heb je een werkloosheidsuitkering. 

De overheid probeert deze zaken te beperken: 
● Stimuleren: om te gaan/blijven werken. Meer werkende mensen is meer 

premie/belastingopbrengsten/minder uitkeringsgerechtigde. Bijv. leeftijd naar 67. 
● Verantwoordelijkheid delen: risico’s niet eenzijdig bij de overheid. Bijv. werkgevers loon 

zieke werknemer doorbetalen, om zich zo te gaan inspannen voor gezonde 
arbeidsomstandigheden. 

● Meer controleren: door computerbestanden/burgerservicenummer controleert de 
overheid of iemand recht heeft op bijv. een uitkering. Ook gaan inspectiediensten naar 
bedrijven voor controle van arbeidsomstandigheden/illegale arbeid. 

 
Om de verzorgingsstaat in de toekomst te behouden is er een hervorming nodig: 

● Verschuiving van oude naar nieuwe risico’s: vroeger was de kostwinner de man, nu is de 
arbeidsparticipatie van vrouwen is gestegen, en wie betaalt dan kinderopvang? 
Overheid/werkgever/werknemer. En door flexibilisering wisselen arbeiders van 
werkgevers, vaak willen ze ook nog bijscholing, wie is verantwoordelijk? 
Overheid/werkgevers/werknemers. 

● Veranderde verhoudingen tussen generaties: door vergrijzing en ontgroening betalen 
steeds minder mensen AOW en pensioen voor steeds meer mensen, hierdoor stijgen de 
kosten in de gezondheidszorg. Dit kan zorgen voor spanningen tussen de generaties 
Solidariteit tussen de generaties is belangrijk voor de sociale cohesie in een land. 

Zorg voor de ouderen: 
● Microniveau (families/gezinnen): lastiger doordat meer vrouwen werken 
● Macroniveau (samenleving): lastiger door betaalbaarheid, nodig: cure (basisverzekering) 

care (particulier opererende voorziening) 
 
Hoe komt de verzorgingsstaat er in de toekomst uit te zien?: 

● Welke individuen of groepen krijgen recht op een voorziening? 
● Wat biedt de overheid als recht of voorziening aan? 
● Hoe worden de voorzieningen gefinancierd? 

Deze vragen kun je collectief beantwoorden: iedereen krijgt dezelfde rechten. 
Deze vragen kun je individualistisch beantwoorden: alleen mensen die iets nodig hebben krijgen 
het recht op een voorziening. De overheid zoekt naar balans tussen individualistisch en 
collectief. 


