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Monique Krenzer

Het Deetis e model:
zorg als zaak van de overheid

Ondanks wettelijke
regelingen of afspra
ken in CAO’s blijft
zorg in Nederland toch nog grotendeels wat het altijd was: een zaak van het individu. Dat is
anders in Deneniarken, ‘waarde overheid de Organisatie en financiering van de zorg op zich
heeft genomen. Hoe functioneert het ‘Deense model’ eigenlijk en kan het ook in Nederland
worden toegepast? Een kijkje bij de bovenburen.
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In Denemarken ziet het leven er heel anders uit dan in Nederland. Dat komt vooral doordat
Deense vrouwen in groten getale deelnemen aan de arbeidsmarkt, ook wanneer ze kinderen
hebben. Het gevolg is dat ook mannen een andere positie innemen: zij zijn nooit de enige kost
winner. Kinderen hebben eveneens een ander leven. Overdag gaan ze naar een kinderdagver
blijf, de avonden en weekeinden brengen ze door met hun ouders, en dat vinden ze heel gewoon.
Een wereld van verschil met de Nederlandse situatie. De helft van de Nederlandse vrouwen
stopt bij de geboorte van het eerste kind met werken, om fulltime thuis voor het kind te zor
gen. De andere helft van de vrouwen gaat in deeltijd werken, met als gevolg dat een aanzien
lijk deel van de vrouwen financieel afhankelijk is van hun man.
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Een grotere arbeidsparticipatie

van

rTouwen zorgt voor meer

werkgelenhd
De relatie tussen mannen en vrouwen, ouders en kinderen is in Denemarken dus heel anders
dan in Nederland. Deze verhoudingen komen tot uiting in de manier waarop de beide verzor
gingsstaten zijn ingericht. In de Nederlandse verzorgingsstaat wordt veel geïnvesteerd in pen
sioenen, werkloosheidsuitkeringen, belastingvoordelen en gezondheidszorg, maar nauwelijks in
de zorg voor kinderen. Ook zijn in Nederland ouderen voor een groot deel afhankelijk van infor
mele zorg, die vaak door vrouwen wordt gegeven. In de Deense verzorgingsstaat ligt dat heel
anders. Zorg wordt gezien als een collectieve verantwoordelijkheid. Daarom organiseert en
financiert de Deense overheid de zorg voor kinderen, gehandicapten en zieken, waardoor vrou
wen zich veel gemakkelijker op de arbeidsmarkt kunnen bewegen. Het combineren van zorg
en arbeid wordt in Denemarken dus niet gezien als een persoonlijk probleem dat ouders zelf
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moeten oplossen, maar als een gezamenlijk, maatschappelijk probleem. In Denemarken zijn dan
ook twee sporen van zorg ontwikkeld: zorgvoorzieningen en betaald zorgverlof. In ons land telt
vooral de indirecte compensatie: de man wordt extra betaald door kostwintiersvoordelen in de
belasting maar ook via de sociale zekerheid. De vrouw kan dan thuisblijven, zodat zij zorgta—
ken voor haar rekening kan nemen.
Deense vrouwen hoeven niet te kiezen
InDeneirtarken werkenveel vrouwen
buitenshuis, namelijk bijna 80 procent. Dit cijfer steekt schril af tegen de Nederlandse situatie.
Volgens onderzoek van de OECD neemt in 1991, 54,5 procent van de vrouwen deel aan de
arbeidsmarkt (1994). Terwijl de Nederlandse cijfers nog steeds uitzonderlijk laag zijn, is de
Deense arbeidsparticipatie uitzonderlijk hoog: Deense vrouwen overtreffen zelfs hun Zweedse,
Finse en Noorse collega’s.
Deze arbeidsparticipatie van Deense vrouwen is sterkverbonden met het overnemen van zorg—
taken door de overheid, Niet alleen omdat vrouwen zo tijd krijgen om te werken, ook zorgt
de arbeidsparticipatie van vrouwen voor meer werkgelegenheid voor vrouwen. Doordat wou
wen meer gingen werken, waren er meer beroepskrachten nodig in de kinderopvang, oude
renzorg en gehandicaptenzorg. Deense moeders werken niet alleen vaker dan Nederlandse
moeders, ze werken ook meer. Veel moeders werken fulltime (37 uur); slechts een kwart van de
werkende moeders geeft de voorkeur aan een deeltijdbaan. De vrouwen die in deeltijd werken,
doen dat gemiddeld zon 26 uur per week. In Nederland werken moeders veel minder, En als
ze werken, doen ze dat bijna allemaal in deeltijd. Deze deeltijdbanen zijn daarbij ook nog eens
relatief klein: ze beslaan gemiddeld 16 uur per week (European Comrnission Network on Child
care, 1996). Het volume van de arbeidsdeelname van vrouwen is dus veel groter in Denemar
ken. Anders dan in Nederland, gaan in Denemarken ouderschap en betaalde arbeid veel vaker
hand in band. Door de manier waarop zorg is georganiseerd in de Deense verzorgingsstaat hoe
ven vrouwen niet te kiezen tussen zorg en arbeid; het kan allebei.
Deze belangrijke rol van de overheid in de arbeidsparticipatie van vrouwen brengt wel met zich
mee dat de Deense arbeidsmarkt zeer gesegregeerd is naar sekse; vrouwen zijn vooral werkzaam
in de zorg- en dienstverlening. Van de 400.000 werknemers in de zorg— en welzijnssector, waar
zowel de kinderopvang als de ziekenhuizen en de thuiszorg onder vallen, is ongeveer 84 pro
cent vrouw (Danmark Statistik 1994b). Wat vrouwen vroeger thuis deden, doen ze nu dus in
georganiseerd verband en in dienst van de overheid. De keerzijde hiervan is, zo betoogt de
Noorse onderzoekster Helga Hernes, dat vrouwen nu dubbel afhankelijk zijn van de overheid.
Ze zijn niet alleen afhankelijk van de overheid als werknemer, maar ze zijn ook afhanlceljkvan
de overheid als consument van kinderopvangvoorzieningen.
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De arbeidsparticipatie en
economische zelfstandigheid van Deense vrouwen is sterk verbonden met de Organisatie van de
zorg. In Denemarken heeft de overheid de volledige verantwoordelijkheid genomen voor zowel
de financiering als de organisatie van zorg voor ouderen, kinderen, gehandicapten en zieken.
Deze zorg wordt bijna geheel uit de algemene middelen gefinancierd. Daarbij nemen de
gemeenten de organisatie van de zorg voor hun rekening. Zij doen dit op basis van een natio
naal wettelijk kader, de Sociale Wet, die de gemeenten naar eigen inzicht kunnen invullen. In
deze Sociale Wet, die in 1 976 is ingegaan, is vastgelegd dat burgers aanspraak kunnen maken
op zorgvoorzieningen: er moet ‘voldoende’ zorg geboden worden. Ondanks het feit dat deze
formulering veel ruimte openlaat voor interpretatie hebben gemeenten zich geenszins onttrok
ken aan dc regelgeving. Al verschilt de hoeveelheid en kwaliteit van de zorg per gemeente, zorgvoorzieningen voor ouderen, kinderen, zieken en gehandicapten zijn op grote schaal aanwezig.
Inmiddels wordt ook gewerkt aan een nveedc spoor van zorg: een financiële compensatie van zorg
wanneer ouders ervoor kiezen geen betaalde arbeid te verrichten en zelfvoor hun kinderen te zor
gen. Zeker wanneer dc kinderen klein zijn, willen Deense ouders minder werken dan dat ze nu
doen. Door een regeling voor betaald ouderschapsverlof kunnen ouders nu kiezen om zelf voor
het kind te zorgen, of om het kind naar een kinderdagverblijf te brengen. Maar hoe die keuze
ook uitvalt, de overheid blijft verantwoordelijk voor de financiering van de zorg. Het combine
ren van zorg en arbeid wordt in Denemarken immers gezien als een maatschappelijk probleem.
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Kinderopvang als gemeentelijke verantwoordelijkheid

Van alle landen
in West-Europa heeft Denemarken de meest uitgebreide kinderopvangvoorzieningen. Vooral
de zorg voor kinderen onder de drie jaar is sterk ontwikkeld: bijna de helft (48 procent) van de
0-3 jarigen wordt opgevangen. Een deel van deze jonge kinderen gaat naar de vuggestue
(letterlijk: wieg) maar het merendeel gaat naar de dagpieje, een gemeentelijke variant van het
gastoudergezin. Bij deze laatste vorm van kinderopvang worden de kinderen bij een moeder
thuis opgevangen. De gemeente betaalt haar en staat garant voor de kivaliteit van de zorg. De
vrouw is echter wel ongeschoold. In de leeftijd van drie tot zeven dit is de leeftijd waarop
Deense kinderen naar school gaan gaat meer dan 80 procent van de kinderen naar de
bornehave, de kindertuin. De naschoolse opvang, voor kinderen van 7 tot 18, is eveneens sterk
ontwikkeld, Op een bevolking van 5 miljoen zijn er nu in Denemarken ongeveer 400.000
kinderopvangplaatsen. In Nederland halen we de 50.000 plaatsen niet: voor slechts 8 procent
van de kinderen onder de drie jaar bestaat fulltime kinderopvang (European Commission
Network on Childcare, 1996). in vergelijking tot Denemarken staat in Nederland de
professionele opvang dus nog in de kinderschoenen.
-
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Ook valt op dat in Denemarken de kinderopvang veel overzichtelijker
georganiseerd is dan in
Nederland. Er bestaan geen bcdrijfsplaatsen en gesubsidieerde plaatsen
naast elkaar en ook geen
mix van private en overheidsdiensten: kinderopvang, voor kinderen
van alle leeftijden, is in
Denemarken een zaak van de gemeenten.

De regering garandeert voor
elk kind tussen de 1 en 7 jaar
een opvangplek
In de gemeente Kopenhagen bijvoorbeeld is de kinderopvang voor de
jonge kinderen zeer uitge
breid. Medewerker Pauline Ansel-Henrv: ‘90 procent van de kinderen
tussen dcl en 7 jaar gaat
in Kopenhagen naar de kinderopvang. Dat zijn erin totaal ongeveer
33.000. Daarom hebben we
bijna 550 kinderopvanginstellingen en 400 dagpieje, waar de kinderen
dagelijks heengaan. Vaak
brengt de vader ze ‘s ochtends en haalt de moeder ze ‘s middags weer
op. De kinderopvangcen
tra zijn open van zes uur’s ochtends tot hall zes ‘s avonds. Voor ouders
die’s avonds en ‘s nachts
werken is in Kopenhagen één kinderdagverblijf opgezet. Dat is voldoende,
want de meeste ouders
willen b avonds en in het weekend met hun kinderen doorbrengen’.
Wanneer de kinderen ouder
worden en op zeverijarige leeftijd naar school gaan maken ze meestal
gebruik van naschoolse
opvang. Vaak zijn deze opvangfaciliteiten gekoppeld aan de school. IVlaar
gemeenten mogen ook
zelf speciale buitenschoolse voorzieningen treffen, zoals dat in
Kopenhagen gebeurt. Hier zijn
speciale instellingen opgezet. In alle gevallen wordt de opvang niet
verzorgd door leerkrachten
maar door speciaal getrainde socialp.rrdczgoger. Kinderopvang is geen
onderwijs.
Dit geldt ook voor de zogenaamde vrijetijdsclubs. Deze zijn opgezet
voor kinderen tussen de
10 en 18 jaar. Dc laatste jaren staan dezc/ritidsclubs sterk in de aandacht.
Ze kunnen ertoe bij
dragen dat kinderen niet alleen thuis zijn of op straat zwerven. ‘In
Kopenhagen’, vertelt mede
werker iVlareite Papepetros, zijn zo’n 120 clubs, waar neer dan 1
1.000 kinderen gebruik van
maken. Dit is ongeveer een derde tot de helft van alle jongeren. Bij
deze clubs kan sport cen
traal staan, maar ook thearer of computers. Sommige kinderen gaan
dagelijks naar zo’n club, en
eten er zelfs, terwijl anderen één keer per week gaan. De clubs zijn
heel goedkoop, zodat alle
ouders het kunnen betalen.’ De clubs proberen zo dicht mogelijk bij
de leefivereld en wensen
van de jongeren aan te Sluiten.
Anders dan in Nederland wordt het grootste gedeelte van de kosten van
de kinderopvang door
de overheid betaald, maar ook de ouders betalen een bijdrage,
afhankelijk van de hoeveelheid
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kinderen en hun inkomen: onder een bepaald inkomen hoeft niet betaald te worden. Gunwar
Hallas van de werkgeversorganisatie van de gemeenten vertelt dat er geen specifiek doelgroe
penbeleid gevoerd wordt, ook niet ten aanzien van alleenstaande ouders. ‘In Denemarken is
gekozen om naar het inkomen te kijken. Maar doordat alleenstaande moeders en huishoudens
waarin één van de ouders werkloos is meestal onvoldoende inkomsten hebben, is voor hen de
kinderopvang gratis.’ Flet gemiddelde bedrag dat ouders aan de zorg voor hun kinderen kwijt
zijn is relatief laag, namelijk ongeveer 1290 DKK (f 390,-) per maand. Opvallend is dat een
aanzienlijk deel van de ouders een gratis plaats heeft, in verband met ‘sociale en onderwijs
kundige’ redenen. Dit betekent dat de kinderopvang in Denemarken een belangrijke rol speelt
voor kinderen die moeilijk kunnen mneekomen of thuis problemen hebben. Volgens Bjørg
J acobsen van het iMinisteric van Sociale Zaken staat de sociale fLtnctie van de kinderopvang
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social pieda
weer volop in de belangstelling. ‘Nieuwe rnethodieken worden ontwikkeld en de
goger worden getraind om kinderen die niet mee kunnen komen of bijzondere behoeften heb
ben, te kunnen begeleiden.
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De kinderopvang is ook ontwikkeld om
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toezicht te houden op de condities
waaronder kinderen leven
De centrale overheid ziet het stimuleren van de kinderopvang als een van haar belangrijke taken.
Net alleen omdat het zo voor vrouwen mogelijk wordt om deel te nemen aan de arbeidsmarkt,
maar uit pedagogische en sociale overwegingen. De kinderopvang is immers ook ontwikkeld
om ‘toezicht te houden op de condities waaronder kinderen leven en om hun ouders te steunen
in de opvoeding en zorg voor hen’, zo staat in de Sociale Wet van 1976. Kinderopvang is dus
mede gericht op het uitbreiden en waarborgen van het Welzijn van kinderen, waarbij pedago
gische doelen, spel en sociale contacten sterk worden benadmkt. Ook nu gemeenten, sinds 1987,
helemaal zelf over hun kinderopvang mogen beslissen, harnert de centrale overheid op het
belang van kinderopvang: gemeenten behoren te investeren in kinderopvang. Door onder ande
re deze aandrang van de nationale overheid is sinds 1988 de kinderopvang dan ook met 35.000
plaatsen uitgebreid. ‘De nationale regering garandeert nu voor ieder kind tussen de 1 en 7 jaar
een kinderopvangplek’, aldus BjørgJacobsen van het Ministerie.
Professionele kinderzorg speelt zon belangrijke rol in het dagelijkse leven van de meeste bur
gers, dat het hoog op de politieke agenda staat. Hierbij speelt mee dat in Denemarken de rela
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tie tussen burgers en gemeenten anders is dan in Nederland. Gemeentelijke verkiezingen zijn
veel belangrijker en burgers zijn meer betrokken bij lokaal beleid. In de Deense ‘gedecentrali
seerde’ verzorgingsstaat is niet alleen de besluitvorming over kinderopvang verschoven naar de
gemeenten, maar ook de politieke participatie. Zo komen burger en politiek toch weer bij elkaar.
Deense moeders willen meer zelf zorgen
Deverzorgingsstaat kan echterniet
alle zorgtaken overnemen, zelfs de Deense verzorgingsstaat niet. Ook Deense ouders moeten
aEvassen, kinderen naar bed brengen en de vloer in de was zetten. Nog steeds worden deze
zorg- en huishoudelijke taken grotendeels door vrouwen verricht. Deense mannen doen wel
meer in het huishouden dan in andere landen, maar van een evenwichtige situatie is geen
sprake. IVlannen zijn niet schrikbarend meer gaan doen in het huishouden. Vrouwen hebben
daardoor een dubbele taak: na het werk moet er thuis ook nog gezorgd worden. De Deense
onderzoekers Borchorst en Siim hebben er dan ook op gewezen dat de Deense verzorgingsstaat
de dubbele belasting van vrouwen heeft geïnstitutiorialiseerd. Vrouwen moeten werken op een
arbeidsmarkt die geen rekening houdt met zorgtaken. Zo zijn Deense vrouwen zowel werkers
als moeders.

Verlof geeft velen de kans om zorg en
arbeid beter over het leven te spreiden
Veel ouders, met name moeders, beginnen zich dan ook te verzetten tegen het keurslijf van de
volledige arbeidsparticipatie. Liever zouden ze wat vaker zelf voor hun kinderen zorgen, voor
al wanneer de kinderen heel jong zijn (0-2) (Jensen, Public Childcare in an Equality perspec
tive, 1993). Tijd om te zorgen is een belangrijke wens geworden van veel ouders. Het tweede
spoor van zorg, waarbij het verlies van inkomsten uit arbeid gecompenseerd wordt, is hierop
een antwoord. Door betaald ouderschapsverlof biedt de Deense overheid ouders de keuze om
gedurende een jaar thuis te zorgen. Het gaat hier om kinderen tussen de 0 en 8 jaar. Voor kin
deren jonger dan 1 jaar hebben ouders recht op 26 weken verlof. Als ze langer betaald verlof
op willen nemen —tot maximaal 1 jaar
kan dat in overleg met de werkgever. Voor kinderen
ouder dan 1 jaar hebben ouders recht op een verlofperiode van 13 weken. Omdat, zoals gezegd,
de overheid zorg als haar verantwoordelijkheid ziet, wordt de inkomstenderving gedeeltelijk ver
goed. Er wordt 70 procent van een werkloosheidsuitkering uitbetaald. Dit komt neer op onge
veer f 2100,- bruto per maand. Hierdoor behouden zorgende ouders hun economische zelf
standigheid. Omdat ouderschapsverlof ook is ingezet om de werkloosheid te bestrijden de ver-
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lofganger schept immers een tijdelijke baan voor een werkloze wordt de uitkering betaald Uit
de werkloosheidsregeling. Zo vindt herverdeling plaats tussen arbeid buitenshuis en arbeid
thuis.
-

zo r ge ii vaders oo k m ee 7
Zeker in verhouding tot het Nederlandse
(onbetaalde) ouderschapsverlof, maken veel Deense ouders dankbaar gebruik van de regeling.
In 1994 namen ruim 80.000 Denen ouderschapsverlof op en in 1995 ruim 50.000 (Kremer,
1996). Zeker voor zo’n klein land als Denemarken is dit zeer veel. Een belangrijk probleem is
echter -wel dat heel weinig vaders verlof opnemen: ruim 90 procent van de verlofgangers is
vrouw. De Deense onderzoeker Carisen heeft gekeken waarom mannen zo weinig
ouderschapsverlof opnamen. Ook voor Deense vaders is zorg niet vanzelfsprekend, constateert
hij. Nct als in Tederland ontlenen Deense mannen, meer dan vrouwen, hun status en identiteit
aan hun positie op de arbeidsmarkt. Ook durven zij de band met de arbeidsmarkt minder snel
op het spel te zetten en is de cultuur van de werkvloer niet altijd zorgvriendelijk. Henning
Eriksen van het Ministerie van Arbeid: Omdat ook in Denemarken de herverdeling van de
taken thuis centraal staat, wordt steeds meer aandacht gegeven aan de rol van vaders. Maar de
grootscheepse campagne om vaders op te roepen om ook verlof op te nemen heeft echter
weinig vruchten afgmvorpcn.’ Met een schuin oog wordt dan ook over het Skagerrak naar
Noorwegen gekeken. Bier hebben ouders alleen recht op een volledige verlofperiode als vaders
tenminste een deel ervan opnemen. Dit lijkt een groot succes te zijn.
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Door de segregatie op de arbeidsmarkt
bre ligt het verlof nauwelijks verandering

in de man—vrouw verhoudingen
met

zich n.ee

Met de invoering van het verlof zijn er nu twee door de overheid gefaciliteerde routes voor het
combineren van zorg en arbeid ontstaan. Hiermee probeert de overheid aan de kritiek van de
dubbele belasting en de vrijheid om te zorgen tegemoet te komen. Maar door de vormgeving
van de regelgeving, de hiërarchie en segregatie op de arbeidsmarkt brengt het verlof nauwe
lijks verandering in de man—vrouw verhoudingen in de Deense verzorgingsstaat. Toch is het
aantal mannen dat in Denemarken verlof opneemt, verhoudingsgewijs nog altijd groter dan in
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Nederland, en wordt tegemoetgekomen aan het maatschappelijk probleem van het combine
ren van zorg en arbeid. Verlof geeft velen de kans om zorg en arbeid beter over het leven te
spreiden.
De Deense verzorgingsstaat laat zien dat het mogelijk is arbeid en zorg te combineren. Wil het
schip van de Nederlandse verzorgingsstaat ook aankoersen op aebndsparticipatie en sociaal-eco
nomische zelfstandigheid van vrouwen, dan zullen er, net als in Denemarken, verschillcnde rou
tes van zorg ontwikkeld moeten worden. Waarbij een belangrijke voorwaarde is dat het com
bineren van zorg en arbeid niet langer gezien moet worden als een persoonlijk, maar als een
gemeenschappelijk probleem.
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