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Voorwoord 

Dit onderzoek is mede tot stand gekomen dankzij de inzet van verschillende personen. We willen in de eerste 
plaats het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen bedanken voor de goede 
samenwerking. 
 
Een speciale dank gaat uit naar de leden van de stuurgroep voor de goede begeleiding en sturing tijdens het 
onderzoek en het luisterende oor tijdens de stuurgroepbijeenkomsten. Bedankt Johan Van Gaens 
(Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen), Trees De Bruycker (Agentschap Sociaal-
Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen), Lieve Vanderleyden (Studiedienst Vlaamse Regering), Kathy 
Louagie (Vlaamse Ouderenraad), Pieter Lietaer ( Vlaamse Jeugdraad) en Valerie Carette (Departement 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin). 
 
Verder gaat onze dank uit naar alle mensen die aan dit onderzoek hebben deelgenomen.  
Ten eerste al de mensen die hebben deelgenomen aan de diepte-interviews. Bedankt Erik Schokkaert (prof. 
economie, KULeuven), Trui Maes (stedenbouwkundige, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling), Dominique 
Verté (prof. agogiek, VUB) , Tim De Pauw (politieke wetenschappen, (ex-) junior-onderzoeker UA), Liliane 
Versluys (advocate en auteur), Jan Van Bavel (prof .demografie, VUB), Pearl Dykstra (Nederlands 
Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), Bea Cantillon (prof. sociologie, UA), Pieter Lietaer (Vlaamse 
Jeugdraad, stafmedewerker), Mil Kooyman (ABVV), Luc Jonckheere (Samenhuizen vzw), Ferre Wyckmans 
(LBC-NVK), Christel Verhas en Anne-Mie Drieskens (Gezinsbond), Goddie De Smet (Vlaamse Ouderenraad), 
Anne Van Meerbeeck (Koning Boudewijnstichting), Raf Mertens (Christelijke Mutualiteit), Jan Turf (Bond Beter 
Leefmilieu), Jerry Crombez (Unizo Antwerpen), Hakim Benichou (Minderhedenforum vzw) en Etienne 
Poelvoorde (SERV). 
 
Ten tweede dank aan de deelnemers van de focusgroep: Trui Notebaert (JOKA jeugdorganisatie), André 
Witters (Impact vzw), Steven Vandenbroecke (S-plus vzw), Bert Dhondt (Welzijnszorg), Nele Yperman 
(Familiehulp vzw), Io Lenaerts (Solidariteit voor het gezin),  Fred Dhont (Steunpunt voor Sociaal-Cultureel 
Volwassenenwerk (Socius)), Lies Lambert (Mobiel 21), Wouter Vanderstede (Kind en Samenleving), Gaby 
Jennes (Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen) en Nathalie Van Ceulebroeck (Vereniging Vlaamse 
Jeugddiensten –en consulenten).   
 
Ook dank aan de deelnemers van de dialooggesprekken in het kader van het Project 2015. Bedankt Stef 
Hamerlinck en grootvader Elie Raemdonck, Bregje Pauwels en grootmoeder Lydia Deveen en Etienne 
Bruneel. 
 
Dank aan de tweedejaarsstudenten van de opleiding sociaal werk (2008-2009) voor het afnemen van korte 
interviews met professionelen uit het sociaal werkveld.  
 
Tot slot gaat onze oprechte dank naar de kinderen en jongeren die hebben deelgenomen aan de video. 
Bedankt Sefanja Hillaert, Priyanka Raes,Tahnee Naessens, Martje Rullens, Klara Demyttenaere, Leandros 
Kavadias en Clara Kavadias. 
 
Het onderzoek is zeer kortlopend geweest. Op slechts vijf maanden tijd werden tientallen experten 
geïnterviewd en werden de resultaten verwerkt. Niettemin hopen we dat de verschillende verhalen en 
argumenten van alle betrokkenen het debat rond intergenerationele solidariteit kunnen aanwakkeren en een 
stimulans kunnen zijn voor acties.  
 
Ingeborg Hillaert & Hilde Maelstaf, mei 2009 
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Samenvatting 

Met dit onderzoek, in opdracht van het Agentschap Sociaal-Cultureel werk voor Jeugd en Volwassenen, 
geven we een stem aan deskundigen en professionelen over de toekomst van intergenerationele solidariteit in 
Vlaanderen. We gaan na hoe de positie van jongeren zal evolueren in een sterk vergrijsde en ontgroende 
samenleving en hoe intergenerationele solidariteit een bijdrage kan leveren aan deze problematiek. De visie 
van verscheidene deskundigen uit middenveldorganisaties, de academische wereld en het sociaal werkveld 
leggen de basis voor dit rapport.  
 
Dit onderzoek heeft een dubbele doelstelling. Ten eerste wil het de dialoog bevorderen tussen alle generaties 
met betrekking tot het thema intergenerationele solidariteit. Ten tweede willen we komen tot 
beleidsaanbevelingen, ingevuld door zoveel mogelijk visies en meningen van wetenschappers; 
middenveldorganisaties en mensen uit het werkveld. Vanuit een multidisciplinaire benadering werd de stem 
gehoord van wetenschappers, middenveldorganisaties uit sociaal-culturele hoek, welzijnshoek, arbeidsector, 
… en mensen uit het sociaal-culturele werkveld. Een multimethodische werkwijze werd gehanteerd om 
bovenstaande doelstellingen te realiseren. Belangrijk is dat de methoden elkaar niet lineair opvolgden, er is 
dus geen sprake van strikt afgebakende onderzoeksfasen. Het was eerder een terugkoppeling en 
wisselwerking van de verschillende methoden tijdens het hele onderzoeksproces. Een heel aantal vragen 
lagen hier aan de basis. 
 
Ten eerste wilden we te weten komen wat de mening is van de geïnterviewden over de positie en status van 
jongeren in een vergrijsde en ontgroende samenleving. Hoe zien experts uit diverse sectoren de positie en 
status van jongeren in een vergrijsde samenleving? In dit deel wordt dieper ingegaan op de wijzigingen die 
jongeren kennen in de levenslooptransities. Waar vroeger de overgang van jeugd naar adolescentie sterk 
lineair verliep van opleiding naar carrière tot huwelijk, wordt deze overgang nu meer gekenmerkt door 
schommelbewegingen. Vervolgens wordt er ook de vraag gesteld of jongeren een grote druk ervaren in de 
samenleving tegenover jongeren vroeger, en of dit een invloed heeft op de solidariteit tussen generaties. 
Enerzijds stellen de experts dat jongeren het gemakkelijker hebben door de algemene welvaarstijging in de 
samenleving, waardoor de jongeren nu veel welvarender zijn dan de jongeren vroeger. Anderzijds hebben de 
jongeren het moeilijker volgens de experts. Jongeren worden aansprakelijk gesteld voor het invullen van hun 
eigen leven. Dit gaat gepaard met een toegenomen keuzedwang, waarbij de keuzemogelijkheden ook nog 
eens sterk zijn toegenomen. Dit vindt allemaal plaats in een samenleving die gekenmerkt wordt door een 
grotere onzekerheid, aangezien waar vroeger de waarden of ideologieën van de groep waartoe je behoorde 
de keuze bepaalden, deze groepsgrenzen nu vervagen en tot gevolg hebben dat de ervaren druk van 
jongeren verhoogt. Hier komt nog bij dat een groot deel van de jongeren een heel hectisch leven leidt, 
gekenmerkt door een hoog arbeidsritme, zelfstandig wonen, soms een relatie én veel verplichtingen in de vrije 
tijd. Ook wat de status van jongeren betreft in een vergrijsde en ontgroende wereld is er een dubbele 
component. Het ‘ideaalbeeld van de jeugdfase’ en ‘het toonbeeld van viriliteit’ staat tegenover het beeld van 
een ontspoorde groep die terug grenzen gesteld moet krijgen. Langs de ene kant leeft dus sterk de 
populariteit van de jeugd en wil iedereen jong zijn. Langs de andere kant neemt in een ontgroende 
samenleving de onverdraagzaamheid tegenover jongeren toe.  
In een tweede deel willen we te weten komen wat de visie is van de experts op de houding van jongeren 
tegenover intergenerationele solidariteit. Er wordt een sterk onderscheid gemaakt tussen solidariteit op macro 
–en op microniveau. Intergenerationele solidariteit op macroniveau verwijst naar de geïnstitutionaliseerde 
solidariteit, voornamelijk bewerkstelligd door het systeem van de sociale zekerheid. De intergenerationele 
solidariteit op microniveau verwijst naar de familiale solidariteit, de solidariteit die er bestaat tussen 
verschillende generaties binnen de familie. Waar de laatste eigenlijk niet in vraag gesteld wordt, worden er wel 
vraagtekens geplaatst bij de geïnstitutionaliseerde solidariteit. Dit heeft te maken met twee zaken. Ten eerste 
impliceert intergenerationele solidariteit een grote mate van verbondenheid. Mensen zijn sneller geneigd om 
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solidair te zijn met iemand die ze kennen. Vermits die verbondenheid voornamelijk speelt op het microsociale 
niveau wordt deze dus minder in vraag gesteld. En dat terwijl door de grote wijzigingen in de 
bevolkingsstructuur de ‘spelregels’ voor de sociale zekerheid veranderd zijn. Er zijn nu veel meer ouderen en 
een kleinere groep jongeren moet hiervoor instaan. Bovendien is het ook niet meer zeker dat jongeren wel 
dezelfde mate van solidariteit zullen kennen dan de ouderen nu.  
Het uitgangspunt bij de beleidsmaatregelen is dan ook dat de geïnstitutionaliseerde solidariteit een 
noodzakelijke basis vormt in de samenleving waarbinnen de solidariteit tussen de generaties kan 
georganiseerd worden. Dit is niet voldoende, mensen moeten zich ook verbonden voelen met de 
samenleving, willen ze zich solidair opstellen. Het eerste deel beleidsmaatregelen zal dus gericht zijn op het 
scheppen of herbevestigen van een institutioneel kader waarmee mensen zich verbonden voelen. Aangezien 
de samenleving sterk economisch en arbeidsgecentreerd is, zullen de maatregelen zich voornamelijk daarop 
richten, samen met een focus op het stimuleren van gevoelens van verbondenheid. Als dergelijk kader in de 
samenleving kan geïmplementeerd worden komt er ook ruimte vrij op andere domeinen om intergenerationele 
solidariteit te stimuleren en ondersteunen. Andere levensdomeinen die hier besproken worden zijn 
huisvesting/ruimtelijke ordening, gezondheidszorg/zorg, duurzame ontwikkeling en onderwijs. De 
beleidsaanbevelingen op deze domeinen staan niet los van de voorgaande, ze werken op elkaar in en er is 
wederzijdse versterking.  
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1 Inleiding 

Op 28 en 29 april 2008, werd in Brdo (Slovenië) de conferentie ‘Intergenerational Solidarity for Cohesive and 
Sustainable Societies’ georganiseerd onder het Sloveense voorzitterschap van de Europese Unie. Tijdens 
deze conferentie werd 29 april uitgeroepen tot ‘Dag van de Solidariteit tussen de Generaties’. 29 april 
jongstleden was bijgevolg de eerste Europese dag van de intergenerationele Solidariteit. Niet alleen op 
Europees vlak, maar ook in Vlaanderen staat intergenerationele solidariteit sinds enkele jaren in de 
belangstelling.  Met de toenemende vergrijzing en ontgroening komt het maatschappelijke debat rond 
intergenerationele solidariteit sterk onder de aandacht. Niet in het minst omwille van de focus die de Vlaamse 
Jeugdraad en de Koning Boudewijnstichting (De Mets, Vassart, 2008) hierop gelegd hebben en vanwege de 
toegenomen politieke en wetenschappelijke interesse (zie o.a. Thijssen, De Pauw, 2006). Thema’s als 
vergrijzing, ontgroening, solidariteit en de gevolgen hiervoor op alle generaties werpen veel stof op voor 
discussie en voor dialoog. In deze studie, die liep van januari tot mei 2009, in opdracht van het Agentschap 
Sociaal-Cultureel werk voor Jeugd en Volwassenen  willen we hieraan een steentje bijdragen.  
 
De 21ste eeuw confronteert Vlaanderen met ontelbare uitdagingen aangaande de gewijzigde 
bevolkingssamenstelling. In de laatste decennia is er een ongekende groei geweest in het aantal en de 
proportie ouderen. Het proces van bevolkingsveroudering heeft de leeftijdstructuren van verschillende, 
voornamelijk Westerse landen grondig hervormd. Dit roept vooral grote vragen op over de definiëring van de 
‘oude leeftijd’, de micro-ervaringen van oude generaties en hun families, de macrosociale antwoorden van de 
samenlevingen op de noden van de verouderde populatie en de draagkracht van het stelsel van sociale 
voorzieningen. Een belangrijke vaststelling die we kunnen maken, is dat de focus binnen het spectrum van 
demografische verschuivingen in hoofdzaak ligt op de oudste generatie en op de draagkracht van de sociale 
voorzieningen in een welvaartstaat. Begrippen als ‘vergrijzing’ en de variant ‘verzilvering’ worden vaak in de 
mond genomen , doorgaans in combinatie met de problematische vooruitzichten voor de sociale zekerheid en 
de pensioenen. Ontgroening kan op veel minder belangstelling rekenen. Beide processen zijn nochtans erg 
belangrijk. Vergrijzing duidt op de toename (zowel in aantal als in proportie) van de oudste laag van de 
bevolking. Er zijn met andere woorden veel meer ouderen in onze samenleving dan enkele decennia geleden. 
Ontgroening geeft daarentegen aan dat de jongerengeneratie inkrimpt. We hebben als dusdanig te maken 
met een dubbele beweging van vergrijzing en ontgroening: niet alleen is het aandeel ouderen aanzienlijk 
toegenomen, ook het aandeel jongeren is gedaald. We stevenen demografisch gezien af op een samenleving 
waarin jongeren een kleinere bevolkingsgroep zullen uitmaken dan ouderen. Het aandeel 0 – tot 19–jarigen is 
van bijna 30% gedaald naar 22% tussen 1981 en 2008 (Vanderleyden, Callens, Noppe, 2009). Het aandeel 
65-plussers is bovendien in dezelfde periode gestegen van 14% naar 18%. Als we de bevolkingsprognoses 
bekijken voor de komende jaren (tot 2060), dan zien we dat de ontgroening en de vergrijzing zich langzaam 
zullen doorzetten tot de groep 60-plussers meer dan een vierde van de bevolking zal uitmaken en de kinderen 
en tieners slechts 20% zullen innemen (FOD Economie). Bovendien stijgt het aandeel oude ouderen (80 jaar 
en ouder) zienderogen, dit wordt ook wel eens de ‘veroudering binnen de veroudering’ genoemd.  
 
Beide demografische processen kennen een waaier aan sociale, economische en culturele oorzaken én 
gevolgen. Een veranderd evenwicht tussen de generaties zal zonder twijfel zijn intrede doen. Zo blijven 
grootouders vandaag een zeer lange tijd samen leven met hun kleinkinderen en bevinden ouders en hun 
volwassen kinderen zich samen op de arbeidsmarkt en woningmarkt. Aangezien de oudste generatie steeds 
langer leeft, krijgen we een sterke uitbreiding van het aantal generaties dat met elkaar samenleeft. 
Samenlevingen worden multigenerationeler dan ooit, en precies dat multigenerationele karakter zal mogelijk 
één van de belangrijkste thema’s zijn waarmee we in de toekomst zullen te maken krijgen (Loriaux, 2006). De 
uitdaging zal zijn om nieuwe intergenerationele relaties te ontwikkelen en oude relaties te onderhouden, om 
elkaar te ondersteunen, om te werken aan sociale inclusie en sociale intergratie (Lowenstein, 2007).  
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Omdat de maatschappelijke aandacht veelal gaat naar de toenemende groep ouderen, willen we ons met dit 
onderzoek richten op de positie die jongeren zullen (of kunnen) innemen in een vergrijsde en ontgroende 
samenleving. De demografische ontwikkelingen stellen namelijk ook heel wat uitdagingen aan jongeren. 
Jongeren zullen de komende decennia opgroeien met de generatie van hun ouders, hun grootouders en soms 
zelfs hun overgrootouders. Dit vraagt om een heel nieuwe visie op de levensloop van jongeren. Niet alleen 
omdat ze zelf langer zullen leven, maar vooral omdat ze in tegenstelling tot hun eigen ouders met veel meer 
generaties in contact zullen komen. Al deze oudere generaties zullen een invloed uitoefenen op de huidige en 
toekomstige generatie jongeren. In dit onderzoek ligt de focus op hoe jongeren zich binnen enkele jaren 
zullen bewegen in een sterk vergrijsde en ontgroende samenleving. In tegenstelling tot wat zou verwacht 
worden, hebben we geen jongeren bevraagd. De opzet van dit onderzoek was niet gericht op het registreren 
van de mening van jongeren, hoewel zij het onderwerp van de studie zijn. We laten echter deskundigen uit de 
academische wereld, het middelveld en de sociale sector aan het woord. De deskundigen hebben allen vanuit 
hun beroepspositie, onderzoeksthematiek of verbondenheid aan een organisatie een expertise opgebouwd op 
vlak van intergenerationele solidariteit. Het betreft een combinatie van onderzoeksmatige, inhoudelijke en 
ervaringsgebaseerde expertise. Hun perspectief op de positie van jongeren maakt de kern uit van dit 
onderzoek. Door de verscheidenheid aan achtergronden komen zowel inhoudelijke als praktijkgerichte 
argumenten en voorstellen aan bod. De toekomst van maatschappelijke cohesie kan uiteraard niet voorspeld 
worden. De bevraagde deskundigen beschikken niet over een teletijdmachine om zich te informeren. 
Niettemin prikkelen expertenvisies een breder publiek om er te durven over nadenken en om 
intergenerationele solidariteit ruimer dan een financiële kwestie te zien.   
 
Een heel aantal vragen worden naar voor geschoven in deze studie. Ten eerste wordt er ingegaan op de 
positie en status van jongeren in een vergrijsde en ontgroende samenleving. Hoe zien experts uit diverse 
sectoren de positie en status van jongeren in een vergrijsde samenleving? Zien de experts evoluties en 
verschuivingen in de positie en status van jongeren in een vergrijsde en ontgroende samenleving? Ervaren 
jongeren een hogere druk en welke evoluties liggen hier aan de basis? En hoe zien de experts de positie en 
status van jongeren in de toekomst?  
In een tweede deel wordt er gekeken naar de houding van jongeren tegenover intergenerationele solidariteit. 
Wat is intergenerationele solidariteit? Welk beeld hanteren jongeren over ouderen en over vergrijzing volgens 
de experts? Komt de intergenerationele solidariteit onder druk te staan? Hoe zien jongeren hun rol in de 
intergenerationele solidariteit en welke voorwaarden stellen ze hier? Wat is in dit verband de betekenis van 
kleinschalige intergenerationele projecten en initiatieven?  
Tot slot wordt de vraag gesteld: Welke aanbevelingen doen de experts in deze context voor de 
maatschappelijke en beleidsdomeinen, en welke overeenkomsten en verschillen treffen we hier in aan? Een 
heel aantal beleidsaanbevelingen worden geformuleerd om de intergenerationele solidariteit te ondersteunen 
en te stimuleren en om het intergenerationeel samen-leven gemakkelijker te maken. Verschillende 
levensdomeinen komen hier aan bod, namelijk economie/tewerkstelling, huisvesting/ruimtelijke ordening, 
duurzame ontwikkeling, gezondheidszorg en zorg en vrije tijd.  
 
Dit rapport is een ‘gewone’ neerslag van een ‘ongewoon’ onderzoeksproces. Het doel van het onderzoek is, 
naast het beantwoorden van de onderzoeksvragen, namelijk ook het bevorderen van de dialoog en het 
verspreiden van kennis over intergenerationele solidariteit. De meeste onderzoeken kennen een vrij klassiek 
verloop van kennisverspreiding. Pas aan het einde van het onderzoeksproces worden de resultaten 
bekendgemaakt. Een eigenheid van dit onderzoek is dat op verschillende momenten in de loop van het 
onderzoeksproces in dialoog is getreden met maatschappelijke actoren. Deelresultaten werden verspreid en 
de thematiek werd op verschillende manieren onder de aandacht gebracht. De kennisverspreiding is bijgevolg 
een dynamisch proces geweest. 
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Er wordt gebruik gemaakt van een multimethodische werkwijze om op bovenstaande vragen een antwoord te 
krijgen. Vanuit een multidisciplinaire benadering wordt de stem van wetenschappers, experten en andere 
sleutelfiguren opgetekend rond het thema intergenerationele solidariteit. Hiervoor werd gebruik gemaakt van 
diepte-interviews, focusgroepgesprekken, korte half-open interviews met mensen uit het sociale werkveld en 
intergenerationele dialooggesprekken. Specifiek om de dialoog rond het thema intergenerationele solidariteit 
op gang te brengen werden drie initiatieven genomen. Ten eerste werden nieuwsbrieven via e-mail 
uitgegeven. Elke nieuwsbrief focuste op een tweetal thema’s, die aan de hand van citaten uit de interviews 
belicht werden. De interviews met de experts werden bovendien visueel opgenomen. Fragmenten uit de 
interviews werden op YouTube geplaatst. Dit leidde ook tot de informatieve video ‘Van 7 tot 107…’ (een 
realisatie van Videokontakt VZW). In deze video hebben we naast wetenschappers en 
middenveldorganisaties ook kinderen en jongeren een stem gegeven over intergenerationele solidariteit en 
over ouderen. 
 
Tot slot nog een woordje over de titel van het rapport. Van 7 tot 107 is de titel van de video én van het 
onderzoeksrapport. Sommigen onder ons zullen denken aan de vermelding ‘van 7 tot 77’. Vroeger stond dit 
op de achterkaft van bepaalde strips, om het publiek duidelijk te maken dat een strip voor iedereen was die 
kon lezen. Het getal 77 is al lang geen symbool meer voor het einde van een mensenleven, eerder 107. We 
richten ons met dit rapport, met de video en met de andere bijdragen tot iedereen (van 7 tot 107) die interesse 
heeft in intergenerationele solidariteit. In deel 2 kan u een overzicht van enkele (vooral sociologische) 
theoretische perspectieven op intergenerationele solidariteit vinden. We definiëren intergenerationele 
solidariteit als een ruim en multidimensioneel begrip en kaderen het in een historisch overzicht van 
denkpatronen over solidariteit. Het derde deel van het rapport is technisch van aard en omschrijft de 
gehanteerde onderzoeks- en kenniscirculatiemethoden. De resultaten van de bevraging worden thematisch 
beschreven in deel4. We bieden geen diepgaande kwalitatieve analyse van het gespreksmateriaal. Daarvoor 
is de looptijd van het onderzoek te kort en dat schiet het doel van deze studie deels voorbij. De voornaamste 
betrachting van de studie was het thema intergenerationele solidariteit verder op de agenda te plaatsen, 
kennis erover te verspreiden en experten erover aan het woord te laten. Uit de gesprekken hebben we per 
onderwerp een overzicht gegeven van de uitspraken. De integraal uitgetypte interviews en focusgroepen 
kunnen gelezen worden in het bijlagenboek van dit onderzoek (afzonderlijke publicatie). In het laatste deel 
worden beleidsaanbevelingen geformuleerd, beleidsaanbevelingen die vertrekken vanuit de gesprekken met 
de experten. We vullen hiermee de inspanningen van de Koning Boudewijnstichting aan (zie o.a. De Mets, 
Vassart, 2008), op een complementaire en supplementaire wijze. Verschillende aanbevelingen stemmen 
overeen met eerdere bevindingen, anderen breiden ze uit of geven nieuwe inzichten. Over een waaier aan 
domeinen (huisvesting, zorg, projectwerking, jeugd, …) hebben de deskundigen hun expertise uiteengezet. 
Intergenerationele solidariteit doorkruist verschillende beleidsdomeinen en geeft alvast veel stof tot nadenken. 
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2 Een theoretische blik op intergenerationele solidariteit 

Het begrip intergenerationele solidariteit roept spontaan thema’s als ‘draagvlak’, ‘pensioenen’ en ‘vergrijzing’ 
op. Na decennia van vanzelfsprekendheid van de welvaart, legt de babyboomgeneratie een enorme druk op 
het sociaal stelsel.  Niet enkel in België en Vlaanderen worden daardoor de relaties tussen generaties als een 
kostbaar goed beschouwd. Door tendensen van vergrijzing en ontgroening effenen ook verschillende 
internationale instanties het pad voor ‘intergenerationele solidariteit’.  Sinds enkele jaren is intergenerationele 
solidariteit bijgevolg onmiskenbaar uit de schaduw van andere grote sociale thema’s getreden, zowel op 
nationaal als op internationaal niveau. Maatschappelijke solidariteit is uiteraard geen nieuw gegeven.  Het is 
misschien wel een van de belangrijkste onderwerpen van de sociologie. Al decennia lang bestudeert men de 
samenhang tussen mensen en groepen. Vraagstukken over sociale cohesie, sociale integratie en solidariteit 
zijn al jaren inspiratiebronnen voor diverse auteurs. Niettegenstaande de continue aandacht voor 
maatschappelijke solidariteit in de loop van de 20ste eeuw, treed ‘intergenerationele’ solidariteit slechts sinds 
de toegenomen angst voor de afslanking van het ‘solidaire’ sociale stelsel op de voorgrond. Intussen heeft het 
thema een veel ruimere aandachtsspanne gekregen dan alleen met betrekking tot het sociale stelsel. 
Intergenerationele solidariteit betekent immers meer dan ‘een oplossing voor het pensioenprobleem’.      
 
In deze theoretische inleiding geven we een overzicht van enkele klassieke en minder klassieke 
perspectieven op en vraagstukken over intergenerationele solidariteit.  Zo gaan we in op verschillende 
niveaus van intergenerationele solidariteit (ook vanuit een historisch oogpunt) en geven we een aanzet voor 
de positie en status van jongeren in een vergrijsde en ontgroende samenleving. Verschillende perspectieven 
die hier worden beschreven, komen ook terug bij de resultaatbespreking in de verhalen en argumenten van de 
bevraagden. In sommige gevallen zullen in het resultatendeel door de experts antwoorden worden geboden 
op open vragen die we in het theoretische deel stellen.    

2.1 Wat verstaan we onder intergenerationele solidariteit? 
2.1.1 Over samenlevingen, sociale lijm en solidariteit 

Samenlevingen bestaan uit individuen die met elkaar verbonden zijn door structurele en culturele regels. 
Durkheim, een van de grondleggers van de sociologie wees aan het einde van de 19de eeuw reeds op het feit 
dat groepen en samenlevingen niet zomaar verzamelingen zijn van losse individuen, maar een eigen 
werkelijkheid bezitten. Individuen worden gevormd door eerdere generaties en door waarden, regels, normen, 
instellingen, structuren van die eerdere generaties, zonder dat men er zelf expliciet en individueel toe heeft 
bijgedragen. Als individuen verdwijnen, zal het collectieve nog steeds blijven bestaan. De ‘sociale lijm’ is als 
het ware een externe kracht. Solidariteit wordt in dat perspectief omschreven als het collectieve bewustzijn, de 
verbondenheid tussen de individuen.    
 
Heden ten dage is solidariteit een begrip dat vaak vrij vaag wordt omschreven en dat geregeld wordt 
besproken in een zijspoor van het individualiseringsverhaal. Wat Durkheim solidariteit noemde, wordt vandaag 
eerder onder ‘sociale integratie’ of ‘sociale cohesie’ vervat. What’s in a name, kan dan gedacht worden. Wat 
maakt het uit hoe we het benoemen, het gaat tenslotte over hetzelfde begrip. Zoals verder zal blijken is het 
wel degelijk van belang om te beschikken over een goede begripsafbakening. Willen we de sociale realiteit 
begrijpen, dan is de eerste taak het creëren van een gemeenschappelijke taal over het thema. In dit eerste 
deel zullen we de krachtlijnen van die taal uiteenzetten. 
     
Beide begrippen, solidariteit en sociale integratie (of sociale cohesie), duiden op vormen van verbondenheid 
tussen mensen, met gedeelde doelen en een zekere mate van gedeelde cultuur. Waege (1994) wijst echter 
op het verschil in de focus op gelijkheid en ongelijkheid. Doorgaans wordt bij sociale integratie de nadruk 
gelegd op gelijkheid. De relaties tussen gelijken, of alleszins de mate waarin mensen zich verbonden voelen 
door een gemeenschappelijke stam van gelijke culturele en structurele elementen, staan centraal als men het 
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heeft over sociale integratie. Sociale integratie kan omschreven worden als “de mate waarin mensen 
verbonden zijn met andere leden van de samenleving, waarbij bindingen in ieder geval een zekere mate van 
interactie en affectie inhouden. In meer algemene zin kan daaraan toegevoegd worden dat integratie ook 
betekent dat mensen zich onderdeel voelen van een groter geheel, zich thuis voelen in de samenleving van 
individuen” (Kalmijn, 2002, p21).  
 
Wanneer men zich bezighoudt met solidariteit, gebeurt dit daarentegen meestal in het kader van ongelijkheid. 
Welke banden of relaties zijn er tussen ongelijken? In deze context verwijzen we dan ook naar het verhaal van 
de afnemende solidariteit voor de betaling van het sociale stelsel. Leeftijd en vooral arbeidsmarktdeelname 
zijn de factoren die de ongelijke posities bepalen. Solidariteit is met andere woorden verwant aan sociale 
cohesie, maar richt zich op de relaties tussen mensen vanuit ongelijke posities, met het oog op het 
wegwerken van de ongelijkheid. Solidariteit krijgt op grote schaal vooral vorm via de 
herverdelingsmechanismen in een welvaartstaat.  De minder begunstigden worden door de meer 
begunstigden bijgestaan. De overheid is mediator en sturende kracht in dit proces. 
 
Elchardus (red., 1999) spreekt over solidariteit in drie betekenissen: een gelijkheidsstreven, een vorm van 
herverdeling én een gevoel van verbondenheid. In de bestudering van de mate van solidariteit van jongeren, 
wordt daarom empirisch een indeling gemaakt naar gelijkheidsstreven op vlak van arbeidsethiek en op vlak 
van de economische breuklijn, oftewel de maatschappelijke spanning tussen arbeid en kapitaal.  Daarnaast 
wordt nagegaan in welke mate jongeren zich verbonden voelen met de samenleving. We lichten de 
bevindingen van het onderzoek kort toe.  
Het eerste deelaspect betreft de arbeidsethiek. Hoewel dit geen expliciete meting is van solidariteit, wordt 
deze dimensie toch mee opgenomen in het globale beeld van solidariteit. Arbeidsethiek verwijst namelijk naar 
de betekenis die door jongeren aan arbeid wordt gegeven. In een samenleving waar arbeid een van de 
grootste bronnen van sociale contacten en sociale integratie is (Vandeweyden, 2002), levert tewerkstelling 
meer dan alleen een financiële beloning op. Met de arbeidsethiek wordt gemeten in welke mate jongeren 
arbeid als een verplichting zien. Tevens wordt gekeken in hoeverre men een vervangingsinkomen 
aanvaardbaar vindt. Onrechtstreeks wordt via de arbeidsethiek gepeild naar het belang van arbeid in het 
leven van de jongere en op welke manier men zou omgaan met werkloosheid (aanvaarding van een uitkering 
of niet). Het merendeel van de bevraagde jongeren (leerlingen secundair) beschikt over een vrij sterke 
arbeidsethiek. Jongeren willen op de arbeidsmarkt treden en een rol spelen. Een vervangingsinkomen zou 
door velen worden aanvaard, maar niet als men evenveel of meer kan verdienen door te werken. Uit de eerste 
dimensie kan alvast geconcludeerd worden dat de meeste jongeren op vlak van arbeid voorstanders zijn van 
een stimulerend arbeidsbeleid en het vangnet van uitkeringen. Ander onderzoek bevestigt deze bevinding (De 
Witte e.a., 2000). 
Voor het gelijkheidsstreven werden uitspraken voorgelegd die te maken hebben met de kloof tussen rijk en 
arm en de taak van de overheid om tussenbeide te komen in het overbruggen van de kloof. Ook nu blijken de 
meeste jongeren een vrij solidaire houding aan te nemen, in die zin dat ze voorstanders zijn van meer 
gelijkheid. Of de overheid een gelijkheidsstreven moet institutionaliseren, wordt minder duidelijk aangegeven. 
Bijna de helft van de jongeren heeft namelijk geen mening als het gaat over de inmenging van de overheid in 
het verkleinen van inkomenskloven. Iets meer dan 40% zegt wel dat de overheid hierin actief moet optreden.  
De laatste dimensie van solidariteit is deze van de sociale verbondenheid. Voelen jongeren zich verbonden 
met de samenleving in haar geheel en vinden ze dat ze pas gelukkig kunnen zijn als ze zich belangeloos voor 
anderen kunnen inzetten?  Het antwoord is dubbel. Enerzijds is er bereidheid bij ongeveer 4 op 10 jongeren 
om zich te engageren voor anderen. Anderzijds wordt persoonlijk geluk niet automatisch in verband gebracht 
met een verbondenheid met anderen. Men kan ook door een weinig altruïstische houding aan te nemen 
gelukkig zijn. Beide hangen niet noodzakelijk samen. 
Solidariteit is ongetwijfeld een zeer moeilijk empirisch te bestuderen thema. Wat jongeren betreft wordt 
vastgesteld dat zich in ieder geval minder verbonden voelen met de collectiviteit dan hun leerkrachten of de 
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Vlaamse bevolking (Elchardus, red., 1999). Solidariteit kon in de helft van de jaren ‘90 alleszins op minder 
steun rekenen bij jongeren dan bij volwassenen.  
 
Om tot een omschrijving van solidariteit te komen, gaan we ten slotte in op wat solidariteit niet is. Vaak is het 
ook interessant om te kijken naar de afwezigheid van bepaalde kenmerken of referentiekaders. De 
onmiskenbare tegenpool van solidariteit is ‘utilitair individualisme’. In het licht van de bestudering van 
intergenerationele solidariteit is het interessant om ook hier kort bij stil te staan, we komen er later nog 
uitgebreider op terug. Een specifieke vorm van individualisme, die tegenover solidariteit gesteld kan worden, 
is het utilitaire individualisme. Aan de basis van utilitair individualisme ligt de vaststelling dat het eigenbelang 
voorgaat op het collectieve belang. Utilitair individualisme heeft te maken met uitspraken als ‘Iedereen moet 
maar eerst voor zichzelf zorgen en niet rekenen op de hulp van anderen’ en ‘de mensheid, onze naaste, 
solidariteit, … wat een onzin allemaal, iedereen moet eerst voor zichzelf zorgen en zijn belangen verdedigen’ 
(Elchardus, red., 1999). Globaal genomen zijn weinig jongeren te vinden voor het vrij radicale utilitaire 
individualisme. Ongeveer de helft van de jongeren gaat niet akkoord met het exclusief nastreven van 
eigenbelang. Het merendeel van de andere jongeren neemt geen duidelijke positie in en spreekt zich 
daardoor niet uit over het individualisme. Slechts ongeveer 15% vindt dat ze eerst voor zichzelf moeten 
zorgen en bestempelt solidariteit als onzin. Dat jongeren zich afzetten tegen oudere generaties en vooral voor 
zichzelf willen zorgen blijkt vooralsnog niet aan de orde.   
 
Wat bovenstaande omschrijvingen van cohesie en solidariteit gemeen hebben, is dat ze uitgaan van een 
collectieve identiteit. In dit werk keren we terug naar de originele en brede definiëring van Durkheim: 
solidariteit heeft betrekking op elke vorm van sociale verbondenheid, zowel tussen gelijken als tussen 
ongelijken. Het streven naar herverdeling en gelijkheid kan een onderdeel vormen van solidariteit, maar 
beslaat niet het volledige spectrum. Solidariteit betekent met andere woorden dat mensen samen met 
anderen een gemeenschap vormen en daardoor ook met individuen, die ze niet rechtstreeks kennen, in relatie 
staan via de collectieve identiteit. De verbondenheid met de samenleving en de collectieve identiteit vatten we 
onder de ‘macro-benadering’ van solidariteit1. We hebben het tot nu toe steeds gehad over de relatie tussen 
het individu en grotere groepen zoals de volledige samenleving. Mensen leven echter ook in kleine groepen. 
De groep bij uitstek die onze samenleving structureert is het gezin. Solidariteit kan dus ook op een micro-
niveau bekeken worden. Ook in gezinsverbanden en kleinschalige relaties is er namelijk sprake van 
solidariteit. We zullen in wat volgt aandacht hebben voor solidariteit tussen gelijken en ongelijken, vanuit een 
micro- en een macro-benadering. 
 

2.1.2 Een multigenerationele samenleving 
In een samenleving met verlengde levensverwachtingen, leven meerdere generaties voor het eerst samen in 
hetzelfde tijdperk. We zouden kunnen stellen dat de samenleving de afgelopen 20 jaar is uitgebreid met twee 
generaties: 70-plussers en 80-plussers2.  
Relaties tussen generaties worden in een multigenerationele samenlevingscontext minder vanzelfsprekend 
(De Mets, Vassart, 2008). We geven (op een niet exhaustieve wijze) enkele tendensen aan die de afstand 
tussen relaties kunnen doen toenemen. Het is immers niet leeftijd op zich die de kloof kan vergroten, maar wel 
de manier waarop we met multigenerationaliteit omgaan.  
Ten eerste zorgt de fysieke scheiding van jonge en oude generaties door afzonderlijke woonsituaties voor een 
grote kloof. Zorgbehoevende ouderen wonen in grote mate in aangepaste wooneenheden zoals rusthuizen en 
zijn daardoor deels afgescheiden van andere generaties. Waar ze vroeger doorgaans mee in het gezin van 
                                                           
1 Wat door De Mets en Vassart (2008) wordt gevat onder het meso-niveau (de publieke ruimte) laten we hier mede onder 

de macro-benadering  vallen. 
2 90-plussers zijn voorlopig nog niet heel talrijk in de samenleving, maar bevolkingsprognoses tonen aan dat deze groep de 

komende jaren wel zal stijgen (vooral bestaande uit vrouwen). 
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een van de kinderen woonden, is de fysieke afstand tussen de oudste en de jongste gezinsleden vandaag 
veel groter. Jongeren blijven daarentegen wel langer in het ouderlijke huis wonen. De fysieke afstand met de 
ouders is dus op adolescente leeftijd voor veel jongeren kleiner dan vroeger.  
Ten tweede heeft informatisering een zeer ingrijpende impact gehad op communicatiepatronen, waardoor de 
communicatiekloof tussen jonge en oudere generaties is vergroot. Het is een illusie te geloven dat volledige 
oudere generaties digitale communicatiekanalen zullen hanteren. 
Verschillen in waardepatronen en ervaringen zijn ten derde veel groter tussen 80-plussers en tieners dan 
tussen pakweg tieners en dertigers. Hoe meer generaties samenleven, hoe groter de afstand in culturele 
patronen.  
Ten vierde is de opleidingskloof een zeer belangrijk gegeven voor relaties tussen generaties. De huidige 
generaties zijn globaal genomen veel hoger opgeleid dan oudere generaties, door de democratisering van het 
onderwijsstelsel. Ook algemene verschillen in opleidingsniveau kunnen de generatiebanden bemoeilijken. 
De tegenstellingen tussen de leeftijdgroepen op vlak van herverdeling van financiële middelen en de 
afgenomen draagkracht van het sociale stelsel bieden ten slotte een laatste mogelijke basis voor een 
vergroting van de afstand. 
 
Naast solidariteit tekenen dus ook ‘fricties’, ‘afstanden’ of ‘kloven’ de contouren van de samenleving. Groepen 
in de samenleving hebben nu eenmaal andere belangen, andere doelen en andere culturele patronen. 
Conflicten of fricties nemen in sommige gevallen vrij eenvoudige vormen aan (of zo worden ze alleszins 
voorgesteld). Men spreekt in dit geval over breuklijnen. Diverse breuklijnen doorkruisen de samenleving en 
soms worden ze ingedeeld in oude en nieuwe breuklijnen. Zo wordt de scheidingslijn naar onderwijsvorm 
ASO, TSO of BSO een nieuwe breuklijn genoemd (Pelleriaux, 2001). In het debat rond intergenerationele 
solidariteit wordt vaak vanuit tegenstellingen gesproken over de verschillende generaties. Intergenerationele 
solidariteit heeft immers te maken met solidariteit ‘tussen’ generaties en veronderstelt daarom impliciet dat er 
verschillen zijn. Thijssen en De Pauw (2006,p45) omschrijven het als ‘het bewustzijn en het gevoel dat 
verschillende generaties elkaar moeten steunen’. In deze bijdrage vertrekken we van een ruimere 
omschrijving van solidariteit en gaan we dus niet enkel in op steunrelaties tussen generaties. Maar we gaan er 
wel van uit dat er een afstand of een kloof is tussen de generaties. De vraag kan gesteld worden of er zich 
een nieuwe breuklijn op basis van leeftijd aftekent? Hoe groot is met andere woorden de kloof? Kunnen we de 
kloof tussen jong en oud beschouwen als een breuklijn? De complexiteit van de huidige samenleving levert 
alleszins vele bijkomende uitdagingen voor relaties ‘tussen’ generaties op.     
 

2.1.3 Intergenerationele solidariteit is multidimensioneel 
In vorige delen gingen we reeds in op de micro- en macrosfeer van intergenerationele solidariteit. Waar 
intergenerationele solidariteit vanuit macroperspectief vanop het niveau van de samenleving, de publieke 
ruimte of het middenveld bekeken wordt, verwijst het microniveau naar de feitelijke intergenerationele relaties 
op individueel niveau.  
 
Bengtson en Roberts (1991) richten zich met hun theoretisch model  voor intergenerationele solidariteit op 
micro-gezinsrelaties. De auteurs ontwikkelden een ‘intergenerationeel solidariteitsmodel’, een allesomvattend 
kader voor het bestuderen van intergenerationele relaties op familiaal niveau. Hierin vertrekken ze vanuit een 
multidimensionele visie op intergenerationele solidariteit. We werken het model uit en refereren daarna terug 
naar de macro-benadering.  
Intergenerationele solidariteit manifesteert zich in sterke mate binnen de familie, tussen ouders en hun 
(volwassen) kinderen, tussen (over)grootouders en (achter)kleinkinderen, enzovoort. Die familiestructuren 
kenden de afgelopen decennia een grote metamorfose. De wijzigingen in de sterfte –en 
vruchtbaarheidspatronen hebben binnen de familie de intergenerationele structuren meer ‘topzwaar’ gemaakt 
en verticaal uitgebreid (Bengtson, 2001). Het aantal generaties nam toe, maar het absolute aantal verwanten 
daalde (Hagestad e.a., 2007). De evolutie naar ‘beanpole’ families (weinig nakomelingen, veel generaties) 
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maar ook de toenemende complexiteit in familievormen, door onder andere de stijgende scheidingsgraden 
leidden tot meer complexe en atypische familievormen. In het licht van deze veranderende familievormen 
worden de intergenerationele relaties binnen een familie  dan ook steeds belangrijker geacht (Bengtson, 
2001). De veranderende familiestructuur en de toenemende complexiteit in familievormen afgelopen decennia 
leidde ertoe dat de intergenerationele solidariteit sterk in vraag gesteld werd. Al deze veranderingen zouden 
‘the decline of the family’ of het einde van de intergenerationele solidariteit reflecteren (Popenoe, 1993). 
Andere onderzoeken vertrekken vanuit een optimistischer scenario en stellen dat de intergenerationele 
solidariteit binnen families niet daalde maar andere vormen heeft aangenomen (Fokkema e.a., 2008). Los van 
dit pessimistisch versus optimistisch scenario, geldt dat de intergenerationele solidariteit binnen de families op 
de verschillende dimensies sterke veranderingen kende. 
 
In dit deel wordt verder ingegaan op de impact die deze veranderingen hebben op de intergenerationele 
solidariteit binnen de families. Hierbij vertrekken we dus van het model van Bengtson en Roberts (1991) 
waarin intergenerationele solidariteit binnen gezinnen als een multidimensioneel begrip gedefinieerd wordt 
met zes te onderscheiden dimensies.  In wat volgt overlopen we de zes dimensies en de impact die de 
sociaaldemografische trends afgelopen decennia hierop uitoefenden. Deze zes dimensies en de 
veranderingen hierin staan vanzelfsprekend niet los van elkaar, maar zijn sterk verweven (Silverstein e.a., 
1997). We bekijken de zes dimensies puntsgewijs maar geven ook aan op welke manier ze mogelijk 
verbonden zijn.  
 
Een eerste dimensie waar we bij stil staan is de structurele solidariteit. Deze dimensie verwijst naar structurele 
voorwaarden voor het geven van steun tussen familieleden, zoals de geografische afstand en het aantal 
familieleden (Bengtson, Roberts, 1991). Wat de eerste betreft, kende de geografische afstand tussen 
familieleden afgelopen decennia sterke veranderingen. Zo nam het aandeel multigenerationele huishoudens 
sterk af. Net deze geografische afstand is een belangrijke voorwaarde voor het verlenen van steun (Shelton, 
2000). Vanuit het pessimistische scenario impliceert dit een negatieve impact op intergenerationele 
solidariteit. Echter, andere auteurs wijzen er op dat ‘intimate but distant’ familierelaties nog steeds steun 
verlenen (Rosenmayr e.a., 1963). De voorkeur voor het leven in ‘nucleaire gezinnen’ betekent dus niet 
noodzakelijk dat de andere familiebanden aan belang inboetten (Bengtson, 2001).  Naast de geografische 
afstand vormt ook het aantal familieleden een structurele voorwaarde voor steun. Binnen deze context 
impliceert de dalende fertiliteit dat de toekomstige generaties ouderen op een kleiner aantal kinderen beroep 
kan doen. Daartegenover staat dat het aantal generaties toenam. De toenemende complexiteit in 
gezinsrelaties houdt tevens in dat familiebanden uitgebreid worden tot stiefrelaties. Al deze veranderingen 
doen verschillende vragen rijzen m.b.t. de beschikbaarheid van familierelaties als bron van steun (Lye e.a., 
1995).   
 
De associatiesolidariteit, of de aard en de frequentie van de contacten is een andere dimensie waarop 
veranderingen waargenomen kunnen worden. Bawin-Legros (2002) stelt dat de geografische nabijheid een 
grote invloed heeft op de frequentie van de contacten tussen ouders en kinderen. Hoe dichter men bij de 
ouders woont, hoe vaker men ze ziet. Regelmatig contact is ook nodig voor wederzijdse ondersteuning. Hoe 
meer contact, hoe gemakkelijker het wordt om te geven en te nemen, en om te zien waar er een nood is. 
Contact wordt ook gezien als een steunbron op zich, omdat het tegemoet komt aan een sociale nood. 
Natuurlijk kan er ook een negatief aspect aan regelmatig contact verbonden zijn (Fokkema e.a., 2008). 
Algemeen geldt dat in het licht van de individualisering van de samenleving de associatiesolidariteit sterk in 
vraag gesteld wordt. De toenemende focus op het individu zou leiden tot het afbrokkelen van sociale relaties 
en dalende participatie aan het maatschappelijke leven (Putnam, 1995). De andere kant van de medaille 
belicht net de mogelijkheden en vrijheid die deze veranderingen creëren (Dykstra, 1990). Ook in de contacten 
met familieleden zou deze individualiseringstrends zich reflecteren; ‘intimacy at a distance’ (Rosenmayr e.a., 
1963). De afname in face-to-face contacten betekent niet noodzakelijk dat ook de functie van primaire relaties 
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verdwijnt: ze voorzien nog steeds in emotionele en instrumentele ondersteuning (Höllinger e.a., 1990) 
(Vanderleyden e.a., 2007).  
 
De normatieve solidariteit, verwijst naar de normen m.b.t. intergenerationele solidariteit (Bengtson, Roberts, 
1991). In welke mate zijn individuen, zowel jongeren als ouderen, bereid de steun voor elkaar op te nemen? 
Ook op dit punt manifesteert zich een optimistisch versus pessimistisch scenario m.b.t. de veranderingen in 
de familiale verplichtingen afgelopen decennia (Daatland e.a., 2003). Het pessimistische scenario stelt dat 
met de opkomst van het nucleaire gezin de verdere familiebanden aan belang inboetten. Dit zou zich ook 
reflecteren in de normen m.b.t. intergenerationele solidariteit. Het werd betwijfeld of familieleden nog de plicht 
voelden zorg voor elkaar op te nemen. Het meer optimistische scenario anderzijds stelt dat de normatieve 
solidariteit weliswaar veranderingen onderging maar niet noodzakelijk afnam. De opkomst van de 
welvaartstaten zou impliceren dat de feitelijke steun veeleer toevertrouwd wordt aan de overheid, maar dat de 
intergenerationele solidariteit, ook op normatief vlak zich veeleer richt of kan richten op emotionele 
ondersteuning (Daatland e.a., 2003).   
 
Belangrijk om aan te geven is dat deze normen op individueel niveau sterk samenhangen met de 
macrocontext. De sterke verschillen in waarden en normen versus intergenerationele solidariteit in Europa 
vormen hier een goed voorbeeld van. Zowel het institutionele kader als de meer algemene waarden en 
normen binnen een samenleving oefenen hun invloed uit op de individuele visies op intergenerationele 
solidariteit. Zo is er in Noord-Europa bij wet een collectieve zorgverplichting. Informele zorg wordt 
aangemoedigd, maar is niet wettelijk verplicht. In Noord-Europa zien veel mensen het dan ook als de 
verantwoordelijkheid voor de overheid. In Centraal-Europa is de overheid wettelijk verplicht om zorg te 
voorzien aan diegene die het heel hard nodig hebben en is de familie verantwoordelijk voor de zorg aan de 
minder zorgbehoevenden. In Zuid-Europa ligt de verantwoordelijkheid om te zorgen voor oudere volwassen 
voornamelijk bij de familie (Fokkema e.a., 2008). Maar ook de culturele context is belangrijk: waar Zuid-
Europa gekenmerkt is door een samenleving gericht op families, staat in Noord-Europe het individu en 
autonomie veel meer centraal. Deze structurele en culturele kenmerken op macroniveau hangen 
vanzelfsprekend sterk samen (Daatland e.a., 2003).  
 
De affectieve dimensie slaat op de ontwikkeling van emotionele banden binnen de familie. Zoals eerder 
gesteld is de duurzaamheid van de relaties tussen de generaties toegenomen door de langere levensduur 
(Hagestad e.a., 2007). Om te kijken naar het affectieve, emotionele deel van de solidariteitspatronen in de 
familie verwijst Merz (2007) naar de gehechtheidstheorie. De vraag die ze zich stelt is hoe individuele 
verschillen in de motivaties om zorgtaken op te nemen, in de druk van de zorg en andere aan solidariteit 
gebonden gevolgen verklaard kunnen worden. Dit kan volgens Merz verklaard worden door het gebruik van 
de gehechtheidstheorie, omdat die zowel positieve als negatieve gevoelens en gebeurtenissen in de familie 
verklaard. Zonder hier dieper in te gaan op de theorie zelf, kan er wel gesteld worden dat er empirisch weinig 
geweten is over de richting en het bestaan van gehechtheid tussen ouders en hun volwassen kinderen. 
Steunuitwisseling en zorgdragen resulteert uit een lange geschiedenis van interacties en ruilrelaties tussen 
ouderen en kinderen. Steunpatronen die in het latere leven opduiken moeten volgens haar gezien worden in 
een context van wederkerigheid en rolomkering. Sterke hechtingsbanden leiden tot meer steun en minder 
druk op de zorgdragers.  
 
De consensuele dimensie verwijst naar de mate waarin generaties en familieleden overeenstemmen in hun 
opinies, normen en waarden. Net omdat de verschillende generaties vaker en langer samenleven, is dit een 
belangrijke dimensie. De vraag is immers ook hier of de toename in gezamenlijke jaren tussen generaties ook 
samengaat met een consensus tussen de generaties of dat de verschillende generaties veeleer vervreemden 
van elkaar (Mills e.a., 2001)?  
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De functionele solidariteit, of de steunuitwisseling tussen de generaties ondergaat ook een heel aantal 
veranderingen. Ten eerste betekent de toenemende veroudering binnen de oudere generatie dat een stijgend 
aandeel van heel frêle ouderen nood zal hebben aan meer steun en zorg. Families zijn in moderne 
samenlevingen nog steeds de belangrijkste bron van steun en zorg aan oudere mensen, dus de zorg voor de 
ouderen door hun volwassen kinderen blijft belangrijk. Tezelfdertijd verandert het transitiepatroon van 
jongeren door verschillende economische trends en het nog steeds toenemende belang van hoge 
opleidingsniveaus. Daardoor is, zoals eerder al gesteld, het traditionele patroon van onderwijs, carrière en 
huwelijk niet langer de norm. Jonge mensen spenderen meer tijd in het onderwijssysteem en stellen de start 
van een carrière en het stichten van een gezin uit. Ze blijven tevens langer thuis wonen waardoor ouders 
langer instaan voor de steun aan hun kinderen (Lowenstein, 2007).   
 
Het substitutiedebat wordt vaak gehouden bij de dimensie van functionele solidariteit. Er bestaat consensus 
over het feit dat de groei van de welvaarstaat, samen met andere sociale en culturele veranderingen, de 
families verlost hebben van de voornaamste en levenslange verantwoordelijkheid om te zorgen voor de leden 
van de familie in economische en praktische termen. Er is echter geen consensus over of de steun van de 
familie vervangen wordt door de steun van de welvaarstaat of dat ze complementair zijn (Fokkema e.a., 
2008). Een tweede belangrijk punt waar volgens Fokkema e.a. (2008) rekening mee moet gehouden worden 
bij de functionele solidariteit is de reden waarom mensen steun aanbieden. Is de reden een voorgeschreven 
altruïsme en het zich houden aan gendernormen en –waarden of is het de reciprociteit? En wordt dan die 
reciprociteit meteen vervuld, of kan dit ook op lange termijn vervuld worden? Bawin-Legros e.a. (2002) gaat 
ook verder in op het begrip reciprociteit. Het vertrekpunt hierbij zijn de asymmetrische relaties tussen de 
generaties, die leiden tot een ongelijke verdeling van steun tussen de generaties. De vraag is hier dan echter 
hoe de eis van gelijkheid wat aan de basis ligt aan het idee van contractuele solidariteit vervuld kan worden. 
Lowenstein (2007) stelt dat er in dit intergenerationele contract staat dat elke generatie moet investeren in het 
menselijke kapitaal van de volgende generatie en dat er aan het eind van het leven gezorgd wordt voor de 
generaties waar ze in hebben geïnvesteerd. Elke generatie zorgt dus tweemaal, eenmaal voor de vorige 
generatie en eenmaal voor de volgende generatie, en er wordt tweemaal voor hen gezorgd, eenmaal als ze 
jong zijn en eenmaal als ze oud zijn. Hierin ligt de idee van reciprociteit vervat.  
 
Hoe zit het nu met de huidige steunuitwisseling binnen de familie? Attias-Donfut e.a. (2005) heeft onder 
andere onderzoek gedaan naar de financiële en tijdsgerelateerde transfers binnen families. Uit dit onderzoek 
blijkt dat het voornamelijk de 50-plussers zijn die in het centrum staan van een complex netwerk van 
uitwisselingen binnen de familie, waarbij ze zowel geven als ontvangen. Intergenerationele solidariteit is nog 
steeds heel levendig in Europese families, ondanks de vele veranderingen en verschillen in familievormen 
(Fokkema e.a., 2008).  
 

2.1.4 De oorsprong van de verhoogde aandacht: vergrijzing, ontgroening en detraditionalisering 
van de levensloop  
De verhoogde aandacht voor intergenerationele solidariteit is grotendeels toe te schrijven aan drie sociaal-
demografische fenomenen: vergrijzing, ontgroening en de-traditionalisering van de levensloop. Zonder het 
volledige demografische verhaal te reconstrueren - het is immers niet onze intentie een demografische 
literatuurstudie te geven, daar zijn andere bronnen beter geschikt voor - gaan we in op de belangrijkste 
tendensen die intergenerationele solidariteit op de agenda hebben geplaatst. 
 
Vlaanderen is momenteel de sterkst ontgroende en vergrijsde regio in België (Pelfrene, 2005). Dit wil zeggen 
dat de basis van jonge mensen tot 20 jaar het kleinst is en de oudere generaties talrijker aanwezig zijn dan in 
de andere regio’s ( Wallonië en Brussel). Het aandeel van de 0 – tot 19–jarigen is van bijna 30% gedaald naar 
22% tussen 1981 en 2008 (Vanderleyden, Callens, Noppe, 2009). Daartegenover is de groep tussen 20 en 65 
jaar gestegen van 58% naar 60%. Het aandeel 65-plussers is bovendien in dezelfde periode gestegen van 
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14% naar 18%. De vergrijzing kan geïllustreerd worden aan de hand van de ‘ouderenafhankelijkheidsindex’. 
Deze afhankelijkheidsratio geeft de verhouding weer van het aantal 65-plussers tegenover het aantal 
personen tussen 20 en 64 jaar. In 2008 staan er 30 personen van 65 jaar of ouder tegenover 100 personen op 
actieve leeftijd. In 1981 stonden slechts 24 personen tegenover 100 actieven. Tegen 2020 zal de ratio 
‘potentiële steun’ bijna gehalveerd zijn.  
Bovendien stijgt het aandeel oude ouderen, 80 jaar en ouder, dit is de veroudering binnen de veroudering. Dit 
hangt samen met de toename in de levensverwachting. In 1995 was de levensverwachting bij de geboorte 
voor mannen en vrouwen 78,03 jaar. In 2006 is dit gestegen naar 80,73 jaar, een winst van meer dan 2 jaar 
op 10 jaar tijd. En de grenzen zouden nog niet bereikt zijn. 
De vergrijzing en ontgroening zijn ook gevolgen van de daling in het geboortecijfer. Hoewel er sinds 1985 
terug een stijging te merken is in het totale vruchtbaarheidscijfer, met een opvallende stijging sinds 2003, staat 
men in Vlaanderen met een gemiddelde van 1,73 kinderen per vrouw nog ver af van het gemiddelde van 2,1 
kinderen dat nodig is om in de vervanging van de generaties te voorzien. Om een vergelijking te maken, in 
1964 bedroeg het aantal kinderen per vrouw in Vlaanderen nog 2,72. In 1985 daalde dit tot 1,45 kinderen per 
vrouw. De daling in het vruchtbaarheidscijfer houdt verband met het gestegen opleidingsniveau van vrouwen, 
de toetreding van vrouwen op de arbeidsmarkt en het toenemende gebruik van anticonceptiva.  
 
Niet alleen is de bevolkingsstructuur gewijzigd. Ook hebben processen van de-traditionalisering van de 
levensloop een heel nieuwe invulling gegeven aan het leven van jong en oud. Technologische innovaties, een 
mondiale economie, emancipatie van de vrouw, een toegenomen opleidingsgraad, hogere welvaart, langere 
levensverwachting, groeiende flexibiliteit en mobiliteit en nog vele andere processen maken dat de Westerse 
maatschappelijke organisatie fundamentele transformaties heeft ondergaan. De technologische en 
economische vooruitgang sinds de 2de wereldoorlog geven aanleiding tot een groter wordend pallet aan 
handelingsmogelijkheden waardoor de zelfstandigheid en ontplooiingsmogelijkheden zijn toegenomen. 
Waarden, houdingen en gedrag zijn niet langer louter voorgeschreven door traditie en sociale instituties, maar 
berusten in grotere mate op persoonlijke keuzes. Mensen kunnen genieten van een grotere 
beslissingsonafhankelijkheid, doordat traditionele instituten en sociale leefregels de levensloop niet meer 
domineren. Op vlak van familiale structuren en sociale netwerken heeft dit geleid tot vele sprongen en 
zijsporen. Door onder andere echtscheidingen en alternatieve leefvormen hebben we niet meer te maken met 
het klassieke nucleaire gezin van de jaren ’503, maar met zeer diverse gezinspatronen die bovendien sterk 
kunnen wijzigen in de levensloop.  
 

2.1.5 Ter uitleiding 
Intergenerationele solidariteit is multidimensioneel. Het gaat over meer dan steunrelaties in families of 
herverdelingstransfers op samenlevingsniveau. Onder intergenerationele solidariteit verstaan we de sociale 
verbondenheid tussen generaties en de manier waarop die, zowel in een micro gezinssfeer als op een macro 
samenlevingsniveau, ingevuld en aangewakkerd wordt. Intergenerationele solidariteit gaat over ‘relaties 
tussen generaties’, zowel binnen familiale structuren, binnen groepsverbanden als over hele generaties heen. 
De aard van de relaties moet op een multidimensionele wijze bekeken worden. We grijpen hiervoor terug naar 
de indeling van Bengtson en Roberts (1991). Hoewel er verschillende kritieken op deze theorie zijn 
geformuleerd, biedt ze een inzicht in de deelfacetten van intergenerationele solidariteit en geeft ze daarmee 
een opening om het begrip in al zijn dimensies te bekijken.   Een studie naar intergenerationele solidariteit 
moet steeds vertrekken vanuit verschillende posities, met aandacht voor de reciproke relaties tussen de 
generaties. Binnen dit kader onderscheiden de auteurs zes dimensies van intergenerationele solidariteit op 
niveau van de familie. De eerste dimensie is de ‘affectionele solidariteit’. Dit verwijst naar de gevoelens die de 
familieleden hebben ten opzichte van elkaar. Bijvoorbeeld gevoelens van vertrouwen, begrip, respect, 
                                                           
3 In de loop van de geschiedenis hebben we steeds te maken gehad met diverse gezinspatronen. In sociaal-demografische 

studies wordt echter vaak vergeleken met de jaren ’50.  
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eerlijkheid, warmte, enzovoort (Hammarström, 2005). ‘Associationele solidariteit’ is de tweede dimensie, en dit 
houdt de aard en de frequentie van de formele en informele contacten tussen de familieleden in. Ten derde is 
er de functionele solidariteit. Dit verwijst naar de financiële en sociale steun tussen de familieleden. 
‘Consensus’ verwijst naar de mate van overeenkomsten of conflicten tussen de familieleden. De ‘normatieve 
solidariteit’ slaat op de verwachtingen die de familieleden hebben aangaande wederzijdse verplichtingen en 
de belangrijkheid van familiewaarden. Tot slot heeft de ‘structurele solidariteit’ betrekking op de 
interactiemogelijkheden en –afstanden tussen de familieleden. Dit model wordt gebruikt als middel om de 
gedrags –en gevoelsdimensies van interactie, cohesie en steun tussen de ouders en kinderen, grootouders 
en kleinkinderen te bepalen bij lange termijnrelaties. Al deze vormen van solidariteit staan niet los van elkaar, 
ze zijn met elkaar verbonden. Wat ontbrak in dit model is de mogelijkheid tot conflict. Naast verbondenheid 
zijn er namelijk ook conflicten tussen gezinsleden en tussen generaties. Bij het ontwikkelen van het 
‘intergenerationeel conflict model’ stellen Bengtson en anderen dat conflict een normaal aspect is bij 
familierelaties. Het beïnvloedt de manier waarop de familieleden elkaar ervaren en bijgevolg dus ook hun 
bereidheid om elkaar te helpen. Familierelaties kunnen tegelijkertijd zowel hoge solidariteit en veel conflicten 
ten toon spreiden als lage solidariteit en weinig conflicten, afhankelijk van de dynamiek en de situatie in de 
familie. Ook Szydlik (2008) stelt dat solidariteit en conflict niet als tegengestelden moeten gezien worden.  
Op macroniveau moet er vooral aandacht gaan naar de ruime sociale context waarin sociale normen 
gecreëerd en geactiveerd worden en hoe het structurele overheidsbeleid wordt gevormd (Lowenstein, 2007), 
maar laten we de andere dimensies van integenerationele solidariteit op macrovlak niet uit het oog verliezen. 
Intergenerationele solidariteit kan dus gezien worden als een multidimensioneel, wederkerig begrip, waarbij 
zowel overeenkomsten als conflicten kunnen optreden.  

2.2 Een historisch-sociologische blik op de evolutie van het begrip solidariteit 
In dit deel zullen we enkele klassieke inzichten over solidariteit van onder het stof halen. We baseren ons 
vooral op twee werken waarin solidariteit vanuit een historisch perspectief wordt belicht: ‘Solidarity in Europe. 
The History of an Idea’ (Sternø, 2005) en ‘Social Solidarities. Theories, Identities and Social Change’ (Crow, 
2002).  Solidariteit is immers, zoals reeds gesteld, waar vele sociologen zich al meer dan 100 jaar mee 
bezighouden, zij het onder andere benamingen en met andere accenten. De klassieke perspectieven zijn niet 
rechtstreeks van toepassing op ‘intergenerationele solidariteit’, maar ze bieden wel een overzicht van 
belangrijke denkpatronen over cohesie in de samenleving. Doorgaans werden deze inzichten ontwikkeld uit 
angst voor de teloorgang van banden. De huidige doemscenario’s en angsten zijn hoegenaamd niet nieuw.  

2.2.1 Comte 
Comte (1798-1857) introduceerde het begrip solidariteit in de sociologie. De aandacht voor het idee van 
solidariteit maakte deel uit van een breder discours aangaande de constitutie van een sociale orde en 
maatschappij. De bezorgdheid over de sociale orde moet gezien worden in het licht van de ontwikkeling van 
het kapitalisme in West-Europa in de 19de eeuw. Het moderne kapitalisme had verstorende effecten op lokale 
gemeenschappen en familiebanden. De kwetsbaarheid van het fenomeen solidariteit was deel van een 
algemene bezorgdheid rond de condities van de samenleving en de onzekerheid van de sociale integratie 
(Stjernø, 2005). Het Frankrijk waarin Comte leefde zat in een sociale crisis. De Verlichting en de Franse 
Revolutie (1789) wilden het oude Frankrijk dat gedomineerd werd door de Kerk en de rijke aristocratie 
ondermijnen. De revolutie was er echter niet in geslaagd een nieuw Frankrijk te creëren. De toekomst voor 
Frankrijk lag volgens Comte in verandering. Maar, en dit in tegenstelling tot het geloof van de Verlichters, 
moest volgens Comte sociale verandering verankerd worden in gewoonten en tradities van het land en 
moesten de principes van de sociale orde begrepen worden (Seidman, 1994).  
Comte vond dat je een samenleving niet kon bekijken als een verzameling van individuen. Het was eerder een 
brede waaier aan sociale interacties, sociale regels en instituties die onderling afhankelijk zijn van de 
psychologie van de individuen. Het centrale probleem voor Comte was de sociale orde uit te leggen, zeker in 
een moderne samenleving. Volgens Comte ligt de grondslag van iedere maatschappelijke orde in consensus, 
in een gemeenschappelijk stelsel van opvattingen en ideeën. Hij benadrukt de rol van de familie, de staat en 
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de religie in het verklaren van de sociale orde, die volgens hem door consensus met elkaar verbonden zijn 
(Seidman, 1994). In dit licht zag Comte drie integrerende mechanismen in de maatschappij. Het eerste 
mechanisme wordt belichaamd door de verschillende rollen voor vrouwen. Volgens Comte zijn er drie soorten 
functies in de samenleving: de reflectie of intellectuele activiteiten die voornamelijk door priesters werden 
opgenomen en de praktische activiteiten en morele affecties die voornamelijk door vrouwen werden ingevuld. 
Hierbij zag Comte wel een probleem namelijk dat deze groepen teveel focussen op hun eigen rol en de rest 
vergeten. Priesters laten teveel de emoties achterwege en vrouwen overdrijven hun eigen belangrijkheid. Dit 
zorgt voor grote disharmonie in de samenleving. De integrerende functie van vrouwen wordt vervuld in de drie 
rollen als moeder, dochter en vrouw. Deze vallen samen met drie wijzen van solidariteit: gehoorzaamheid, 
bescherming en eenheid die overeenstemmen met drie vormen van altruïstisch instinct: verering, gehechtheid 
en liefdadigheid. Het tweede integrerende mechanisme staat voor continuïteit. Een speciaal kenmerk van de 
menselijke samenleving is de competentie voor samenwerking tussen generaties. De menselijke samenleving 
wordt gekenmerkt door subjectieve banden en de continuïteit tussen de generaties. Het mensendom 
vermenigvuldigt en kapitaliseert op de middelen van de vorige generaties, en mensen zijn volledig 
gedomineerd door de tijd. Tijd maakt de transmissie van collectieve ervaringen en middelen mogelijk en net 
dit aspect maakt dat het mensendom zich onderscheidt van andere levensvormen. De idee van solidariteit 
gaat samen met de idee van continuïteit. Solidariteit komt voort uit die continuïteit en het is een belangrijke 
factor in het sociale leven. De onderlinge afhankelijkheid van mensen in het verleden ontwikkelt banden die 
ons meer onderling afhankelijk maken in de huidige sociale organisatie. Een derde en laatste integrerend 
mechanisme volgens Comte is ‘de religie der menselijkheid’, een gedeelde set van waarden en ideeën. Alleen 
dit kan persoonlijke eenheid produceren en integreert rede en gevoel binnen elk individu. Bovendien zorgt het 
voor een sociale eenheid tussen individuen. Affectie gebaseerd op reflectie verenigt mensen universeel in 
dezelfde gevoelens en in dezelfde overtuigingen (Stjernø, 2005). Volgens Comte waren de acties van mensen 
niet per definitie egoïstisch. Crow (2002) stelt dat hij hierin verschilt van Hobbes (1588-1679), een 
zeventiende-eeuwse politieke filosoof. Hobbes’ verklaring voor solidariteit was dat deze opgelegd werd door 
een machtige staat. Hij geloofde dat zonder deze beperkende macht de samenleving alleen maar een 
strijdtoneel van wantrouwen en angst zou worden. Comte was het eens met Hobbes dat de macht 
uitgeoefend door de staat de sociale eenheid ondersteunde, maar hij geloofde niet dat mensen per definitie 
uitgingen van het eigenbelang. Comte introduceert hier de term ‘altruïsme’. De beschaving leidde tot een 
verdere ontwikkeling van de meest genereuze gevoelens en nobelste karaktertrekken van de mensen die 
volgens Comte aan de basis liggen van de menselijke samenhorigheid. De morele gehechtheid van de 
mensen verbreedde van de familie naar de hele samenleving met de groeiende ontwikkeling van de 
industriële samenlevingen. Deze verschuiving naar een meer altruïstische samenleving lag wel buiten het 
individu in de brede sociale machten die egoïsme onderdrukten en samenwerking stimuleerden. Eén van de 
machten is de verdeling van de arbeid. Solidariteit ligt dus vervat in een systeem waar de mensen onderling 
van elkaar afhankelijk zijn door de verdeling in functies. 
Jaren later, in 1887, baseerde Tonniës (1855-1936) zijn werk op onder andere Hobbes en Comte. Volgens 
Tonniës werden door de ontwikkeling van het kapitalisme de traditionele sociale banden en de persoonlijke 
relaties verzwakt en de economische rationaliteit en een doelgerichte oriëntatie verving de samenwerking en 
gevoelens van gemeenschap (Stjernø, 2005). Volgens Tonniës kon de moderne samenleving gezien worden 
louter als een verzameling van huishoudens, die elk hun eigenbelang nastreefden, zelfs als het ten koste ging 
van anderen. Volgens Tonniës moest er duidelijk gespecificeerd worden wat het is dat groepsleden 
gemeenschappelijk hebben en tegelijkertijd wat de grenzen van de groep zijn. Tonniës wou meer duidelijkheid 
brengen rond het begrip sociale solidariteit door te verklaren dat sociale entiteiten bij elkaar gehouden worden 
door wat de individuele leden gemeenschappelijk hebben en door sociale banden. Hij maakt een onderscheid 
tussen twee types van sociale orde: ‘gemeinschaft’ ( of community ) en ‘gesellschaft’ (association of 
society/organization ). Gemeinschaft houdt in dat mensen samen worden gehouden door het ‘reële en 
organische’ leven. Een web van relaties verbindt mensen in banden van onderlinge afhankelijkheid. In het 
centrum ligt de familie. Gesellschaft wordt de basis voor sociale solidariteit afgezwakt door een grotere 
geografische mobiliteit en door de opkomst van het stedelijke, industriële kapitalisme (Crow, 2002).  
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2.2.2 Durkheim 
Sociale solidariteit was het onderwerp van het eerste boek van Durkheim (1858-1917) ‘The Division of labour 
in Society’ (1893) en bleef ook in de rest van zijn werk een centraal thema (Crow, 2002). Durkheim was erg 
geïnteresseerd in de manier waarop sociale solidariteit werd geproduceerd, of met andere woorden in de 
manier waarop de samenleving samen werd gehouden en hoe de leden van de samenleving zichzelf zien als 
onderdeel van het geheel (Ritzer, 2007). Belangrijk in de benadering van Durkheim zijn de twee 
complementaire manieren waarop individuen gesocialiseerd worden. Een eerste manier houdt de regulering 
van gedrag door institutionele controle in en een tweede manier slaat op de integratie van individuen door hun 
gedeelde ervaringen van interactie (Crow, 2002). In het werk van Durkheim wordt het concept solidariteit 
gezien op het macro-sociaal niveau van sociale systemen. Hij definieerde solidariteit op verschillende 
manieren. Solidariteit is voor Durkheim een sociaal feit dat verklaard kan worden door wettelijke constituties 
en solidariteit is een moreel fenomeen dat niet rechtstreeks geobserveerd kan worden maar wel onderzocht 
kan worden door de effecten. Solidariteit is een sociale band die bijdraagt tot de algemene integratie van de 
samenleving en deze behoedt voor anomie voortkomend uit het streven naar individualisering en autonomie. 
Voor Durkheim is solidariteit dus zowel een moreel concept en een element van sociale organisatie en 
interactie, sterk verbonden aan de sociale context (Merz, 2005). De sociale context waarin Durkheim leefde 
bleef onstabiel. Frankrijk was op weg om een moderne, geseculariseerde en industriële natie te worden, maar 
bleef sociaal en politiek onstabiel. De Derde Franse Republiek had zichzelf gevestigd als langst overlevende 
liberaal politiek regime, maar werd sterk gecontesteerd door de oppositie van conservatief rechts en radicaal 
links. De sociale modernisering in Frankrijk leidde niet tot een samenleving die bijeen gehouden werd door 
een liberaal moreel centrum. Frankrijk bleef verbonden aan de agrarische, patriarchale en katholieke cultuur 
en de modernisering bracht een nieuwe sociale macht met zich mee. Tegengesteld aan het liberalisme 
ontstond de linkse socialistische macht, geworteld in de ontevredenheid van de arbeiders. Durkheim was wel 
voorstander van een Franse republiek, maar alleen als deze was gebaseerd op de idealen van de Franse 
revolutie: vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid. Om de conflicten in Frankrijk te stoppen opperde Durkheim 
voor een sociale visie die de geest van het liberalisme (individualisme), radicalisme (sociale rechtvaardigheid) 
en conservatisme (morele orde) zou integreren. Deze visie ligt aan de basis van twee belangrijke werken van 
Durkheim ‘The Division of Labour in Society’ en ‘Suicide’ (1897) (Seidman, 1994). 
In het boek ‘The Division of Labour in Society’ maakt Durkheim een onderscheid tussen twee vormen van 
solidariteit: de mechanische en de organische solidariteit. De mechanische solidariteit gaat samen met 
gedeelde visies, associaties, gevoelens en gelijkheden en komt voort uit de gelijkheid van mensen op het 
gebied van arbeid. Mechanische solidariteit komt voort uit druk van buitenaf (Merz, 2005). Mechanische 
solidariteit ontwikkelt zich in een simpele en homogene samenleving met een lage mate van differentiatie. 
Mensen zijn verbonden in hun gelijkheid in levensomstandigheden, levensstijlen, gedeelde cultuur en 
overtuigingen en door religie en rituelen. In de traditionele maatschappij is de solidariteit heel sterk, omdat 
mensen gelijk zijn en hetzelfde denken (Stjernø, 2005). Een samenleving die wordt gekenmerkt door 
mechanische solidariteit wordt bij elkaar gehouden omdat alle mensen algemene deskundigen zijn. De band 
tussen mensen is dat ze allemaal geëngageerd zijn in gelijkaardige activiteiten en dezelfde 
verantwoordelijkheden hebben (Ritzer, 2007). Organische solidariteit hangt af van functionele differentiaties 
en een arbeidsverdeling en komt voort uit de verschillen tussen individuen aangaande hun bijdragen tot het 
behoud van de samenleving. Het kan gezien worden als een zelfregulerend sociaal proces (Merz, 2005). De 
individuen in de samenleving worden hier niet bij elkaar gehouden door traditie en overgeërfde sociale 
normen maar door hun onderlinge afhankelijkheid die wordt bewerkstelligd door de toename in 
arbeidsverdeling en specialisatie. De toegenomen arbeidsverdeling vermindert de vrije ruimte voor gedeeld 
bewustzijn en het individuele bewustzijn wordt dominanter. Organische solidariteit verwijst naar de feitelijke 
onderlinge afhankelijkheid in moderne samenlevingen waar de arbeidsverschillen een complexe onderlinge 
afhankelijkheid creëren tussen de activiteiten van verschillende producenten (Stjernø, 2005). In een 
samenleving die gekenmerkt wordt door organische solidariteit daarentegen wordt bij elkaar gehouden door 
de verschillen tussen de mensen, door het feit dat eenieder verschillende taken en verantwoordelijkheden 
heeft (Ritzer, 2007).  
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Durkheims bezorgdheid lag in het feit dat het proces van verzwakkende mechanische solidariteit een moreel 
vacuüm zou achterlaten dat niet meteen opgevuld zou worden (Stjernø, 2005). De toenemende 
arbeidsverdeling zorgt namelijk voor een daling in het collectieve bewustzijn dat de mechanische solidariteit 
kenmerkt (Ritzer, 2007) en het sociale leven zou hieronder lijden als er niet meteen vervanging voor komt 
(Stjernø, 2005). Durkheim stelt zichzelf hier eigenlijk een belangrijke vraag: ‘How does it come about that the 
individual, whilst becoming more autonomous, depends even more closely on society? How can he become at 
the same time more of an individual and yet more linked to society?’ Voor Durkheim is het idee dat 
individualisme de basis zou vormen voor solidariteit geen contradictie. Hij hechtte meer belang aan het 
onderscheid tussen individualisme en egoïsme. De visie van Durkheim is dat de ontwikkeling van de verdeling 
in arbeid het proces van individualisering stimuleerde, waarbij het individu niet langer dezelfde kenmerken 
deelt als al de andere leden in de samenleving. Individualisering in de zin van toenemend besef van 
verschillen tussen de individuen was voor Durkheim een welkome ontwikkeling omdat het de verheerlijking 
van het individu en van het zelf inhield. Maar het mocht niet zover gaan dat het uitmondde in een 
‘waanzinnige verliefdheid op zichzelf’. Een waarachtig moreel individualisme was nodig volgens Durkheim als 
basis voor de morele solidariteit, maar het mocht niet leiden tot een egoïstisch individualisme. Een moreel 
individualisme versterkt door de solidariteit door het toenemende besef van onderlinge afhankelijkheid en 
wederzijdse verplichtingen, een egoïstisch individualisme daarentegen ondermijnt de solidariteit (Crow, 2002). 
Durkheim stelt wel dat deze organische solidariteit alleen zou ontwikkelen als aan bepaalde voorwaarden was 
voldaan. De arbeidsverdeling zou alleen zorgen voor solidariteit als het spontaan zou ontwikkelen. Alles wat 
de vrije ontwikkeling van individuele talenten en mogelijkheden in de weg stond moest gewijzigd worden. De 
gevestigde orde moest dus zodanig veranderd worden zodat ook de lagere klassen toegang kregen tot 
nieuwe functies in de samenleving. Dit was voor Durkheim een kwestie van rechtvaardigheid. Volgens hem is 
rechtvaardigheid een noodzakelijke gezel bij alle soorten van solidariteit (Stjernø, 2005).  

2.2.3 Weber 
Weber (1864-1920) was een tijdgenoot van Durkheim en deelde met hem de visie dat de periode tussen 1890 
en de Eerste Wereldoorlog van groot belang was bij het bepalen van het lot van het moderne liberalisme. 
Weber groeide op een in een Duitsland dat gekenmerkt werd door een grote verscheidenheid. De verdedigers 
van de modernisering lagen in conflict met de tegenstanders die nostalgisch terugblikten naar vroeger. 
Bovendien waren er intern bij  de verdedigers van de modernisering ook conflicten. De individualistische 
liberalen waren voorstander van een vrije marktsysteem. Conservatieve nationalisten waren voor een 
activistische staat met een grote verbondenheid tussen economische ontwikkeling en nationaal een sterke 
militaire macht. Tot slot de revolutionaire socialisten die zowel het kapitalisme als het nationalisme 
verwierpen. Deze ideologische splitsingen waren een uitdrukking van een grote tegenstand tussen de 
middenklasse, de aristocratie en de werkende klasse. Het grote verschil met het Frankrijk van die tijd is dat er 
in Duitsland geen tegenhanger van de Franse Revolutie bestond. Hoewel de middenklasse het in het 
Duitsland van die tijd heel goed deed was er geen revolte van de middenklasse. Het ging niet in tegen de 
sociale en politieke macht van de ‘Junkers’ die in die tijd de macht in handen hadden in Duitsland, een 
‘feodaal-achtige’ klasse van Pruisische landeigenaars. De Duitse middenklasse nam hun conservatieve en 
nationalistische waarden gewoon over. Nochtans lag volgens Weber de toekomst van Duitsland in handen 
van de middenklasse. Volgens hem kon alleen een sterke, politiek machtige middenklasse overleven in een 
moderniserende structuur in Duitsland en er een wereldmacht van maken (Seidman, 1994).  
Waar Durkheim meer keek naar solidariteit op macroniveau zag Weber solidariteit eerder als een fenomeen 
op microniveau, als een speciaal type van sociale relaties. Weber’s visie op solidariteit volgt een aantal van 
zijn sleutelbegrippen: sociale actie, sociale relaties en sociale klasse. Een actie is sociaal volgens Weber 
wanneer het individu er een subjectieve betekenis aan geeft dat rekening houdt met het gedrag van anderen. 
Een sociale relatie ontstaat wanneer veel actoren rekening houden met de acties van anderen. Delen van 
sociale relaties oriënteren hun acties op een rationele basis, maar gedeeltelijk kennen ze ook een motivatie in 
hun waarden en plichtsgevoel. De idee van solidariteit komt bij Weber terug in de relatie tussen 
‘Vergemeinschaftung’ en ‘Vergesellschaftung’.  Vergesellschaftung verwijst naar acties die gebaseerd zijn op 
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overwegingen voor materieel voordeel of gebruik, persoonlijke of sociale overwegingen. Vergemeinschaftung 
verwijst naar gemeenschappelijke acties die gebaseerd zijn op een gevoel van gemeenschapszin, inclusief 
deze die gedeeld worden met familieleden, vrienden, collega’s en andere sociale groepen met een interne 
gedragscode. Volgens Weber zijn beide types van actie verbonden met elkaar, omdat mensen altijd 
geëngageerd zijn in het nastreven van ideale en materiële belangen. Het gevoel van tot een ‘wij’ te behoren 
kenmerkt het gevoel van solidariteit volgens Weber. En elke ‘wij’ houdt ook een ‘zij’ in. Het gevoel ergens bij te 
horen is dus altijd verbonden aan de uitsluiting van anderen. Weber’s analyse van klassenbewustzijn houdt 
bijna automatisch ook klassensolidariteit in. Een klassenbewustzijn ontstaat het gemakkelijkst als: een groep 
onmiddellijk tegenstanders kan identificeren, als grote groepen mensen in dezelfde situatie zitten, wanneer ze 
dicht bij elkaar leven en makkelijk te organiseren zijn en wanneer een groep gemakkelijk te identificeren 
doelen heeft (Stjernø, 2005).  
 
De idee van klassensolidariteit kan ook teruggevonden worden bij Marx (1818-1883) en Engels (1820-1895). 
Marx en Engels erkenden dat de mate waarin mensen verenigd worden als leden van een sociale klasse een 
invloed heeft op hun mogelijkheden om hun eigen leven te controleren. Een klassenbewustzijn stimuleert 
solidariteit volgens Marx en Engels door de erkenning dat men meer kan bereiken als men samenwerkt als 
leden van een klasse dan dat men alleen zou werken. Marx en Engels vervolgen dat er echter geen garantie 
bestaat dat individuen hun klassenbelangen prioriteit zullen geven. Het is dus niet per definitie zo dat het 
hebben van gelijkaardige klassenbelangen ook zal leiden tot klassensolidariteit. Marx en Engels benadrukken 
dat het in dit licht belangrijk is dat er verder onderzocht wordt waar de solidariteit precies op gebaseerd is en 
welke processen er bestaan om de solidariteit te behouden (Crow, 2002).  

2.2.4 Solidariteit binnen de hedendaagse sociologie 
Weber’s bijdrage aan de theorieën over solidariteit in zijn boek ‘Economy and Society’ (1922) is de laatste 
belangrijke bijdrage geweest aan de reflectie over solidariteit in de klassieke sociologie. Drie decennia 
passeren dan vooraleer de moderne sociologie zich opnieuw voor het thema ging interesseren. Parsons was 
de eerste om het thema weer op te pikken na de Tweede Wereldoorlog. De centrale vraag die Parsons (1902-
1979) zich stelt is: ‘How is Society possible?’. Volgens Parsons is harmonie in de samenleving gebaseerd op 
de overeenkomst over basiswaarden en regels die opbouwend zijn voor de samenleving. Deze overeenkomst 
over de basiswaarden was het resultaat van de internalisering van normen en waarden door onderwijs, 
opleiding en cultuur. Zijn hoofdbekommernis was sociale integratie. In zijn boek ‘The Social System’ verwees 
hij naar solidariteit als de geïnstitutionaliseerde integratie van het ‘ik’ met de ‘ander’ (Stjernø, 2005). Centraal 
in het boek staat een ‘systeemmodel’. Volgens Parsons is de samenleving opgebouwd uit drie verschillende 
systemen. Het persoonlijke systeem is opgebouwd uit de individuele noden en motivaties. Het culturele 
systeem verwijst naar de gedeelde overtuigingen en waarden. Het sociale systeem tot slot bestaat uit een 
veelheid aan sociale rollen en normen. Individuele noden, sociale rollen, normen en culturele waarden zijn 
echter altijd onderling verbonden. Een sociaal systeem is voor Parsons een interactiepatroon dat voldoende 
continuïteit heeft bereikt zodat het sociale rollen, statussen, sociale verwachtingen en normen heeft kunnen 
ontwikkelen. En bij de analyse van sociale systemen is het belangrijkste het verklaren van sociale integratie. 
Ervan uitgaand dat sociale systemen samengesteld zijn uit een veelheid aan rollen, normen, verplichtingen en 
autoritaire verplichtingen en dat deze onderhevig zijn aan verandering en conflict, hoe kan er dan sociale 
stabiliteit bereikt worden (Seidman, 1994)? Om geïnstitutionaliseerd te worden op een stabiele manier moeten 
collectiviteiten en rollen geleid worden door specifieke waarden en normen. Deze waarden en normen zijn op 
hun beurt alleen geïnstitutionaliseerd als ze geïmplementeerd worden door bepaalde collectiviteiten en rollen 
(Lemert, 1999). Er moet dus een minimumniveau aan gedeelde overtuigingen en waarden zijn. Maar Parsons 
vervolgt met de vraag hoe deze culturele integratie dan vertaald kan worden in sociale integratie. Om deze 
vraag op te lossen verwijst hij naar twee begrippen: internalisering en institutionalisering. Internalisering 
verwijst naar het socialisatieproces waarbij culturele betekenissen een deel worden van het zelf. Het individu 
internaliseert de waarden, normen en overtuigingen van de samenleving. Sociale orde kan dus ontstaan 
omdat mensen geloven in de sociale normen en regels en er dus ook aan gehoorzamen. Institutionalisering 
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wordt gebruikt om de routine in de sociale orde te verklaren. Het is een parallel proces aan de internalisering 
en verwijst naar het individu dat deel wordt van de samenleving, het bepalen van normen, statussen, waarden 
en doelen (Seidman, 1994). Echter, sociale differentiatie en de toenemende pluralisatie van rollen in de 
moderne samenleving vormen een probleem voor de sociale gemeenschap en de integratie van de sociale 
systemen. In moderne samenlevingen zijn er veel groepen met een gedeeltelijke solidariteit in een groep, ras 
of nationaliteit, en dit wordt vaak bereikt ten koste van de bredere solidariteit. Waar gedeeltelijke solidariteit 
bestaat, moet dit geïntegreerd worden in een systeem dat interne conflicten minimaliseert en de 
complementaire belangenstructuren versterkt. Volgens Parsons was er een crisis op til in de sociale 
gemeenschap, gelokaliseerd in de motieven voor solidariteit: de samenleving is groter geworden en heel 
pluralistisch en een oude type van Gemeinschaft-samenleving is niet langer mogelijk (Stjernø, 2005).  
Na Parsons duurde het weer een hele tijd voor het thema solidariteit terug de aandacht kon trekken van 
sociale theoretici. Pas aan het einde van de 20ste en begin van de 21ste eeuw wordt er weer meer aandacht 
geschonken aan het concept solidariteit (Stjernø, 2005). De ontwikkeling van de welvaarstaat en het ontstaan 
van nieuwe uitdrukkingen van individualisering hebben fundamentele veranderingen teweeggebracht in de 
manier waarop met sociale solidariteit wordt omgegaan (Crow, 2002). Habermas (1929°) heeft één van de 
belangrijkste bijdragen geleverd aan het debat over solidariteit in de moderne samenleving in zijn ‘ethiek van 
het discours’. Het doel van deze ethiek van het discours bij Habermas is een morele filosofie te ontwikkelen 
met universele geldigheid, waarbij rechtvaardigheid en solidariteit de sleutelbegrippen zijn. Voor Habermas is 
solidariteit de andere kant van rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid voor Habermas betekent dat alle 
individuen dezelfde vrijheid en autonomie hebben om hun eigen keuzes te maken. Normen zijn alleen geldig 
als alle mensen die door deze normen beïnvloed worden ze accepteren in een vrij discours. Solidariteit is een 
ethisch principe dat wederzijdse bekommernis voor elkaar inhoudt. Het gaat om het welzijn van anderen en 
het is deel van een intersubjectieve manier van leven. Deze wederkerigheid binnen solidariteit onderscheidt 
deze ook van liefdadigheid. Habermas wil een brug slaan tussen de aandacht voor individuele autonomie en 
rechtvaardigheid in de Kantiaanse traditie en de aandacht voor de goede samenleving en gemeenschap in de 
Aristotelische traditie en de moderne communisten. Wanneer een individu zich in een situatie bevindt met 
conflicterende belangen, dan moet volgens Habermas het individu de eigen concrete context overstijgen en 
het perspectief van al degene die door de beslissing worden getroffen overnemen. Deze solidariteit hangt dus 
af van twee kenmerken bij de individuen. Ten eerste moet het individu beschikken over de cognitieve 
capaciteit voor abstracte reflectie en conceptualisering van algemene principes. Ten tweede moet het individu 
beschikken over de mogelijkheid tot empathie. Dit wordt volgens Habermas bekomen via socialisatie. Hier is 
de theorie van Mead een vertrekpunt voor Habermas. Voor Habermas zal solidariteit de grenzen van de 
familie, de stam, de stad of het land alleen maar overstijgen naar een meer omvattende solidariteit door een 
altijd breder gaand discours zodat alle mensen uiteindelijk deel uitmaken van een universele samenleving van 
communicatie. In later werk bediscussieert hij de relatie tussen het communicatieve handelen, de wet en 
democratie in en moderne samenleving. Habermas stelt dat er drie machten van macro-sociale integratie 
aanwezig zijn in de moderne samenleving: het economische systeem, het administratieve systeem en 
solidariteit. De wet is niet alleen gebaseerd op de mogelijke sancties door de staat, maar ook op de solidariteit 
die ontstaat uit het communicatieve handelen en overleg in een moderne samenleving. Tegelijkertijd is het 
aanvaarden van de wet een uitdrukking van solidariteit en dit versterkt de sociale integratie. De democratische 
wet is dus zowel een oorzaak als een gevolg van solidariteit (Stjernø, 2005). Natuurlijk wordt Habermas nog 
bijgestaan door andere grote namen die nadachten over solidariteit binnen de moderne samenleving, zoals 
onder andere Ulrich Beck, Zygmunt Bauman en Richard Rorty. Crow (2002) geeft een goede samenvatting 
van de theorieën van Beck en Bauman. De manier waarop de welvaarstaat de context voor sociale solidariteit 
heeft veranderd staat centraal in de bijdrage van Beck (1944°) aan het idee van de ‘risicomaatschappij’. 
Volgens Beck heeft de moderne welvaartstaat een grote impuls gegeven aan het individualiseringsproces, wat 
volgens hem de traditionele solidariteit ondermijnde. De welvaarstaat is een ‘experimentele overeenkomst om 
ego-gecentreerde manieren van leven te bepalen’. Mensen krijgen nu zowel de kans als de 
verantwoordelijkheid om eigen individuele keuzes te maken, omdat individualisering de vroegere 
overeenkomsten die mensen verplichtten en dwongen tot gemeenschappelijkheid ondermijnt. Verder stelt hij 
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dat een cultuur die de nadruk legt op individuele keuze en verantwoordelijkheid onvermijdelijk concurrentie 
tussen de leden van de samenleving bewerkstelligd. Ook de traditionele gemeenschapsvormen buiten de 
familie verdwijnen. Door de grotere mobiliteit van mensen kunnen ze selectiever en discriminerender optreden 
bij hun keuze van sociale netwerken en sociale relaties. Tot slot stelt hij ook dat een samenleving die 
gebaseerd is op de arbeidsmarkt en beschermd wordt door de welvaarstaat de sociale fundamenten van een 
klassensamenleving als van de nucleaire familie ondermijnt. In de meeste gevallen is participatie aan de 
arbeidsmarkt de voorwaarde voor het verkrijgen van materiële bescherming en uitkeringen. Er ontstaat een 
nieuwe relatie tussen de samenleving en het individu. Bauman (1925°) ziet verschillende gevolgen van de 
verschuiving van de welvaarstaat van universele voordelen naar inkomensafhankelijkheid. De situatie van de 
nieuwe armen verschilt van die van de armen in vroegere en meer genereuze periodes van de 
welvaartsstaatvoorzieningen. De samenleving wordt opgesplitst in deze die geven zonder iets in ruil te krijgen 
en deze die nemen zonder iets in ruil te geven. De belangen worden afgezet tegen de ethiek van de 
solidariteit. Bauman stelt dat het verzekeren van sociale inclusie gebaseerd op de norm van tewerkstelling 
heel problematisch is in tijden die geen volledige tewerkstelling meer garanderen. Door te stellen dat door 
tewerkstelling sociale inclusie kan bereikt worden brengt een marginaliserend effect mee voor burgers die om 
welke reden dan ook niet in staat zijn om te werken. Voor Bauman is de welvaarstaat een ‘unieke historische 
toestand’ en bereikt het nu een periode van afbouwen, wat in schril contrast staat met de expansieve tijden 
van midden de 20ste eeuw. De welvaartstaat heeft niet langer de capaciteit om burgers te verenigen zoals ze 
het vroeger wel deed, en in zulke omstandigheden zullen andere, meer exclusieve vormen van collectieve 
identiteit aan belang winnen. In Bauman’s discussie over ‘vormen van samenhorigheid’ wordt een analyse 
gegeven van deze alternatieve solidariteiten. Samenhorigheid kan voor Bauman mobiel zijn, als voorbeeld 
geeft hij het samen zijn van mensen in een drukke straat. Samenhorigheid kan stationair zijn, bijvoorbeeld bij 
mensen in een wachtkamer. En samenhorigheid kan ook getemperd zijn, dit komt voor waar mensen in 
contact met elkaar worden gebracht met een gemeenschappelijk doel, bijvoorbeeld collega’s. Een vierde vorm 
is ‘manifeste samenhorigheid’, voor Bauman komen mensen dan samen om zich te ‘ontladen van de last van 
het individu’. Voorbeelden zijn een disco of voetbalsupporters. In tegenstelling tot de manifeste 
samenhorigheid staat de ‘hypothetische samenhorigheid’, die verwijst naar de ingebeelde samenleving van 
naties, rassen, klassen en gelijkaardige constructies. Tot slot verwijst Bauman naar een zesde type van 
samenhorigheid de ‘meta-samenhorigheid’. Deze wordt gekenmerkt door cafés en vakantiestranden en de 
aantrekkingskracht ligt in de openheid en de gezelligheid, hoewel participanten goed beseffen dat het maar 
een tijdelijke situatie is. Richard Rorty (1931-2007) wordt gerekend tot de postmodernisten. Voor hem wordt 
de solidariteit gebaseerd op gevoelens van medelijden met mensen die lijken op ons en niet op de rede of 
theorie over wat gemeenschappelijk is voor alle mensen, als een algemene conceptie op de menselijke 
waardigheid. Als voorbeeld geeft hij in zijn boek ‘Contingency, Irony and Solidarity’ (1989) het feit dat volgens 
hem de mensen die in de Tweede Wereldoorlog opkwamen voor de Joden dit niet deden omdat ze de Joden 
zagen als medemensen, maar omdat ze zichzelf identificeerden met de Joden als buren of landgenoten. Het 
solidariteitsgevoelen is dus per definitie gefundeerd op de gelijkenissen en verschillen tussen ‘wij’ en ‘zij’. Het 
ontstaan van een ‘wij’ gebeurt via taal of vocabulaire (Stjernø; 2005).  
Tot slot wordt er nog even dieper ingegaan op de theorie van Giddens (1938°) rond individualisering en 
reflexieve modernisering. Toenemende individualisering verwijst volgens Giddens naar een toegenomen 
autonomie bij mensen, maar dit is voor hem zeker niet hetzelfde als egoïsme. Het houdt eerder 
wederkerigheid en onderlinge afhankelijkheid in. Reflexieve modernisering verwijst naar de uitbreiding van 
sociale reflexiviteit en betekent dat individuen in toenemende mate moeten nadenken over de relatie met 
anderen en de onderlinge afhankelijkheid. Volgens Giddens is de uitdaging om de individuele autonomie en 
de onderlinge afhankelijkheid in overeenstemming te brengen in de verschillende sferen van het sociale en 
economische leven. Giddens wil ‘een derde weg’ inslaan met het beleid. Volgens hem moet gebroken 
solidariteit hersteld worden, maar individuele autonomie en onderlinge afhankelijkheid moeten in 
overeenstemming gebracht worden via een nieuwe weg die is aangepast aan de moderne samenleving. 
Solidariteit in een moderne samenleving is afhankelijk van ‘actief vertrouwen’, verplichting naar anderen en 
een vernieuwing van persoonlijke en sociale verantwoordelijkheden voor anderen. De rol van het beleid is 
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volgens Giddens niet het organiseren van de levens van de burgers, maar ervoor te zorgen dat deze hun 
leven zelf kunnen organiseren en hun verantwoordelijkheidsrelatie met anderen (Stjernø, 2005).  
 

2.3 De positie en de ‘solidaire’ houding van jongeren  
In Vlaanderen mogen we gerust stellen dat we sinds 10 jaar behoorlijk veel weten over jongeren. Onze jeugd 
is de laatste jaren op vlak van onderwijs, vrije tijd, waarden, multiculturaliteit, arbeid, enzovoort veelvuldig 
bevraagd. Een en ander heeft geleid tot de bundeling van inzichten door het Jeugdonderzoeksplatform, 
afgekort JOP.  In het begin van het theoretisch deel gingen we reeds in op empirische gegevens over de 
algemene solidaire houding van jongeren (Elchardus, red., 1999). Daaruit bleek dat jongeren solidair zijn met 
hun omgeving, maar begrensd solidair. Hun houding ten aanzien van uitkeringen, de kloof tussen arm en rijk 
en verbondenheid met hun naasten is vrij solidair te noemen. Toch staat een groot deel van de jongeren 
onverschillig ten aanzien van het thema. Het lijkt bij een deel van hen geen duidelijke mening of interesse los 
te weken. Dat is op zich een zeer boeiende vaststelling. Blijkbaar, en Thijssen (2007, p2) spreekt in dit opzicht 
over ‘welwillende onwetendheid’, is het nog te veel een ver-van-mijn-bedshow voor jongeren. Jongeren zullen 
hoe dan ook gevolgen ondervinden van het multigenerationele karakter van de samenleving. We schetsen in 
dit deel de grote contouren van de leefwereld van jongeren vandaag. Met de positie en status van jongeren 
bedoelen we de plaats en betekenis die ze als groep in de samenleving krijgen. We gaan achtereenvolgens in 
op de diversiteit in levenslopen, de onzekerheid en processen van individualisering. We staan telkens stil bij 
de invloed die dit op sociale relaties van jongeren.  

2.3.1 Een dynamisch levensloopperspectief 
Onder invloed van onder andere de nieuwe informatie –en communicatietechnologieën (Leccardi, 2006), 
verschillende economische tendensen en het toenemende belang van het onderwijs (Lowenstein, 2007) kent 
de tijdsbeleving van jongeren in de huidige samenleving een aantal grote veranderingen (Leccardi, 2006). Het 
traditionele tijdspatroon van opleiding, carrière en huwelijk dat in de vroege jaren ’20 zo populair was voor 
jongeren en jongvolwassenen wordt nu in vraag gesteld (Lowenstein, 2007). Vandaag is de opbouw van het 
eigen leven niet meer zo verankerd in deze geïnstitutionaliseerde vorm van de levensloop en de daarmee 
samengaande continuïteit. In plaatst daarvan wordt het leven meer en meer opgedeeld in kleine ‘verhaaltjes’, 
die elk een eigen verleden en toekomst kennen en verschillen in lengte en diepgang. De verschillende 
mijlpalen die de overgang van de jeugd naar de adolescentie kenmerken, van het afronden van de studies en 
het alleen gaan wonen naar het toetreden op de arbeidsmarkt en het stichten van een eigen gezin, volgden 
elkaar in de industriële tijd mooi lineair op. Nu is zowel de gemiddelde leeftijd waarop jongeren deze 
overstappen maken sterk gestegen, het duurt dus langer vooraleer jongeren de overstap maken van de 
jeugdfase naar de adolescentie, en kunnen er tussen de verschillende fasen onderbrekingen zitten, 
vertragingen en pauzes (Du Bois-Reymond, 1998).  
Biggart en Andreas (2006) gebruiken in dit geval de metafoor ‘yo-yo-transities’ waar Lowenstein (2007) de 
term ‘boemerangjongeren’ hanteert. Biggart en Andreas (2006) gebruikt de term ‘yo-yo-transities’ om te 
verwijzen naar het feit dat de huidige jongeren switchen van adolescentie naar jeugd en weer terug. In dit 
geval spreekt hij liever over jongvolwassenen dan over jeugd. Hij stelt dat in een samenleving waar de arbeid 
centraal gesteld wordt de transitie van jongeren naar de volwassenheid vaak gezien wordt als synoniem voor 
de toetreding op de arbeidsmarkt. Andere overgangen, zoals onder andere zelfstandig gaan wonen, een 
relatie beginnen, kinderen krijgen en een eigen levensstijl ontwikkelen worden gezien als gevolgen van het 
toetreden op die arbeidsmarkt. Maar aangezien de transities die de overgang van jeugd naar adolescentie niet 
meer zo lineair zijn als vroeger zijn ze voor heel wat jongeren behoorlijk complex en tegenstrijdig geworden. 
Ten eerste kennen jongeren verschillende transities in verschillende levenssferen zoals onderwijs, werk, 
familie, seksualiteit, enzovoort. Deze kennen elk een ander ritme en een andere logica, maar ze zijn wel 
onderling verbonden. Bovendien moeten ze passen binnen de context van de eigen biografie. Ten tweede zijn 
de transities naar adolescentie omkeerbaar, ofwel door persoonlijke keuze, ofwel gedwongen door 
bijvoorbeeld werkloosheid. Jongvolwassenen gaan van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid en weer terug. 
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Ten derde kijken jonge mensen anders naar zichzelf dan hoe de staat en de instituties hen bekijken. Ze zien 
zichzelf niet als jongere of als volwassene, maar beschouwen zichzelf eerder ergens tussen jeugd en 
volwassenheid in. Tot slot weerspiegelen de veranderingen in de jeugdtransities meer fundamentele 
veranderingen in de status van de adolescentie en meer in het algemeen in het proces van sociale integratie. 
Mørch en Anderson (2006) gaan dieper in op dit laatste punt. De verlenging van de jeugdfase, het begint 
vroeger en eindigt later, volgt de populariteit van de jeugd en het jong zijn. Zo willen kinderen altijd maar 
vroeger de overstap naar de jeugd maken, hierdoor aangemoedigd door de media en de reclame. Ook de 
ouders en andere volwassenen spelen hier echter een grote rol in. Door onder andere de manier van kleden 
en levensstijl introduceren ze de jeugd bij kinderen. De overstap maken naar de jeugd is nu het 
ontwikkelingsdoel geworden. Langs de andere kant is het ook populair geworden om jong te blijven. Niemand 
wil volwassen worden, er uitzien als een volwassene en zich zo gedragen. Al deze zaken hebben de idee van 
transitie binnen de jeugd grondig veranderd. Jeugd is geen fase meer waar men door moet, jeugd is het 
wenselijke leven geworden. In dit licht moeten ook de nieuwe transities als yo-yo-transities gezien worden. 
Deze houden namelijk in dat er geswitcht kan worden van jongere naar volwassene en terug en dat er 
gekozen kan worden voor alles wat leuk is. De jeugd leidt dus niet meteen naar een volwassen leven, wat op 
zijn beurt zijn vroegere betekenisvolle kenmerken verloren heeft. Lowenstein (2007) op haar beurt stelt dat 
door het feit dat jongeren veel meer tijd spenderen aan onderwijs en zo hun toetrede op de arbeidsmarkt en 
het stichten van een gezin uitstellen jonge mensen vooraleer ze helemaal zelfstandig wonen een aantal keren 
terug thuis gaan wonen. Vandaar de term ‘boemerangkinderen’.  
Deze nieuwe kenmerken van de sociale tijd en de invloed ervan op de constructie van het eigen leven heeft 
een rechtstreekse invloed op het jong zijn. Jongeren kennen een heel ander soort tijdsgebruik, dat vooral 
gekenmerkt wordt door het besef van een grotere flexibiliteit die dit vraagt aan de jongeren (Leccardi, 2006).  
Hoe zit het nu met de ondersteuning die jonge mensen krijgen om met dit nieuw tijdgebruik, gepaard gaand 
een grotere onvoorspelbaarheid en flexibiliteit, om te kunnen gaan? In het kader van deze jeugdtransities is 
sterke ondersteuning nog belangrijker geworden omdat jonge mensen tijdens deze transities levensfasen 
ervaren die niet alleen onderhevig zijn aan een verlenging van de jeugdfase, maar ook omkeerbare en 
gefragmenteerde schommelingen vertonen tussen de jeugd en de adolescentie (Biggart,Andreas 2006). 
Leccardi (2006) plaatst de familie centraal als het gaat om mogelijkheden te creëren voor jongeren om te 
experimenteren, hun tijd te nemen om te kijken waar ze het beste in zijn en welke richting ze uit willen. Zonder 
steun van de familie, zo stelt ze, zou dit niet mogelijk zijn. Biggart en Andreas (2006) plaatsen naast het 
duidelijke onderscheid tussen afhankelijkheid en onafhankelijkheid een derde tussenterm, namelijk semi-
afhankelijkheid. Binnen de yo-yo-transities lopen de processen tot het verkrijgen van individuele en sociale 
autonomie ook niet langer lineair van totale afhankelijkheid naar totale autonomie. Jongeren bevinden zich 
eerder in een soort semi-afhankelijkheid, schommelend tussen autonomie en afhankelijkheid (Du Bois-
Reymond, 1998). Biggart en Andreas stellen twee zaken centraal: definities van autonomie en afhankelijkheid 
moeten verder gaan dan criteria van inkomen en huisvesting en de diverse vormen van semi-afhankelijkheid 
moeten erkend worden. Hiervan geeft hij een aantal voorbeelden die voor alle landen van toepassing zijn. Zo 
combineren jonge mensen bijvoorbeeld hun eigen geld met middelen van de familie. Dit kan door een loon, 
inkomen uit informeel werk of sociale vergoedingen. Een inkomen uit informeel werk, aangevuld met steun 
van de familie komt het vaakst voor in Zuid-Europa. De combinatie van staatsteun met steun van de familie is 
dan weer meer typerend voor Noord-Europa. Een ander voorbeeld van semi-afhankelijkheid ontstaat wanneer 
jonge mensen alleen gaan wonen maar wel nog financiële ondersteuning krijgen van thuis uit. Een typisch 
voorbeeld zijn de kotstudenten. Meer van toepassing op Zuid-Europa is het voorbeeld van jonge mensen die 
thuis blijven wonen ondanks hun economische onafhankelijkheid, omdat ze nog geen vaste relatie hebben.  
Biggart en Andreas (2006) gaan hier nog verder op in door de vraag te stellen welke vormen van 
ondersteuning er binnen deze context van semi-afhankelijkheid centraal staan. Dus welke vormen van 
ondersteuning staan ter beschikking van jongeren en hoe managen ze deze verschillende soorten 
ondersteuning? Heel veel auteurs nemen het werk van Esping-Andersen als vertrekpunt om te kijken naar 
verschillen in ondersteuning binnen Europese staten. In het boek The Three Constructions of Welfare 
Capitalism uit 1990 maakt Esping-Andersen een onderscheid tussen drie welvaarstaten: het sociaal-
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democratische, het conservatieven en het liberale model. Het sociaal-democratische model is gebouwd op 
universele principes en verzekert een hele waaier aan zorgen en diensten voor ouderen en jongeren. Burgers 
zijn dus minder afhankelijk van de familie dan in de meer rond familie gecentreerde conservatie regimes. In 
het conservatieve model worden sociale rechten verbonden aan tewerkstelling, in tegenstelling tot de sociaal-
democratische regimes waar ze verbonden zijn aan burgerschap. Het conservatieve model voorziet in gulle 
publieke transfers, zoals pensioenen, maar weinig in sociale diensten. Het liberale model tot slot is 
individualistisch en marktgeoriënteerd. Hier worden publieke transfers en sociale diensten alleen gegeven aan 
de hele behoeftigen (Hagestad e.a., 2007). Veel andere wetenschappers hebben het model van Esping-
Andersen verder opgedeeld en aangevuld. Biggart en Andreas (2006) schenken aandacht aan de 
aanvullingen van Gallie en Paugam. Die hebben een verdere opdeling gemaakt van het conservatie model in 
een ‘tewerkstellingscentraal’ model, voorbeelden zijn Duitsland, Nederland en Frankrijk en een ‘sub-
beschermend model’, voorbeelden zijn Italië, Spanje en Portugal. Aangezien België het nauwst aansluit bij de 
Noord-Europese landen wordt hier dieper ingegaan op het ‘tewerkstellingscentraal model’. In deze landen 
wordt het secundaire onderwijs georganiseerd op een selectieve basis dat jongeren toeleidt naar 
beroepscarrières in verschillende segmenten. Jeugd wordt hier voornamelijk gezien in het kader van de 
toewijzing en socialisering van jonge mensen in sociale en arbeidsmarktposities. Jongerenwerkloosheid wordt 
dan ook gezien als een onderbreking in het socialisatieproces, te wijten aan tekorten in opleiding of sociale 
vaardigheden. In dit regime kunnen yo-yo-transities gezien worden als jongeren die moeten navigeren tussen 
de sterke eisen en implicaties van de standaardtrajecten en de opbouw van een individuele carrière. Het is 
een verenigingsproces dat ze individueel moeten nastreven tegen de normatieve macht van institutionele 
assumpties. Welke vormen van ondersteuning staan in dit soort regime nu ter beschikking voor jongeren? In 
landen als Duitsland is een grote mate van stigmatisering verbonden aan het vragen voor sociale bijstand. De 
aard van het systeem verzekert dat jonge mensen zeer toegewijd zijn aan de normale biografie gebaseerd op 
vast werk. Jongeren zijn dus bereid om hun verwachtingen te matigen om zeker te vermijden dat ze in 
werkloosheid zouden terechtkomen. Biggart en Andreas (2006) verwijzen hierbij naar het begrip ‘cooling out’, 
wat verwijst naar de processen van transitiesystemen die leiden tot een aanpassing van de individuele 
verwachtingen aan de structuur van de arbeidsmarkt. ‘Cooling out’-mechanismen kunnen op verschillende 
manieren voorkomen. Ze kunnen geïnstitutionaliseerd worden, toegepast door professionele ‘gate-keepers’, in 
overeenstemming met objectieve criteria en procedures, ze kunnen het resultaat zijn van mogelijkheden en 
kansen op de lokale arbeidsmarkt of ze kunnen vermeden worden door een beroep te doen op steun van de 
familie in afwachting dat er een baan vrijkomt die beantwoordt aan de eigen verwachtingen. Onafhankelijkheid 
wordt in dit soort regimes pas verwacht van jongeren na het beëindigen van de studies of opleiding. Families 
moeten dus voorzien in financiële ondersteuning om onvoldoende uitkeringen of onderwijstoelagen te 
compenseren. Families zijn best bereid om een verlengde periode van afhankelijkheid te ondersteunen om zo 
te voorkomen dat jongeren in lagere beroepen moeten stappen, maar de sterke oriëntatie naar de normale 
biografie in dit soort regimes maakt dat dit toch beschouwd wordt als persoonlijk falen.  

2.3.2 Het verhaal van de toenemende onzekerheid 
Bovenstaande veranderingen leiden tot een groeiend belang van het schrijven van een eigen biografie die 
sterk afwijkt van de vroegere lineaire levenspaden (Leccardi, 2006). De veranderingen in het verloop van de 
transities in het leven van jongeren houdt een individualiseringstendens in waarbij jonge mensen een grotere 
persoonlijke verantwoordelijkheid dragen voor hun opleidings –en carrièrebeslissingen. Ze moeten meer 
keuzes maken en ze worden meer aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van die beslissingen (Biggart, 
Andreas 2006). In dit verband wordt door de auteurs verwezen naar Beck. Beck (1992) maakt gebruik van de 
term ‘keuzebiografie’. Er wordt verwacht dat mensen hun eigen biografie schrijven, niet terugblikkend aan het 
eind van het leven, maar tijdens het leven zelf. Mørch en Anderson (2006) introduceren hier het begrip 
‘gefragmenteerde contexten’. Dit zorgt er volgens hem voor dat de wegen die de mensen afleggen een soort 
van keuzebiografie wordt in de zin dat ze kunnen kiezen tussen verschillende contexten en contextuele eisen. 
De individuen zelf moeten deze verschillende contexten combineren en managen in hun eigen leven. Ze 
moeten een persoonlijke weg afleggen. Sociale integratie staat nu niet meer voor één hoofdweg die afgelegd 
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moet worden, maar verschillende routes of paden kunnen bestaan naast en tussen verschillende, 
gefragmenteerde contexten. De grootste uitdaging voor jongeren is dus niet louter het participeren aan de 
samenleving, maar wel de keuze waar ze zich voor zullen inzetten en met welke reden. Het individu is 
verantwoordelijk om zijn eigen weg te maken, en ze moeten dus goed weten hoe ze met dingen moeten 
omgaan, hoe ze keuzes kunnen maken, hoe ze competent kunnen worden in het leven. De tweede grootste 
uitdaging voor jongeren lijkt dan ook het opbouwen van competenties om te kunnen bewegen in een meer 
open wereld. De moeilijke vraag voor jongeren nu is om te beslissen welke activiteiten en competenties 
belangrijk zijn in het jeugdleven voor hun toekomstige beroepscarrières. De grote uitdaging in de 
gefragmenteerde contexten van het jeugdleven is aan de ene kant het manoeuvreren tussen die verschillende 
contexten en eisen, aan de andere kant blijken het wel de eisen te zijn die aan de basis liggen van iemands 
levenspad. Jonge mensen moeten hun eigen structuren maken, gebruik makend van de bestaande 
opportuniteiten, eigen structuren ontwikkelen en tegelijkertijd competenties voor hun leven verwerven, zowel 
competenties voor het sociale leven in de brede zin als een soort van inzetbaarheid om arbeidskansen te 
kunnen grijpen.  Deze keuzevrijheid gaat ook gepaard met een toenemende verplichting om te kiezen (Geldof, 
1999). Mensen worden geacht meer en meer keuzes te maken in een sociale context die gekenmerkt wordt 
een grote onzekerheid. In dit geval wordt soms verwezen naar de term ‘risicobiografie’ (Leccardi, 2006). Bij 
het conceptualiseren van risico’s die gepaard gaan met de sociale integratie of sociale uitsluiting van jongeren 
binnen de transities, kan er een onderscheid gemaakt worden tussen ‘subjectieve risico’s’ en ‘risico’s binnen 
het systeem’. Risico’s binnen het systeem zijn inherent aan bepaalde levenspaden, en bestaan buiten de 
individuele perceptie. Ze kunnen bijvoorbeeld gelinkt worden aan kenmerken van de arbeidsmarkt als lokale 
opportuniteiten op die arbeidsmarkt of gendergesegmenteerde arbeidsmarkten. Subjectieve risico’s verwijzen 
meer naar de individuele percepties van jongeren op de transities en op wat zij beschouwen als sociale 
integratie, zeker als het toetreden tot de arbeidsmarkt een bijstellen van de verwachtingen inhoudt en het 
verliezen van de motivatie (Biggart, Andreas 2006).  
Er wordt een groter belang toegeschreven aan de individuele verantwoordelijkheid in het maken van keuzes 
en aan het uitwerken van eigen autonome projecten. Jonge mensen leven dus in een sociaal klimaat waarin 
het recht en de verwachting om te beslissen wat ze zelf willen gepaard gaat met de moeilijkheid om 
referentiepunten te vinden bij de constructie van de eigen biografie. Onzekerheid is dus een essentiële 
dimensie van onze tijdsgeest (Leccardi, 2006).  
 
Welk effect heeft dit op de sociale relaties en banden van jongeren in de huidige samenleving? Heeft dit een 
invloed op de sociale positie van jongeren? Komen ze los te staan van elkaar en van andere generaties door 
het streven naar individuele levenslopen? Voorlopig wijzen de meeste onderzoeken op een behoud van de 
sociale cohesie. Dat er een detraditionalisering is geweest van de levensloop, waardoor er meerdere 
levenspaden bewandeld kunnen worden, is een feit. Ook is het onderwijs democratischer, wordt autonomie 
hoog in het vaandel gedragen en is het keuzeaanbod voor jongeren zeer sterk uitgebreid. Er kunnen echter 
twee belangrijke alternatieve visies gegeven worden. Een eerste betreft de algemeenheid van 
keuzebiografieën. Niet iedereen heeft de kans op de eigen levensloop uit te bouwen. De kansen zijn 
onderhevig aan ongelijkheidsmechanismen. Een ongelijke verdeling van mogelijkheden in de maatschappij 
maakt dat de uitbouw van een eigen project slechts voor een bepaalde groep weggelegd is. We zien dat de 
onzekerheid en toegenomen verantwoordelijkheid in de maatschappij problematisch wordt voor bepaalde 
sociale groepen. Op arbeidsvlak vertaalt zich dat in een werkloosheid van ongeschoolden die niet over de 
flexibliteit en het aanpassingsvermogen beschikken waarnaar zo vaak gevraagd wordt (Geldof, 2001; Snel, 
Engbersen, 1999). Ook uit onderzoek naar processen van uitsluiting en insluiting van arme gezinnen blijkt dat 
mensen die in armoede leven minder kansen hebben om een eigen levensloop op te bouwen (Driessens, 
Lauwers, 1998). 
Daarnaast, en die kritiek begeeft zich op een fundamenteler niveau, wordt gesteld dat jongeren niet 
individueler dan vroeger kunnen ‘kiezen’, maar dat nog steeds onder invloed van het collectieve staan. Ze 
worden nu echter gestuurd worden door andere controlemechanismen dan vroeger (Elchardus, Glorieux, 
2002). Collectieve identiteiten bepalen namelijk nog steeds heel erg het individuele handelen, meer dan op 
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basis van het individualiseringsverhaal verwacht kan worden. Welke onderwijsvorm men heeft doorlopen, in 
welke culturele omgeving men opgroeit, het geslacht, de gezinsvorm enzovoort hebben een vrij sterk 
voorspellende kracht op de houdingen en het gedrag van jongeren. Zo zijn smaken en voorkeuren van 
jongeren nog steeds sterk gebonden aan die van hun ouders (Siongers, 2007).   Jongeren zijn zeker en vast 
geen unieke en onafhankelijke individuen. Uit empirische gegevens blijkt alleszins dat er nog zeer grote 
gelijkenissen zijn tussen jongeren en dat ze, hoewel de illusie bestaat dat er steeds individueel kan worden 
gekozen, doorgaans keuzes maken die passen binnen de culturele patronen van de groep waartoe ze 
behoren.  

2.3.3 Toekomstperspectieven en welzijn van jongeren 
Gezien de complexe samenleving en prikkels die op jongeren worden losgelaten, kan de vraag gesteld 
worden hoe jongeren hun toekomst inschatten en hoe ze zich momenteel voelen in de huidige samenleving.  
Onderzoek naar het welbevinden van jongeren (Huysmans 2006; Hooge, Decaluwé en Goossens 2000) toont 
aan dat ze het zo slecht niet doen. Identiteit, zelfwaardering, psychisch en emotioneel welbevinden vormen 
een aantal centrale thema’s in het leven van jongeren (Huysmans, 2006). De grote veranderingen in de 
levenslopen van jongeren, gepaard gaand met een toenemende verantwoordelijkheid voor het slagen in het 
eigen leven en een toenemende onzekerheid kunnen wel eens een grote invloed hebben op deze thema’s. Uit 
het onderzoek van Hooge e.a. (2000) blijkt dat jongeren gemiddeld een matig positief zelfbeeld kennen en dat 
ongeveer 60% tevreden is met zijn/haar leven. De 20% van de jongeren die aangeven niet zo een positief 
beeld van zichzelf te hebben zijn meestal niet tevreden met wie ze zijn of wat ze doen. Op vlak van gender 
vertonen jongens een hoger welbevinden dan meisjes, zowel wat het zelfbeeld betreft als de tevredenheid 
over het eigen leven. Het welbevinden daalt bij de jongeren naarmate de leeftijd stijgt. Natuurlijk is het beeld 
niet helemaal positief. De overgrote meerderheid voelt zich niet depressief, maar toch een niet te 
verwaarlozen 9% gaf aan dat ze zich in de week voor de bevraging wel eens depressief hebben gevoeld. Ook 
hier zijn het meer de meisjes die neigen naar depressieve gevoelens dan jongens. België staat ook aan de top 
in Europa met het aantal zelfmoorden bij jongeren. En niet te vergeten ook bij ouderen, dan vooral oude 
mannen. Maar liefst 18% van de ondervraagde jongeren dacht de voorbije 12 maanden één enkele keer aan 
zelfmoord (Huysmans, 2006). 15% dacht hier af en toe tot vaak aan. Ook hier geldt weer dat meisjes meer 
zelfmoordgedachten hebben dan jongens net als de oudere leeftijdsgroepen. Het onderzoek ‘Jongeren in 
cijfers en letters’ heeft ook een deel gewijd aan het welbevinden van jongeren. Huysmans (2006) stelt hierin 
dat jongeren vaak vragen stellen over de toekomst en over zichzelf, omdat ze toch belangrijke keuzes moeten 
nemen voor het verdere leven.  
 
Hoe is het gesteld met het toekomstperspectief van jongeren? Uit het onderzoek van Hooge e.a. (2000) blijkt 
dat jongeren eerder matig positief zijn wat hun toekomstverwachtingen betreft. Jongens staan iets positiever 
tegenover hun toekomst dan meisjes en ook hier geldt weer dat hoe ouder hoe minder positief naar de 
toekomst gekeken wordt. Ook uit het onderzoek van Huysmans (2007) blijkt dat jongeren een vrij positieve kijk 
hebben op hun toekomst. Wel geven ze aan dat de toekomst te onzeker is om ver vooruit te plannen. Dit sluit 
mooi aan bij een kwalitatief onderzoek van Leccardi (2006) naar de tijdsbeleving van Italiaanse jongeren in de 
21ste eeuw. Hieruit blijkt dat Italiaanse jongeren verschillende strategieën hebben om met de toenemende 
onzekerheid en de toekomst om te gaan. Een eerste manier is om het maken van middellange of lange 
termijnplannen die een grote invloed hebben op het dagelijkse leven te vervangen door ‘richtlijnen’. Deze 
richtlijnen dienen als een soort ‘kompas voor actie’. Langs deze richtlijnen refereert men naar een existentiële 
richting als oriëntatie voor de snelle veranderingen die plaatsvinden. Kleine projecten kunnen uitgewerkt 
worden op korte termijnbasis. Het zijn vooral jongeren die het gevoel hebben dat ze controle hebben over een 
eigen biografie die deze strategie kiezen. Een tweede manier is te kijken naar kansen die zich aandienen. Hier 
wordt het schrijven van de eigen biografie een ‘work-in-progress’ binnen een heel onzekere context. Het 
opbouwen van de biografie vereist dan vaardigheden, flexibiliteit, en de mogelijkheid om kansen te herkennen 
als ze zich aandienen en om deze om te zetten in iets waar men van kan profiteren. Een derde groep 
jongeren verbindt de controle die men heeft over de eigen biografie aan het hebben van geluk. Geluk wordt 



 

                                                                                       Van 7 tot 107 32 

 

hier ook eerder gezien als het kunnen verwezenlijken van opportuniteiten die zich voordoen dan als een totale 
onderwerping aan de gebeurtenissen. We verwijzen nogmaals naar de kritieken op het 
individualiseringsverhaal (Elchardus, Glorieux, 2002). Jongeren hebben graag de idee dat ze het leven in 
eigen handen kunnen nemen, of dat er in het slechtste geval geluk (of pech) aan te pas komt. Nochtans 
structureert hun culturele omgeving hen veel meer dan ze zelf denken en melden.   

2.3.4 Familiale relaties van jongeren 
Onderzoek in Vlaanderen naar de rol van de familie bij jongeren toont aan dat ouders in de 
adolescentieperiode toch nog steeds belangrijke figuren blijven. Rutgeerts (2007) heeft onderzoek gedaan 
naar jongeren en gezinsrelaties. Ze stelt daarin dat het psychologische welzijn van jongeren in de 
adolescentieperiode nog steeds gegrond is in het vertrouwen en in de beschikbaarheid en betrokkenheid van 
ouderlijke figuren. Uit het onderzoek blijkt dat jongeren een vrij goede band hebben met hun ouders. Zo is de 
meerderheid van de jongeren het er mee eens dat hun ouders hen goed helpen als ze het moeilijk hebben, 
dat het hen lukt om te troosten bij verdriet, dat ze met hun ouders kunnen praten en noem maar op. Wel 
scoren de moeders op alle aspecten beter dan de vaders. Elchardus en Vettenburg (2006) stellen dat binnen 
de Vlaamse gezinnen de relaties tussen de kinderen en ouders overwegend positief beoordeeld worden. 
Ouders en kinderen zijn over het algemeen tevreden over de gesprekken die ze voeren. Ouders zijn wel net 
iets positiever over de communicatie dan de kinderen. Ouders zijn ook heel sterk gericht op de individuele 
ontplooiing van hun kind. Bovendien aanvaarden ze ook een grote mate van autonomie, wat vooral blijkt op 
het terrein van de vrije tijd. Van Nuffel (2006) wijst op de aandacht voor het feit dat meer en meer kinderen en 
jongeren in een alternatief samengesteld gezin wonen in plaats van het traditionele model. Er is een toename 
van het aantal scheidingen en is er dus ook een toename van nieuw samengestelde gezinnen en 
éénoudergezinnen (Elchardus en Vettenburg, 2006). Deze diversiteit in gezinssamenstellingen wordt meer en 
meer maatschappelijk gewaardeerd.  

2.4 Ter uitleiding  
Intergenerationele solidariteit kent  veel facetten. Het is een multidimensioneel begrip dat zowel op macro –als 
op microsociologisch niveau beschouwd kan worden. Het gaat over steunrelaties binnen de familie en over 
herverdelingsmechanismen op samenlevingsniveau. Echter, intergenerationele solidariteit gaat nog verder. 
Het verwijst naar sociale verbondenheid tussen generaties binnen familiestructuren, groepsverbanden en over 
alle generaties heen. Deze relaties kennen verschillende dimensies, die zijn uitgewerkt door Bengtson en 
Roberts (1991). Ze onderscheidden zes dimensies van intergenerationele solidariteit op familieniveau: de 
affectionele, de associationele, de functionele, de consensus, de normatieve en de structurele dimensie. 
 
Hoewel intergenerationele solidariteit nu meer en meer onder de aandacht komt, is het zeker geen nieuw  
begrip. Solidariteit is een begrip dat sociologen al 100 jaar bezighoudt. Solidariteit is dus een heel klassiek 
begrip. Veel van deze klassieke perspectieven kwamen voort uit angst voor een teloorgang van de sociale 
verbondenheid binnen de individuen van een samenleving. Vragen die hier gesteld werden waren ‘Hoe 
kunnen de banden tussen de individuen bestendigd worden?’ en ‘Hoe kan de samenleving bij elkaar 
gehouden worden?’ Ook in het huidige debat rond intergenerationele solidariteit duiken deze angsten en 
doemscenario’s terug op. Hoewel de aard van de sociale contacten door de opkomst van virtuele 
ontmoetingen via facebook, skype, e-mail, enzovoort sterk veranderd is, is er geen sprake van een daling in 
de sociale contacten. De sociale contacten tussen mensen zijn niet afgenomen, voor sommige groepen 
kunnen we zelfs het tegendeel vaststellen. Tussen jongeren en ouderen echter is de kans toegenomen dat de 
sociale contacten verminderen door een reeks van invloeden.  
 
Welke veranderingen en evoluties kunnen er opgemerkt worden in de positie en de status van jongeren en 
waarom is intergenerationele solidariteit belangrijk voor de positie van jongeren?  
Zoals Lowenstein (2007) opmerkt wordt het traditionele tijdspatroon van opleiding, carrière en huwelijk dat in 
de vroege jaren ‘20 zo populair was nu meer en meer in vraag gesteld. De overgang van de jeugd naar de 
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adolescentie gebeurt niet meer zo lineair als vroeger, kent veel meer pauzes, onderbrekingen en 
schommelingen van jeugd naar adolescentie, van afhankelijkheid naar zelfstandigheid en weer terug. Hiermee 
samengaand wordt er een toenemend belang gehecht aan het schrijven van je eigen biografie, het maken van 
je eigen leven. Jongeren worden volgens sommige auteurs meer en meer verondersteld zelf keuzes te maken 
en worden ook verantwoordelijk geacht voor de gevolgen van die beslissingen. We willen bij deze inzichten 
enkele kanttekeningen plaatsen. Verschillende onderzoeken geven aan dat jongeren doorgaans goede 
contacten hebben met hun ouders. Daarnaast nemen jongeren globaal genomen vrij solidaire houdingen aan. 
Ook is gebleken dat het best meevalt met het welzijn van de huidige jongeren. Het overgrote deel kent een 
matig tot positief zelfbeeld en is ook vrij positief over de toekomst.  
Intergenerationele solidariteit is lang niet verdwenen uit de samenleving. Zowel op familaal als op 
samenlevingsvlak zijn er veel sociale contacten en voelt men zich verbonden met anderen. Toch zijn er 
aanwijzingen dat het contact tussen jong en oud moeilijk verloopt. Door bijvoorbeeld de complexiteit van 
communicatietechnologie wordt het voor de oudste generatie moeilijk om bij te benen. Een verder 
toenemende vergrijzing en ontgroening zal de kloof alleen maar vergroten. Vandaar dat intergenerationele 
solidariteit verdere aandacht verdient. 
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3 Onderzoeksmethode4 

3.1 Het onderzoeksthema en de onderzoeksvraag 
De vergrijzing en ontgroening heeft een ongeziene impact op de samenleving en vraagt om creatieve 
oplossingen vanuit verschillende ooghoeken, rekening houdend met vele beleidsdomeinen. Dat dit onderzoek 
geen antwoord op de hele vergrijzingsproblematiek kan bieden is evident. Wel willen we hiermee 
verschillende denkpatronen rond een ruime waaier aan thema’s in kaart brengen. Door de diversiteit in 
betrokken actoren, met vaak andere achtergronden (economisch, sociologisch, beleidsmatig, ...), lijkt het 
soms moeilijk om het bos door de bomen te zien. Deze studie wil alvast een stap in de goede richting zetten 
door een integratie aan visies weer te geven op het thema: de positie van jongeren in een vergrijsde 
samenleving. 
 
Volgende onderzoeksvragen leiden het onderzoek: 

1. Hoe zien experts uit diverse sectoren de positie en status van jongeren en kinderen in een vergrijsde 
samenleving? 

2. Wat is volgens de experts het effect van de vergrijzing op de positie en status van jongeren in de 
samenleving? 

3. Welk beeld hanteren jongeren over ouderen en over vergrijzing volgens de experts? 
4. Wat is in dit verband de betekenis van kleinschalige intergenerationele projecten en initiatieven? 
5. Op welke maatschappelijke en beleidsdomeinen zal de vergrijzing de toekomstige positie van 

jongeren kunnen beïnvloeden volgens de experts? 
6. Welke aanbevelingen doen de experts in deze context voor de maatschappelijke en 

beleidsdomeinen om de eventuele spanning en de kloof tussen jong en oud te verkleinen of om te 
buigen in een positieve uitdaging, en welke overeenkomsten en verschillen treffen we hierin aan? 

3.2 De keuze voor een dynamisch onderzoeksproces  
 
Het onderzoek kent geen klassiek lineair verloop met een afgebakende probleemstelling als start en de 
rapportering als eindfase van het onderzoek. Een verloop met een wisselwerking en terugkoppeling tussen 
actoren op verschillende beleids –en actieniveaus staat centraal. De idee hierachter is om de resultaten en 
het proces op verschillende tussentijdse momenten een publiek cachet te geven. Tijdens het 
onderzoeksproces is er gestreefd naar een continue kenniscirculatie- en verspreiding van deelresultaten.  
 
Daarom is er geopteerd voor volgende methoden, waarvan sommige uitgevoerd worden in opeenvolgende 
fasen en andere parallel 

 Diepte-interviews met experten 
 Korte half-open interviews met sociaal werkers 
 Focusgroep met sociaal-cultureel werkers 
 Integratie in het project Perspectief 2015 
 Deelname aan studiedag met rondetafelgesprekken 

 
De onderzoeksopzet is in hoofdzaak kwalitatief van aard, aangevuld met filmmateriaal en andere vormen van 
toegankelijke kenniscirculatiemethoden. Kwalitatieve methoden vormen een afzonderlijke tak binnen de 
onderzoeksbenaderingen. Het doel van kwalitatieve methoden is het verzamelen en verwerken van gegevens 
die betrekking hebben op belevingen, ervaringen, kennis, inzichten, … waarbij er tijd er ruimte is om breed en 

                                                           
4 In het bijlagenboek (afzonderlijke publicatie) worden de interviewleidraden en de uitgetypte interviews, en het 

focusgroepmateriaal integraal weergegeven. 
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diepgaand het onderzoeksthema aan bod te laten komen. Door de intensiteit en diepgravendheid van 
kwalitatief onderzoek, wordt het aantal onderzoekseenheden of cases beperkt gehouden.  
  
We geven de kenniscirculatie weer in een tijdsschema en gaan daarna in op de verschillende deelmethoden 
van het onderzoek. 
 

 Januari Februari Maart April Mei 

Nieuwsbrief1      

Nieuwsbrief2      

Nieuwsbrief3      

Youtube-films      

Perspectief 2015      

Deelname aan studiedag      

Informatieve DVD      

Eindrapport      

 

3.3 Stuurgroep 
Vanaf de beginfase werd een stuurgroep5 opgericht, die werd samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
opdrachtgever en het ruime socio-culturele middenveld. De stuurgroep wordt niet als een passief 
controlerende structuur beschouwd, maar als een actieve partner.  
 
De samenstelling van de stuurgroep heeft het Agentschap voor Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en 
Volwassenen op zich genomen. In totaal telt de stuurgroep 11 leden: 

 Johan Van Gaens – Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 
 Trees De Bruycker - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 
 Lieve Vanderleyden – Studiedienst Vlaamse Regering 
 Kathy Louagie – Vlaamse Ouderenraad 
 Pieter Lietaer – Vlaamse Jeugdraad 
 Valerie Carette – Departement Welzijn, volksgezondheid en gezin 
 Leen Heylen – Universiteit Antwerpen, CELLO (Centrum voor Longitudinaal en Levensloop 

Onderzoek 
 Hilde Maelstaf – Kronosgroep Artesis Hogeschool 
 Britt Dehertogh – Kronosgroep Artesis Hogeschool 
 Ingeborg Hillaert – Kronosgroep Artesis Hogeschool 
 Gustaaf De Meersman – Videokontakt vzw 

 
De stuurgroep kwam 3 keer samen in de loop van het onderzoeksproces.  
 
 
 
 

                                                           
5 Bijlage 1: verslagen van de stuurgroepbijeenkomsten 
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3.4 Diepte-interviews met experten en middenveldorganisaties 
 
In de eerste plaats wordt er gebruik gemaakt van diepte-interviews als techniek om de meningen van 
sleutelfiguren of bevoorrechte getuigen op te tekenen6. Via persoonlijke gesprekken worden de antwoorden 
op bovenstaande onderzoeksvragen in kaart gebracht. 
 
In totaal worden er 21 interviews afgenomen7: 13 middenveldorganisaties en 8 wetenschappers. De 
geïnterviewden bestaan uit vertegenwoordigers van de wetenschappelijke wereld en van het 
maatschappelijke middenveld. Bij de keuze van sleutelfiguren is niet het aantal van belang, maar wel de 
kennis en de ervaring van de mogelijke geïnterviewden met het thema. Zoals bij elke theoretische steekproef 
in een kwalitatieve onderzoeksopzet is het belangrijk om de selectie te baseren op de rijkheid, diepgang en 
variatie van informatie die deze personen kunnen bieden.  
 
De geïnterviewde experten maken deel uit van een universiteit, hogeschool of een ander onderzoekscentrum, 
waarbij rekening gehouden wordt met de diversiteit van de centra. Het accent zal liggen op de humane 
wetenschappen. Bij aanvang van het onderzoek was het plan om een evenredig aantal senior 
wetenschappers en junior-onderzoekers te bekomen. Dit bleek echter niet zo evident, het bleek moeilijker dan 
verwacht om junior-onderzoekers te overtuigen voor een interview. Daardoor is er een groter aandeel senior 
wetenschappers bij de geïnterviewden dan initieel bedoeld.  
Volgende wetenschappers zijn aan het woord gelaten: 

 Erik Schokkaert – prof. economie, KULeuven 
 Trui Maes – stedenbouwkundige, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling 
 Dominique Verté – prof. agogiek, VUB 
 Tim De Pauw – politieke wetenschappen, (ex-) junior-onderzoeker UA 
 Liliane Versluys – rechten 
 Jan Van Bavel – prof .demografie, VUB 
 Pearl Dykstra – prof. gezinssociologie, Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) 
 Bea Cantillon – prof. sociologie, UA 

 
Bij de selectie van de middenveldorganisaties worden rekening gehouden met een aantal criteria: aansluitend 
bij de bevoegdheden van het Vlaamse beleid, bij de mate van verbondenheid met het Vlaamse Overheid 
(opgericht door de Vlaamse overheid tegenover sociale bewegingen en belangengroepen) en bij de 
ideologische breuklijn (die eigen aan het middenveld zijn).  
Volgende middenveldorganisaties werden in samenspraak met de stuurgroep geselecteerd en hebben 
meegewerkt aan het onderzoek: 

 Vlaamse Jeugdraad – Pieter Lietaer, stafmedewerker 
 ABVV – Mil Kooyman, (ex-) gewestelijk secretaris van ABVV Oost-Vlaanderen 
 Samenhuizen vzw – Luc Jonckheere, psycholoog en lid van Samenhuizen vzw 
 LBC-NVK – Ferre Wyckmans, algemeen secretaris 
 Gezinsbond – Christel Verhas, hoofd studiedienst en Anne-Mie Drieskens, gezinspolitiek secretaris 
 Vlaamse Ouderenraad – Goddie De Smet, voorzitster 
 Koning Boudewijnstichting – Anne Van Meerbeeck, filantropieadviseur 
 Christelijke Mutualiteit – Raf Mertens, diensthoofd onderzoek en ontwikkeling 
 Bond Beter Leefmilieu – Jan Turf, beleidscoördinator 
 Unizo Antwerpen – Jerry Crombez, adviseur lokale economie 
 Minderhedenforum vzw – Hakim Benichou, stafmedewerker participatie 
 Crejaksie – Kurt Dhondt, pedagogisch coördinator 
 SERV – Etienne Poelvoorde, financiën en begroting 

                                                           
6 De onderzoeksperiode was te kort om een delphi-onderzoek uit te voeren. 
7 Bijlage 3: volledige versie van de interviews 
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Een van de belangrijkste doelstellingen van dit onderzoek is het stimuleren van de dialoog over 
intergenerationele solidariteit. Een aangename vaststelling betreft dan ook het spontane verwijzen en het 
geven van suggesties van de geïnterviewden voor andere sleutelfiguren. Er kan van een echt sneeuwbaleffect 
worden gesproken. De geïnterviewde deskundigen waren enthousiast over het onderzoeksthema en gaven 
meermaals suggesties van andere mogelijke respondenten. 
 
Er wordt gewerkt met een vaste interviewleidraad8. Bij het opstellen van de interviewleidraad zijn de 
onderzoeksvragen en het streven naar aanbevelingen voor het Vlaamse beleid de rode draad. De 
interviewleidraad bestaat telkens uit twee delen. Ten eerste een algemeen deel, dat is opgesteld aan de hand 
van de onderzoeksvragen en de literatuurstudie. Dit deel komt in elk interview terug, waardoor de 
vergelijkbaarheid wordt bevorderd. Verder worden in de interviewleidraad in een tweede gedeelte ook vragen 
opgenomen die zich meer toespitsen op het expertisedomein van de geïnterviewde. Deze vragen worden dus 
specifiek afgestemd op de eigenheid van de wetenschapper of middenveldorganisatie die geïnterviewd wordt 
en zullen dus per interview verschillen. Daarnaast krijgt elke geïnterviewde drie provocerende stellingen 
voorgeschoteld. Er is een testinterview afgenomen met de Vlaamse Jeugdraad. Aan de hand van het 
testinterview werd de interviewleidraad verder aangevuld en gewijzigd. 
 
De interviews werden volgens de grounded theory methode geanalyseerd. We werkten met een 
analysematrix, die opgebouwd was met enerzijds concepten die uit de gesprekken naar voor kwamen en 
anderzijds concepten die reeds door de literatuurstudie en de onderzoeksvragen centraal waren gesteld. De 
interviews werden (bijna) allemaal afgenomen door dezelfde onderzoeker, ze werden opgenomen op 
audiomateriaal en daarna verbatim getranscribeerd. Elk interview werd grondig doorgenomen, vergeleken met 
de andere interviews, gefragmenteerd en gelabeld. De labels werden opgenomen in de analysematrix, waaruit 
enkele hoofdthema’s afgeleid werden voor de beleidsaanbevelingen.  
 
Aan de geïnterviewden werd geen anonimiteit beloofd, hun interviews zouden integraal en in geanalyseerde 
vorm verspreid worden. In het rapport zullen uitspraken van de deskundigen bijgevolg steeds bij naam 
weergegeven worden.  

3.5 Korte half-open interviews met sociaal werkers 
 
De zinvolle integratie van studenten in onderzoek is een uitgangspunt van het studiegebied sociaal werk. Het 
inzetten van studenten is slechts zinvol wanneer de na te streven doelen in een win-win verhouding terecht 
komen. De student wenst leerkansen en de opdrachtgever resultaten. Op basis van de gewonnen informatie 
uit een reeks eerste diepte- interviews wordt een vragenlijst (half-open) opgemaakt met vragen over de positie 
en verwachtingen van jongeren in een vergrijsde samenleving en de wijze waarop de professional 
(maatschappelijk werk, sociaal-cultureel werk en personeelswerk) ermee geconfronteerd wordt. De student 
gaat met deze vragenlijst op pad en neemt een interview af van een professional uit het werkveld (meestal de 
stagebegeleider). Op deze manier wordt extra informatie ingewonnen en worden studenten en professionals 
in de Vlaamse dialoog betrokken.   
 
In totaal zijn 21 interviews betrouwbaar afgenomen door studenten. We maakten een selectie van de meest 
interessante interviews en enkel deze werden verwerkt. 
 
 
 

                                                           
8 Bijlage 2: interviewleidraden voor de interviews. 
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3.6 Focusgroep met vertegenwoordigers uit de sociaal-culturele wereld 
Het onderzoek gaat uit van het Agentschap Sociaal-Cultureel werk voor Jeugd en Volwassenen. De 
vertegenwoordigers van de sector verdienen in dit onderzoek dus een afzonderlijke plaats. We brengen 
vertegenwoordigers uit de sociaal-culturele wereld samen in een focusgroep9, rekening houdend met de 
diversiteit in het veld.  
De focusgroep heeft een dubbel karakter. Naast het peilen naar de positie van de jongeren, heeft de 
focusgroep(en) als expliciet doel te reflecteren over beleidsaanbevelingen van de wetenschappers en de 
middenvelders.  Een deel van de diepte-interviews wordt als input gebruikt bij de focusgroepen. De 
deelnemers van het socio-culturele middenveld worden geconfronteerd met de consensus en de verschillen 
afgeleid uit de interviews en zullen zelf beleidsaanbevelingen kunnen formuleren. 
Focusgroeponderzoek is de techniek bij uitstek om diepgaandere informatie te verkrijgen omwille van het 
persoonlijke contact met de deelnemers. Het groepsaspect van focusgroepen maakt het mogelijk voor de 
onderzoeker om deelnemers met elkaar te confronteren wat betreft hun visie op de rol die de Vlaamse 
overheid kan spelen.  
 
De focusgroep telde 11 deelnemers, uit diverse sectoren: 

 JOKA jeugdorganisatie: Trui Notebaert 
 Impact vzw: André Witters 
 S-plus vzw: Steven Vandenbroecke 
 Welzijnszorg: Bert Dhondt 
 Familiehulp vzw: Nele Yperman 
 Solidariteit voor het gezin: Io Lenaerts 
 Socius: Fred Dhont 
 Mobiel 21: Lies Lambert 
 Kind en Samenleving: Wouter Vanderstede 
 Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen: Gaby Jennes 
 Vereniging Vlaamse jeugddiensten –en consulenten: Nathalie Van Ceulebroeck 

 
De focusgroep vond plaats op 31 maart 2009 op Artesis Hogeschool. In totaal heeft het gesprek 2 uur en een 
half geduurd. Er werkt gewerkt met een vast draaiboek10. Op basis van de reeds verwerkte informatie uit de 
interviews werden een aantal stellingen voorgelegd aan de deelnemers. Hieruit ontstond dan een discussie 
die waardevolle informatie opleverde voor het onderzoek.  

3.7 Integratie in het project Perspectief 2015 
Perspectief 2015 is een experimenteel participatief project waarin met groepen mensen wordt gedialogeerd 
over hoe zij de toekomst (2015) zien en wat zij dan nu reeds kunnen doen om deze toekomst ook ‘co-creatief’ 
waar te maken. Dat gebeurt in bijeenkomsten en via de website www.co-creatie.org  
In een eerste projectfase werden bepalende thema’s voor ons samenleven in 2015 gekozen. 
Vijf thema’s kwamen naar voor: 

1. In gemeenschap (over gemeenschapsvorming of ‘inclusief’ samenleven met elkaar ) 
2. De stiel van mijn ziel (over het werk dat je goed en graag wil doen) 
3. Zuurstof voor mijn kleinkinderen (over duurzaamheid) 
4. Omarmen (over zorg voor elkaar) 
5. Goesting voor verantwoordelijkheid (over actief burgerschap) 

                                                           
9 Bijlage 4: volledige versie focusgroep 
10 Bijlage 4: draaiboek focusgroep 
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Intergenerationaliteit komt sterk naar voor in thema’s 1, 3 en 4. We beslissen in het kader van het project een 
experiment op te zetten waarin ouderen, jongeren en volwassenen een intergenerationele dialoog organiseren 
over hoe zij het gedeeld samenleven tussen jong en oud zien.  Voor de dialoog werd een webcam gebruikt.  
In een eerste fase werd de techniek afgetast.  Er werden drie dialooggesprekken gepland.  Door technische 
moeilijkheden zijn slecht twee van de drie gesprekken met een(beperkt) intergenerationeel panel doorgegaan. 
Op 3 maart ontmoetten Lydia Deveen (1929), Bregje Pauwels (1987), Etienne Bruneel (1939), Elie 
Raemdonck (1931) en initiatiefnemer Jos Pauwels (1956) elkaar. Het gesprek ging over ‘wie ben ik’, ‘wat zijn 
mijn dromen’, ‘praten oud en jong met elkaar’.   
De webcam lijkt zeer interessant om het gesprek en het contact te houden.  Het gesprek liep bijzonder vlot en 
persoonlijk (behalve door enkele problemen met geluidskwaliteit). Het gebrek van het directe contact werd, 
althans in dit geval, door de intensiteit van het webgesprek gecompenseerd.  
Op 17 maart vond een tweede gesprek plaats met Stef Hamerlinck (1987) en grootvader Elie Raemdonck 
(1931), Bregje Pauwels (1987) en grootmoeder Lydia Deveen (1929) en gespreksleider Jos Pauwels (1956). 
Het gesprek werd beperkt tot drie ‘stations’ om de slechte geluidskwaliteit zoveel mogelijk tegen te gaan. 
Twee grootouder/kleinkind koppels: een 80-jarige grootmoeder en een jonge, prille twintigjarige kleindochter; 
een grootvader die reeds een eind in de 70 is en zijn ‘jonge’ kleinzoon;  en de  gespreksleider, representant 
van de ‘middelbare leeftijd’.   
De gespreksthema’s waren ‘zorg en solidariteit tussen de generaties’, ‘wat hebben oud en jong aan mekaar’ 
en belang van familie.   

3.8 Beeldmateriaal en nieuwsbrieven 
Om aan de verwachting rond het publiek maken van de resultaten te voldoen, hanteren we een niet-klassieke 
weergavemethode.  
 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van 3 methoden: 

 Nieuwsbrief11: de nieuwsbrief is een geschikte methode, omdat interviews met deskundigen zonder 
veel bewerkingen in een elektronische nieuwsbrief geïntegreerd kunnen worden. Er is een zo ruim 
mogelijk e-mailadressenbestand opgemaakt voor de maximale verspreiding van de nieuwsbrief. Om 
te komen tot een e-mail adressenbestand hebben we verschillende bronnen en contacten 
aangesproken, rekening houdend met de verschillende belanghebbende sectoren. De Vlaamse 
Ouderenraad verstuurt zelf een e-zine naar al haar contactpersonen, en de nieuwsbrief werd onder 
andere via deze weg verstuurd. Om met de nieuwsbrief ook de jongeren te bereiken,  werd in het e-
mail adressenbestand de contacten van het Agentschap voor Sociaal-Cultureel werk opgenomen. Ze 
versturen ook een e-zine, en de nieuwsbrief werd ook naar deze contacten verstuurd worden. Verder 
kunnen ook de contacten van de Vlaamse Jeugdraad mee in het adressenbestand opgenomen 
worden. Tot slot heeft ook de Artesis Hogeschool een uitgebreid netwerk. Zo kan de nieuwsbrief 
onder andere verstuurd worden naar de alumni van sociaal werk en naar de netwerken van de 
opleidingen sociaal werk, met onder andere de externe supervisoren en de externe eindwerklezers. 
Drie nieuwsbrieven werden opgesteld, met telkens een informatief luik over het project en een blik op 
de eerste resultaten (fragmenten uit de experten-interviews). 

 YouTube-filmpjes12: De interviews worden gefilmd en met een beperkte montage op YouTube 
geplaatst. De filmpjes duren gemiddeld een zevental minuten. Gedurende het onderzoeksproces 
werden op verscheidene momenten YouTube filmpjes verspreid, de bekendmaking gebeurde tevens 
via de opgebouwde netwerken. 

 Beeldmateriaal: De video ‘ van 7 tot 107’. Dit maakt onderdeel uit van het vastleggen en promoten 
van een uiterst belangrijke uitdaging van de toekomst: intergenerationeel samen denken en samen 
werken. Al de interviews en de focusgroep worden opgenomen. Ook bepaalde fora van het 
Perspectief 2015 worden gefilmd. Naast interviewfragmenten van wetenschappers en middenvelders 
zijn er confrontaties met kinderen en tieners geregistreerd. Deze werden geïntegreerd tot een 

                                                           
11 Bijlage 5: nieuwsbrieven 
12 http://www.youtube.com/user/IntgenSol 
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informatieve dvd over het thema. De opnamen en creatie van de film werd verzorgd door 
VideokontaktVZW.  
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4 Resultaten 

4.1 Inleiding 
Hoe zien experts uit diverse sectoren de positie en status van jongeren en kinderen in een vergrijsde en 
ontgroende samenleving? Waaraan ontlenen jongeren volgens hen hun status en wat is het effect van de 
vergrijzing op deze status? Wat is volgens de experts het effect van de vergrijzing op de positie van jongeren 
in de samenleving? Hoe beleven jongeren volgens de experts de vergrijzing van de samenleving? Welk beeld 
hanteren jongeren over ouderen en over de vergrijzing volgens de experts? Wat is in dit verband de betekenis 
van kleinschalige intergenerationele projecten en initiatieven? Op welke maatschappelijke domeinen en 
beleidsdomeinen zal de vergrijzing de toekomstige positie van jongeren kunnen beïnvloeden volgens de 
experts?  
 
Een heel aantal vragen waarop in dit deel een antwoord wordt gegeven. Aan de hand van citaten uit de 
interviews worden antwoorden geformuleerd. De vragen kunnen opgedeeld worden in twee grote blokken. 
Ten eerste de positie en status van jongeren in een vergrijsde en ontgroende samenleving. Ten tweede de 
houding van jongeren tegenover ouderen en tegenover intergenerationele solidariteit in het algemeen. Eerst 
wordt er dieper ingegaan op de conceptualisering van een aantal sleutelbegrippen in het onderzoek, namelijk 
jongeren en vergrijzing en ontgroening.  
 
Vanuit deze analyse wordt getracht een aantal beleidsaanbevelingen en concrete acties te formuleren voor 
het Vlaamse beleid met betrekking tot intergenerationele solidariteit. Ook hier staan een aantal vragen 
centraal. Welke aanbevelingen doen de experts in de context van vergrijzing en ontgroening voor de 
maatschappelijke domeinen en beleidsdomeinen? Welke initiatieven kan het Vlaamse beleid hanteren 
volgens de experts om de eventuele spanning en de kloof tussen jong en oud te verkleinen of om te buigen in 
een positieve uitdaging? Welke aanbevelingen voor diverse beleidsdomeinen kunnen uit bovengaande vragen 
voortvloeien? Hier wordt in een volgend stuk dieper op ingegaan.  
 

4.2 Conceptualisering van de begrippen jongeren en vergrijzing/ontgroening. 
 
Vooraleer antwoorden te formuleren op bovenstaande vragen is het belangrijk te duiden wat er juist onder 
jongeren en wat er onder vergrijzing en ontgroening verstaan wordt. Wat wordt er verstaan onder het begrip 
jongeren? Waar ligt de grens tussen een jongere zijn en een volwassene? Hoe wordt vergrijzing gedefinieerd 
door de geïnterviewden? Is ontgroening gelijk aan vergrijzing? 
 

4.2.1 Conceptualisering van het begrip jongeren. 
 
Uit de interviews blijkt dat er een heel ruime definitie van jongeren wordt gehanteerd. ‘Jongeren’ staat hier 
voor de min achttienjarigen die nog een grote mate van afhankelijkheid kennen, die nog niet op eigen benen 
staan. ‘Jongeren’ staat hier ook voor diegene die reeds de volwassenenleeftijd hebben bereikt, maar die nog 
niet (volledig) autonoom zijn. Het gaat hier dan om jongeren die nog hogere studies volgen, die eventueel wel 
op kot zitten maar van thuis uit toch nog ondersteund worden, zeker financieel. Tot slot wordt de visie op 
jongeren nog verder doorgetrokken. Ook jongeren die al hun intrede hebben gemaakt op de arbeidsmarkt, al 
volledig autonoom wonen en eventueel denken aan het stichten van een gezin worden tot de groep jongeren 
gerekend. Als er dan toch een leeftijdsgrens gesteld moet worden is voor veel mensen 30 jaar een breekpunt. 
Deze laatste groep wordt er nog bijgerekend, aangezien dit eigenlijk de groep is die in de context van 
ontgroening en vergrijzing het meest wordt aangesproken. Zoals volgend citaat aantoont krijg je dus een 



 

                                                                                       Van 7 tot 107 44 

 

driedeling binnen de groep jongeren, die sterk van elkaar verschillen. Ze worden gezien als drie verschillende 
fasen, waar echte breuklijnen de groepen van elkaar scheiden. 
 

 Jan Van Bavel – prof. demografie VUB: “Jongeren die nog bij kinderen aanleunen, tot ongeveer 14 à 
15 jaar. Dat zijn ook jongeren. Daarna begin je te concentreren op hogere studies, je eigen weg te 
zoeken. En als die studies ofzo dan zijn afgelopen ga je beginnen denken aan het verdere leven, 
gezin, toekomst. Je wilt trouwen en kinderen of niet trouwen. Je hebt die drie groepen. Dat zijn drie 
totaal verschillende fasen met echte breuklijnen” 

Deze driedeling zal ook in de rest van de analyse en bij het formuleren van de beleidsvoorstellen gehanteerd 
worden. Deze groepen verschillen namelijk sterk van elkaar, en wat voor de ene geldt is dus niet per definitie 
waar voor de andere groep.  
 

4.2.2 Conceptualisering van de begrippen vergrijzing en ontgroening 
De demografische betekenis van de begrippen vergrijzing en ontgroening wordt in de literatuurstudie al 
aangehaald. Hier worden nog een aantal interessante of vernieuwende standpunten van de experten met 
betrekking tot deze concepten naar voor gebracht.  
Opvallend is de negatieve link die de geïnterviewden leggen met het begrip vergrijzing. Het begrip vergrijzing 
kent een heel negatieve connotatie, en wordt vaak samen gezien met een stijging van de kosten voor de 
samenleving, het ouder worden van mensen met een toenemende zorgcomplexiteit, een teloorgang van de 
solidariteit tussen de generaties, en zo verder. Daarom opteren de experten om in plaats van het begrip 
vergrijzing het te hebben over ‘veroudering’ of zelfs ‘verzilvering’.  
 

 Christel Verhas – hoofd studiedienst Gezinsbond: “Omdat de term vergrijzing een heel negatieve 
connotatie heeft praten we liever over verzilvering. De kleur zilver heeft een veel positievere 
uitstraling, iets verzilveren. Dit zegt meer dan vergrijzing, wat eerder een passieve conotatie heeft, 
een dreiging die boven ons hoofd hangt en waar we iets tegen moeten doen. Verzilvering, daar zit 
meer een kans in. De kans die we kunnen grijpen om iets mee te doen.” 
 

 Anne Van Meerbeeck – filantropieadviseur Koning Boudewijnstichting: “Vergrijzing en ontgroening 
zijn in de eerste plaats demografische ontwikkelingen, evoluties in de bevolkingsstructuur, waarbij je 
enerzijds ziet dat het relatief aantal jongeren daalt en anderzijds het relatief aantal ouderen stijgt. En 
binnen de groep ouderen stijgt het relatieve aandeel oud ouderen nog eens. Deze twee termen vind 
ik op zich nog al een negatieve connotatie hebben, die niet puur verwijst naar het demografische. 
Daarom hebben we er ook voor gekozen om veroudering te gebruiken in plaats van vergrijzing. 
Anders heb je die connotatie met ‘nog niet’ of ‘niet meer’. Platen zijn grijs gedraaid en nog een 
groentje achter de oren.” 

Vergrijzing moet dus niet gezien worden als iets negatiefs, maar moet eerder een positieve connotatie krijgen, 
met een focus op de vele kansen die dit met zich meebrengt. Jongeren hebben een lang leven in het verschiet 
door de steeds toenemende levensverwachting, en bovendien blijven ze ook langer gezond. Verder leven er 
nu ook meerdere generaties samen, er leven nu 4 of 5 generaties samen, en deze vormen potentiële 
steunbronnen voor jongeren. Ze kunnen elkaar versterken en ondersteunen. Het is dus belangrijk om de 
inherente kansen die de vergrijzing met zich meebrengt te benadrukken, en het niet voor te stellen als louter 
een probleem. Zonder hiermee natuurlijk de problemen uit de weg te gaan. De problemen kunnen wel 
benoemd worden en er kan gekeken worden naar wat de omstandigheden zijn van het probleem en welke 
oplossingen er geformuleerd kunnen worden, maar de vergrijzing kan ook zo geproblematiseerd worden dat 
het alleen nog schrikreacties oproept.  

 Ferre Wyckmans – Algemeen secretaris LBC-NVK: “ […] Als we blijven zeggen dat de pensioenen 
niet meer betaald kunnen worden, als men blijft benadrukken dat het niet meer financierbaar zal 
blijven, dat het niet meer de nodige garanties kan bieden, dan ben je het geloof in een systeem dat 
werkt via de sociale zekerheid aan het ondergraven. [...].”  
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Ontgroening is een even belangrijk fenomeen in de samenleving dan vergrijzing, en wordt gezien als de 
fundamentele oorzaak van de vergrijzing, naast de toenemende levensverwachting. Toch wordt hier minder 
op gefocust dan op vergrijzing, hoewel er zeker voor jongeren een aantal grote gevolgen gepaard gaan met 
die ontgroening.  

 Anne-Mie Drieskens – gezinspolitiek secretaris Gezinsbond: “Ontgroening wordt telkens mee 
benoemd, maar te weinig aan bod gebracht. En ik denk dat dit toch ook heel belangrijk is. Eén van 
de gevolgen van die ontgroening vind ik terug in de onverdraagzaamheid die er leeft tegenover de 
jongerencultuur. Hoe minder jongeren er in het straatbeeld zichtbaar zijn, hoe meer je dit fenomeen 
hebt. Alles wordt grijs en het groene verdwijnt, ook naar ruimtelijke ordening. Dit kunnen we ook 
terugkoppelen naar de jongeren. Ze hebben minder ruimte om op te groeien.” 
 

 Trui Maes – Stedenbouwkundige, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling: “[…] Veel speelruimten, 
speelhoeken van straten, en dergelijke zijn er niet meer en daardoor krijgen jongeren steeds minder 
een eigen plaats in de publieke ruimte, ze worden voor een stuk verdreven uit het publieke domein. 
Dat wil zeggen dat die jongeren opvallen in hun vrije tijd in de publieke ruimte, omdat ze toch ergens 
een plek opeisen en dan gedefinieerd worden als hangjongeren en weet ik veel wat.” 

4.3 De positie en status van jongeren in een vergrijsde en ontgroende samenleving. 
 
Hoe zien de geïnterviewden de positie en status van jongeren in deze samenleving, die toch wel sterk 
vergrijsd en ontgroend is? Welke evoluties merken ze op? Welke evoluties en/of verschuivingen zien de 
geïnterviewden bij een toenemende vergrijzing en ontgroening?  
De thema’s die in de literatuurstudie aan bod kwamen worden ook door de geïnterviewden als kernthema’s 
naar voor geschoven. Wat de positie van jongeren betreft zal de focus dus liggen op de wijziging in de 
levenslooptransities van jongeren en op de vraag of de druk op de huidige jongeren is toegenomen in 
vergelijking met vroeger. Bij de status van jongeren wordt dieper ingegaan op de dubbele component die 
hiermee gepaard gaat. Tot slot wordt ook nog naar de positie en status van jongeren in de toekomst gekeken.  

4.3.1 Wijzigingen in de sociale structuur/levenslooptransities van jongeren. 
 
Eerder in de literatuurstudie werd al aangegeven dat er grote veranderingen zijn opgetreden in de transities 
die jongeren maken van de jeugd naar adolescentie. Zo spreken Biggart en Andreas (2006) over yo-yo-
transities die het leven van de huidige jongeren kenmerken. Hiermee verwijst hij naar het feit dat de overgang 
van jeugd naar adolescentie niet meer zo lineair verloopt dan vroeger, maar dat het eerder 
schommelbewegingen zijn van jeugd naar adolescentie, van afhankelijkheid naar autonomie en weer terug. 
De term ‘boemerangkinderen’ van Lowenstein (2007) verwijst ook naar deze evolutie in de levensloop van 
jongeren. Ze stelt dat door het feit dat jongeren veel meer tijd spenderen aan onderwijs en zo hun toetrede tot 
de arbeidsmarkt en het stichten van een gezin uitstellen jonge mensen vooraleer ze helemaal zelfstandig 
wonen een aantal keren terug thuis gaan wonen. Hier gaat het dan vooral om de tweede en derde groep 
jongeren, namelijk de jongeren die aan hogere studies bezig zijn of de jongeren die hun weg aan het zoeken 
zijn naar de arbeidsmarkt.  
Ook in de interviews kwam dit naar voor. Volgens de geïnterviewden duurt het langer vooraleer jongeren 
volledig op eigen benen staan. Ze blijven langer thuis wonen, hebben meer ruimte om te experimenteren, om 
te zien wat hen echt ligt en welke richting ze uit willen in hun leven. Dit uitstellen van een aantal transities, 
zoals het stichten van een gezin en later toetreden op de arbeidsmarkt heeft volgens de geïnterviewden drie 
grote redenen. Ten eerste hebben jongeren het perspectief om heel oud te worden, ze beseffen dat ze heel 
oud zullen worden, wat maakt dat ze het gevoel hebben langer te kunnen wachten met een aantal dingen, 
want ze hebben ‘toch nog een heel leven voor zich’. Een tweede grote reden is de financiële draagkracht van 
de samenleving en de gezinnen die dit mogelijk maken. De derde reden tot slot waarom jongeren langer thuis 
blijven wonen is een grote evolutie in de huisvesting. Vroeger had je kleine huizen en grote gezinnen. Nu is 
iedereen groter behuisd en telt het gemiddelde gezin veel minder kinderen. Hierbij komt ook dat de meeste 
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jongeren nu beter met hun ouders overeen komen dan vroeger, jongeren en hun ouders leven nu eerder 
samen in een consensus –of overlegmodel in plaats van in een conflictmodel.  

 Pearl Dykstra – NIDI: “Jongeren beseffen zelf dat ze heel oud gaan worden. Als je naar de huidige 
ouderen kijkt, die hadden niet verwacht om zo oud te worden. De groep vijftigers en zestigers nu 
weet gewoon dat ze oud zullen worden. Jongeren weten dit helemaal. Hoewel met obesitas moet je 
wat voorzichtig zijn, maar ok. Dus wat je ziet is dat de verwachting van een lang leven ook van 
toepassing is op hun eigen gedrag. Denk aan het uitstellen van relaties, het uitstellen van kinderen, 
lang studeren, dat is natuurlijk prima in een samenleving waar mensen heel oud gaan worden. Dat is 
een tweede manier om naar de vergrijzing te kijken.” 
 

 Erik Schokkaert – prof. economie, VUB: “Het materiële welvaartsniveau van jongeren nu ligt veel 
hoger dan het materiële welvaartsniveau van de vorige generaties toen die zo oud waren als de 
jongeren nu. Dus dat jongeren nu in een wereld groot worden waar de materiële welvaart echt hoger 
is en ze hebben veel meer mogelijkheden. Ze kunnen het zich permitteren om te wachten om keuzes 
te maken, en hun ouders aanvaarden dit trouwens ook zie ik in mijn omgeving. Ik denk dat ze het 
gemakkelijker hebben. Kinderen en jongeren kunnen nu veel langer wachten om beslissingen te 
nemen.”  
 

 Bea Cantillon – prof .Sociologie, UA: “De jongeren blijven meer en meer langer thuis wonen. Omdat 
de huisvesting zodanig veranderd is. Vroeger ging je snel weg, want je was klein behuisd met 
verschillende kinderen. Maar de huizen nu zijn veel groter geworden en comfortabeler. Niet allemaal 
natuurlijk. En vooraleer je de financiële middelen hebt om iets gelijkaardigs te maken, dat duurt lang 
en dat is de reden waarom die jongeren langer thuis blijven. En ook omdat ze beter overeenkomen 
met hun ouders.” 

 
Uit bovenstaande citaten zou men kunnen opmaken dat jongeren in de huidige tijd het gemakkelijker hebben 
dan vroeger: ze kunnen langer thuis blijven wonen, moeten niet zo snel op eigen benen staan en kunnen 
financieel lang blijven rekenen op de steun van de ouders. Er is ook een enorme welvaartstijging van de 
samenleving, wat het voor jongeren ook gemakkelijker maakt. Dit is echter maar één zijde van de medaille die 
belicht wordt. In de interviews wordt aangegeven dat er op andere vlakken evoluties in het leven van jongeren 
zijn die het net moeilijker maken voor hen en die een grote druk leggen. Een aantal van die evoluties die in de 
interviews geschetst worden zijn ten eerste de toegenomen individuele verantwoordelijkheid bij jongeren voor 
het maken van hun eigen leven, de toegenomen keuzestress en –plicht die ermee gepaard gaat en dit een 
samenleving die gekenmerkt wordt door een grotere mate van onzekerheid, ten tweede de toegenomen 
individualisering onder jongeren en ten derde het hectische leven waarin jongeren vandaag de dag zitten. 
Biggart en Andreas (2006) stellen hierover dat de veranderingen in het verloop van de transities in het leven 
van jongeren een individualiseringstendens inhoudt, waarbij jonge mensen een grotere persoonlijke 
verantwoordelijkheid dragen voor hun opleidings –en carrièrebeslissingen. Ze moeten meer keuzes maken en 
ze worden meer aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van die keuzes. Ook Leccardi (2006) stelt dat er een 
groter belang wordt toegeschreven aan de individuele verantwoordelijkheid in het maken van keuzes en aan 
het uitwerken van eigen autonome projecten. Dit is een element dat ook heel sterk in de interviews naar voren 
kwam.  
 
Jongeren hebben nu een enorm aanbod aan keuzemogelijkheden hebben, waaruit gekozen moet worden. Er 
is een zekere keuzedwang, jongeren moeten keuzes maken. Keuzes maken impliceert echter ook altijd 
dingen niet kunnen kiezen, wat voor jongeren soms frustrerend of zelfs stresserend kan zijn, omdat ze niet 
weten welke keuze te maken.  

 Trui Notebaert – JOKA: “Als je kijkt vanuit het aantal keuzes en het aanbod dat op jongeren afkomt 
kan je wel stellen dat de druk op jongeren is toegenomen. De keuzekoorts die er eigenlijk heerst bij 
jongeren, niet weten wat te kiezen, wat gedaan en het moeilijk hebben met het feit dat je niet alles 
kan kiezen.” 
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Er werd reeds gesteld dat jongeren ook meer en meer zelf verantwoordelijk worden gesteld voor de keuzes 
die ze maken, de individuele verantwoordelijkheid wordt sterk benadrukt. Ook dit legt een grotere druk op 
jongeren. Zeker op jongeren die minder sterk zijn het in maken van keuzes of die de kansen niet krijgen om 
keuzes te kunnen maken.  

 Bert Dhondt – Welzijnszorg: “Voor jongeren die minder sterk zijn in het maken van keuzes is het wel 
degelijk moeilijker. En ook voor degene die de keuzes niet krijgen. De cijfers van ons onderwijs is 
bijvoorbeeld nog altijd heel slecht voor de zwakste groep, de slechtste van Europa. Hoe meer keuzes 
aangeboden worden, hoe moeilijker om de juiste weg te kiezen, om dan uiteindelijk succesvol op te 
groeien. En welvaartstijgingen zijn altijd gepaard gegaan met een stijgende kloof. Dus bijvoorbeeld 
de kloof in gezondheid, vanaf de geboorte, kindersterfte is bijvoorbeeld dubbel zo groot bij mensen 
die alleen een diploma lager onderwijs hebben dan bij mensen met een hoger opleiding.” 

Hier komt nog eens bij dat jongeren deze keuzes maken in een samenleving die gekenmerkt wordt door een 
toenemende onzekerheid door het vervagen van groepsgrenzen en het ontstaan van nieuwe 
ordeningsprincipes. Waar mensen vroeger duidelijk tot een bepaalde groep behoorden, is dit nu veel minder 
duidelijk afgebakend. In die zin beschouwen jongeren zich dus meer als een individu dan als behorend tot een 
groep, en dit brengt wel wat gevolgen met zich mee. Waar jongeren vroeger duidelijke referentiepunten 
hadden waarop ze zich konden baseren bij het invullen van hun leven, staan jongeren er nu meer alleen voor. 
Waar vroeger de principes, de waarden of ideologieën van de groep waartoe je behoorde de keuzes en 
levensloop bepaalden, kunnen of moeten jongeren dit nu zelf invullen, in een tijd waarin de 
keuzemogelijkheden ook enorm zijn toegenomen en waar ze zelf verantwoordelijk worden gesteld voor hun 
beslissingen. Dit brengt voor de jongeren een grotere onzekerheid met zich mee en zorgt dus ook voor een 
grotere druk. Niet alleen in de interviews wordt deze idee geopperd, ook Leccardi (2006) heeft dit al eerder 
aangegeven. Volgens haar is onzekerheid de essentiële dimensie van de huidige tijdsgeest, net door het 
wegvallen van die referentiepunten bij het invullen van je eigen leven.  

 Fred Dhont – directeur Socius: “Vroeger waren de ordeningsprincipes politiek, ideologische 
opvattingen, gender, klasse en leeftijd. Dat waren de ordeningsprincipes om de groepen samen te 
stellen. De vraag is of die zogezegde breuklijnen nog de breuklijnen zijn langs waar de 
gemeenschapsvorming verloopt. Ik denk het niet. We zitten in een overgangsfase en gaan naar iets 
dat veel minder gedefinieerd is.” 

Tot slot zijn de geïnterviewden van mening dat het helse ritme waarin jongeren vandaag de dag leven ook een 
grotere druk leggen op een bepaalde groep jongeren. Waar de twee vorige evoluties eerder van toepassing 
zijn op de drie groepen van jongeren die in het begin onderscheiden zijn, geldt deze evolutie eerder voor 
voornamelijk hooggeschoolde jongeren die al de eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt en dit willen 
combineren met een rijk gevuld vrije tijdsleven, met een gezin, enzovoort. Dominique Verté (prof. agogiek, 
VUB) spreekt in dit geval over de ‘crunch of time’: “De druk op jongeren is gigantisch opgevoerd. Ze moeten 
carrière maken, ze moeten ongelooflijk actief zijn op het niveau van de vrije tijd. Er is een soort van 
vrijetijdscultuur ontstaan die ook zeer belastend is. En dat moet allemaal op een moment waarbij dus dat het 
tempo toch wel heel sterk is toegenomen. Maar men spreekt in dat verband ook over de ‘crunch of time’, 
waarbij dat alles dus in mekaar gewrocht zit. En waardoor dus dat het eigenlijk de populatie is die denk ik wat 
stress, wat druk betreft, ik denk het zwaarst onder druk staat in de samenleving.” 
 
Deze evoluties hebben ook gevolgen voor de intergenerationele solidariteit. Voor de jongere generatie soms 
moeilijk om nog zorgtaken op zich te nemen, zowel naar de ouderen als naar hun jonge kinderen. Ze werken 
vaak met twee aan een hoog tempo en de combinatie van arbeid, vrije tijd en zorg voor kinderen en ouderen 
wordt moeilijk.  
Voor de ouderen naar de jongeren ligt hier een taak voor het versterken van de jongeren in de 
adolescentenwereld. Jongeren die zich gedragen weten door meerdere generaties staan een pak sterker in 
de samenleving. Zoals eerder gesteld blijkt uit onderzoek dat het eerder goed gaat met het welbevinden van 
jongeren, dat ze zich goed in hun vel voelen, een redelijk hoog zelfbeeld hebben en weinig te kampen hebben 
met depressies. Toch wordt in de onderzoeken ook gewag gemaakt van een kleine, maar belangrijke groep 
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jongeren die wel kampt met depressies en zelfmoordgedachten. Ook in de interviews wordt hier aandacht aan 
besteed, zoals Anne-Mie Drieskens (Gezinspolitiek Secretaris Gezinsbond) stelt: “Er zijn heel veel jongeren 
die vandaag de dag worstelen met een negatief zelfbeeld. Heel wat jongeren zien hun situatie niet meer 
zitten, en het aantal zelfmoorden in België is dan ook ontzettend hoog. Dit geldt zowel voor de min 
achttienjarigen als voor jongeren in de schakeljaren als men de overstap naar de arbeidsmarkt maakt, als 
men nog aan het zoeken is en zijn positie nog niet gevonden heeft. We moeten ze sterk genoeg maken met 
de kennis die wij opgedaan hebben en die onze ouders opgedaan hebben. Dit is ook juist een troef, dat 
zoveel generaties ervaringen kunnen uitwisselen, dat jongeren ook in contact kunnen leven met hun 
grootouders of zelfs overgrootouders. En dit begeleidt hen nog sterker.” 

In de interviews wordt dan ook gesteld dat er aandacht moet gaan naar het versterken van jongeren bij het 
maken van keuzes, leren omgaan met solidariteit. Vanuit het onderwijs en de opvoeding moet meer aandacht 
gaan naar het jongeren meer voorbereiden op het maken van keuzes en om met de solidariteit om te gaan. 
Het is dan ook heel belangrijk om jongeren te begeleiden in het maken van de keuzes, om het onderwijs hierin 
te betrekken om de jongeren sterker en weerbaarder te maken.  

 Nathalie Van Ceulebroeck – Verenging Vlaamse jeugddiensten –en consulenten (VVJ): “Ik wil nog 
aanvullen dat ik het in heel het verhaal wel belangrijk vind dat er aandacht moet gaan naar het 
versterken van jongeren bij het maken van de keuzes, leren omgaan met solidariteit en dat daar 
meer aandacht naar moet gaan. Onderwijs en opvoeding moeten jongeren meer klaar maken om die 
keuzes te maken en met de solidariteit om te gaan.” 

4.3.2 De dubbele status van jongeren: jongeren als consument en jongeren negatief belicht in de 
media. 
 
Welke status wordt er aan jongeren toegedicht in een samenleving die sterk vergrijsd en ontgroend is? Reeds 
werd vermeld dat door de ontgroening in de samenleving de onverdraagzaamheid tegenover jongeren voor 
een stuk is toegenomen. Hoe minder jongeren in het straatbeeld, hoe meer je dit fenomeen hebt. Jongeren 
krijgen steeds minder een eigen plek in de publieke ruimte, ze worden om het zo te zeggen verdreven uit de 
publieke ruimte. Dit maakt dat jongeren opvallen in hun vrije tijd en dat ze al snel gezien worden als 
hangjongeren die overlast en lawaai veroorzaken. Zo komen jongeren vaak negatief in het nieuws en de 
media en dit kleurt de beeldvorming over deze jongeren. Het gaat hier dan vooral over de min achttienjarigen 
en eventueel studenten. Voor de derde groep jongeren die al meer zelfstandig zijn leven heeft opgebouwd, is 
toegetreden tot de arbeidsmarkt en eventueel denkt aan het uitbouwen van een gezin, geldt dit niet. Langs de 
andere kant is de samenleving juist sterk gericht op jong zijn en jong blijven. In die zin hebben jongeren dus 
een hogere status. MØrch en Anderson (2006) hebben het over de populariteit van de jeugd en het jong zijn. 
Kinderen willen steeds sneller de overstap maken naar de jeugdfase en volwassenen op hun beurt willen zo 
lang mogelijk jong blijven, er goed blijven uitzien en zich zo gedragen. Het beeld van de actieve senior volgt 
ook perfect deze evolutie. Er bestaat dus een dubbele component als het gaat over de status van jongeren in 
een vergrijsde en ontgroende wereld. Langs de ene kant worden jongeren negatief belicht in de media, maar 
langs de andere kant schuift de samenleving jong zijn en jong blijven als ideaalbeeld naar voren.  
 

 Pieter Lietaer – Stafmedewerker Vlaamse Jeugdraad: “Jongeren worden op twee manieren bekeken 
in de samenleving. Iedereen wil jong zijn, iedereen dicht positieve waarden toe aan jong zijn. In de 
media, bijvoorbeeld de reclame, zijn het voor 80% jonge mensen die er in voorkomen, met een strak 
lichaam. Dat is het ideaalbeeld, denk ik, dat mensen hebben van jongeren. Ze worden gezien als 
mensen die nog veel kunnen, die een leven voor zich hebben. Die niet vermoeid zijn als ze de trap 
opgaan. Enerzijds hebben jongeren dus een hoge status, als ik het zo mag zeggen. Anderzijds zien 
we dat jongeren vaak negatief worden afgebeeld in de media. Bij nachtlawaai zijn het vaak de 
jongeren die het gedaan hebben, fuiven worden ook vaak vanuit dat oogpunt bekeken in de media. 
Als er bijvoorbeeld een ‘I love techno’ is geweest, zijn er tienduizenden jongeren die hebben gefeest, 
en in de media gaat het dan over die kleine groep die is opgepakt voor drugsbezit. Er leeft dus een 
ambigu beeld over de jongeren.” 
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4.3.3 De positie en status van jongeren in de toekomst? 
 
Twee toekomst modellen worden telkens naar voor geschoven op de vraag welke evoluties er zullen 
plaatsvinden bij een toenemende vergrijzing en ontgroening op de positie en status van jongeren: 

 Pieter Lietaer – Stafmedewerker Vlaamse Jeugdraad: “Als jongeren, om het in economische termen 
te zeggen, een schaars goed gaan worden, dan zullen ze eerder positief bekeken worden. Langs de 
andere kant kan het ook zijn dat wat onbekend is, is onbemind. Als er minder jongeren zijn, wordt de 
groep electoraal misschien zelfs van minder belang, er gaat vanuit het beleid dan misschien minder 
aandacht gaan naar jongeren. In vele gevallen hebben ze zelfs nog geen stemrecht omdat ze nog 
geen 18 zijn. Als die groep tussen 18 en 35 dan ook nog eens gaat verminderen ten opzichte van 
andere generaties, dan zal er vanuit het beleid meer aandacht geschonken worden aan de oudere 
generaties. Het kan dus ook zijn dat het voor jongeren de negatieve richting zal uitgaan in de 
toekomst. Het is een beetje koffiedik kijken. En op de Vlaamse Jeugdraad hebben we natuurlijk geen 
glazen bol, maar net daarom is het interessant om de tendensen goed in het oog te houden en te 
kijken welke richting het juist uitgaat. Maar het is te moeilijk om daar nu uitspraken over te doen.”  

Beide stemmen gaan op in de interviews: 

 Mil Kooyman – Gewestelijk Secretaris ABVV “Ik denk dat de samenleving noodgedwongen de 
jongeren belangrijker zal moeten vinden. Het zal meer en meer duidelijk worden hoe belangrijk 
jongeren zullen zijn voor het in stand houden van heel veel maatschappelijke systemen. Dus alleen 
al door die positie denk ik dat ze in de toekomst wat meer waardering zullen door de samenleving. Ik 
denk eerder dat de jongeren in de toekomst belangrijker geacht zullen worden, juist omdat ze de 
motor van de van de economie en van het sociale systeem zullen worden. Economisch zullen ze niet 
gemist kunnen worden en vanuit die positie zijn zij dan ook degene die het sociale 
zekerheidssysteem in stand moeten houden. Ze zullen ervoor moeten zorgen dat er maatschappelijk 
een aantal dingen blijven draaien.” 
 

 Jan Van Bavel – prof. demografie, VUB: “Er zijn wel gevolgen voor het feit dat jongeren in een 
minderheidspositie zijn gekomen. Zo denk ik aan een interview met een jeugdauteur dat ik onlangs 
gelezen heb. Er was interesse van cineasten om zijn boek te verfilmen, maar de regisseur vond geen 
financiering voor die jeugdfilm. Er werd gezegd dat er voor jeugdfilms geen markt is, dat er geen 
interesse is vanuit investeerdershoek.  

4.4 Visie op intergenerationele solidariteit. 
 
Wat is intergenerationele solidariteit? Hoe kan dit ingevuld worden onder druk van de demografische 
ontwikkelingen? Hoe staan jongeren er tegenover? Welke rol zien jongeren hier voor zichzelf? En welke rol is 
er voor ouderen weggelegd? Is er wel een rol voor ouderen? Welke voorwaarden zullen jongeren koppelen 
als ze mee stappen in de intergenerationele solidariteit? Wat is de perceptie van jongeren en ouderen van 
elkaar? Binnen de huidige structuur van de samenleving moeten deze vragen gesteld worden en moet er 
gezocht worden naar antwoorden.  
 
In dit deel wordt al een eerste aanzet hiertoe gegeven. Eerst wordt er dieper ingegaan op wat er in de 
interviews verstaan wordt onder intergenerationele solidariteit binnen de huidige demografische context van 
vergrijzing en ontgroening. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de vraag of deze intergenerationele 
solidariteit onder druk komt te staan en waar de uitdagingen het grootst zijn, op het micro –of het 
macroniveau. Aansluitend wordt er dieper ingegaan op de bereidheid van jongeren tot intergenerationele 
solidariteit en welke voorwaarden ze hier aan koppelen. Verder wordt ook de rol van de ouderen in de 
intergenerationele solidariteit besproken. Dialoog en ontmoeting tussen jongeren en ouderen is het laatste 
punt dat besproken zal worden.  
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4.4.1 Intergenerationele solidariteit binnen de huidige demografische context van vergrijzingen 
ontgroening.  
 

4.4.1.1 Wat is intergenerationele solidariteit? 
 
In de literatuur werd reeds aangegeven dat intergenerationele solidariteit veel dimensies kent, namelijk de 
affectionele, associationele, functionele, consensuele, normatieve en structurele dimensie. En dat de 
intergenerationele solidariteit op verschillende niveaus kan bestaan, namelijk op micro –en macroniveau. 
Intergenerationele solidariteit op macroniveau verwijst naar de geïnstitutionaliseerde solidariteit, voornamelijk 
bewerkstelligd door het systeem van de sociale zekerheid. De intergenerationele solidariteit op microniveau 
verwijst naar de familiale solidariteit, de solidariteit die er bestaat tussen verschillende generaties binnen de 
familie. Ook in de interviews kwamen er verschillende aspecten van intergenerationele solidariteit aan bod: 
intergenerationele solidariteit als eigenbelang, intergenerationele solidariteit als herverdelingsmechanisme en 
de wederkerigheidsdimensie van intergenerationele solidariteit. Op het eigenbelang als belangrijke component 
van solidariteit wordt later nog gedetailleerder op ingegaan. Hier wordt echter al aangegeven dat in de 
interviews vaak naar voor kwam dat intergenerationele solidariteit ook een zeker eigenbelang inhoudt, zonder 
echter afbreuk te doen aan de meer altruïstische vormen van solidariteit. Deze laatste zou dan eerder op 
microniveau voorkomen, terwijl voor de geïnstitutionaliseerde solidariteit die component eigenbelang toch 
sterk opspeelt.  

 Jan Van Bavel – prof. Demografie: “Solidariteit is het vermogen om op korte termijn het eigenbelang 
aan de kant te schuiven ten voordele van een belang op wat langere termijn. Dat is de essentie van 
solidariteit. En ook het belang van de zwakkeren. En intergenerationele solidariteit is het vermogen 
om het belang van de eigen generatie wat opzij te zetten of rekening te houden met de belangen van 
andere generaties. Maar ik denk dat de reden waarom mensen solidair zijn met bijvoorbeeld 
bejaarden, dat dit dieper gaat. Ik denk dat er ook altruïstische solidariteit bestaat die los staat van de 
vraag of men al dan niet zelf ooit bejaard zal worden en afhankelijk zal worden van zorg. Maar dan 
wel eerder op familieniveau, familiale solidariteit is iets heel sterks. ” 

Een tweede aspect aan intergenerationele solidariteit is dat dit vooral gezien wordt als een 
herverdelingsmechanisme van de lasten van de vergrijzing tussen de generaties. De lasten mogen niet 
allemaal op de jongeren afgeschoven worden. Er moet gezocht worden naar goede mechanismen die de 
lasten op een eerlijke en rechtvaardige manier tussen de generaties verdelen.  

 Bea Cantillon – Prof. Sociologie: “Die samenleving zal zich modelleren en aanpassen aan dat nieuwe 
gegeven, onder druk van de omstandigheden. Het gaat een kwestie zijn van hoe je op een 
rechtvaardige manier de lasten kan verdelen. Als je het natuurlijk zo doet dat de ouderen zeer rijk 
worden en dat de jongeren moeten werken en gigantische belastingen moeten betalen om die rijke 
ouderen te onderhouden, dan vraag je natuurlijk om een generatieconflict.” 

Nauw aansluitend bij de visie op intergenerationele solidariteit als herverdelingsmechanisme wordt 
intergenerationele solidariteit gezien als een reciprook; wederkerig begrip. Aangezien niet alle lasten bij de 
jongeren gelegd mogen worden moet de solidariteit van beide kanten komen: van jong naar oud en van oud 
naar jong. Dit vinden we ook terug bij Bengtson. Het uitgangspunt bij Bengtson bij het ontwikkelen van een 
theoretisch ‘intergenerationeel solidariteitsmodel’ was een multidimensionele visie op intergenerationele 
solidariteit, met aandacht voor de reciproke of wederzijdse steun tussen de generaties.  

 Anne Van Meerbeeck – Filantropieadviseur Koning Boudewijnstichting: “Intergenerationele 
solidariteit is voor mij geven en nemen. Wederkerigheid is iets dat blijft bestaan. En voor mij heeft het 
heel veel te maken met sociale cohesie. Een samenleving zonder enige vorm van solidariteit zal niet 
overleven in mijn ogen. De mens is en blijft een sociaal wezen. Ik denk dat je altijd een vorm van 
solidariteit zal nodig hebben en die zal zeker in bepaalde tijden in vraag worden gesteld, maar er zal 
altijd worden teruggekomen op een zekere vorm van solidariteit.”  
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De bovenstaande aspecten van de intergenerationele solidariteit impliceren een aantal voorwaarden die 
jongeren kunnen stellen aan de samenleving vooraleer ze meestappen in de intergenerationele solidariteit. 
Onderstaand wordt hier gedetailleerder naar gekeken. Vooraleer de voorwaarden die jongeren koppelen aan 
de intergenerationele solidariteit nader bekeken worden, wordt er eerst ingegaan op de bereidheid die 
jongeren hebben ten opzichte van de intergenerationele solidariteit.  
 

4.4.2 Bereidheid van jongeren tot intergenerationele solidariteit op het micro –en macroniveau. 
In de interviews wordt een groot verschil gemaakt tussen de bereidheid van jongeren tot de 
geïnstitutionaliseerde solidariteit en de bereidheid van jongeren op de familiale solidariteit. Waar die laatste 
eigenlijk niet in vraag wordt gesteld, worden er wel grote vraagtekens geplaatst bij de bereidheid van jongeren 
bij de eerste vorm.  

 Jan Van Bavel – prof. Demografie, VUB: “Als u mij vraagt wat volgens mij de grootste uitdagingen 
zijn door de vergrijzing gesteld, dan denk ik toch in eerste instantie aan meer anonieme vormen van 
intergenerationele solidariteit, zoals georganiseerd in het kader van sociale zekerheid. Want als ik 
denk aan intergenerationele solidariteit in familieverband, daar heb ik minder zorgen over. Omdat ik 
daar verwacht dat die solidariteit heel sterk is, dat die altijd sterk geweest is en ook sterk zal blijven.” 

Dit heeft te maken met twee zaken. Ten eerste impliceert intergenerationele solidariteit een grote mate van 
verbondenheid. Mensen zijn sneller geneigd om solidair te zijn met iemand die ze kennen. Vermits die 
verbondenheid voornamelijk speelt op het microsociale niveau wordt deze dus minder in vraag gesteld. En dat 
terwijl door de grote wijzigingen in de bevolkingsstructuur de ‘spelregels’ voor de sociale zekerheid veranderd 
zijn. Er zijn nu veel meer ouderen en een kleinere groep jongeren moet hiervoor instaan. Bovendien is het ook 
niet meer zeker dat jongeren wel dezelfde mate van solidariteit zullen kennen dan de ouderen nu.  
Toch wordt het bestaan van de sociale zekerheid als basis voor solidariteit, als herverdelingsmechanisme niet 
in vraag wordt gesteld. Integendeel, zoals Jan Van Bavel (prof. Demografie, VUB) stelt: “de meerwaarde van 
de sociale zekerheid als anonieme organisator van solidariteit, is juist dat solidariteit horizontaal en verticaal 
is. In de zin van mensen die, families die het breder hebben, dat die solidair zijn met families die het minder 
goed hebben. Dus niet exclusief binnen die families.” Wat echter wel in vraag gesteld kan worden is of de 
intergenerationele solidariteit zoals het nu georganiseerd wordt in de samenleving de demografische evoluties 
volgt, of moeten er veranderingen komen?  

 Tim De Pauw - (ex-)onderzoeker Politieke Wetenschappen, UA: “Door de demografische evoluties 
zijn de ‘spelregels’ veranderd. Er zijn nu veel meer ouderen dan vroeger, en een kleinere groep 
jongeren moet hier voor instaan, en dit is niet wat er vroeger afgesproken werd. Bovendien is het 
lang niet zeker dat de jongeren nu een zelfde mate van solidariteit zullen kennen later als de ouderen 
nu. Als de jongeren zich hiervan bewust worden en ervoor gaan nadenken ontstaat er misschien wel 
een ideologische beweging, intragenerationeel, dus die de verschillen tussen de jongeren overstijgt. 
Een beweging die in vraag gaat stellen of ze wel die zware lasten willen blijven dragen.” 
 

 Fred Dhont – directeur Socius: “Er is een fundamenteel probleem als we ons staatsbestel 
grotendeels blijven financieren op een verouderd idee van de levensloop, waarbij de arbeidsfase veel 
langer was dan de jeugdfase. Nu krijg je een zodanige compressie op die arbeidsfase, een zodanige 
belasting omdat die arbeidsfase eigenlijk die twee andere fasen moet betalen. Dat is fundamenteel 
fout in een verouderende en diverse samenleving.” 

4.4.3 Voorwaarden die jongeren aan de intergenerationele solidariteit stellen. 
Bovenstaande analyse geeft een bepaalde visie op intergenerationele solidariteit weer, namelijk 
intergenerationele solidariteit als reciprook herverdelingsmechanisme, met een sterke component 
eigenbelang, vooral op het macrosociale niveau. Verder werd gesteld dat de bereidheid van jongeren tot 
intergenerationele solidariteit vooral in vraag wordt gesteld bij de georganiseerde, institutionele solidariteit, 
voornamelijk te wijten aan een wijziging in de bevolkingstructuur waardoor de basis waarop die 
geïnstitutionaliseerde solidariteit is gestoeld grote veranderingen kent. Jongeren kunnen dus een aantal 
voorwaarden stellen vooraleer ze meestappen in de intergenerationele solidariteit. Vanuit de idee dat de basis 
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waarop de geïnstitutionaliseerde solidariteit is georganiseerd moet die een aantal organisatorische of 
structurele wijzigingen kennen. Vanuit de idee dat de intergenerationele solidariteit op macroniveau inherent 
een deel eigenbelang inhoudt, moet het voor jongeren duidelijk gemaakt waarom die intergenerationele 
solidariteit ook voor hen zo belangrijk is, welk belang zij er bij hebben dat het systeem van de sociale 
zekerheid blijft bestaan als ze zelf later oud worden. En tot slot vanuit de idee dat de intergenerationele 
solidariteit een reciprook herverdelingsmechanisme is kunnen jongeren verwachten dat ook de ouderen meer 
hun verantwoordelijkheid willen opnemen hierin en dat ze ook van de samenleving hier de kans toe krijgen.  

4.4.3.1 Organisatorische/structurele veranderingen op macroniveau om de solidariteit te behouden?  
Ten eerste dus de voorwaarde dat er een aantal wijzigingen gebeuren op organisatorisch vlak bij de 
geïnstitutionaliseerde solidariteit. Zoals eerder gesteld wordt het systeem van de sociale zekerheid op zichzelf 
niet in vraag gesteld, maar wel de basis waarop die georganiseerd is. Hier kunnen een aantal wijzigingen 
komen, waardoor de lasten eerlijker verdeeld worden over de jongeren en de ouderen.  

 Jan Turf – Beleidscoördinator Bond Beter Leefmilieu: “Er moet een goed verdelingsmechanisme 
gevonden worden om de pot van deze rijke samenleving te verdelen. Een zekere vorm van sociale 
zekerheid moet dus blijven bestaan, om mensen een zekere vorm van zekerheid te geven. Het moet 
sociaal zijn. Je moet zorgen dat iedereen er van kan genieten en voldoende van kan genieten om 
een correct leven te kunnen leiden in onze samenleving. Maar of het organisatorisch moet gebeuren 
zoals het nu vandaag gebeurt, dat is me veel minder duidelijk. Dus vandaag heft men inkomsten voor 
de sociale zekerheid op arbeid. Ik pleit er niet voor om dat los te koppelen, maar het is veel te 
beperkt als bron. Dus je hebt ook andere bronnen, en het wordt tijd dat we die aanspreken.” 

4.4.3.2 Transparantie in de solidariteit/eigenbelang/levensloopbenadering 
Vanuit de levensloopbenadering, namelijk ‘iedereen is ooit jong geweest en iedereen wordt ooit oud’ moeten 
jongeren goed beseffen dat het in stand houden van de intergenerationele solidariteit ook in hun eigenbelang 
is. Er is dus nood aan duidelijkheid in de solidariteitsmechanismen, meer transparantie, zodat jongeren een 
beter zicht krijgen op die solidariteit.  

 Mil Kooyman – Gewestelijk Secretaris ABVV: “Ik denk het wel dat jongeren bereid zijn om zich 
solidair te blijven opstellen als je hen goed uitlegt dat het uiteindelijk ook in hun eigenbelang is. Want 
ze worden zelf ook ooit een oude generatie, en dan zal er een nieuwe generatie nodig zijn die weer 
moet instaan voor die solidaire basis, die solidaire systemen van de samenleving. Als ze dat 
beseffen dat het niet van korte duur is en dat ze eigenlijk de schakel zijn tussen in een opeenvolging 
van generaties die ook in de toekomst binnen een relatieve goede solidaire welvaartsamenleving 
moeten functioneren. Als dit transparant en goed wordt uitgelegd hoe die solidariteit in elkaar zit, dat 
ze heel duidelijk weten dat ze voor die solidariteit heel wat in de plaats krijgen, namelijk de waarborg 
dat er ook in de toekomst een generatie zal zijn die voor ons deze systemen leefbaar zullen houden, 
dan denk ik dat die solidariteit zal blijven bestaan.” 
 

 Erik Schokkaert – prof. economie, KULeuven: “Ik denk dat er over intergenerationele solidariteit 
verkeerd gedacht wordt. In plaats van te zeggen ouderen tegen jongeren, moet je anders denken. 
Jonge mensen moeten beseffen dat ze zelf oud zullen worden. Je moet, ook als het over solidariteit 
gaat, de hele levensloop van iemand bekijken. We moeten dit bekijken in termen van levensloop. Nu 
zijn er meer ouderen, maar de jongeren van nu gaan ook ouder worden. Dus de vraag is hoe je de 
verdeling van je welvaart kunt organiseren over je hele leven. En dat is een probleem dat zowel voor 
ouderen als voor jongeren geldt. Het tegenover elkaar stellen van ouderen en jongeren is dus fout. 
Want die ouderen zijn jong geweest en die jongeren worden oud. Er komt dus een belangrijke 
component eigenbelang bij kijken, maar ik denk dat dit goed is voor de stabiliteit van sociale 
systemen. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, ouderen en jongeren. Ik vind het heel verkeerd 
van jongeren tegenover ouderen te plaatsen. In plaats van te zeggen het is de solidariteit tussen 
jongeren en ouderen, kan je evengoed zeggen dat het de jongeren nu zijn die ook werken aan een 
systeem waarvan ze later zullen profiteren als ze zelf oud zijn.” 
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4.4.4 Ouderen en hun verantwoordelijkheid binnen de solidariteit. 
 
Tot slot kunnen jongeren verwachten dat ouderen ook een grote rol zullen opnemen en taken gelinkt aan de 
toenemende vergrijzing en ontgroening op zich zullen nemen. Hier wordt in het volgend deel uitgebreid op 
ingegaan. 

 Christel Verhas – hoofd studiedienst Gezinsbond: “Ik denk dat er een grote bereidheid is bij jongeren 
om zich solidair op te stellen, om mee het systeem te dragen, maar die bereidheid moet ook 
gewaardeerd worden. Op dit moment wordt dit niet in vraag gesteld. Het mag echter geen evidentie 
worden dat jongeren die solidariteit zomaar op zich blijven nemen. Af en toe moet er een geluid 
komen van waardering. Er moet een maatschappelijk debat aangegaan worden om een duidelijk 
beeld te scheppen over wat nu de last is en hoe die het beste verdeeld kan worden. zonder er hier 
van uit te gaan dat de jonge generatie dit wel op zich zal nemen. Ook de ouderen moeten iets 
bijdragen.” 

Ouderen moeten meer aangesproken op hun verantwoordelijkheid binnen een vergrijsde samenleving waar 
ze een meerderheid zullen vormen en de samenleving moet hen hier de kans toe geven. Uit de interviews 
blijkt dat het beeld leeft dat de ouderen best bereid zijn om hun steentje bij te dragen aan de samenleving en 
dat ze heel graag een actievere rol zouden opnemen in plaats van afgeschreven te zijn vanaf de 
pensioenleeftijd bereikt is en niets meer te mogen doen. Zoals Goddie De Smet (voorzitster Vlaamse 
Ouderenraad) stelt: “Het beleid vertrekt vanuit een foutief beeld over ouderen, omdat iedereen, het beleid, 
maar ook de media, die hebben de mond vol over mondiger ouderen, beter opgeleide ouderen, maar als het 
puntje bij paaltje komt dan zijn de ouderen er wel klaar voor, maar de media en het beleid niet. Ouderen zijn 
klaar om deel te nemen aan de maatschappij, om deel te nemen aan het sociale leven, om deel te nemen aan 
het beleid, degene die dat willen. Ze zullen niet allemaal willen, maar de ouderen zijn er wel klaar voor.” 
Enerzijds moet de overheid dus moeite doen om mensen langer te laten werken of alleszins toch een 
betekenisvolle rol in de samenleving te laten spelen zonder daarom betaald te zijn. Anderzijds moet er vanuit 
de ouderen het besef komen dat ze mee de evenwichten in stand moeten houden, dat ze ook een eigen 
bijdrage moeten doen, dat ze zich aangesproken moeten voelen om een actieve rol te spelen. 
Er vindt een grote verschuiving plaats in de beeldvorming die men over ouderen heeft. Senioren worden nu 
gezien als een belangrijke groep, op een heel aantal manieren. Ze worden gezien als belangrijke 
consumenten en worden ontdekt door de reclame en de marketing. Er wordt nu ook eerder gesproken over de 
actieve medior in plaats van de afgeschreven senior. Mensen leven langer en blijven langer fit en gezond. 
Toch is, zoals Goddie De Smet in bovenstaand citaat aangeeft, de samenleving deze evolutie nog niet 
helemaal gevolgd. Hoewel de medioren en senioren aangeven heel bereid te zijn tot het opnemen van een 
belangrijke rol in de samenleving, krijgen ze hier nog niet voldoende kansen voor.  
De solidariteit van ouderen naar jongeren is niet geïnstitutionaliseerd, niet verankerd in de instituties. Het 
speelt zich meer af op het familiale niveau. Hoewel dit heel belangrijk is zou de rol van ouderen in de 
samenleving toch nog verder uitgebreid kunnen worden naar de bredere samenleving. Ouderen vervullen een 
heel pak informele rollen. Maar er is geen enkele interesse van de samenleving om eigenlijk na te denken 
over formele rollen die zouden kunnen vervuld worden die eigenlijk een ondersteuning van de samenleving 
zouden kunnen zijn.  
Een ander domein waar ouderen een belangrijke rol kunnen opnemen is binnen de eigen groep, dus eerder 
intragenerationele solidariteit. Door veel dingen zoals zorg op te nemen binnen de eigen groep kan er veel 
druk weggenomen worden bij de jongeren. Er zal dus een systeem komen waarbij de jonge ouden zullen 
zorgen en instaan voor de oud ouden. 

 Dominique Verté – prof. agogiek, VUB: “De belangrijkste solidariteit zal tussen de ouderen onderling 
zijn. Tussen de ‘have’s’ en de have not’s, tussen zij die kunnen en zij die niet kunnen, tussen zij die 
de mogelijkheden hebben en zij die de mogelijkheden niet hebben. Dat zal de belangrijkste vorm van 
solidariteit zijn, omdat vooral zij die in solidariteit kunnen leven de mensen zijn die het minst in beslag 
worden genomen door het arbeidsproces. […] De belangrijkste solidariteitsbeweging zal binnen de 
jong naar de oud gepensioneerden zijn, dus binnen de ouderenpopulatie. Dat zal de belangrijkste 
stroom zijn.” 
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4.4.5 Dialoog tussen jongeren en ouderen, komen tot ontmoeting. 
Belangrijk in heel het verhaal van intergenerationele solidariteit is een gevoel van verbondenheid. Ontmoeting 
tussen de generaties is echter niet meer zo vanzelfsprekend in de samenleving die sterk langs leeftijden 
gesegregeerd is. Er is nood aan een dialoog tussen de generaties, om zo de maatschappelijke behoeften en 
noden van elkaar te leren kennen en te zien op welke terreinen er kan samengewerkt worden. Het is dus heel 
belangrijk dat jongeren en ouderen elkaar blijven ontmoeten, dat ze elkaar kennen, raakvlakken ontdekken en 
terreinen vinden waarop ze kunnen samenwerken.  
Er moet dus blijven geïnvesteerd worden in het ontmoeten tussen jongeren en ouderen, er moet gewerkt 
worden aan het opstarten van een dialoog tussen jongeren en ouderen om elkaars behoeften en noden te 
leren kennen. Wel met de belangrijke bedenking dat jongeren en ouderen ook nog dingen apart mogen doen, 
los van elkaar, elk in zijn eigen leefwereld. Ook dit is belangrijk.  

 Anne Van Meerbeeck – filantropieadviseur Koning Boudewijnstichting: “Jongeren vinden het wel 
belangrijk om bruggen te slaan tussen die generaties. Wat ik wel enkele keren gehoord heb is dat 
niet alle relaties intergenerationele relaties moeten zijn en dat jongeren bijvoorbeeld ook de kans 
moeten hebben om af en toe eens samen met leeftijdsgenoten te zijn. Iemand in de kring zei dat je 
bruggen moet slaan tussen eilandjes, maar die eilanden op zich mogen ook blijven bestaan.” 

Van belang bij het stimuleren van ontmoeting zijn de sociale organisaties en de intergenerationele projecten 
die her en der uit de grond worden gestampt.  

 Erik Schokkaert – prof. economie, KULeuven: “Voor solidariteit zijn sociale organisaties van het 
allergrootste belang. En dus niet alleen van die initiatieven van hier en daar eens een dag. Ik denk 
dat we organisaties nodig hebben waar verschillende soorten mensen samenkomen. Ik denk 
bijvoorbeeld dat jeugdbewegingen essentiële organisaties zijn om de solidariteit tussen sociale 
groepen te bevorderen. [...] Ik denk dat we sociale organisatievormen nodig hebben waar jongeren 
en ouderen elkaar ontmoeten. Solidariteit heb je alleen maar als mensen elkaar kennen.” 

Bovenstaande algemene evoluties die geschetst zijn hebben allemaal hun weerslag op een heel aantal 
levensdomeinen, zoals huisvesting/ruimtelijke ordening, duurzame ontwikkeling, onderwijs, vrije tijd en 
gezondheidszorg/zorg. In het volgende deel worden er vanuit bovenstaande analyse een aantal 
beleidsaanbevelingen opgesomd voor de specifieke domeinen, om daar intergenerationele solidariteit te 
ondersteunen en te stimuleren. 
 

4.5 Aanzet tot beleidsaanbevelingen. 
 
Bovenstaande algemene evoluties die geschetst zijn hebben allemaal hun weerslag op een heel aantal 
levensdomeinen, zoals huisvesting/ruimtelijke ordening, duurzame ontwikkeling, onderwijs, vrije tijd en 
gezondheidszorg/zorg. In het volgende deel worden er vanuit bovenstaande analyse een aantal 
beleidsaanbevelingen opgesomd voor de specifieke domeinen, om daar intergenerationele solidariteit te 
ondersteunen en te stimuleren. 
 
 
  



 

                                                                                       Van 7 tot 107 55 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deel 

Beleidsaanbevelingen 

5



 

                                                                                       Van 7 tot 107 56 

 

5 Beleidsaanbevelingen 

5.1 Inleiding 
Het stimuleren van de dialoog over intergenerationele solidariteit is de belangrijkste doelstelling van dit 
onderzoek. Een onmiskenbaar belangrijke doelstelling. De democratie en het democratisch gedachtegoed kan 
maar verzekerd worden door een ruim maatschappelijk debat –en dus dialoog- over de belangrijkste 
vraagstukken van de hedendaagse samenleving.  Vergrijzing, ontgroening en intergenerationele solidariteit 
behoren tot de prioriteitenlijst.  De keuze om wetenschappers en vertegenwoordigers van het 
maatschappelijke middenveld te interviewen is geen toeval. Deze zijn belangrijke spelers in het invloedsveld 
van politieke beslissingen en van het kiesgedrag van de burgers.  
Vanuit de idee dat intergenerationele solidariteit betrekking heeft op alle domeinen en alle mensen aangaat, 
wordt hieronder vanuit een interdisciplinaire benadering een waaier aan beleidsvoorstellen weergegeven, 
rechtstreeks of onrechtstreeks geformuleerd door wetenschappers en middenveldorganisaties. De 
beleidsvoorstellen weerspiegelen de opinie  van de meeste geïnterviewden. Beleidsmaatregelen die 
vermoedelijk veel stof voor discussie opwerpen en al geregeld geopperd zijn, worden niet uit de weg gegaan.  
 
Twee uitgangspunten liggen aan de basis van de beleidsvoorstellen. Intergenerationele solidariteit houdt 
namelijk twee elementen in zich. Het ‘intergenerationele’ en de ‘solidariteit’. Als eerste wordt voor het 
intergenerationele aspect in het beleid uitgegaan van een levensloopbenadering en het arbitraire van 
leeftijdsgrenzen. Intergenerationele solidariteit wordt vaak te eng omschreven in termen van jong en oud. Dit 
houdt inherent een belangentegenstelling en een conflict in. Er zijn integendeel verschillende breuklijnen in de 
samenleving die elkaar overlappen en andere factoren zijn in het solidariteitsvraagstuk minstens even 
belangrijk als de leeftijd.  
Als tweede uitgangspunt wordt de solidariteit als noodzakelijk basisvoorwaarde omschreven. Aan de basis 
ligt de georganiseerde of geïnstitutionaliseerde solidariteit. Door het scheppen van een institutioneel kader 
waarbinnen solidariteit tussen de generaties, tussen economisch sterke en zwakkere bevolkingsgroepen 
georganiseerd wordt, komt er ruimte vrij om intergenerationele activiteiten op diverse levensdomeinen te 
stimuleren en het intergenerationeel samen-leven aangenamer te maken. Deze basis is noodzakelijk, maar 
niet voldoende. Mensen moeten zich één of andere manier ook verbonden voelen met de samenleving en het 
ontbreken ervan hypothekeert de solidaire opstelling.  
 
De overheid kan met haar beleidsmaatregelen het leven van de burgers niet volledig organiseren en zeker 
niet als morele handhaver  optreden, maar ze moet  wel voorwaarden scheppen en garanderen dat burgers 
zichzelf kunnen organiseren en hun sociale verantwoordelijkheden kunnen opnemen ( StjernØ, 2005). 
Begrippen als actief burgerschap en empowerment kunnen hieraan verbonden worden. Een 
intergenerationeel beleid gericht op empowerment en de gelijkwaardige participatie van al haar burgers moet 
vanuit de onderzoeksbevindingen minstens aan vier voorwaarden voldoen:  

I. Verplichte en institutionele solidariteit verzekeren 
II. Hertekenen van het onderscheid tussen betaalde en niet betaalde arbeid, informele en formele 

arbeid, vrijwilligerswerk en loonarbeid, zonder ongelijkheid in de hand te werken 
III. Uitbreiden van kennisverspreiding en inspraak 
IV. Mogelijkheden creëren tot ontmoeten en samenwerken van generaties. 

De eerste voorwaarde betreft het scheppen en verstevigen van het institutionele kader en is een 
noodzakelijke, doch niet voldoende voorwaarde om intergenerationele solidariteit in al haar facetten te 
ondersteunen en te stimuleren. Zoals gezegd moeten mensen zich ook verbonden voelen met de 
samenleving en haar leden om zich solidair te willen opstellen. Eerst volgen er een reeks 
beleidsaanbevelingen gericht op de eerste en de tweede voorwaarde aangezien die onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. De beleidsaanbevelingen vertrekkend van de twee volgende voorwaarden  zijn deels een 
gevolg van de institutionele solidariteit en deels een voorwaarde voor het democratisch voortbestaan van 
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deze solidariteit. Pas als deze (basis)solidariteit - op dit ogenblik grotendeels een federale materie - bevestigd 
en verstevigd wordt, kunnen andere, intergenerationele activiteiten en projecten op diverse levensdomeinen 
zich ontwikkelen en verder ontplooien en uiteindelijk de participatie van meerdere bevolkingsgroepen ten 
goede komen.  
 
De beleidsaanbevelingen worden opgesplitst per thema’s of levensdomeinen. Ze kunnen echter niet als 
afzonderlijke stukken gezien worden. Ze overlappen en beïnvloeden elkaar. De aanbevelingen zijn zelden 
nieuw, het betreft accentverschillen of bevestigingen. Veel van de argumenten en suggesties van de 
bevraagden vinden we terug in maatschappelijke debatten of wetenschappelijke literatuur. Soms hebben ze 
zelfs reeds vorm gekregen in het beleid. We hebben ernaar gestreefd om concrete beleidssuggesties te 
noteren vanuit de visie van de experten. Meer algemene suggesties zullen echter niet geweerd worden, 
aangezien deze het meest worden aangehaald door de bevraagden. 
 

5.2 Naar een ondersteunend en stimulerend institutioneel kader 
5.2.1 Beleidsdoelstellingen –en acties met betrekking tot de institutionele solidariteit en het 

doorbreken van traditionele arbeidsloopbanen. 

5.2.1.1 Uitgangspunt: de institutionele (of instrumentele solidariteit) verzekeren door diverse 
overheidsmaatregelen en herverdelingsmechanismen 
Onze huidige samenleving is sterk economisch georiënteerd en arbeidsgecentreerd. Actief zijn wordt gelijk 
geschakeld met actief zijn op de arbeidsmarkt. Er wordt een grote druk op de betekenis van arbeid gelegd. 
Jongeren blijven langer studeren en treden later toe op de arbeidsmarkt, terwijl het idee van vroeg terug 
uittreden nog steeds blijft bestaan. Dit zorgt ervoor dat mensen heel zwaar belast worden tijdens de korte 
periode dat ze op de arbeidsmarkt zitten. Daardoor is er weinig tijd voor het emotionele en zorgmanagement 
in familiaal verband. Zorg op nemen voor kinderen of vooral voor zorgbehoevende ouders wordt een moeilijke 
karwei. De huismoeder of huisvader bestaat wel, maar worden meer uitzondering dan regel. Het beleid kan 
hier zoeken naar creatieve manieren om de arbeidsloopbaan soepeler en flexibeler te maken. Via het beleid 
kunnen er systemen voorzien worden om de aansluiting van werk en gezin en/of zorg beter op elkaar af te 
stemmen en om periodes van leren, periodes van zelfontplooiing, en dergelijke mogelijk te maken.  
Vanuit de idee dat de sociale zekerheid (en dus de pensioenen) een herverdelingsmechanisme is en dat niet 
al de lasten op de schouders van de jongere generaties mogen gelegd worden, kan er ook gewerkt worden 
aan het verhogen van de tewerkstellingsgraad. Hoe meer mensen er op de arbeidsmarkt zitten, en hoe 
langer, hoe meer de lasten van de pensioenen verdeeld worden over een groter aantal. Ook de medioren en 
de senioren zullen hier dus een verantwoordelijkheid hebben. Zowel de bedrijven als de oudere generatie zelf 
spelen hier een belangrijke rol. Als ondernemingen inzien dat een goed personeelsbestand een goede mix 
van jongeren en ouderen inhoudt, dat dit een rijkdom betekent voor de organisatie, dan krijgen ook oudere 
werknemers de kans om langer aan het werk te blijven. Een goed evenwicht tussen ervaring en kennis en 
frisse, jonge ideeën, kan de organisatie ten goede komen.  
 
Beleidsmatig kunnen er een aantal stappen ondernomen worden om deze doelstellingen te bereiken. De 
uitdaging zal zijn om flexibel om te springen met leeftijd en leeftijdsgrenzen. Voor mensen met een fysiek 
zware job kunnen er bijvoorbeeld andere leeftijdscriteria ingesteld worden dan voor mensen die geen fysiek 
zware job uitoefenen. Stemmen om een onderscheid te maken in het type beroep voor de pensioenleeftijd 
worden vaker en vaker gehoord. Bepaalde beroepsklassen zoals bijvoorbeeld havenarbeiders of 
kinderverzorgers zouden vroeger de arbeidsmarkt mogen verlaten dan administratief personeel. Om dit soort 
van maatregelen hard te kunnen maken dienen verschillende aspecten overwogen te worden. Ten eerste 
heeft niet iedereen een vlakke en stabiele loopbaan, ten tweede kan de indeling erg arbitrair zijn voor 
bepaalde beroepsklassen en binnen deze klassen. We proberen dan te ‘meten’ hoeveel fysieke inspanning 
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een beroep met zich meebrengt. Op zich is dit een interessante piste, die op bijval kan rekenen, maar waar 
ook veel kanttekeningen bij geplaatst kunnen worden. 
 
Een derde punt bij het scheppen van het institutionele kader is het aanpassen van het pensioenstelsel en het 
zoeken naar andere financieringsbronnen. Dit is sterk verbonden met de vorige twee punten. Om de 
tewerkstellingsgraad te verhogen, kunnen er ook een aantal wijzigingen worden aangebracht aan het 
pensioenstelsel. Het pensioenstelsel is nu nog teveel gericht op de levensverwachting van enkele decennia 
terug. De levensverwachting is sterk de hoogte ingegaan, waardoor de mensen nu nog veel meer jaren leven 
na hun pensioen dan helemaal in het begin, toen het pensioenstelsel in het leven werd geroepen. Het was 
een relatief goedkoop pensioensysteem, velen haalden de pensioenleeftijd van 65 jaar niet . Nu is het geen 
uitzondering meer dat mensen ouder worden dan 80 jaar. In het Vlaamse Gewest lag in de periode 2004-2006 
de levensverwachting van mannen op 77.8 jaar en van vrouwen op 83 (FOD Economie). Maar de 
pensioenleeftijd is niet mee geëvolueerd. Die leeftijdsgrenzen beantwoorden niet meer aan de sociaal-
culturele realiteit. Integendeel, met het invoeren van het brugpensioenstelsel is de leeftijd zelfs nog gedaald. 
In tijden van vergrijzing, waar de groep senioren nog groter zal worden in verhouding tot de groep jongeren, is 
dit niet meer wenselijk vanuit maatschappelijk oogpunt (vanuit individueel oogpunt vaak wel).  
 
Ten vierde, de blijvende ongelijkheid tussen economisch zwakke en sterke groepen mag niet uit het oog 
worden verloren. De zoektocht naar andere financiering mag niet beperkt blijven tot het afschuiven op de 
individuele verantwoordelijkheid, maar moet gericht zijn op gelijkwaardiger spreiding van de draagkracht in de 
samenleving. 
 

5.2.1.2 Strategische richtlijnen en aanbevelingen 
Uit bovenstaande analyse kunnen volgende strategische richtlijnen afgeleid worden  

 
• Het pensioenstelsel aanpassen aan de huidige demografische ontwikkelingen en onderzoek 

doen naar andere financieringsmechanismen  
 

• Een soepeler en flexibeler arbeidsloopbaanperspectief mogelijk maken: naar een flexibeler 
arbeidslevensloop, inspelend op nieuwe transitieperiodes  
 

• De tewerkstellingsgraad verhogen: activeren van 55-plussers, inspelend op de bedrijven en 
op de oudere generatie (positieve ondersteuning of negatieve sanctionering). 

 
Aanpassen van het pensioensysteem aan de huidige demografische en sociale ontwikkelingen. 

 
• Aanbeveling 1:  geen vaste pensioenleeftijd, maar eerder een vaste pensioenloopbaan en 

eventueel een gedifferentieerd pensioenbeleid 

In plaats van een lineaire leeftijdsverhoging, kan best ingevoerd worden dat iedereen een bepaalde 
periode (bijvoorbeeld 45 jaar) gewerkt moet hebben om recht te hebben op pensioen. Dat gaat in vanaf 
het moment dat men stopt met studeren en effectief op de arbeidsmarkt komt. Zo wordt er 
rechtvaardigheid nagestreefd, want jongeren in moeilijkere, laaggeschoolde banen kunnen dan sowieso 
op vroegere leeftijd op pensioen dan jongeren die eerst nog vijf jaar studeren, maar doorgaans in fysiek 
minder belastende job terecht komen. Men kan op pensioen wanneer men wilt, maar als men stopt voor 
die vaste tijdsduur, wordt het pensioen kleiner. Het omgekeerde geldt ook: wie langer werkt krijgt een 
groter pensioen. Idealiter moet de periode van 45 jaar als richtlijn met uitzonderingen worden gehanteerd 
en rekening worden gehouden met het soort job dat wordt uitgeoefend en de kansen die mensen 
gekregen hebben. De idee van het differentiëren van de pensioenleeftijd per arbeidssector houdt ook 
rekening met de gezondheidsrisico’s die wel of niet aan een bepaalde job verbonden zijn. Onder andere 
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uit een studie van de Koning Boudewijnstichting13 blijkt dat een laaggeschoolde drie tot vijf jaar vroeger 
sterft dan een hooggeschoolde en bovendien 18 tot 25 minder gezonde jaren mag verwachten dan een 
hooggeschoolde. De gezondheid is dus ongelijk verdeeld. 
 
We zijn ons er echter van bewust dat de idee van een vaste pensioenloopbaan ook nadelige gevolgen 
kan hebben voor een heel aantal mensen. Wat met mensen die een tijd lang werkonbekwaam zijn, 
psychische problemen hebben, op latere leeftijd nog nieuwe studies aanvatten en noem maar op? De 
idee van de vaste pensioenloopbaan kan dus niet toegepast worden op de totale samenleving en 
uitzonderingen zullen gemaakt moeten worden. Dit is een belangrijk element, dat nog verdere discussie 
en dialoog vraagt.  
 
 
• Aanbeveling 2:  systeem van pensioenen eenvoudiger maken 

Hier kan men een keuze maken. Ofwel wordt er een wettelijk minimumpensioen op een treffelijk niveau 
aangemaakt, aangevuld met andere aanvullende uitkeringen. Ofwel wordt er teruggegaan naar het 
systeem dat oorspronkelijk bestond, namelijk een wettelijke minimumpensioenregeling, met 
loonaangepaste uitkeringen maar dan zonder financiering van aanvullend pensioen.  
Nu wordt beide gedaan: door de belastingvoordelen wordt de tweede en derde pijler mee gefinancierd. 
Dus ofwel wordt er een treffelijk minimumpensioensysteem aangemaakt, met de tweede en derde pijler 
daar bovenop. Ofwel wordt er een wettelijk systeem gemaakt met de minimumuitkeringen plus al de rest, 
maar dan moet de rest niet betaald worden.  
Bij de berekening van de pensioenen is er nog een belangrijk aandachtspunt. In de toekomst zullen 
mensen meer en meer in onzekerder situaties werken, minder vaak met contracten van onbepaalde duur, 
korte contracten en dus komen tot meer gemengde loopbanen. Men ziet nu ook de toenemende 
populariteit van uitzendarbeid bij jongeren die hun eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten. Dit past bij 
de eerder gestelde wijzigingen in de levenslooptransities bij jongeren. Jongeren maken 
schommelbewegingen tussen autonomie en afhankelijkheid, tussen jeugd en adolescentie. Ze zoeken 
meer naar hun eigen weg, hebben ruimte om te experimenteren en om te zien wat hen echt ligt. 
Uitzendarbeid is hier dan ook een ideaal instrument voor. Bepaalde jongeren kunnen ook eerder 
gedwongen worden om te kiezen voor uitzendarbeid.  
 
 

Zoeken naar alternatieve financieringsbronnen. 

 

Er is nood aan meer creativiteit in de sociale zekerheid. De sociale zekerheid wordt nu grotendeels 
gefinancierd door een verouderd idee van de levensloop, waarbij de arbeidsfase veel langer was dan de jeugd 
–en de ouderenfase. De actieve bevolking moet nu eigenlijk twee generaties of misschien zelf drie generaties  
onderhouden: de jongere generatie en de oudere generatie of de jonge senioren en de hoogbejaarden. Dit 
zorgt ook voor een te grote druk op de arbeidsmarkt en vanuit de idee dat de lasten eerlijk verdeeld moeten 
worden over de leden van de samenleving is het niet langer vol te houden dat de sociale zekerheid alleen 
maar betaald wordt uit inkomsten op arbeid. De geïnstitutionaliseerde solidariteit zal onder druk komen te 
staan als de sociale zekerheid blijft gefinancierd worden uit heffingen op arbeid van de huidige werkenden. 
Andere bronnen kunnen ingezet worden om de sociale zekerheid mee te financieren 

                                                           
13 Rauws, G (et.al.). 2007. Beleidsaanbevelingen Ongelijkheid in Gezondheid. Aanbevelingen van de werkgroep 

‘Ongelijkheid in Gezondheid’ van de Koning Boudewijnstichting voor alle overheden in België. 

http://www.kbsfrb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/Ongelijkheid-

NL%20.pdf 
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• Aanbeveling 3:  mogelijkheid onderzoeken naar de inkomsten voor de sociale zekerheid en 
zeker uit vermogen en/ of directe belastingen 

De inkomsten uit de sociale zekerheid kunnen voor een stuk komen uit belastingen op grote vermogens: 
vermogensbelastingen of uit directe belastingen. 
 
• Aanbeveling 4:  mogelijkheid onderzoeken naar inkomsten voor de sociale zekerheid uit 

vervuiling 

Inkomsten uit de sociale zekerheid kunnen ook komen via belastingen op vervuiling. Iets wat negatief is 
en gevolgen heeft voor volgende generaties meer gaan belasten. 

 
Om intergenerationele solidariteit te verzekeren en te ondersteunen is het belangrijk dat in het institutioneel 
kader ook aandacht besteed wordt aan initiatieven die de familiale –en dus per definitie een 
intergenerationele- solidariteit ondersteunen, zoals de combinatie arbeid en gezin beter mogelijk te maken. 
Onderstaand worden een aantal aanbevelingen gedaan om dit te ondersteunen, onder andere door de 
aanpassing van het stelsel van tijdskrediet, wat ook zijn weerslag heeft op het sociale zekerheidssysteem. 
 

 

Aanbeveling 5: streven naar gelijkschakeling van de jaren van tijdskrediet voor de berekening van 
het pensioen  
Tijdskrediet is een belangrijk instrument en past perfect in de hedendaagse behoeften en opvattingen over de 
levensloop en de wens van het moderne individu om zijn of haar eigen leven meer zelf te bepalen. 
Tijdskrediet maakt het mogelijk voor mensen om te zorgen voor hun kinderen of kleinkinderen of voor een 
hulpbehoevende ouder, partner en/of ander familielid zonder hiervoor gestraft te worden door later minder 
pensioen te krijgen. Zorgarbeid of gezinsarbeid wordt meer gewaardeerd en beloond en de keuze om te 
investeren in familie en zorg (levensloop) wordt minder zwaar. Vooral voor vrouwen blijkt dit een 
aantrekkelijke maatregel, aangezien het genderaspect bij het opnemen van tijdskrediet voor zorgtaken niet te 
ontkennen valt. Voornamelijk vrouwen zijn gebruikers van de tijdskredietregeling. Echter, na een scheiding 
lopen deze vrouwen het risico achter te blijven met minder pensioen later en dus minder middelen. Bij het 
gelijkschakelen van alle jaren van tijdskrediet met het pensioen wordt dit weggewerkt. 
Dit zal onvermijdelijk gepaard gaan met een belangrijke discussie over de criteria die gehanteerd zullen 
worden voor de gelijkschakeling van de jaren van tijdskrediet. De meningen zijn hierover verdeeld. Krijgt 
iemand die tijdskrediet opneemt om bijvoorbeeld een wereldreis te maken evenveel rechten als iemand die 
tijdskrediet opneemt om zorgtaken op te nemen voor bijvoorbeeld zijn/haar zieke partner of hulpbehoevende 
ouder(s)? Met andere woorden, wordt het opnemen van tijdskrediet voor periodes van zelfontplooiing en 
persoonlijk plezier of om te blijven ontwikkelen evenwaardig gezien als het opnemen van tijdskrediet om 
zorgtaken op te nemen voor anderen? Hoe dan ook wijzen Scandinavische voorbeelden uit dat tijdskrediet als 
stoomaflatend mechanisme tijdens de drukste periode in het actieve leven vruchtbare resultaten oplevert. Een 
voorname taak ligt erin mannen meer te stimuleren tot het opnemen van tijdskrediet voor zorgtaken. 
 

• Aanbeveling 6:  ongelijkheid tussen deeltijds en voltijds werken verkleinen 

Heel gelijklopend met voorgaande beleidsmaatregel pleiten we ook voor het verkleinen van de ongelijkheid 
tussen deeltijds en voltijds werken. Ook deeltijds werken kan een invloed hebben op het latere pensioen en 
we willen dan ook pleiten voor een gelijkschakeling van deeltijds werken naar voltijds werken voor de 

Arbeid en gezin en/of zorg beter op elkaar afstemmen. 
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berekening van het pensioen. Gezien het genderaspect ook hier sterk doorweegt, kan dit weer vooral voor 
vrouwen een belangrijke maatregel zijn.  

 

 
• Aanbeveling 7: premies/subsidies geven aan de bedrijven die oudere werknemers de kans 

geven langer te blijven werken  

Er kunnen premies of subsidies gegeven worden aan bedrijven die aan ouderen kansen geven om langer te 
blijven werken. Een bepaalde verhouding oudere werknemers, of een zeker percentage ouderen die nog 
wordt aangenomen zou het criterium kunnen zijn om subsidies te krijgen. Dit countert het argument dat 
ouderen te duur zijn, en overtuigt misschien ook andere bedrijven. 
 

• Aanbeveling 8:  het stelstel van deeltijds werken nog meer uitwerken voor senioren die zich 
willen voorbereiden op een andere, volgende levensfase 

Veel senioren willen nog wel verder werken, maar niet meer aan het hoge tempo van vroeger. Een goede 
mogelijkheid om hen hiertoe de kans te geven is om meer opties te voorzien om parttime te werken. Veel 
bedrijven geven senioren hier nu nog de kans niet toe. 
 
 

 
Door de demografische evoluties zijn vele zaken veranderd en jongeren zijn niet meer zeker of ze wel 
dezelfde mate van solidariteit zullen kennen als de oudere generatie nu. De kans bestaat dat jongeren de 
intergenerationele solidariteit in vraag stellen als er geen wijzigingen komen in het systeem, ook al blijft er wel 
een grote bereidheid tot solidariteit. De oudere generatie zal meer verantwoordelijkheid opnemen. In een 
samenleving die een veel grotere groep senioren kent dan jongeren, heeft de groep senioren een grote 
verantwoordelijkheid. De ouderen zullen zich dus steeds meer en meer moeten afvragen wat ze nog voor de 
samenleving kunnen doen en de samenleving zal zich moeten afvragen op welke manier dat kan 
geformaliseerd worden . Ouderen moeten de kans krijgen zich nog zinvol en actief in te kunnen zetten voor de 
samenleving, zowel in formele als in informele rollen Dit kan door onder andere intragenerationele solidariteit, 
langer werken en actief blijven, vrijwilligerswerk en sociale diensten op zich nemen. Het beleid naar ouderen 
toe moet aangepast worden aan hoe ouderen nu zijn. De ouderen van nu zijn niet meer de ouderen van 
vroeger: ze zijn actiever, blijven langer fit en het zijn grootste groep consumenten (hoewel ze in verhouding 
minder consumeren dan de jongere groepen). Ze kunnen dus nog veel betekenen voor de samenleving en 
moeten ook de kans krijgen zich hiervoor in te zetten. Het zijn inderdaad niet enkel de jongeren, maar ook de 
nieuwe generatie ouderen, die hun levensloop zelf vorm wensen te geven. Jongeren en ouderen willen in ‘de 
breedte leven’ en meer keuzes en mogelijkheden benutten. Of ze daarbij ook massaal kiezen voor 
vrijwilligerswerk valt te betwijfelen, maar maatregelen die het stimuleren en vereenvoudigen zijn meer dan 
welkom. 
 

• Aanbeveling 9:  intragenerationele solidariteit meer verankeren: vrijwilligerswerk dat ouderen 
(en jongeren) opneemt meer valoriseren 

Dit kan gedaan worden door incentives te geven vanuit de overheid en door ruimer informatie te verspreiden 
over vrijwilligerswerk. Een interessante piste hierbij is het breder bekend maken van de website 
www.vrijwilligerswerk.be.  

Activeren van 55-plussers:  

Talenten van al de generaties, jong en oud beter benutten 
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Ook van belang hier is het vrijwilligerswerk meer promoten en bekend maken via de eigen netwerken. Zo 
staat er bijvoorbeeld geen informatie over vrijwilligerswerk op seniorennet.be, hoewel dit een heel populaire 
site is bij ouderen op het net.   
 
.  

• Aanbeveling 10:  juridische belemmeringen uit de weg ruimen 

Juridische belemmeringen staan nu nog vaak in de weg voor senioren om sociale diensten of vrijwilligerswerk 
aan te gaan. Inventarisatie van de juridische belemmeringen die ervaren worden kan de uitbouw van het 
vrijwilligerswerk bij ouderen stimuleren (bijvoorbeeld: nu kunnen oudere vrijwilligers die personen willen 
vervoeren geen verzekering krijgen).  
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5.2.2 Beleidsdoelstellingen –en acties met betrekking tot kennisverspreiding en inspraak 

5.2.2.1 Uitgangspunt 
 
Solidariteit vraagt een motivatie. De motivatie tot handelen groeit als men weet waarom en er inspraak in 
krijgt. 
Welke motivatie en hoe kunnen mensen gemotiveerd worden om zich solidair op te stellen en achter dit 
institutionele kader te staan, zonder dat dit naar manipulatie en brainwashing ruikt? Jongeren kijken nu teveel 
vanuit hun eigen tijdelijke situatie naar de sociale zekerheid. Ze stellen zichzelf bijvoorbeeld de vraag: waarom 
moet ik betalen voor de ziekteverzekering als ik toch niet ziek ben? Het is dus belangrijk om aan jongeren 
duidelijk uit te leggen wat de sociale zekerheid inhoudt, wat het hen aan voordelen biedt. Het uitgangspunt is 
hier de levensloopbenadering. Als jongeren beseffen dat iedereen ooit jong is geweest, en ze zelf ooit oud 
zullen worden, dan beseffen ze dat ze er zelf alle belang bij hebben dat de solidariteitsmechanismen; de 
sociale zekerheid zal blijven bestaan. Hier schuilt wel de achterliggende gedachte van ‘solidariteit als 
verzekering, als eigenbelang’. Een aansluitingspunt, maar niet voldoende om reële solidariteit te verzekeren. 
Solidariteit is meer dan ( wederzijdse ) ruil, al dan niet met een tijdsperiode ertussen. Velen kennen de basis 
van het solidariteitsmechanisme niet en beschouwen sociale bijdragen als een verliespost. Grotere 
transparantie van de solidariteitsmechanismen moet een drijfveer zijn. De informatie bevat ook toelichting over 
de wijze waarop ontgroening en vergrijzing het (toekomstige) systeem beïnvloeden 

5.2.2.2 Strategische richtlijnen en aanbevelingen 
 
Bovenstaande noden en behoeften leiden tot volgende strategische pistes.  

• Mensen informeren over de sociale zekerheid, over de solidariteitsmechanismen en over de 
maatschappelijke consequenties 

• Participatie en inspraak verzekeren en een overheidsbeleid creëren dat rekening houdt met de 
verschillende belangen 
 

Dit kan vertaald worden naar volgende doelstellingen en aanbevelingen 
 
Transparantie en inspraak in de intergenerationele solidariteit. 

 

• Aanbeveling 10:  informatiepunt intergenerationele solidariteit oprichten 

Een (federale) website opmaken waar jongeren zich kunnen informeren over allerlei thema’s die 
betrekking hebben op de sociale zekerheid en handelen over de betekenis van de intergenerationele 
solidariteit. Via een toegankelijk taalgebruik en aangepast beeldmateriaal moet dit de discussie 
aanwakkeren. De voor -en nadelen van diverse systemen moeten op een meer objectieve manier aan 
bod komen en het karakter van een pamfletair betoog overstijgen. Deze website kan ook andere 
informatie bevatten over praktische zaken zodat jongeren een basis kunnen terugvinden als 
jongerenverenigingen bijvoorbeeld een intergenerationeel project willen opzetten, of willen samenwerken 
met seniorenverenigingen, of als ze zich zouden willen inzetten voor vrijwilligerswerk met betrekking tot 
senioren. 
 
 
 

• Aanbeveling 11:  negatieve berichtgeving over vergrijzing en de onbetaalbaarheid van 
pensioenen omzetten in een dialoog aan de hand van aangepaste campagnes en samenwerking 
met de media  
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Als de nadruk ligt op de onbetaalbaarheid van de pensioenen, op de stijging van de kosten en op het 
ontbreken van toekomstige garanties voor jongeren zelf, dan ondergraaft men het geloof in een systeem dat 
werkt via de sociale zekerheid. Integendeel, de positieve aspecten van de vergrijzing en verzilvering moeten 
benadrukt worden, de inherente kansen die deze ontwikkeling met zich meebrengt. Mensen leven langer, wat 
op zich goed nieuws is. Er leven meerdere generaties naast elkaar die elkaar kunnen ondersteunen en 
versterken. Jongeren hebben meer potentiële steunbronnen dankzij de opkomende multigenerationele 
families. Een beleid dat dit als uitgangspunt neemt om intergenerationele solidariteit te ondersteunen en te 
versterken zal meer kans op slagen hebben en om de mensen achter zich te krijgen.  

 
• Aanbeveling 12:  jongeren als volwaardige partner mee in het beleid betrekken. De ingeslagen 

weg moet voortgezet en uitgebreid worden  

Opdat het beleid ook door de jongeren gedragen zou worden kunnen jongeren mee als volwaardige partner in 
het beleid betrokken worden. Zo krijgen jongeren de kans hun stem te laten horen, aan te geven wat zij 
belangrijk vinden en kan het beleid beter afgestemd worden op hun noden en behoeften. Hiervoor kan de 
interesse bij het bestaande jeugdwerk en –raden aangewakkerd worden om partnerschappen aan te gaan en 
zo jongeren die dat wensen een stem te geven. 
 
• Aanbeveling 13:  ouderen als volwaardige partner mee in het beleid betrekken  

Net zoals jongeren inspraak nu nog onvoldoende krijgen, krijgen ouderen weinig inspraak. Het beleid volgt de 
evolutie niet van mondiger en beter opgeleide ouderen en vertrekt dus vanuit een foutief beeld over ouderen. 
Echter, ouderen geven aan dat ze klaar zijn om deel te nemen aan het beleid, aan het sociale leven. Dit houdt 
kansen in voor het beleid. Meer overleg tussen bestaande raden en koepels, tussen de jeugdraden en de 
ouderenraden, zorgt dat het beleid afgestemd is op de brede bevolking en door zoveel mogelijk mensen 
gedragen wordt.  

5.2.3 Beleidsdoelstellingen –en aanbevelingen gericht op het ‘ontmoeten’ en samenwerken van 
generaties 

5.2.3.1 Uitgangspunt 
Onderstaand wordt ruim aandacht geschonken aan het ontmoeten en samenwerken tussen generaties. Een 
aantal zaken zijn iets concreter uitgewerkt dan in het vorige deel. De beleidsaanbevelingen zijn voornamelijk 
gesitueerd binnen de bevoegdheid van de Vlaamse overheid.  

Diverse beleidsdomeinen richten zich op het faciliteren van deze ontmoeting en op de eenmalige of duurzame 
projecten die eruit voortvloeien. Het Vlaamse beleid kan hier heel wat troeven uitspelen. 

• Ontmoeting en dialoog tussen jongeren en ouderen stimuleren 

Solidariteit tussen de generaties is niet meer zo vanzelfsprekend in de samenleving die sterk langs leeftijden 
gesegregeerd is. Er is nood aan een dialoog tussen de generaties, om zo de maatschappelijke behoeften en 
noden van elkaar te leren kennen en te zien op welke terreinen er kan samengewerkt worden. Ontmoeting is 
ook belangrijk gezien de stelling dat mensen zich inzetten voor de samenleving en voor elkaar als ze zich met 
elkaar verbonden voelen. Ontmoeten is een ruim begrip of beter werkwoord. Het is een dynamisch gegeven. 
Ontmoeting tussen de generaties stimuleren kan op twee sporen. Ten eerste structurele ingrepen op 
verschillende levensdomeinen waardoor ontmoeting spontaan kan plaatsvinden. Ten tweede het 
ondersteunen van kleine projecten die ontmoeting in de hand werken. Het beleid kan nadenken over 
structuren, mogelijkheden tot ontmoeting waarbij generaties niet naast elkaar leven, maar elkaar treffen en 
mogelijkheden krijgen om wezenlijke verbanden aan te gaan. Ontmoeten kan in de privé, publieke, reële of 
virtuele ruimte. Ontmoeten is de start van een versterkende trap en kan leiden tot het leren kennen, het 
beïnvloeden, tot emotionele binding, samenwerking en de bereidheid zich in te zetten voor de andere.  
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De kans is groot dat jongeren en ouderen spontaan weinig met elkaar in contact komen. Dit heeft twee 
belangrijke oorzaken. De leefwerelden ontwikkelen zich als afzonderlijke (en zelfs gesegregeerde) entiteiten. 
De tweede reden betreft de status. Zowel jongeren als ouderen lopen het risico om met een lage status 
geconfronteerd te worden. Weinig inspraak, geen deelname op de arbeidsmarkt, noch in het politieke leven. 
Groepen met een lage status zullen mekaar zelden spontaan opzoeken, want het is voordeliger om op te 
trekken met mensen met een hogere status. Het scheppen van mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en het 
doorprikken van stereotiepen moet dus georganiseerd en wellicht professioneel ondersteund worden. Door de 
ander te ontmoeten, ermee praten en uiteindelijk gezamenlijke projecten op te zetten wordt het vermogen tot 
empathie ontwikkeld. Door empathie leert men de situatie van de ander in te schatten en te begrijpen en dit 
zal niet enkel gericht zijn op 1 persoon (een welbepaalde oudere of jongere), maar de ander zal ook gezien 
worden als vertegenwoordiger van een groep. Dit is de basis voor een meer anonieme geïnstitutionaliseerde 
solidariteit. 

5.2.3.2 Strategische richtlijnen en aanbevelingen 
Achtereenvolgens worden er aantal domeinen besproken waar ontmoeting tussen generaties een speciale 
plaats kan krijgen. Ten eerste de virtuele ruimte, die nu nog te weinig wordt benut. Hier liggen een heel aantal 
kansen tot ontmoeting, die niet onbenut kunnen blijven. Ten tweede wordt dieper ingegaan op de sterke lokale 
component die verbonden is aan ontmoeting, lokale settings zijn ideaal om ontmoeting te stimuleren. Tot slot 
het domein van de media. Ook hier ligt een belangrijke taak voor het ondersteunen en stimuleren van 
ontmoetingen tussen jongeren en ouderen. 
 
Het bevorderen van de ontmoeting in de virtuele ruimte 

 
Kansen scheppen om de virtuele en digitale wereld te verkennen. Meestal meer gebruikt door jongeren, maar 
ook ouderen zijn actief op de digitale wegen. Nog meer jongeren stimuleren, maar zeker ouderen om de 
nieuwe informatietechnologieën als een kans voor kennis, ontmoeten en uitwisseling te benutten.  

• Aanbeveling 14:  ontmoeting in de virtuele ruimte? 

Het beleid kan kijken naar de mogelijkheden van sociale netwerksites om ontmoeting tussen de jongeren 
en de ouderen te stimuleren. Er niet van uitgaan dat ouderen hier onwillig tegenover staan of onwetend 
tegenover die nieuwe vormen van communicatie. Die onwetendheid kan trouwens juist als een kans 
gezien worden, omdat jongeren dit aan de ouderen kunnen aanleren. 

• Aanbeveling 15 :  het ontwikkelen van – motoriek vriendelijke – interfaces op de markt, 
rekening houdend met de ouder wordende mens.  
 

• Aanbeveling: 16:  investeer in eerste instantie in goede leeftijdsvriendelijk interfaces 
voor ICT en platformen 
 

• Aanbeveling 17 : persoonlijke ondersteuning van ‘oudere’ mensen (in de eerste plaats 
ouderen) die wegens beperkte mobiliteit nieuwe kansen zien in virtuele ontmoeting en op die 
manier de leefwereld van de andere (in eerste plaats de jongere) leren kennen 

Er is toenemende kennis over de wijze waarop ouderen leren en omgaan met computergebruik. De 
generaties die jong waren na de oorlogsjaren werden grootgebracht in een tijdperk van mechanische 
instrumenten. Een fout aan een machine had vaak onherroepelijke gevolgen. De huidige ‘error and trial ‘ 
windows-omgeving vraagt mentaal een grote aanpassing. Didactische werkvormen moeten hiermee 
rekening houden. Daarnaast is de ‘mentale’ afstand voor ouderen van allerlei helpdesks bijzonder groot. 
Voor de installatie van programma’s en dergelijke wordt vaak beroep gedaan op familie. Die hebben niet 
altijd tijd en dan blijft het ouder familielid in de kou zitten. Een dienst waarbij professionals aan huis 
komen, de oudere helpen met ICT . Het zijn twee vliegen in 1 klap. De jonge professional is de reële 
ontmoeting en dankzij zijn/haar handelingen wordt de wereld van virtuele ontmoetingen intra- en 
intergenerationeel ontsloten. 
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Op lokaal niveau, (op  buurt en wijkniveau ): intergenerationele projecten in verenigingen, organisaties van 
socio-cultureel werk en jeugdwerk stimuleren  
 

• Aanbeveling 18:  diversiteitsbeleid verruimen met intergenerationele toets, echter met 
behoud van de specifieke identiteit van elke leeftijdsgroep 

Zoals er nu subsidies worden gegeven aan organisaties die aandacht hebben voor diversiteit, die een 
diversiteitsbeleid voeren in de organisatie kan ook gedaan worden voor organisaties die aandacht hebben 
voor de verhouding tussen jongeren en ouderen in de vereniging, of die zich inzetten voor 
intergenerationele solidariteit door allerlei projecten. Dit mag echter niet totalitair doorgetrokken worden. 
Net zoals het belangrijk is dat er ontmoeting is tussen jongeren en ouderen is het even belangrijk dat 
iedere leeftijdsgroep ruimte krijgt om ‘zijn eigen ding’ te blijven doen. In het kader van identiteitsvorming, 
groepsgevoel, ontwikkeling en behoud van het zelfbeeld is het belangrijk dat jongeren met jongeren 
kunnen optrekken en ouderen met ouderen.  
Om het met een metafoor uit te drukken: jongeren en ouderen vormen eilandjes in de samenleving, en 
het is belangrijk dat die eilandjes blijven bestaan op zich, maar even belangrijk is het dat er bruggen 
bestaan tussen die twee eilandjes dat, als ze dat wensen, ze elkaar tegemoet kunnen komen.  
 
• Aanbeveling 19:  subsidiëring beter afstemmen op samenwerking tussen jongeren –en 

ouderenverenigingen 

De subsidiëring van de organisaties gebeurt nu via afzonderlijke kanalen en criteria. Op zichzelf 
belangrijk want de peerondersteuning -en herkenning is een belangrijke factor in het emancipatorisch 
werken, streefdoel van een groot deel van de socio-culturele sector.   De samenwerking tussen de 
verschillende verenigingen zou echter gestimuleerd kunnen worden indien dit beter op elkaar afgestemd 
zou zijn. Jeugd wordt beschouwd als een aparte sector en hetzelfde geldt voor de ouderen. De jeugdraad 
en de ouderenraad, beide landelijke adviesorganen vallen onder de bevoegdheid van 2 verschillende 
ministers. Dit maakt het niet evident om binnen de subsidiëringvoorwaarden samenwerkingsverbanden 
op te richten. Beter afstemmen of een deel reserveren voor gemeenschappelijke projecten. In een 
experimentele fase zou een intergenerationele jury kunnen aangesteld worden die de ingediende 
projecten beoordeeld en een advies formuleert voor de subsidiërende instantie. 
 
• Aanbeveling 20: zoeken naar manieren om bepaalde lokalen door diverse generaties voor hun 

activiteiten te laten gebruiken  

 Het zou echter handig zijn moest een lokaal door een jongerenvereniging en een ouderenvereniging 
gedeeld worden, maar zeker niet evident, want in de plaats van empathie zou het delen van een zelfde 
lokaal wrevel en, negatieve gevoelens over de ander kunnen opwekken.   
 
• Aanbeveling 21:  sectoren of domeinen die uitgesproken kansen bieden tot duurzame 

intergenerationele samenwerking in de kijker zetten  
Er is nood aan organisaties waar verschillende generaties op regelmatige basis samenkomen. Er is nood 
aan sociale organisatievormen waar jongeren en ouderen elkaar ontmoeten en waar dit structureel 
ingebouwd zit in de organisatie. Het beleid kan de organisaties ondersteunen in het investeren in 
duurzame projecten rond intergenerationele solidariteit. Zo is de cultuur in het algemeen en zeker sociaal-
artistieke projecten en de erfgoedsector  terreinen met veel kansen om jongeren en ouderen elkaar te 
laten ontmoeten en een dialoog te laten ontstaan en uiteindelijk te werken aan een gemeenschappelijk 
product. .  
 
• Aanbeveling 22:  aanreiken van methodieken en hulpmiddelen bij het opzetten van 

intergenerationele socio-culturele activiteiten of activiteiten in de vrije tijdssfeer 
   

• Aanbeveling23:  aangepaste ondersteuning van socio-culturele zelforganisaties van ouderen  
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Er is een belangrijke participatie van de jonge senior vast te stellen en een toenemend aantal onder 
hen gaat over tot zelforganisatie. Deze organisaties willen niet in de plaats treden van de bestaande 
verenigingen en het ouderenwerk, maar hebben soms nood aan een andere ondersteuning. De 
vraag naar ondersteuning situeert zich minder op het domein van de huidige socio-culturele 
professional, maar bijvoorbeeld op het administratief- boekhoudkundig vlak. Activiteiten organiseren 
en rekruteren van deelnemers is voor hen niet het probleem, wel de praktische omkadering, 
beheerszaken en subsidieaanvragen, maar ook ICT-ondersteuning, enz. Hier zit wellicht een dubbele 
uitdaging. De ondersteuning kan geboren door beroepskrachten, maar ook door andere vrijwilligers 
of jobstudenten. 
 

• Aanbeveling 24:  buurtwerkers ondersteunen in hun rol als bemiddelaars en bij het 
uitwerken van methodieken die het ontmoeten stimuleren (outreached werken) 
 

Informatie verspreiden over jongeren en ouderen, op een manier waarop vooroordelen over elkaar de kop 
ingedrukt worden. 

 

• Aanbeveling 25:  media bewust maken van de belangrijke rol die ze kunnen opnemen 
bij het stimuleren van dialoog en ontmoeting 

De beeldvorming over zowel ouderen als jongeren is vaak negatief gekleurd. Dit vergroot de vooroordelen die 
er wederzijds bestaan tussen jongeren en ouderen en belemmert de ontmoeting en dialoog in plaats van ze te 
versterken en ondersteunen. Vooral de media speelt hierin een belangrijke rol en het is belangrijk dat ze 
hierop aangesproken worden. 

 

5.2.4 Beleidsdoelstellingen –en acties met betrekking tot het levensdomein van de huisvesting en 
de ruimtelijke ordening en meer specifiek het gebruik van publieke ruimte. 
 

5.2.4.1 Uitgangspunten 
Als bovenstaand kader in de samenleving geïmplementeerd kan worden, dan zijn er ook op het domein van 
de huisvesting en de ruimtelijke ordening veel kansen voor ontmoeting en voor ondersteuning van de 
intergenerationele solidariteit. Wonen als basisbehoefte is een prioritair domein van het beleid.. Het is de taak 
van zowel de lokale als de hogere overheden om alternatieve woonvormen, die verschillende generaties 
onder één dak brengen, te faciliteren en te ondersteunen. Vooral lokale overheden spelen een belangrijke rol, 
als de gemeenten het nut inzien van alternatieve woonvormen, dan is er ruimte voor positieve ontwikkelingen. 
De overheid, het woningaanbod en de voorschriften van de ruimtelijke ordening volgen deze groeiende 
behoefte niet. Het beleid zou hier meer op kunnen inspelen. Er is nu nog te weinig een continuüm tussen 
alleen thuis wonen of een woon –en zorgcentrum. Hier kan nog gezocht worden naar tussenvormen of 
alternatieven, zoals kangoeroewonen, meegroeihuizen en cohousen. De nood aan alternatieve woonvormen 
bestaat niet enkel voor de oudere bewoners, maar ook voor jongeren, alleenstaande ouders beantwoordt het 
aanbod niet altijd aan de behoeften en de financiële mogelijkheden.  
Op vlak van ruimtelijke ordening zouden hier een aantal maatregelen genomen kunnen worden die afgestemd 
zijn op meer ontmoeting. De publieke ruimte is nu meer een transitruimte geworden, waarin mensen zich zo 
snel en gemakkelijk mogen willen verplaatsen. Er is geen mogelijkheid meer om elkaar te ontmoeten. Door 
toenemend verkeer is de openbare ruimte voor jongeren fysiek onveilig geworden. Bovendien krijgen ze 
minder speelruimte, waardoor jongeren voor een stuk uit het publiek domein verdreven worden. Wat of beter 
wie overblijft wordt als negatief gepercipieerd en bestempeld als overlast en hangjongeren. Kan de stad niet 
herverdeeld kan worden aan de hand van vier pijlers. Ten eerste de economische pijler: vraag en aanbod 
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beter op elkaar afstemmen : ruimte, voorzieningen, tewerkstellingsmogelijkheden, onderwijs, vrije tijd. De 
sociale pijler: sociale cohesie of sociaal kapitaal, geen barrières naar inkomens, culturen,… De derde pijler is 
de fysiologische pijler: een goede gezonde omgeving, waar rekening gehouden wordt met de eisen van 
duurzaamheid en herbruikbare energiebronnen zoals nadenken over het gebruik van energiematerialen en 
afvalvermindering. Tot slot de institutionele pijler: je hebt een goede regie nodig om dit allemaal te realiseren. 
Nood aan goede samenwerking tussen de actoren, en vooral een medeverantwoordelijkheid en engagement 
van iedereen, participatie. Een woon -en ruimtebeleid gebaseerd op die vier pijlers zorgt dat er een goed 
aanbod is, afgestemd op de vraag, niet alleen de woning maar ook de woonomgeving: aantrekkelijk, veilig, 
voldoende voorzieningen, geen energie verspillen en dat er inspraak is van de burgers.  
Dit leidt tot volgende strategische pistes: 
 

• zoeken naar alternatieven in de woonvoorzieningen: breder spectrum aan woonvormen 
mogelijk maken naast het alleen thuis wonen en naar een woon –en zorgcentrum gaan 

 
• publieke ruimte = ontmoetingsruimte: van transit naar ontmoeting 

 

5.2.4.2 Strategische richtlijnen en aanbevelingen 
 
Kangoeroewonen/meegroeihuizen en cohousing promoten en beter bekend maken. 

 
• Aanbeveling 26: alternatieve woonvormen beter bekend maken bij de diverse beleidsbeslisser 

Op dit moment zijn de formules voor alternatieve huisvesting nog vrij onbekend bij de mensen en bij de 
overheden. Bij de lokale en hogere overheden is er op dit moment nog weinig plaats voor: de reglementering, 
de wetgeving en de regulering zijn er niet op voorbereid. De positieve evolutie die er de laatste jaren is moet 
zeker doorgetrokken worden naar een maatschappelijke erkenning van onder andere cohousing en andere 
vormen van gemeenschapswonen.  

 
• Aanbeveling 27:  alternatieve woonvormen beter bekend maken bij het grote publiek: 

informatiepunt + gerichte wooncampagne 

Ook bij mensen zijn de woonmogelijkheden nog vrij onbekend. Een informatiepunt waar ze alle uitleg 
kunnen bekomen over alternatieve woonvormen kan hier meer bekendheid geven aan deze alternatieve 
woonvormen. De overheid kan alternatieve woonvormen promoten door gerichte campagnes te voeren. 
Jongeren bijvoorbeeld sensibiliseren om bij het bouwen en verbouwen rekening te houden met het feit 
dat ze ooit oud zullen worden. Via een campagne jongeren bekend laten worden met het label 
‘levenslang wonen’ bijvoorbeeld. 
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Kangoeroewonen/meegroeihuizen en cohousing toegankelijker maken voor iedereen. 

 
• Aanbeveling 28:  wegwerken beperkingen mbt regelgeving in de sociale zekerheid 

Mensen met een vervangingsinkomen, leeflonen, werkloosheid en gehandicaptenpensioen die komen in 
de verdrukking te zitten als ze één of andere vorm van gemeenschappelijk wonen aangaan. Ze verliezen 
financieel, door de onbekendheid van deze woonvorm die al snel als ‘samenwonen’ wordt gedefinieerd. 
Het begin van een vicieuze cirkel: de wens is aanwezig voor meer gemeenschappelijkheid, maar als 
gevolg van het risico op financieel verlies kan men niet deelnemen en blijft men gericht op zichzelf. 
Degenen met extra behoeften aan zorg blijven afhankelijk van externe zorg, wat een meerkost is voor de 
samenleving…. Dit kan aangepast worden zodat deze mensen ook kunnen kiezen voor een andere 
manier van wonen. 
 
• Aanbeveling 29: fonds oprichten/premies/subsidies 

Alternatieve woonvormen zijn nu heel duur. Het is alleen weggelegd voor mensen die zich een eigen 
koopwoning kunnen veroorloven. De overheid kan hier op inspelen door een soort fonds op te richten dat 
voorfinancieringen doet bij de aanloopfase van het project omdat deze fase veel langer is dan een 
individueel bouwproject. Het systeem van sociale leningen uit te breiden voor bijvoorbeeld de aankoop 
van gedeelde voorzieningen in een woongemeenschap.  Premies uitreiken aan mensen die bewust 
kiezen voor een alternatieve woonvorm kan hier ook helpen. In sommige landen is er nu een soort van 
subsidiëringformule waarbij gemeenschappen die een bepaald percentage van lage inkomens integreren 
recht hebben op subsidies. Dit zou in België onderzocht en  ontwikkeld kunnen worden.  

 
• Aanbeveling 30: sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale woningbouwmaatschappijen 

mee op de kar trekken 

Er kan gezocht worden naar oplossingen via het betrekken van sociale huisvestingsmaatschappijen en 
sociale woningbouwmaatschappijen. De regelgeving binnen de sociale huisvestingsmaatschappijen 
verloopt nu nog heel stroef en stug. Wat bijvoorbeeld met het doorrekenen van extra bergruimte op de 
huur, de gemeenschappelijke ruimten bij een cohousingproject, en dergelijke meer. Sociale 
woningbouwmaatschappijen kunnen ruimte creëren voor dergelijke projecten, ondersteunen en zelf in het 
leven roepen.  
 

Move before you’re too old. 
 

• Aanbeveling 31: ‘aging in place’ tegengaan 

Ouderen willen nu zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. De overheid zou ouderen kunnen 
leren omgaan met de idee van te verhuizen, naar Scandinavisch model. Ouderen blijven nu veel te lang 
in een te groot huis wonen, waardoor ze beroep moeten doen op allerlei diensten als poetshulp en 
uiteindelijk minder lang zelfstandig kunnen wonen en naar een woon –en zorgcentrum moeten. Deze 
grote huizen blijven ook langer bezet voor jonge gezinnen met kinderen. Overheid kan de mensen 
stimuleren om kleiner te gaan wonen, eventueel in de buurt van de voorzieningen die ouderen nodig 
hebben. 
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Stad aantrekkelijk maken. 

 
• Aanbeveling 32:  stad laten uitnodigen tot ontmoeting 

Bij het ontwerpen van de stad en stadsontwikkeling afvragen of dit wel uitnodigt tot ontmoeting. Van 
transitplaatsen ontmoetingsplaatsen maken door bijvoorbeeld centrale diensten die mensen nodig 
hebben samen te plaatsen in één gebouw. Zoeken, naar gediversifieerde manieren om de bevolking 
meer te betrekken bij het ontwerpen van de stad.. 

 
• Aanbeveling 33:  publieke ruimte richten op een sociale mix  

Een wijk met alleen maar jongeren of ouderen is niet bevorderlijk voor de publieke ruimte. De overheid 
kan dit tegengaan door pleintjes bijvoorbeeld niet strikt af te bakenen als speelplein voor de kinderen en 
verderop een hoekje voor de ouderen: meer mix, in elkaar laten overvloeien. Gaan naar spontane toe-
eigening, het mogen geen exclusieve ruimten worden, eerder doorgangen en overlappingen creëren. 
Door verschillende functies in een wijk/plein samenbrengen kan deze sociale mix ook bekomen worden. 
Sommige ruimtes zo inrichten dat het ruimtegebruik interessant wordt voor verschillende bevolking- en 
leeftijdsgroepen 
 
• Aanbeveling 34: bij eventuele conflicten in de buurt: meldpunt + professionele bemiddelaars 

aanstellen 

Hoewel de noodzaak van een intergenerationele buurt/wijk niet ter discussie wordt gesteld, kan dit soms 
wel conflicten met zich meebrengen. Jongeren die banken bezet houden waarop ouderen willen uitrusten 
tijdens een wandeling, pleintjes die door jongeren geclaimd worden waardoor anderen hier geen gebruik 
meer van kunnen maken. Dit zijn belangrijke zaken die het intergenerationeel samenleven moeilijk 
kunnen maken, en die dan ook niet als futiliteiten afgedaan mogen worden. Als een lokale overheid of 
beleid of een professionele dienst, zoals een jeugddienst in de buurt, hier oog voor heeft, kan dit de sfeer 
in de wijk verbeteren. Een meldpunt oprichten en professionele bemiddelaars aanstellen om jongeren en 
ouderen bij te staan kunnen aangeven dat een lokaal beleid dit belangrijk vindt. Hier is zeker nood aan, 
aangezien de communicatie tussen ouderen en jongeren geen vanzelfsprekendheid is. Dergelijke 
bemiddeling zou op termijn een preventieve functie krijgen.  
 

 

Woonuitbreidingsgebieden behouden voor de volgende generaties. 

 
• Aanbeveling 35: voldoende openbare ruimte overlaten voor de toekomstige generaties 

Bij alles wat er nu gedaan wordt binnen de openbare ruimte zou binnen de grenzen van wat reeds 
aangetast is kunnen gebeuren: bijvoorbeeld in de woongebieden die er nu al zijn, zijn er nog veel lege 
plaatsen: Bouw die eerst vol vooraleer in de woonuitbreidingsgebieden te gaan snijden, want die zijn 
voorzien voor de toekomstige generaties. Campagnes ten voordele van het compact bouwen kunnen dit 
verstevigen.  
 
• Aanbeveling 36: site van de Vlaamse Overheid hier aan aanpassen 

Op de site van de Vlaamse Overheid staan alle woonuitbreidingsgebieden, op kaarten. Wat er niet op 
staat is het pakket dat 50 keer groter is van bestaande gronden binnen de bestaande woongebieden. 
Deze moet je individueel gaan zoeken. Deze bestaande gronden zouden ook in kaart kunnen gebracht 
worden, zodat deze eerst bebouwd kunnen worden. 
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5.2.5 Beleidsdoelstellingen en acties met betrekking tot het levensdomein van de 
gezondheidszorg en de zorg. 
 

5.2.5.1 Uitgangspunt 
De gezondheidszorg wordt door velen als de grootste uitdaging binnen de vergrijzing naar voren geschoven. 
De grote stijgingen van de kosten zijn niet te wijten  aan de toenemende vergrijzing in de samenleving, maar 
wel een gevolg van de toenemende technologische vooruitgang. De grenzen van het wenselijke zijn niet 
bepaald , welke ingrepen zijn eigenlijk overbodig, wanneer is er sprake van overconsumptie van bepaalde 
hulpmiddelen, wie beslist dit, hoe kunnen inefficiënties op een humane, ethische manier uit het systeem 
gehaald worden, zijn zeker belangrijke vragen waarover een debat moet gevoerd worden. In de context van 
dit onderzoek wordt er niet dieper op ingegaan, aangezien de vergrijzing noch de ontgroening hier een 
doorslaggevende invloed op heeft. De vergrijzing heeft wel een invloed op de toenemende zorgnoden die 
gepaard gaan met een veroudering in de samenleving.. De levensverwachting van de mensen blijft toenemen, 
en mensen blijven ook langer gezond.  
Vanaf de gemiddelde leeftijd van 80 jaar is er een omschakeling in de gezondheid, en tot nu toe is men er nog 
niet in geslaagd deze klik weg te werken. Dit gaat gepaard met een toenemende vraag naar zorg. De 
zorgnoden die voortvloeien uit de vergrijzing kunnen niet allemaal opgevangen worden in een professioneel 
kader. Alle zorg professionaliseren is niet betaalbaar en niet wenselijk. Het gezin of de familie kan dit niet 
meer alleen opvangen, zeker niet als bij een heel hoge leeftijd ook de complexiteit van de zorg toeneemt. In 
gezinnen zijn tweeverdieners meer regel dan uitzondering en de complexiteit van de gezinssamenstelling is 
niet bevorderlijk voor extra vrije tijd. Daarenboven worden vrije tijdsactiviteiten niet als een luxe gezien en de 
tijd voor zorgtaken is gelimiteerd. In een vorige paragraaf werd al een beleidsmaatregel geopperd om de 
combinatie tussen arbeid en gezin/zorg beter te doen verlopen. Er kan nog gestreefd worden naar een beter 
evenwicht tussen de formele, geprofessionaliseerde zorg en de informele zorg van familie of vrijwilligers. 
Volgende strategische piste kan naar voren geschoven worden: zorgen voor een goede verdeling van de 
zorglasten tussen de formele en de informele zorgverleners. 
 

5.2.5.2 Strategische richtlijnen en aanbevelingen 
 
Dit leidt tot volgende beleidsdoelstellingen en acties: 
 

Ondersteunen en stimuleren van de informele zorg. 

 
• Aanbeveling 37: mantelzorg uitbreiden en aangepaste ondersteuning 

Veel familieleden zijn bereid om als mantelzorger op te treden voor hun hulpbehoevend ouder familielid. Vaak 
moet er tijd gestoken worden in allerlei administratieve klussen terwijl men de tijd liever in andere zorg of 
begeleiding van recreatieve activiteiten zou steken. Steun hierbij zou voor velen erg welkom zijn 

 
• Aanbeveling38:  jonge senioren stimuleren om een taak op te nemen in der kinderopvang en 

begeleiding,  
De levenservaring kan extra’s bieden in het eerder gesloten professionele circuit van kinderopvang 

 
• Aanbeveling 39:  samenwerkingsverbanden opzetten met zorgdiensten om 

intragenerationele zorg tussen senioren te stimuleren en te ondersteunen 
De actieve ouderen kunnen ondersteund en gestimuleerd worden om meer de zorg op te nemen voor de heel 
ouden in de samenleving, door onder andere mantelzorg, vrijwilligerstaken in thuiszorg (huishoudelijke 
karweitjes, poetsen). Door samenwerkingsverbanden oprichten met  diensten als Familiehulp, Solidariteit voor 
het Gezin kunnen ook vrijwillige ouderen hier een plaats vinden en zo vrijwillig zorgtaken kunnen opnemen. 
Bijvoorbeeld: ouderen inschakelen bij ondersteunen van andere mantelzorgers, die eigenlijk tijd tekort hebben 
en dreigen te verdrinken.  
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Ondersteunen en stimuleren van de formele zorg.. 

 
 Aanbeveling 40: meer investeren en meer waarderen van opleidingen voor de dienstensector 

Hier is men op de goede weg met de campagne: ‘Haal verpleegsters uit de schaduw’14. Ambassadeurs 
trekken langs scholen, folders worden verspreid en een website gelanceerd. Dit zijn initiatieven die zeker 
verder blijvende ondersteuning verdienen. Het is belangrijk dat dit geen eenmalige initiatieven zijn, maar 
gecontinueerd worden.  

 
 Aanbeveling 41:  thuiszorg uitbreiden en aanvullen met nieuwe beroepen of 

deskundigheden 

Ouderen geven meer en meer aan dat ze langer thuis willen blijven wonen. Echter, als ouderen op hoge 
leeftijd nog graag thuis blijven wonen brengt dit ook extra zorgnoden met zich mee die niet meer onder de 
bevoegdheid vallen van familieleden of mantelzorgers. Om tegemoet te komen aan de wensen van de 
ouderen is het dus belangrijk dat het systeem van thuiszorg verder wordt uitgebreid. Echter, niet alleen moet 
er aandacht gaan naar de medische zorgen die ouderen nodig hebben, ook aandacht voor de behoefte aan 
sociaal contact, een vriendelijk woord is belangrijk. 
 

 Aanbeveling 42:  samenwerkingsverbanden tussen professionele diensten onderling 
en tussen vrijwilligers opzetten 

Meer aandacht is nodig voor interprofessionele samenwerking in de zorg en in de opleidingsinstellingen. Er 
kan een structurele samenwerking opgezet worden tussen verschillende diensten: er kunnen er actieplannen 
opgesteld worden met een lange termijnvisie en er kunnen overlegorganen georganiseerd worden.  
 

5.2.6 Beleidsdoelstellingen en aanbevelingen met betrekking tot het leivensdomein van 
onderwijs, opleiding en tewerkstelling 

5.2.6.1 Uitgangspunt 
Het onderwijs wordt nog steeds gezien als een instrument om jongeren zo goed mogelijk op te leiden voor de 
arbeidsmarkt. Maar er is toch een tendens om te kijken of ook alle kwaliteiten van jongeren genoeg aan bod 
komen. Het onderwijs is vaak te kennisgericht, terwijl andere kwaliteiten dan niet genoeg aan bod kunnen 
komen. Er is nog altijd een te grote groep van mensen die uitstromen zonder een diploma, of die wel een 
diploma behalen maar geen idee hebben wat ze ermee gaan doen. In tijden van ontgroening kan een 
maatschappij zich dit niet permitteren. Het onderwijs zou efficiënter te werk kunnen gaan zodat het massale 
aantal jongeren dat blijft zitten drastisch teruggeschroefd kan worden.  
Bovendien mogen er best ook zachtere vaardigheden gewaardeerd worden, bijvoorbeeld denkend aan al de 
grote noden die er zijn in de zorgsector. Dit is in het vorige deel ook al aan bod gekomen, maar het is dus 
belangrijk dat het onderwijs hier op inspeelt. Waarom wordt als verzorgende door het leven gaan of een 
zorgtaak opnemen buiten het betaalde circuit nog steeds gezien als tweede keus, dat niet wordt gewaardeerd 
en zelfs gesanctioneerd.  
 

Strategische richtlijnen en aanbevelingen 
Dit leidt tot volgende strategische piste: naar meer efficiëntie en creativiteit in het onderwijs in de huidige 
demografische context. 
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Betrokkenheid en motivatie van alle jongeren stimuleren 

 
• Aanbeveling 43: allochtone jongeren mee op de kar van het onderwijs krijgen door het 

lessenpakket verder uit te breiden en het lerarenkorps diverser te maken 

In tijden van ontgroening, waar er dus minder jongeren zijn is het heel belangrijk alle jongeren te betrekken in 
het onderwijs en zo goed mogelijk op te leiden. Allochtone jongeren vormen een grote meerderheid in de 
groep jongeren, en het is dus ook niet wenselijk dat deze groep zo vaak uitvalt in het onderwijs. Er moet 
dringend werk gemaakt worden van meer democratisering in het onderwijs, door allochtone jongeren meer te 
betrekken. Hun motivatie en betrokkenheid kan vergroot worden door het diverser maken van het 
lerarenkorps, zodat ook de allochtone jongeren zich aangesproken voelen. Om dezelfde reden kan ook het 
lessenpakket uitgebreider worden en ook meer toespitsen op actuele thema’s die ook hen aangaan. 
Bijvoorbeeld: ook eens ingaan op de rol van de Noord-Afrikanen in de Tweede Wereldoorlog, of in plaats van 
het alleen maar uitgebreid te hebben over de Tweede Wereldoorlog ook eens dieper ingaan op de huidige 
‘War on Terror, of de Palestijnse kwestie, en dergelijke.  
 

• Aanbeveling 44:  jongeren beter voorbereiden of bekend laten worden met 
intergenerationele solidariteit, door het uitbreiden van de sociale stages 

De sociale stages zouden in alle scholen verplicht kunnen worden en in meerder schooljaren, zodat jongeren 
sterker vertrouwd worden met de idee van zich inzetten voor anderen, engagementen opnemen, zich solidair 
opstellen, enzovoort. De sociale stage kan ook nog buiten de school verder gezet worden, als een soort 
verplichte sociale dienst naar de samenleving toe ter vervanging van de vroegere legerdienst. Deze idee kan 
ook weer terug opgenomen worden bij de senioren die op pensioen zijn, om zo hun verantwoordelijkheid naar 
de samenleving toe op te nemen en zich zinvol in te zetten. 

 
• Aanbeveling 45: brede opleidingen aanbieden 

Het onderwijs mag mensen niet meer klaarstomen voor een bepaalde industrie, waarvan we toch weten dat 
die een kort leven beschoren is. De jongeren moeten breed opgeleid worden, ook in technische en 
beroepsopleiding. Via het onderwijs kan een zekere flexibiliteit in de tewerkstellingsmogelijkheden mogelijk 
gemaakt worden, zeker van mensen die vooral in de dienstensector te werk gesteld zullen worden. Nu zijn er 
nog teveel specifieke opleidingen voor bepaalde segmenten.  

 
• Aanbeveling 46: Het leren van elkaar,( in)formeel leren tussen verschillende generaties in de 

schoolbanken stimuleren; de echte Brede school 

 

Samenwerken en leren in tewerkstellingsverband 

 
 

• Aanbeveling 47:  verder uitwerken peter –en meterschap 

Om ten volle gebruik te maken van de kennis en de knowhow die veel oudere werknemers hebben over het 
bedrijf en de taken, kan het systeem van peter –en meterschappen nog verder uitgebouwd worden. Nu zijn 
deze projecten nog teveel éénrichtingsverkeer. De ouderen krijgen niet veel terug, en het dient maar één doel 
en dat is de jongeren zo snel mogelijk opleiden, om dan zelf uit het bedrijf te stappen. Dit is niet goed voor de 
motivatie. Het zou ten eerste al beter zijn om te werken via tussengeneraties. Geen kennisoverdracht van de 
oudste naar de jongste groep, maar van de oudste naar de tussengeneratie. Bijvoorbeeld het inzetten van 
ouderen als mentor voor een aankomend directeur.  
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• Aanbeveling 48: levenslang leren ondersteunen en promoten 

Innovatie en creativiteit zijn sleutelelementen voor de groei van de economie. Creativiteit is nodig om te 
komen tot innovatie. In een verouderende samenleving is het belangrijk dat niet alleen de jongeren bruisen 
van wilde ideeën en grootste plannen, maar dat ook oudere generaties gestimuleerd worden om hun blik te 
blijven verruimen, kritisch te blijven nadenken en niet vast te roesten in een muurvast systeem. Hierbij is 
levenslang leren een centraal element. Zo kunnen mensen hun hele leven herbronnen, zich vernieuwen. Ook 
hier staat de idee van levensloopbenadering, van het wegwerken van de beschotten tussen de levensfasen 
weer aan de bron. Leren is niet alleen meer weggelegd voor de jongeren, het is iets dat doorheen heel het 
leven loopt en door elke generatie aangewend kan worden.  
 

5.3 Naar een generatiebewust beleid 
 
Overkoepelend, voor alle beleidsdomeinen en alle -niveaus kan er een generatietoets ontwikkeld worden. 
Deze idee is eigenlijk van oorsprong terug te vinden op het domein van duurzame ontwikkeling. 
Intergenerationele solidariteit gaat zoals gesteld niet alleen over de huidige generaties, maar ook over de 
vroegere en toekomstige generaties. De generatietoets houdt in dat bij elke beleidsmaatregel nagegaan wordt 
welke invloed dit heeft op volgende generaties.  
Dit is belangrijk. Het verwijst naar het nog verder doortrekken van de intergenerationele solidariteit, zodat 
deze niet beperkt blijft tot het hier en nu maar ook naar de toekomst kijkt. Dit is een taak die bij de overheid 
ligt, namelijk mensen stimuleren om te denken op lange termijn, ook te denken aan de toekomst en de 
toekomstige generaties.  
 
Tot slot zijn er ook nog enkele aandachtspunten, waarbij het beleid rekening moet houden. Bij het opstellen 
van de beleidsmaatregelen moet ervoor gezorgd worden dat de zwaksten niet benadeeld worden, dat de 
lasten niet afgeschoven worden op de zwakste groep. Ten tweede zullen algemene beleidsmaatregelen 
gericht op het ‘intergenerationele’ vaak voorbijgaan aan de diversiteit binnen de generatie.  Ten derde is het 
belangrijk dat de overheid een positieve boodschap uitdraagt over de vergrijzing, de sociale zekerheid en 
solidariteit in het algemeen. Intergenerationele solidariteit eerder behandelen als een thema, en niet als een 
probleem, is de boodschap. Als laatste punt waarschuwen al de geïnterviewden voor een verdere segregatie 
van de leeftijdsgroepen. De beleidsmaatregelen mogen dit niet in de hand werken, maar moeten eerder 
schotten tussen levensfasen ontkrachten. 
 
De aanbevelingen betreffende de meer fundamentele aspecten van sociale zekerheid en arbeidslevenslopen 
vragen omwille van hun ingrijpend karakter verder en diepgaander wetenschappelijk onderzoek, waarbij de 
mogelijkheden en de gevolgen op korte en lange termijn ingeschat moeten worden.  
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