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Inhoud 1: Hoe is het nu?
Wat zijn lange systemen en wat doen ze?
Staan ze los van elkaar?
Gaat het om klein of om groot bier?

--------------------------------------
Wat zijn de dominante krachten?
Wat zijn de kernkwesties?



Wat zijn lange systemen en wat doen 
ze? 



wWelke thema’s zijn van 
belang bij nadenken over 

lange systemen?



Wat zijn lange systemen?
Lange systemen zijn samen het ‘sociale 
contract’ van Nederland.
Lange systemen bepalen voor iedereen in 
Nederland wat mag en wat moet, wat rechten 
zijn en wat plichten.
De gevolgen van de inrichting van lange 
systemen zijn ver-strekkend.



Wat zijn lange systemen?
Elk van de systemen kan worden geanalyseerd 
als een geheel van ‘knoppen’ die (nu) in een 
bepaalde ‘stand’ staan.
De knoppen hebben betrekking op:

Deelnemers: wie?
Inhoud: wat?
Kosten: wie betaalt wat?
Organisatie: wie voert uit?



Wat zijn lange systemen?
Lange systemen corrigeren marktfalen en 
dwingen (specifieke vormen van) solidariteit 
af.
Meer in het bijzonder:

Ze investeren in menselijk kapitaal
Ze verzekeren tegen risico’s
Ze herverdelen inkomen en vermogen
Ze smeren inkomen uit in de tijd



Staan lange systemen los van 
elkaar?



Staan ze los van elkaar?
Wel als het gaat om hoe er beleid over wordt 
gemaakt en debat over wordt gevoerd.

Niet als het gaat om hun uitwerking op elkaar.





Voorbeelden (1)
Van zorg naar arbeidsmarkt:

Het herstel(tempo) van zieken beïnvloedt (de 
duur van) het werkverzuim.

Van sociale zekerheid naar zorg:
(Langdurig) beroep op de sociale zekerheid 
gaat samen met hoge zorgkosten.

Van zorg naar pensioen
Een hogere levensverwachting vereist hogere 
pensioenbesparingen.



Voorbeelden (2)
Van onderwijs naar zorg:

Hoe lager het opleidingsniveau, des te hoger de 
zorgkosten van volwassenen.

Van zorg/gezondheid naar 
arbeidsmarkt/onderwijs:

Een goed ervaren gezondheid (lage zorgkosten) 
leidt tot betere onderwijs- en 
arbeidsmarktkansen. 



Voorbeelden (3)
Van zorg naar arbeidsmarkt

Zorgpremies maken arbeid duurder, hierdoor 
neemt het aanbod van en de vraag naar arbeid 
af. 

Van zorg naar arbeidsmarkt
De zorg is vooral gericht op het beter maken 
van zieken, behoud van gezondheid krijgt 
minder aandacht 



Gaat het bij lange systemen om 
klein bier?





Wat zijn de dominante krachten?



Twee dominante krachten
Kracht 1: Verschillen in menselijk kapitaal 
denderen een leven lang door in de uitkomsten 
van alle facetten van het leven (en de dood).
Kracht 2: Lange systemen maken de 
uitkomsten gelijker, met weinig aandacht voor 
het wegnemen van de oorzaken van de 
verschillen. 



Kracht 1: Menselijk kapitaal
Mensen worden ongelijk geboren, en komen in 
ongelijke omstandigheden ter wereld.
Er is ‘startkapitaalongelijkheid’.

In de eerste levensfase investeren ouders, 
gemeenschap en ‘systeem onderwijs’ (ongelijk) 
in de opbouw van menselijk kapitaal.



Afbeelding 2.4

Uit welke elementen bestaat 
mijn menselijk kapitaal en hoe 

versterken die elkaar?



Indien aangepast is dit afbeelding 2.12

Wat zijn de directe gevolgen 
van een grotere voorraad 

menselijk kapitaal?



Afbeelding 2.14

Via welke mechanismes 
worden verschillen in 

menselijk kapitaal versterkt?



Kracht 2: gelijke uitkomsten 
afdwingen 

Via de lange systemen zorg, sociale zekerheid, 
wonen, pensioen én belastingheffing worden 
de ongelijke uitkomsten rechter getrokken.





Wat zijn rond zorg de kernkwesties van 
‘lange systemen’ rond zorg en wat is de 
hoofdboodschap?



Kwestie 1: de zorgparadox
Een goede gezondheid is succesfactor in 
allerlei systemen. Maar het doel van systeem 
zorg is niet: het bevorderen van gezondheid.

De systemen zorg, sociale zekerheid en 
pensioen dekken samen praktisch alle 
financiële gezondheidsrisico’s af. Hierin schuilt 
moreel gevaar.



Kwestie 2: medicalisering
Systeem zorg medicaliseert sociale 
vraagstukken (in de sociale zekerheid, in de 
(sociale) huisvesting, op de arbeidsmarkt, in 
systeem pensioen, en trouwens ook in het 
persoonlijk leven en de dood).
Medicalisering kost geld én frustreert de 
oplossing van sociale (en persoonlijke) 
vraagstukken.



Kwestie 3: verzorgingsgevangenis
Samen met de sociale huursector en de sociale 
zekerheid vormt systeem zorg de 
‘verzorgingsgevangenis’.
Voor simultaangebruikers van deze systemen 
is de ontsnapkans klein. 



Kwestie 4: Koekoek
Zorgkosten zijn het ‘koekoeksjong in het 
begrotingsnest’. Hier doet de tempering van de 
kostengroei in de laatste jaren niets aan af.
Mijn vermoeden: het marginale 
maatschappelijk rendement van de zorgeuro 
is zwaar negatief. 



Kwestie 5: Isolatie
Systeem zorg heeft genoeg aan zichzelf, heeft 
gekozen voor ‘splendid isolation’. De 
verbindingen met andere systemen zijn 
beperkt. Bestuurlijk, systemisch én uitvoerend.



Hoofdboodschap
De zes lange systemen beïnvloeden elkaar in 
hoge mate en zijn slecht op elkaar afgestemd.
Zorg is in deze context vermoedelijk het meest 
problematische systeem.
In een nieuw sociaal contract verdient zorg een 
kleinere rol die bovendien anders is: 
dienstbaar aan gezondheid, dienstbaar aan de 
functies van andere systemen.
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