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Opgave 4
Samen werken, samen leven
In Nederland is veel discussie over de gevolgen van de vergrijzing. Door de
vergrijzing dreigt namelijk de verhouding tussen de aantallen inactieven en
actieven zo sterk te stijgen dat de betaalbaarheid van de sociale zekerheid in
gevaar komt. Ook dreigt de arbeidsmarkt door de vergrijzing steeds krapper te
worden.
In een krantenartikel pleit econoom Van Keulen voor overheidsingrijpen in de
kinderopvang. Van Keulen vindt de kinderopvang te duur en de kwaliteit
onvoldoende. Hij wil bereiken dat mensen de zorg voor kinderen beter kunnen
combineren met het maken van carrière. Het artikel eindigt als volgt:
“Kinderopvang moet een voorziening worden, vergelijkbaar met het
basisonderwijs. Kinderopvang moet door de overheid beschikbaar worden
gesteld zonder eigen bijdrage van degenen die er gebruik van maken.”
Stel je de volgende situatie voor:
Jij ziet in het voorstel van Van Keulen een manier om de gevolgen van de
vergrijzing te bestrijden. Daarnaast heeft dit voorstel volgens jou ook andere
positieve gevolgen voor de Nederlandse economie. Jij besluit via een
ingezonden brief jouw steun voor het voorstel toe te lichten.
De brief begint als volgt:
“Het voorstel van Van Keulen om de kinderopvang uit te breiden en te
subsidiëren, steun ik. Ik wil de voordelen graag verder toelichten.”
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Schrijf het vervolg van de brief.
In de brief moeten de volgende aspecten aan de orde komen.
a De wijze waarop, via een verandering van de participatiegraad, de krapte op
de arbeidsmarkt wordt verminderd.
b De wijze waarop, via een verandering van de verhouding tussen inactieven
en actieven, de betaalbaarheid van de sociale zekerheid wordt verbeterd.
Daarnaast moet in de brief naar eigen keuze één van de onderstaande aspecten
aan de orde komen. Kies daarbij het aspect dat het best in de brief past.
1 Het multipliereffect van toenemende overheidsbestedingen als gevolg van
extra nieuwbouw van crèches.
2 Het inverdieneffect van toenemende overheidsbestedingen als gevolg van
de toegenomen vraag naar kinderopvang.
3 Een voorbeeld van een fiscale maatregel en de manier waarop die kan
leiden tot het vergroten van het aantal werkende vrouwen met kinderen.
Aanwijzingen:
− De onderdelen van de brief moeten logisch op elkaar aansluiten.
− Gebruik voor het vervolg van de brief 120 woorden; een afwijking van
20 woorden is toegestaan.
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