
'Zelf l<iezen is 
plicht' 

CDV in gesprel< met 
Peter Pennel<amp 

Door drs.]. Prij De heer Pennekamp, nu werkzaam bij het ministerie 

van Financiën, was onder meer directeur-generaal bij 

het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

en vertegenwoordigde Nederland bij diverse conferen

ties over "social responsibility". Vanuit deze functies heeft 

hij een duidelijke visie ontwikkeld op vraagsturing en 

de invulling van verantwoordelijkheid door burgers, 

maatschappelijk ondernemerschap en de overheid. De 

invulling van verantwoordelijkheid luistert wat hem 

betreft erg nauw. Het maakt nogal wat uit of je verant

woordelijk bent 'voor' iemand of dat er sprake is van 

een gedeelde verantwoordelijkheid. Bij de sociaal-demo

cratische invulling van verantwoordelijkheid lijkt het 

vooral de overheid die de zaken voor de burgers regelt. 

De eigen vaardigheid om op welke situatie dan ook te 

antwoorden (letterlijk: respons-ability) wordt er bepaald 

niet door vergroot. Volgens de christen-democratische 

invulling gaat het niet om verantwoordelijkheid 'voor' 

maar om verantwoordelijkheid 'met'. De kerntaak van 
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de overheid is nu juist de eigen respons-ability van burgers 

en maatschappelijke organisaties mogelijk te maken en te 

stimuleren. Het gaat om het scheppen van ruimte om zelf 
vorm te kunnen geven aan het leven. De burgers willen vol

gens Pennekamp best verantwoordelijkheid dragen om zo 

invulling te geven aan hun plicht als ouder, kind, buur, 

werkgever, en dergelijke. Maar dan moeten ze wel de ruimte 

krijgen, en dienen initiatieven van burgers niet bij voorbaat 
aan banden te worden gelegd. Ook is het zijn overtuiging dat 

solidariteit bij eigen verantwoordelijkheid prima tot zijn 
recht komt. Van belang is dat het speelveld door heldere 

spelregels en een minimum aan kwaliteitsnormen ingeka

derd is. Nu is er teveel opgelegde uniformiteit. Dat betekent 

een gemis aan kansen voor zelfsturing en ontwikkeling. 

Mensen hebben een rijk reservoir aan mogelijkheden waar

van maar een fractie wordt benut. Een gesprek over ruimte 

voor verschil, zorgplicht en actief burgerschap versus passief 

consumentisme. 

Pennekamp heeft duidelijke ideeën over 

de wijze waarop vraagsturing kan bijdra

gen aan de invulling van maatschappelij

ke verantwoordelijkheid. Aan het begin 

van het gesprek gaat hij in op het verschil 

tussen de christen-democratische invul

ling daarvan, en de meer marktgeoriën

teerde visie van liberalen en de visie van 

sociaal-democraten. 

PENNEKAMP: "In de liberale visie is, enigs

zins gechargeerd gesteld, de samenleving 

georganiseerd rond vraag en aanbod en 

goed werkende markten. De taak van de 

staat is het om goede marktwerking te 

bevorderen en te bewaken. Daar hebben 

we dan een Mededingingsautoriteit voor 

nodig. In de sociaal-democratische visie 

regelt de overheid veel voor haar burgers. 

Zij draagt een verantwoordelijkheid voor 

de burgers. Beide visies lopen tegen hun 

grenzen aan. Achter het harmonieuze we

reldbeeld van de markt blijken allerlei im

perfecties schuil te gaan en ook het pri

maat van de politiek blijkt voor de bur

gers niet alles te kunnen oplossen. Zowel 

de liberale als de sociaal-democratische 

oriëntatie laten te weinig ruimte voor het 

organiseren van verantwoordelijkheid sa

men met maatschappelijke organisaties. 

In de christen-democratische visie staat 

het organiseren van deze gezamenlijke 

verantwoordelijkheid centraal. 

Vraagsturing is dus meer dan een kwestie 
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van goed werkende markten en een over- Het lijkt mij goed mogelijk dat betrokke-

heid die verantwoordelijk is voor haar nen zelf afspraken maken met zorgverle-

burgers. Het gaat juist om het organiseren ners over werktijden en ruimte voor ande-

van verantwoordelijkheid 'met' in plaats re activiteiten. We onderschatten de capa-

van 'voor' de burgers" citeiten van mensen. Waarom denken wij 

dat we het beter kunnen regelen dan de 

De directeur in dienst mensen zelf?" 

van de bewoners en 

ruimte voor verschil Op deze wijze kunnen volgens Pennekamp 

ook de nadelen van grootschaligheid wor-

CDV: "Hoe krijgt dat praktisch vorm? den ondervangen. De Raad voor Maat

schappelijke Ontwikkeling heeft daar in 

de afgelopen tijd ook herhaaldelijk op ge-

Pennekamp 

PENNEKAMP: "Ik vind dat in de zorg, bijvoor

beeld, de gebruikers zouden moeten bepa

len wat de directeur doet. De directeur in 

een zorginstelling moet zich niet primair 

richten op wat de staat wil, of op wat in 

zijn visie nodig is voor de be-woners: de 

bewoners of hun vertegenwoordigers moe

ten dat zelf kunnen bepalen. De vrager 

heeft het roer in handen. Bij een instel

ling is dan de directeur in dienst van de 

bewoners. Het scheppen van mogelijkhe

den van verantwoordelijkheid voor de 

bewoners, daar gaat het om. Een sterk 

faciliterende benadering staat daarbij 

voorop. 

wezen. Het leidend criterium voor de in

richting van de samenleving moet niet de 

efficiëntie zijn. Efficiëntie centraal stel

len, leidt vaak tot uniformiteit, grootscha

ligheid, het uitbannen van het verschil. 

Wanneer de eigen verwachtingen van de 

burgers leidend zijn, krijgt ook de pluri

formiteit de ruimte. De vraag van de bur

gers zelf is het uitgangspunt. Dit betekent 

dat de inrichting van publieke taken ook 

per regio, richting en sector verschillend 

kan zijn. 

PENNEKAMP: "Er moet wel een bepaalde 

vloer in het gebouw zitten. Maar daarbo-



venop kan de wijze van vormgeving ver

schillend zijn. We hoeven niet allemaal in 

dezelfde VINEX-wijk te wonen". 

lectieve voorziening van maakt verdwijnt 

de binding". 

PENNEKAMP: "Maak kinderen duidelijker 

Het is daarbij van belang een onderscheid verantwoordelijk voor de opvang van hun 

te maken tussen de inrichting van het pri- ouders, als die dat niet meer zelf kunnen. 

maire proces met ruimte voor verschil Ze moeten niet zelf de hulp bieden, maar 

enerzijds en het beheer van materieel en wel organiseren. Dat zie je ook meestaL Ik 

diensten anderzijds. Een goed voorbeeld hoor helaas steeds vaker vanuit de zorg 

van hoe het zou kunnen, zijn de ideeën dat de kinderen vinden dat ze er geen tijd 

van oud-CDA-Tweede Kamerlid Nancy (wellicht geen zin) voor hebben. 'Daar 

Dankers voor de gezondheidszorg. Zij bent u toch voor', zeggen ze dan tot de 

geeft aan dat de zorginstellingen na een zorgverlener of het management. De zorg-

individuele vraag, de zorg op maat aanbie- taak is als het ware afgekocht. De betrok-

den. Niet de instelling is het vertrekpunt, 

maar de wijze waarop de zorgvrager bin

nen zijn/haar mogelijkheden de hulp 

geboden wil zien." 

kenheid is weg." 

Volgens Pennekamp moeten we een dis

cussie over zorgplicht niet uit de weg 

gaan. "Niet zelf doen, maar wel zelf ver-

antwoordelijk zijn, en dat ook in de struc-

Verworven rechten, eigen tuur vormgeven." 

bijdragen en de plicht 

tot verantwoordelijkheid CDV: De redenering is toch dat het juist 

een enorme emancipatorische bevrijding 

"Voor veel wat door de overheid vervulde is geweest dat we voor dergelijke zorg-

publieke taken zijn geworden, voelen we plichten in kleine kring juist niet meer 

ons zelf niet meer primair verantwoorde- hoefden op te draaien? 

lijk. Allerlei vormen van particulier initia-

tief zijn tot verworven rechten geworden, PENNEKAMP: "Het gaat mij erom dat het is 

waarbij onze eigen bijdrage soms in letter- doorgeschoten. Ja, dat is lastig om er zo 

lijke zin aan het oog onttrokken is. De ei- over te praten. Ik ben er voor de discussie 

gen betrokkenheid is verdwenen." open te breken. Het is een plicht waar je 

op aangesproken mag worden. 

Pennekamp noemt als voorbeelden de 

AWBZ en de ANWB. "Jammer dat de ver

plichte deelname en contributie voor de 

eigen kruisverenigingen zijn afgeschaft. 

Het is toch geen belemmering om bij het 

gebruik maken van voorzieningen te ver

langen dat je je moet aansluiten bij een 

organisatie, natuurlijk met verscheiden

heid. Een goed voorbeeld van hoe het nog 

steeds kan is de ANWB. Als je er een col-

De burger wil initiatief en verantwoorde

lijkheid en is geen passieve consument. 

Natuurlijk, je kunt hem knechten en met 

allerlei regels het eigen initiatief de kop 

in drukken. Je moet hem echter de macht 

geven bepaalde collectief gefinanceerde 

voorzieningen vorm te geven. Ik noem als 

voorbeeld het experiment met 

Wijkontwikkelingsbudgetten van een 

woningcorporatie in Amsterdam (de bewo-
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ners bepalen de inzet en aanpak van bij

voorbeeld het on-derhoud) en de wijze 

waarop de publieke verantwoording van 

het schoolbestuur de betrokkenheid van 

ouders stimuleert: de school moet weer 

van de ouders en niet voor hen zijn." 

"Geen betrokkenheid? Wat dat betreft zijn 

er nogal wat voorbeelden te noemen van 

maatschappelijke actie. Zoals mensen die 

zich met inachtneming van de democrati

sche spelregels inzetten voor milieu in or

ganisaties als Greenpeace, de reacties bij de 

dreigende sluiting van kleinere ziekenhui

zen, de vrijwilligers in de jeugdsector, de 

kerken en ga zo maar door. Zo zijn tal van 

niet-gouvernementele organisaties te 

beschouwen als proeven van burgerlijke 

betrokkenheid en solidariteit." 

Burgerschap is volgens Pennekamp onlos

makelijk verbonden met verantwoordelijk

heid. De inrichting van de samenleving 

dient ingericht te zijn om de kwaliteiten 

tot verantwoordelijkheid van mensen te 

benutten. Hij verzet zich tegen het stelsel

matig ontlopen van verantwoordelijkheid. 

Nu wordt in zijn visie teveel verantwoor

delijkheid bij de overheid gelegd en gela

ten. 

CDV: Pleit u voor een dwang tot keuzevrij

heid en verantwoordelijkheid? 

PENNEKAMP: "Ja, ik vind wel dat je van een 

plicht mag spreken. We zijn dat geneigd 

te zwaar aan te zetten, alsof dat iets heel 

ergs zou zijn. Verantwoordelijkheid is een 

van de kernen. Het is om zo te zeggen on

ze natuurlijke plicht. Het past bij een vol

waardig mens zijn. Het is goed om je sa

menleving zo in te richten dat dit tot zijn 

recht komt." 

"We moeten af van het beeld dat de over

heid een vuilnisvat is om alle maatschap

pelijke problemen op te lossen. Het ver

wachtingsniveau is te hoog en burgers 

ervaren de publieke zaak niet meer als 

hun zaak. Het 'free riders' gedrag is niet 

alleen een economisch probleem. Neem 

het voorbeeld van de WAO. Dit was een 

zaak van afgewentelde verantwoordelijk

heid geworden. De individuele werkgever 

stond erbuiten. Het gaat dan om het aan

wenden van het productief vermogen in 

de samenleving en om het vinden van 

nieuwe vormen van solidariteit. Nu heb

ben de werkgever en werknemer weer tot 

taak passende arbeid te regelen (met ga

ranties en waarborgen). Ik vraag mij wel 

af of de lasten individueel afgewenteld 

moeten worden. Juist in deze nieuwe vor

men van solidariteit kunnen eigen verant

woordelijkheid en onderlinge solidariteit 

samen opgaan." 

Volgens PellIlekamp draait het in de poli

tiek om actief burgerschap en niet om 

passieve consumenten. "Ik verzet mij 

tegen het beeld van de passieve consu

ment. Het gaat om het stimuleren van 

actief burgerschap. We zijn met velen 

hoog opgeleid. Minimaal MBO-niveau is 

toch de norm voor ons onderwijsbestel. 

Daar mag je je maatschappij dan ook wel 

op inrichten. We moeten niet doen alsof 

we allemaal afhankelijk zijn. Ieder mens 

heeft tal van mogelijkheden. De inrich

ting van de samenleving moet het naar 

boven halen van deze mogelijkheden niet 

onderdrukken, maar faciliteren." 




