
De stellingname van Van der Lans inzake maatschappeljke organi

saties in het decembernummer van Christen Democratische Ver-

kenningen is sympathiek volgens Klop. Hij betwijfelt echter of het 

algemeen belang en de publieke moraal hersteld kunnen worden 

als we de bureaucratisering bestrijden en de basis, betrokken bur

gers, weer aan het woord Iaten. Nodig is een visie op maatschap

pelijke organisaties en de door hen te behartigen moraal, die bin

dend kan werken naar het eigen bestuur en eigen medewerkers, 

naar de burgers en de overheid. 

h h 

de maatschappclijkc organisa

tics en de bur-

heter bctaald en hehhcn mecr status 

dan de mcnscn die hct handwcrk doen, 

waarvoor de organisatie E 
r is cen kloof ocuroeid tussen 

gers rond de *~\'1111111!~ oorspronkelijk was opgc

richt. En ook die mcnsen, 

vrijwilligers vaak, stuiten 

op taak- en functteom

schrijvingcn die nict aan

<,luiten op de wcrkelijk

hcid waarmee ziJ te maken 

hehhcn. 

representatic van het pu

hlieke helang en de pu

hlicke moraal De oorzaak 

von dczc ahvczighcid van 

hct puhliekc bclang in het 

dagcliJks Ieven \igt in bu

!Taucrati'-;cring en protc<.,

-,iona\i..,cTing vJn de nlaat

schJppeliJkc organisatics 

Die werkclijkheid is intus

scn wei de enigc werkc-

cncrziJds en hct oprukken lijkhcid die de burgers 

van het bedrijlsmatige Projdr. CJ Klop kenncn. Door de ontzui-

dcnkcn hij de overheid anderzijds. De ling, de individualisering en de op

profcssionals in allerki organisaties, va

ricrcnd van de politic, de woninghouw

vcrenigingen, de politieke partijen en 

de zickcnhuizcn tot de geestcliJkc ge

zondheidszorg zaten tot voor kort ach

tcr bureaus en docn wcrk dat hij hun 

luncticomschrijving past. ZiJ worden 

( llV I 'JX 

In dit artikel rcagecrt Klop op hct 

artikcl 'Wcg naar het vcrkden hcdt 

on., wcinig te hicdcn' van fo~ van 

der Lans in Christen Dcmocratischc 

Verkcnningen 12/97, Ml-650. 
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komst van themati'>che '>Ocialc bewe

gingen zijn <,teed<, minder burger<, lid 

van de vcrenigingcn en ~tichtingcn die 

het traditionelc 1111ddenveld vormen. 

Zij hebben geen achtergrondintormatie 

mecr over het beleid van deze organi'>a

tie'>. ander-, dan uit de ma<,<,amedia en 

voor de be-,ten onder hen uit hun cr

varing in acticgrocpcn en "'ocialc bc

wegingen, die zich veelal kriti<,ch op

<,tellcn tegenover het georgani-,ecrde 

maal<,chappelijk middenveld, dat ziJ als 

hureaucrati'>ch ervaren. Dezc onzicht

horc ~ZII11C1llcving, \VJJrin hct volgcn-, 

los van der Lan<, in ziJn bijdrage aan 

Chri'>ten Democrati'>che Verkenningen 

van december I 'l'l7 allcmaal niet zo 

normloo-, toegaat al-, de cultuurpe">l

mi-,tcn zcggen, n1oct zijn inzicn~ aan 

het Iicht worden gehracht en gehono

recrd. Die onzichthare burger doel het 

eigenlijk voortrelklijk, I'> <,olidair en 

wtl het milieu be'>l IT'>pectcren, ak de 

maat-,chappelijke organ1<,at1e'> hem 

llltlar cen 'itcuntjc in de rug gcvcn. [)at 

i-, een '>ympathieke '>lellingname. Tege

lijk hlijl ik met wat onhehagen zitten. 

Klopt het echt wat hij <,chrijltc Caat het 

deze onzichtbare burger<, echt om het 

algenwen belang ot gaat het hen vooral 

om op Zlchzell zecr lcgitieme eigen he

langcn in hun directc omgcving' Hcr

'>tellcn we het algcmeen bclang en de 

puhlieke moraal echt, al-, we de ba-,is 

weer Jan het woord Iaten en de bureau

uali'>ering heslrijden7 

De bureaucratische paradox 
I k vraag i'> wat cr achter dezc hureau

crati<,cring '>teekt. Waardoor i-, die op 

gang gebracht en wat houdt die in 

'>land' \Vat daarachtcr '>leekt i-, mijm 

inzien<,: de onbedoelde onteigcning van 

de <,amcnlcvlllg door de overheid. 

Onhedoeld. want in de wi)ze waarop 

mensen zich verantwoordelijk weten 

voor clkaar en hun on1gcving, en daar 

in hun dagclijk~c <.;tJmcnwcrking in vcr

handcn en organi..,atic-, vorn1 aan gcvcn 

ligl het fundament van de '>amenlcving. 

Niet prima1r in markt, overheid ol 

recht, aldu'> ook het ontwerp-verkic

zing">progranl 'San1cn Ieven doc jc nict 

aileen' van het CDA. Hootdquk 2 van 

dJt ontwcrp-program zcgt: "W'at nlcn

<,en hindt i'> het helc <,cala van wijkvcr

banden, paticntenorg<llli'>atie-,, '-J1<ntor

gani..,atic-,, organi..,atic.., voor vrcdc en 

<>ntwikkcli ng'->~OillCil\verki ng, vrc>uwen

milieu-, comumenten- en andere hewc

gingcn, he'->turcn VZin '->cholcn. zickcn

huizcn en zorgin-,tellingcn. ot kcrkcn 

en icvensbe-,chouwelijke organi'>Jtic'>, 

tot vokhcvv'Cging, ondcrncmcr"'orgoni

-.;atic"' en land- en tuinhouworgonl'-,Otic~. 

Daar kunnen men<,cn hun idealcn reall

scrcn. helangcn hehartigcn ot aan hun 

ledomgcving vormgeven. Daar ligt ook 

de voeding-,hodcm voor het maat

'chappeli,k vermogen tot verandcring 

en 0111 aan nicuwc uitdogingcn tc hc

antwoordcn. D~t net van vcrhandcn en 

organisatie-, mogeliJk maken. he-,cher

men en '>timulcren i'> een cCT'>le ta~k 

van de ovcrhcid." 

1\ laar het program vervolgt· "Vaak 1s die 

ovcrheid cchtcr ccn hcdrciging, \Van

neer particulier init1atid en per<,oon

lijke verantwoordeiiJkheid wmden vcr

vangcn door amhtcli,ke quring en 

cigcnhcquur \vordt ovcrgclatcn oon 

prolc'i,ionelc de-,kundigen." Voorhceld 

van het eer<,tc i'> het aanlcggen van bu

tToucTZiti'->chc critcriZI voor hcko'->tiging 

die door de hetrokken organi-,atlc gre

tig nagcvolgd worden op qraHc von 

'>llh'>idieverlie'>. De acluelc '>ituatie rond 

de creche-, i-, daarvan een trellcnd voor

heeld. We zien daar de hureaucrati'>che 

paradox in werking: tcr \ville von op 

zichzelt goedc doelcn va11 rechhzeker

lwid en kwaliteit wordt het particulier 

(I lV I 'IN 



1nitiatict oan hcko'-ltiging'-lvoonvaardcn 

vcrbondcn, die ook i11 de inqcJIIIlgcn 

weer ccn zckcrc male van bureaucratic 

zullcn uitlokkcn. Lr moctcn immc1·s he

lcidsplanncn worden ingc-

is voor haar nicl aileen onzichtbaar ge

\Vordcn, llliJiJr volgcn'-1 -.;on1n1igcn door 

de individualiscring ook principicel on

kcnhaar In arrcn mocde proheert de 

overheid nu om overal zo

dicnd om bckmtiging tc 

vcrkrl)g<:n. ( )ok de poli

tickc partijcn staan aan hct 

begin van d1t proce'-1 nu 

minister J)ijk-,tal bcrcid is 

hen tc gaan subsidicrcn, 

maar 1n rud daarvoor ccn 

Maatschappelijke 
vecl mogelijk marktwcr-

king en bcdrijfsmatig den

ken 111 le vocren. De markt 

zal als werkzamc llll'tlihlr 

/J,,u/ vraag en aanbod allo

LC1Tn, waar de burcaucra

tle van nvcrhcden en 

maatschappeliJke organl

saties niet toe bij machte 

is Het bcdrijtsmatigc dcn

k~n rukt op in organi'-latic'-1 

en bij ovcrheden die naar 

hun aard hekmaal geen 

bedrijt zijn lcdereen 

wordt ineens ofwcl gebud

g<:lteerd en aan de hand 

van kwant1tatieve rcsulta

ren algerekend op hct pro

duct war hij neerzet, ofwel 

verantwoordelijk-

heiden 

betrokkenheid 

moeten weer tot 
act1vi lei ten plan 

vraagt. hun recht komen en 
;\Is gevolg h1crvan hceh in 

maatschappeliJkc mganl

satics en instcllingen het 

pn>lc<;<;ionek he<,tuursmo

del de overhand gckregen. 

i)ll ten koqc van bcquur 

en parlicipatic do<ll. bc

trokkcllcn zell In de algc

lopen JaiTll hchbcn we hct 

de sturing van de 

samenleving moet 

worden 

teruggebracht bij 

burgers en hun 

organisaties. 
oprukkcn van n1anager'-l en 

het raad-van-bc<;tuur-mockl in de non

pmlitinstcllingen mecgemaakt, die de 

plaals lnnamen van de omspronkelijkc 

VC1Tniging'-l- en '-ltichting'-lhec.;tuurdcr'-1 

d1e uit de idcclc achtuban gerckrutecrd 

werdcn. Zulke prole<;<;ionclc bcstuur

ders wetcn vaak ecn clkctievc legcn

macht op tc bouwen tegen de bezuini

gcndc ovcrhcid, n1aar vcrvrcclnden 

even vaak tcgclijk de organi'-latic van de 

oorspronkcl1jke achterban en de 

1dcakn die die achtnban drcd. Fn zclls 

de e1gcn hnocpskrachtcn zuchtl'n on

der de voortdu1Tnde reo1·ganisatics en 

hezuinigingen die hun radcn van bc

stuur doorvoeren 

Cevolg is dat de relatics mel maat

schappelijkc organisat1es voor de over

heid ccn gmtc mate van <,troperighcid 

krl)ge11 en voor de burgers al-,tandcliJk

hcid. De ovcrheid zit daarhij vaak mel 

de handc11 in her haar. De samenlcving 

l I lV I 'JS 

de burger krijgr cen budget waannce hij 

dil'n<;tcn kan inkopcn. Op dat laatste 

hcbbcn veel bcstrijders van de bureau

cratic hun hoop gcvc'-ltigd, n1aar hct i'-1 

de vraag ol zulke marktverhoudingen 

de burger wcrkcliJk helpen ,~>vlarkt

rclatic'-1 vcrgcn inln1LT'-~ consun1enten

soevereinitcil en die ontbreckt nu jui-,t 

al~ burgcr'-1 van\vcgc hun rclaticvc on

kundc hulpvcrlcners moctcn raadplc-

gen. 

Onteigening stopzetten 
7:o 'onteigencn' overheid en markt, 

door burcaucrati'-lcring ~n conlnlcrcia

lrsering, de samcnlcving aldu-, 'Samcn

levcn doc JC niel aileen', artikel 2. 1.2. 

l_)at proce~ van onteigcning n1oct wor

den stopgczct. t,Jaatschappclijkc vcr

antwoordeliJkhcid en hctrokkenhcid 

moetc11 weer tot hun rccht komen en 

de sturing van de samenlcving mocl 
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worden teruggehracht hi) burger<, en 

hun organi'iatic'l. 

Op een hepaalde wijze zullcn we daar

hij de ovcrheid nodig hlijven hehhen. 

Het liheralc plcidoot om de maahchap

pelijke organi<,atie<, weer vollcdig over 

te Iaten aan het <,pontatle initiaticf en 

aan hekoqiglllg uit zelf hiJeenge

hrachte middelcn, zal hun hetekeni<, 

margina]i<,eren ol voorhehouden aan de 

welge,telden, dte het kunnen hetalcn 

en de <,pon<,or<, die er profiJt tnzien. Dat 

zal cen geweldtge maat-;chappeliJke on

geliJkheicl teweeghrengen en vee] van 

de cloclen uit de <,ocialc grondrechten 

onhereikhaar maken. lk clenk dan ook 

dat marktwerklllg en hedrijl<,matig 

denken niet de op]o<,<,ing vormen. 

t'..\aat<,chappclijkc organ~<,Jtie' zullcn 

zoncler overheid<,optreden onmachtig 

hlqven om hun rol tc vervullen. De hu

reaucrati<,chc paradox kan niet worden 

opge]o<,t door de overheid,hemoeieni<, 

al te <,challcn Wij willctl niet terug 

naar een nachtwaker"taat. De in de <,o

ciale grondrechten tcrecht erkenclc 

zorgplichtcn vergen )uridi,che waar

horgcn en hcko...,tiging-.'->y'-.tcnlcn voor 

de maat-,chappelijke organi<,atie<, die 

deze in<,panningwerplichtingen moeten 

rctdi...,crcn 

Het prohleem vraagt daamm niet tcrug

tred, maar een andere op<,telling van de 

overheid: "Een andere henadering in he

lcid, be-,tuur en regulcring. lmtrument i<, 

het ontwikkelcn en ver<,tcrken van het 

vennogen tot maat<,chappelijkc zellrc

gulcring door burgers in en tu'iscn hun 

cigcn vcrhandcn en orgllni...,atic...,. I )tlt 

vraagt een he<,tuur<,<,tructuur en -cultuur 

die hen~<,t op her uitgang,punt dat de 

ovcrheid de noodzakelqke <,]uit<,teen i<, 

voor het lunctioneren van de <,amenlc

vtng, maar deze ntet bij decreet maakt 

ol verandert", aldu, het otHwcrp-vet·kie

zing<,program van het C::DA Het vraagt 

ook ccn \Vending van dczc organi-,attc..., 

zeit 0111 weer n1ccr aun~luiting tc zoe

ken hij de burgerij en ztch voor hun lc

gitinlering daarin tc vcrankcrcn. l)ic 

wending gaat niet vanzell De inmtd

dc]<, geve<,tigdc patronen zip1 uitermate 

taai en lctterlijk machtig 

lJe hun}cr hceft IJuee i}ezichtm - -

Ook )m van der l.am vocrt een plci

dooi om de maat<,chappelijkc organi,a

tie<, en de overheden weer aan,]uiting 

te doen vtndcn op de belcvtng<,wcrcld 

van de memcn. ])at pleidooi i' terecht 

Som<, zullcn claarhi1 wcn<,en van burger<, 

gewoon bcter zip1 clan het helcid dat 

overheden en maahchappeliJke organi

'-,Zltic..., voc-rcn. 1\bar voor ccn a\ tc groot 

vertrouwen in de <,potHatle hercidhcicl 

van de burger on1 hct algcn1ccn hclang 

wcrkelijk goed te bchartigen vind ik 

geen redctl. Daarin ver<,chil ik mct Van 

dcr Lam van mening. llij geett tn zip1 

hock l)c onzichthare <,amenlcving' het 

voorhecld van buurtbewoner<, voor wie 

de veiligheicl van <,pelcnde klllclercn Ctl 

de lccfhaarheicl van de <,traat ecn alge

mcncr hclt~ng vcrtcgcn\voordigcn cbn 

het verkcer<,circulatieplan van dc plaat

<,e]ijke overheid, die de <,tad voor de ko

mende vier jaar wil voorherciden op de 

vcnvcrking van t\vintig proccnt lllClT 

auto\ ZiJn qandpunt i' dat het ver

mcencle particuliere helang van de bur

ger~ vt~ak rclcrccrt oon zakcn die onder 

ccn algcn1ccn hclang z1jn tc <..,charcn, 

terwijl de overheicl vaak een eenziJdtgc 

opvatting van hct algcn1ccn hclang 

hcelt. 

lk maak daarhtJ de bnttckening dat dte 

twintig proccnt mCCr auto\ waar de gc

meentc het over hedt, vennoedeliJk 

be<,tuurd zullctl worden door dezcllcle 

mcn<,en die opkomen voor vetligheicl 

op <,traat. Burger<, kut1nCt1 even <,\crk 

voor het hclang van het milieu ZtJn a], 

(I JV I 'lN 



voor hun eigen mobiliteit'>wcm. t\lccr 

in hct algemecn gc<,prokcn kunncn bur

ger<.., tcgcn..,trijdigc hclangcn hcharti

gcn zonclcr ztJn de zdwcging tU"i',CTl die 

helangcn te wtllcn deelncmcn. Dat 

geldt nict <liken hct puhlicke domein 

wJarvoor de overheid vcrilntwoordcli[k 

i'>, n1aar ook de domcinen van de milat

'chilppeliJke orgJnt'>atie'>. I )c potenticlc 

conllichtol tu"en lecrkracht en ouder'>, 

tu"cn at·h en patient, tu"en wclzijns

werker en client. tu,scn woninghouw

vcrcntging en IJ...,tigc huurdcr i"i in dczc 

getndividualisecrck tijd hoog len llink 

deel van de men,en zal zeit wei bepJ

lcn hoc het wil Ieven en hedt dJJrbil 

geen bood,chap JJn een gemeenschJp

peli[k overeengckomen belcid ol norm

hc,el DJt i'> de zijdc van de onzicht

hare samcnlcving dte VJn der Lans nict 

bchandelt. 

Remedie 
DJt betekcnt dar er een visie nodig i'> 

op nlJat,chJppeliJke organt<,aties en de 

door hen tc behartigen moraJI. cite hin

dend kan wcrken nJar hct cigen he,tuur 

en de ctgcn tncdcwcrkcr<..,, naZlr de bur

ger'> en die ook de overhcid een hand

vat gcctt hij de hcko...,tiging en rcgclgc

ving. /'o'n Vt'>ie op maJl'>chappcltjke 

orgJnisaties en hun relatic tot de over

betel i'> mi[m inziem heschikbJJr in de 

pmte'>lantse en katholieke traditic De 

hcgin'-.clcn van -,ocvcrcinitcit in cigcn 

kring en <..,uh-.tdiJritcit vcrv,rtjzcn naar 

relatiel autonomc maatschappeiiJke or

gont<..,tttic-., die token hchartigcn wclkc 

in het Jlgemeen hel<1ng ztJn. Zulke or

gani'>aties wortelcn in de hurgerij zeit 

ZIJ zip1 nict een verlcng'>luk van de 

ovcrhcid, maar ccn vcrlcng'-;tllk Vtlll 

gmepenngcn in de burgeri]. die Jldu' 

hun maJt'>chappeiiJke verJntwoorde

li[kheid gc<,talte gcven 

Socvcn:initcit in cigcn knng en ;.,ub...,i-

( I)\' I 'JS 

diariteit wijzen niet op de ecrste plaJt'> 

nJJr verzuiling. DJt miwer<,tand is he

laas zeer hJrdnckkig. ~ lct protestJntse 

hcgin-,cl van "iocvercinitcit in eigcn 

kring wijst crop dat cr in de samenlc

ving onderscheiden kringcn zip1 met 

iedcr een eigen norma tid. in de schep

pingsorde vcrankcrd, mJndJJl. In het 

gczin gaat hct on1 lictde, trouvv en zorg 

tu"en partners en tu<,<,en nuder' en kin

dcrcn. In de school gaat het on1 ccn pe

dagogl'>ch ideaal, ecn wcnsheeld van 

waJrtoe men de kll1dcrcn wil vormen 

en scholcn. In de gczondhcidszorg gJJt 

hct om her gcc<,telijk en lichamclijk 

welbevinden voor icdereen, ongeJcht 

ri[kdom ot atkomst. In het hedrijtslcvcn 

gaat het om ecn optimaal doelmJtige 

omgJng met de productiebctoren ar

hetd, kJpitaal. nJtuur en inlormatie met 

hct oog op maatschJppeli[k zinvolle 

producten. In de univcrsitcit gaat hct 

om nicuw~gicrig gchruik van hct VLT

stJnd gcricht op het zocken nJal· WJJr

heid. De vcrschilknde knngetl dicnen 

zeit dat normJtieve ideJJI ge<,talte te 

kunncn gcvcn. Hct ideJJI is socvercin, 

niet het he<;tuur van de in<;telling 

In hct ,uhsidiJnteitshegimcl ligt het 

niet ander' De waarden solidariteit en 

mensel11ke WJ<lrdighetd dicncn gestalte 

tc krl[gen in maJhchappcliJke verhan

dcn die zo dicht mogell[k liggen bij de 

metlscn die hct JJngaJt. De mcm 

wordt niet opgcvat als een lm individu. 

maar als ecn per'>~Hln die zich ontwik

kclt in reiJtics met andcrcn. De men'> is 

principiccl ccn gcn1ccn<.;chap-..wczcn 

llk maJt'>chJppelijk verband, waJrin 

mcnscn hun ontplooiing vinden. heeh 

daJrhij volgens de katholieke <,ociak 

cthiek ecn eigen aard en doe I. I )aJrom 

gJJt het ook. DJt is het hindende cle

ment nJar binnen, nJJr hestuur en 

werknemcr'>, en naar huiten noar de 

burger-... 
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Van vcrzuiling i., hlJ toera.,.,ing var1 

dczc hegin.,clcn du., in ccr<,te imtantie 

nog hckn1aal gccn "prakc. ()rganil.,ZltJc<., 

op lcvemlw.,chouwclijke grond.,iJg ko

men pa., in hceld a]., de cigen aard van 

hct werk daarom vraagt. lliJvoorhccld 

in ondcnvib en on1rocp, wJar hct gaat 

om cultuurovcrdracht. llij <,uh.,idiaritcit 

en <.,ocvcreinitcit in cigcn kring gaat hct 

cchtcr or de ecr<,le rlaah om het bc

vordcren van hct <,Jntenlcvcn en -.a

nlcnwcrkcn van de burger-, in gcmccn

<,chappen en vcrhanden die uitdrukking 

zijn van cen cigen lcidcnd hegin<,c] (in 

protc-.;ttlnl'-.c tcnncn l, ccn cigcn aard en 

doe I I in btholieke termen), ol in mo

dernc tcrn1cn: van ccn cigcn slt7nJdrti o_l 

cxtcllnllc, cen kwahtcit<,<,tandaard. Die 

<,tandaard moel worden aangelcgd aan 

elkc maat<,chappclijke organi<,atic or 

ccn bcpaald gebicd, ongcacht ot hct 

ccn organi<,atic or lcvembc.,chouwe

lijkc grond.,]ag "' ol nict. Dat i., wat 

.,ub.,idiaritcit en <,ocvcrcinitcit in cigen 

kiing hedoclcn. ,\let die hcnadrukking 

van ciger1 kwaliteit onder<,chcidt dezc 

vi.,ic zich van hct denken in tcrmcn van 

markt en bureaucratic, waarin aile <,cc

torcn hetzcllde worden bchandcld on

der irwlocd van geld, rc<,pectievelijk 

burcaucrati<,chc elliciency a]., allocatic

mechani-,mcn. 

]., met zo'n vi'>ic hct algemccn bclang 

gcdiend en bn zo de puhlieke moraal 

worden hcr<,teldc ,\ 1ocrcn middcrwcld-

organi-.atics zich nict vee! mccr ook al'i 

politick aLlivi'>t namcm hun gcbruikcr-,

grocrcn op<,lcllcn' In hcgimcl nict. De 

leer van de -.ocvcrcinitcit in cigcn kring 

en van de <,uh.,idiaritcil bcpcrkr JLri<,l de 

vcranlwoordclijkheid van reeler maat

<,chappclijk verhand tot ecn draaghare 

vcrantwoordcli)khcid AI., elk zijn cigcn 

kwaliteil<,<,landaard weel tc bcreikcn, 

draagt zij bij aan het algcmccn helang 

Dan komt ecn harnwnicuzc <,anwnlc-

ving lot <,land Slecht., waar andere <,a

mcnlcving.,.,ect'"·en mel hun kwaliteih

<..,lJndaardcn de c1gcn kwJlltCit drcigcn 

le ovcrwockercr1 - zoa]<, hijvoorheeld 

hct geval i-. wanneer de cultuur van hct 

hedrlJI'Icven ol van de bureaucratic op

rukt hinncn de \oevcrcrne kr·ingen' ol 

de 'corpora met ccn zc]l.,tandig Ieven'

ra<,t ccn hcrocp op de ovcrhcid om hc

.,cherming ol een actiel ortreden in het 

publiekc dehat lencinde de domir1ante 

libcralc cr1 po<,tmodcme cultuur een al

ternatid voor te houdcn 

Toepassing 
Hct toepa<,<,en van deze vr<,ie vergt hct 

voercn van cen morccl gc.,rr-ck hinnen 

clkc maat.,chappelijkc organi.,atrc dat 

uitmondt rn her van ondcrop ontwikkc

lcn van cigcn morelc code., l·lct morelc 

a<,pcct van de vcr.,chillcnde maahchap

pclijkc organi<,atrc<, omval cen po<,itieve 

hetrokkcnhcid op de cigen kwalitcil'>

.,tandaard. In de <,taat noemcn wrj dit 

vaderland.,lieldc ol hurgcrzin. In maat

<,charpclijke organi<,atrc., hetrdt hct in

zcl voor de gczamcnlijke zaak. Dit mo

r-clc a<,pecl, dar door aile bctrokkencn 

in de organi<,alie moct worden gedeeld, 

lcidr ook lot inclu.,ief denkcn dat 

lurKtieorn.,chnJvrngcn er1 algchakendc 

cornpctenlie., over.,chrijdt. Die tunctre

orn.,chriJvrngcn zijn op zichzell niet 

verwerpeliJk, ziJ ver.,chaflen de rnede

wcrker'> een algehakende vcrantwoor

delijkheid die nodig i'>, maar zij rnogen 

niel a]-, ahhi gaan functioneren. l'recie., 

daar I<-; hct \Vaar hct Jni-,gaat. l)c organi

<,atiernoraal rnocl mcn<,en hetrokken 

houclen op de rni.,.,ie van de organi<,atie 

Vv'ZlJr her cigcnlijk on1gaat 

l)ie eigcn kwaliteih<,larldaard hepaalt 

ook op welkc wijze cr rnel geld worcit 

omgcgaan Hct ccononli\chc J\pcct 

moct in dien<,t <,taan van de kwalitcih-

( I }\1 I 'JH 



qandaard [)c linancieel di1-cUeur van 

ce11 hcdriJI vocrt een ancler tinanueel 

hekid clan zip1 collega van ecn ziekcn

hui'. dan de miniqcr van linancicn ol 

de pcnningnlCC'-.tcr van ccn vcrcniging. 

I lun heicld wordt ingeklcurd door de 

c1gcn kwalitcJt'-.<..,tanda<Jrd. 

I )ie 'tandaard moct ook hepalcn op 

wclkc wijzc cr gcorgani-.ccrd en hc

'tuurd wor,lt. Than' i' dat nict hct ge

val Tcveel wor,lt gedacht dat JC clke 

nlaahchappelijke mgani,atie kunt he

-.turcn op htt"il'-, vJ.n algcn1cnc llltllliJgc

mcntkwalitciten. Dan krijg jc zulke 

JhcrratJC<., a\;., de tnanagcr die de gc

lneenteliJke "'cialc dicn't zict a[, een 

'lanta,ti,ch lopende uitkering,lahrick' 

die hct 'product hijqand' in cen markt 

Ievert. 01 waarin het weten,chappcl1jk 

onclcrwij'-. wordt gczicn a\" ccn lllZirkt 

waarin lor' hetalcnde qudenten de on

derling om geJd,tromen concurrerenclc 

hooglcraren alrekenen op de pnJ'/kwa

litutwerhoudlllg van het 'product on

derwiJ< 01 waarin de qaat wordt ge

zicn ak ccn BV l"edcrland, in plaah 

van al' ec11 puhlickrcchtclijkc lot,ge

mccn-.chZip van burger-., rond hct hcgin

'cl van de gerechtigheid. ()I waarin een 

door de regering henoemcl 

ccntraal he<;tuur onder lei-

waarin wordt gewerkt. Zulk manage

ment komt vaak niet vcrder dan uiter

ll)kheden: nieuwe gehouwen, nieuwe 

con1putcr"i, n1cuwc organi~atic"itructu

ren, een gocde heloning voor hcnzell 

en voor de hureaucraten die voor hen 

hclcid.,documenten op,tellen en altiJd 

(J(>k een nieuwe hui"tijl. Uaar pronkt 

men mee Waar morelc gcmeen,chap

pen worden gereduceerd tot hurcaucra

ti,che ol calculcrcnde verhandcn, gaat 

echtcr 1dentiteit verloren. Caat morelc 

betekeni<; vcrloren. lk <;tem op dit punt 

van harte 111 met de vorige rector van 

de RiJk.,univer,itcit Lciden, die hij de 

rectoraat,ovcrclracht zei· "Wat baat het 

de univcr<;iteit om de helc wereld onder 

contract tt: hchhen, maar <;chade tc Iii

den aan haar zielc" 

De 

like 'ector van de maat<;chappij heelt 

zip1 eigen hc,tuurlijke en organi<;atori

<;che prok"ionaliteit. Die prole.,,iona

liteit bn nict lmgezicn worden van de 

kwahteit<;qandaardcn waar hct 111 de 

hetrokken maahchappelijke 'ector om 

moet gaan. Zulke eigeiN>ortige prolc'

'ionahteit moet worden ontwikkeld 

tencindc ook de aan<;[uiting tu"en de 

maat<;chappclijke organi-

<;atic<; en de onzichthaar 

ding van algcclankte poli

tiu gJat hcpalcn \VJ.nnccr organisatiemoraal 
gcwordcn burgeri j weer 

mogelijk te maken. De in

richttng van de organi<..,J

tle, de prok"ionaliteit 

van hc-..ruur en nlcdcwcr

ker' en de relatie' met 

burger-, zijn ccn zdgclcidc 

van deze kwaliteit<;<;tan

daard. Dat bn heel goed 

bctckenen dat in de orga-

de KR<) en de NCRV hun 

,dcntitcit<;hepalcnck pro

grJ!l1lllJ'-, n1ogcn Llltzcn

dcn 

Celukkig hezittcn WiJ nog 

voldoencle gcdeeld he,el 

van de identitcit van de 

qaat, van de 'ocialc diemt 

en vJn de univer,iteit om 

moet mensen 

betrokken houden 

op de missie van de 

organisatie waar het 

eigenlijk omgaat. 

hij zulk taalgebruik in de lach tc ,chic-

n"atie<;tructuur het Lllt

voerenclc werk weer op de eer,te plaat' 

wordt gezct. Zo i' er een hedriJI clat 111 ten. Tcge[i)k hepalcn die taal en de 

dcnkwercld die daarachter ,chuil gaan, 

111 helangr11ke mate de werkclijkheid 

l I)\' I '" 

hct jaarvcr-,\ag de organi~aticpiran1idc 
op zijn kop aldrukt. 'De top draagt de 



ha<;i<;' wilde de dircctic daarmce terccht 

uitdrukkcn. Ecn voorhecld voor maat

<;chappclijkc organi<;atic'>' In al<; dat 

hetckcnt dat daarmce nict aan de hcko-

-,tigingl.!voorwaardcn van de ovcrhcidc.;

hurcaucratic wordt voldaan, dan i'> er 

redcn voor ecn indringcnd gc'>prek met 

de politick en de overheid. En zo nodig 

voor hct dreigen met hurgcrlijke onge

hoorzaamhcid. 

J)ie kwalitcit<;<;tandaard i'> ook hct crite

rium waarop de onzichtharc burger<; 

hestuurdcr<; en prolc<;<;iona!<; van maat

'>chappelijke organi<;atics moetcn kun

nen aan<,prckcn. Ecn kwalitcit<;<,tan

daard brengt ccn dcmocrati<,erend 

clement hinncn omdat iedcr daarmcc 

ccn maatstaf hcdt om het hcleid tc 

kunnen hcoordclcn. En ccn maat<;taf 

wat1raan iedcr on1gckccrd gehoudcn 

kan worden. Zulkc normaticve <;tan

daarden <;chcppcn a is het ware gcmcc:n

schap'>relatic<; tu<;<;en mc:n'>cn omdat zij 

ccn morclc hand hehbcn die hen hindt. 

Hct vcreniging-,modcl i'> hijzonder ge

schikt als juridische ruggengraat voor 

zulkc organisatic'>. Voor gcprivatiseerde 

nut<;bcdrijven kan de coiiperaticvc 

rcchtworm daartoe heter dienen dan de 

naamloze vcnnoot<;chap l\1aar zo'n in-

ternc ruggcngraat i~ n1ct gcnocg mccr 

om de aansluiting met de onzichtbarc 

<;amcnleving tc hcrstellcn. Die interne 

Laat er maar op 

kwaliteit 

gerivaliseerd 

worden, dat is beter 

dan concurrentie 

om geld. 

ruggcngraat hchoclt aanvul

ling met extern hcleid. Nct 

zo al<, Shell ecn 'illllfiJidlldiJcr' 

hccft aange<;teld, zouden ook 

maahchappclijke organi'>a

tic'> en politiekc partijen 

mcn<;cn mocten aan<;tcllcn 

die tot taak krimen om de rc

latic<; met de onzichtharc '>a

menleving acrid tc herstcllen 

door de mcn-,en op tc zoe

ken op de plaatscn waar zij wei tc vin-

den zijn. l'olitieke parti)ell zouden 

aldu-, weer aan-,luiting nwctcn zockcn 

n1ct de acticgrocpcn en de <.,ocialc hc
\Vcgingcn, waJrin de burger.., n1a~'-;aal 

politick actid zijn, maM de dlectievc 

hesli'>'ing'>macht ontheren, d1c poli

tlckc partijen wei hchhen. De RIACC-, 

zoudcn ztch aldus de zorg voor de op 

<;traat zwervcndc psychtatri-,chc paticn

tcn 111Ct lTil tc gcringc OJlll<.llllC-indica

tie moetcn aantrekkcn. De wijkagcnt, 

de huismee<;ter en de maat<,chappcliJk 

wcrkcr die mcn<,en met huurachterstan

den thui<, hegeleidt ZtJn ook zulkc 

broodnodigc lunctionari<,<,cn. 

Ook ccn commcruccl vcrlcngstuk van 

de tHln-protitdicn<,tcn die maahchappe

lijkc organi<;atics traditioncel vcrlcnen, 

kan zo'n hcrnicuwdc aansluittng hc

wcrkstelligcn hij de: gc'individuai!Scerdc 

burger 8iJvoorheeld de Nedcrland'c 

Katlwliekc Sportraad past dat model 

met succcs toe. Hij boon aldu'> nicuwc 

doclgroepcn aa11 onder Jongeren en 

dringt met de inkom<;tcn zqn <,uhsidic

alhankclijkheid terug naar hantcerharc 

proportic<;. 

Oucrhcid e11 middenucld: de kfl1hore 

SillliCI11ClJt111} 

Ook voor de ovcrheid hicdt ccn op 

<;uhsidiaritcit en <,oevcrciniteit in cigen 

kring geha-,ccrd mi\at<;chappijmodel 

weer houvil'>t. In plaats Viln ovcrill het 

marktmechani<;me en een hedrijfsma

tige utltuur te Iaten oprukken client zij 

juridisch en linancicel de maatschappc

lijke vcrhanden zeit in de gclegenheid 

te stellcn hun kwaliteit<;<;tandaJrdcn na 

tc strevcn. ZiJ client de verantwoorde

lijkheid daarvoor juridisch te waarhor

gcn en niet op de stocl van het hestuur 

tc gaan zittcn als dat dingcn duct die 

ziJ noodzakclijk acht, maar die de ovcr

heid 111ct zinnen. En ziJ dient hckmti

gingssytcmen op basi-, van hurgcrlijkc 

-,olidariteit te scheppen en te handha-
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ven, in aanvulling op de eigen midde

kn van maatschappelijke organisaties, 

die het hereiken van dezc kwaliteih

standaarden mogelijk maken. 

Natuurlijk moet de overheid daarhij 

ook kwaliteitseisen stellen, maar deze 

dicnen het minimum aan gelijkheid en 

rechtszekerheid te hehelzen dat de 'iO

ciak recht'i'ilaat moct hehartigen. Niet 

de uiteindelijke kwaliteit die al, re'iul

taat van het werk van maat'ichappelijkc 

organi'iatie' hereikt wordt. De hcpaling 

Jaarvan dicnt viZl de vcrcniging~den1o

uatte ol de cuiiperaticve gehruikcrs

raad de verantwoordelijkheid van die 

organisatie'i en de daarbij hetrokken 

burgers zeit te zijn Aldus kan de ontei

gcndc '-;Zltl1cnlcving weer \vorden tcrug

gegevcn aan de mensen zeit en kan de 

klool tu'i'ien de zichtbare en de on

zichtbare samenlcving worden gedicht. 

Als daardoor verschillcn ontstaan zip1 

die gocd voor de maat<;chappelijkc dy

namiek. Laat er maar op kwalitcit geri

vali'iecrd worden. dat i'i heter dan cot1-

currentie om geld. 

Kentering 
Lr begint ook al een kentering te ko

men. Woningbouwverenigingen stellen 

<;pccialc consulcnten aan om armlastigc 

huurders met de door Van der l.ans be

plcttc bemoeizurg te begelciden naar 

een betere situatie. De politieke par

tiJen beginnen te besellcn dat zij zich 

weer met de actiegruepen in verbinding 

moeten gaan 'itcllen. Het morelc be

rocp van de Leeuwardcnse politiecnm-

111l'i'iaris op de bevolking, haar organisa

tie' en op commercicle partijen hinnen 

de <,lad hedt succes gehad. Lr is nu een 

bckidsplan waarin de vcr,chillcndc 

maahchappclijke organi'>alie'> en de 

ovcrheid gezamenlijk acties onderne

men die weer aan het stedelijkc ge

meenschapshc'id appellercn. Zo ver-
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lcent de gemccnte bijvoorbeeld aileen 

nog 111aar vcrgunning aan horecagcle

genheden waarvan de porticr ecn cur

-;us cunflictbehcer<,ing en de-c<,calatie 

hedt gevolgd. De grotc hedrijven, 

Shell voorop, hezinnen zich a! of niet 

door kopersstakingen gedwongen op 

hun morcle rol in de 'iamcnleving. 

Allemaal tekcnen van een ontwikkeling 

waarin men de cigen kwaliteitsstan

daard weer met morelc inzet gaat toe

passcn, metals gevolg dat men over de 

grenzen van de eigen competentieslccr 

heenkijkt naar een samenlcving waarin 

men iet<; te bicdcn wil hebben. Zu kun

nen de zichthare en de onzichtbare <,a

menleving weer op clkaar worden aan

geslotcn. 
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