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V
cltrouwcn In betrckkcll)k 

k01 tc tl)d hcdt d1t hcg11p 

cen cent! ale plaats gekrc

gen 111 het maahchappci!Jke 

en <,ouaal economi'>che dehat. Het gaat 

bij vertrouwen om de verwachting dat 

men<,en z1ch fal'>ocnlijk en cerlijk zul

lcn gedragcn en dat maatschappei!Jkc 

en cconomi<>che actoren wcten wat ziJ 

a<1n elkaar hchhcn. I )it komt dan tot 

uitdntkking in 11ormen, regcl<>, morclc 

gcwoontcn en andere vcrplichtingcn 

Landen waann vertrouwcn ce11 hctckc:

niwolle rol '>JWclt. /Ji,;h trust societies, zou

dcn hct in economi'>ch opzicht heter 

doen dan Ianden waarhij clat niet het 

gcval i'>, de lou' tmst \Ociciics. t\bar dat is 

nict het cnige Vcrtrouwcn i'> ook vcr

hondcn met bclangr!Jkc morc:lc aspec

tcn. [)oor wclkc 111orclc ovcrwcgingcn 

kan vcrtrouwcn worden gcvocd~ 

Wercldwijd komt het ckhat over rich

tinggc:vcndc waardcn op Hct Duihc 

opintchlad 'Focus· hcvattc onlang'> cen 

omslagartikcl 'Sclmslicht "'"}, \\'crtcu' 

llurgcrs en politici zoudcn op zock zi1n 

naar dcugdcn, gcnlccn..,chap<..,zin en 

waardcn o]..., mcdicl)n tcgcn cgo·{..,mc, 

gchrck aan oricntatic en cnminalitcit 1 

!-let dc:hat rondom vertrouwen gccft 

nicuwc impulscn aan hct dcnkcn over 

cconon11c en <..,J.nlcnkving. Ecn hicnncc 

nauw verhonden onderwcrp. dat inmld

dc/<, hrcde aandacht trckt. hct1-cft de 

'>li<-Ce'>'en van hct Nederland<;c 'polder

model' In e1gcn land IS dit model van 

sociaal-cconomhchc rn-dening de laat

stc pren <;terk hc:kritiscc:rcl vanwege de 

vermecnde onvoldocnck economi<,che 

dvnam1ek, 'stroperigheid' en tc wein1g 

marktwcrking. ,\bar inmicldel<> trckt hct 

poldermodel intcrnationalc aandacht 

van\vcgc de gun<.;tlgc econonli..:;chc 

pre<;tatic'> 111 de jaren negentig. _laren-

1Dngc loonmatiging van -;ocia!c partner~ 

en een ovcrhcidshc:lcid dat daarhiJ aan

<;/oot hchhcn een bclangrijke ha'>i<> gc

lcgd voor de Vltalitelt van de hu1dige 

CCOilOmle 

Voor de chri'>ten democratic h1cdcn de 

factor 'vertrouwcn·. het poldnmodcl. 

de ordcningspol1tiek van de paarsc u>

ahtie en de met vcrtrouwen verhondc:n 

morelc a<>pectcn kanscn voor cen hn

kc:nhare prohlcring Over dcze llnder

wcrpen gaat dcze peri<,coop, d1e wordt 

he,!otcn met indicatics voor ee11 <;o

ciaal-c-conomi'>chc helcidwi-,ie voo1- de 

komendc: kabinchpenode 

Achtergronden en 'morele 
voeding' van vertrouwen 
De liheralc ,logan 'meer markt. mindcr 

ovnheid' hecft hct 111 de jaren tachng 

en 111 de cn<;te helft van de Jal-cn ne

gcntig gocd gcduun. Hct leek '->teed..., 

mccr a!,ot cr voo1· de lihcrJic ordc

n•ngsv~<,ic nau\\<clqk<> ccn alternatief 

voorh<Jndcn w<J<..,. C~oundc\vcg grocidc 

de aandrang tot mccr n1arktwcrking en 

concurrc11t1e niet aileen in de econo

mic maar ook in andere maahchJppe

lijke sectorcn Het neol1hcralc denkcn 

wcrd en worclt gckenmcrkt dooJ- ccn 

<,tcrk accent op de lcgit1mitcit van hct 

na<..,trcvcn van cJgcnhc!ang, ucccntu-

(I lV '''~ 



er·ing v<Jn individuelc keuzevriJheid en 

zellredzaamheid en het hameren op het 

wcgncn1cn vun ngtditcitcn die de wcr

king v<Jn de m<Jrkt hinderen D<lt den

ken leek langzamcrhand ona<Jnta'>lbaar

te worden. In ieder geval onder econo-

ll1CI1. 

·"laJr rn hetrckkeliJk korte t11d i'> de 

aandacht van 'men markt' vcr<;chovcn 

na~n 'vcrtrouwcn' Nicuwc anzdy:-,c-, 

wcrpcn ccn andcr Iicht op "'ciaal-eco

rlomi'>chc prcqJtiC'> van Ianden. Dric 

hockcn hchben in het hijzondcr aan de 

hclang'-.tclling voor vcrtrouwcn bijgc

dragcn I rJnci<, I ukuyama hc<;prcckt in 

T1mt' de econorn"chc voordclcn van 

'-.ZllllCillcvingcn \VZlJrin vcrtrouwcn ccn 

ml van hctckeni'> '>pcclt cr1 waJrirl vcr

tmuwcrl i'> gdn'>litutionali,ecrd Von 

hem i'> de qclling alkom,tig dill l'uJI' 

lru,( '"''rl"" heter JHe'>lCITn van loll' ln~SI 
~ouciJC\.=' In l11 \OLIL;/(, ,/c con/Id!lcc' nlaJkt 

Ala111 l'eyr-clitte een vergelrJklllg tll'>'>en 

Noordwe'>l- er1 Lurd-luropa. In Ncdcr

I<Jnd en Fngcland groe1dc vanal de 

zcvcnticndc ccuw ccn cultuur van on

dcrling vertmuwen en ruimte voor indi

viduele ontplooiing. In Romaan'>e ian

den al, hankrr1k en ltJirc golden cchtcr 

'->trokkcrc en n1ccr hil;rarchi.,chc gczag<..,

vnhoudingcrl In laahthedoeldc Ianden 

hliJit de IJLtor vcrtrouwen voornJmc

IIJk hcpcrkt tot lam!lic, <;choolgcnoten 

en hekcndcn, tnwiJI vcrtrouwcrl 1n 

1\oordwc'>l-l:uropJ ecn vccl hrcdcre 

m<Jahchoppei1Jkc hctckcni'> krceg Naar 

de 111cning vJn Pcyrclittc i..., vcrtrouwcn 

naJ'>l arherd en bpitJJI, de derek ver

kiZJrendc factor voor cconomi'>chc 

groci I let dcrclc hock " dat var1 

l'utnJm '1\ldkiru; ,ici/IOlldl)' rPork' Dit 

hock. dat cc11 analy'>e hcvat van de '>0· 

ciJ<ll-ecc>nom"chc vcr,chillcn tu"e11 

Noord- en Zuid-ltalic laat zicn dat za

ken a!, hurgcr,chap'>moraal tolerantic 

en oog voor hct I<Jnd,helang de eco-

liJV '"~ 

nomJ'>che ontwikkeling len goedc 

komcn. 1 

Vertrouwcn vcr'>chatt du'> hct <;ociJal

cconomi'>ch clchat ecr1 nicuwe d!lllen

'>ic Traclilionelc inval,hoekcn- markt

coiirdinJtie versus planning, cvenwicht 

tu<;<;en vraag en aanhod, mccr vri)ill'id 

voor· de <J<Jnhoclkanl van de economic

makcn plaal'> voor nieuwe inzichlcn 

Na de Keyne'>iaatl<;e henadcring, met 

een <;tcrk accent op ovcrheicl'>inlcrvcn

tic vZin de jatTn zc<.;tig en zcvcntig en 

de aanhoclcconoml'>chc rrchting 

waarin de werking van n1arkten op de 

voorgrond werd geploaht - van de ja

ren tJchtig en hegin negentig konlt 

momclltccl de imtrtutionclc hcnadering 

op. Dczc laat<;tc hcn<Jdcring hiccll mccr 

ruimte voor de \VJardcn-conlponent en 

voor rntcrdi<;ciplinairc hcnadcringcn. Fr 

j-, ook mccr oog voor ontwikkclingcn 

en prou __ ·-,-,en in de -,amen!eving . .:; 

Opvallcnd i'> dar vaJk de nciging hc

-,taat de morelc con1ponent vJn ver

trouwcn in het rnicldcn tc Iaten. 

Vo!gcn-, !·ukuyan1a kJn vcrtrouwcn gc

ho'>ecrd zijn op diepgcwoncldc waar

clcn a!, Cod en gcrcchtig-

hcJd, maar ook op '>ecullcrT 

opvattrngen over hcrocp'>

uhick en gcdrag<;codc-, 

\X'aar hrkuyamJ ck morclc 

voeding cnig-,zln-, 111 het 

midden laat. wii'>l '"lichcl 

Albert in zijn hckcndc hock 

'Kapilali'>me contra kaprt

li<;me' daarclltcgcn JLII'>t op de 

In betrekkelijk korte 

tijd is de aandacht 

van 'meer markt' 

verschoven naar 

'vertrouwen'. 

noodzaak van hckcndhcid mel die voe-

cling Hct oprukkcn VJil hct puur 

nlarkt-georil;ntccrde en op \Vlll'-,1 gc

richtc neo-Amcrrkaamc model 1n 

luropa, wi)t hiJ onder mccr aan hct 

goeddcel' onbckencl z1jn van de rol die 

de <;oci<Jic leer van de kcrkcn heclt gc-
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speeld bij de opbouw van de sociale 

markteconomie'h De ideeen, waarop 

het Rijnlandse model ziJn gchasecrd, 

zijn goeddeels onbekend of omstreden. 

Het poldermodel en 'paars' 
Vertrouwen is geen ahstractie en !outer 

theorie. Dat komt tot uitdrukking in de 

recente aandacht voor de successen van 

het Nederlandse poldermodel Welk 

beeld van de Nederlandse economie 

werd immers de laatste jaren opgeroe

penJ Er werd tundamentele kritiek geuit 

op de stroperigheid van de overlegcco

nomie, de 'oudc' instituten zoals de so

ualc partners, de Sociaal-Fconomi'>chc 

Raad en de Stichting van de Arbeid, de 

algemcen verbindend vcrklaring van 

CACYs. Adviesorganen werden gesa

necrd. Ook in nict direct-economischc 

steren zoals onderwijs, gezondheid<;

zorg en volkshuisvesting zouden de 

wetten van vraag en aanbod moeten 

worden toegepast. 

Visies waarin aandacht werd gevraagd 

voor de betekcnis van samenwcrking en 

instituties werdcn a! snel afgedaan als 

'tussen Rijnland en Ratelhand zwalkend 

denken' De vorming van de paarse re

geringscoalitie leek tegemoet te komen 

aan de kritiek op de bestaande sociaal

economische ordening. Het paarse 

regeerakkoord kende een helangriJke 

betekenis toe aan 'verstcrking van 

marktwerking en concurrentie' [r werd 

een wetgevingsproject opgezeL '1\ larkt

wcrking, dcregulcring en wetgeving~

kwalitcit' Ook de socialc zekcrheid 

were! in her per-;pectief geplaal'it van 

mecr marktwerking. Weliswaar be

houdt de overheid voorshands een ka

der<,tellende rol, maar de uitvoering 

wordt in toenemende mate ee11 zaak 

van individuen. De meest aansprekende 

voorbeelden vormen de alschaHing- dr 

Jltn' of dr ]<~clo -van de Ziektewet en de 

Algemene Weduwcn- en Wezcnwet. 

l'aar<, is bcgonnen met cen hoog ge

halte staat-markt-denkcn. 

lnmiddels wordt de socp minder heet 

gegeten dan ze destijds werd opge

diend. In de laatste Troonrede, waarin 

de plannen voor het jaar I 'JCJ7 werden 

ontvouwd, werdcn positieve opmerkin

gcn gemaakt over de socialc partners en 

de betekcnis die zij hebben gehad voor 

de sociaal-economische ontwikkeling. 

Waar komen dezc woorden van waar

dering vandaanJ Llit cigen, paarse over

tuigingc Toen op I I maart I CJ'-!7 het 

eerstc exemplaar van het bock 'Ver

trouwen in de economic: het dehat' aan 

de huidigc voorzitter van de SER (en 

oud-PvdA-kamerlid) K.C de Vries 

werd overhandigd, ging deze in zijn re

actie in op de plotselinge omslag tn de 

waardering voor het poldermodel 

Deze moet vooral worden toegeschre

ven aan de positieve beoordelingcn 

vanuit het buitenland. 7 Waarderende 

bcschouwingcn van orguni'-;atic'-; zoal~ 

de Organisatie van Economtsche Sa

menwerking en Ontwikkeling alsmede 

artikelcn in vooraanstaande intematio

nalc tijdschriften hebhen ertoe gelcid 

dat het niet Ianger nol done was positieve 

opmerkingen te maken over hct Neder

landse model Analy<,es waarin em pi

risch materiaal werd aangedragen hch

hen de doorslag gegeven voor een 

vcrandering van hct klimaat.·' I let is 

ovcngcns ccn n1isvatting tc mencn dat 

niet eerder positievc signalcn hebben 

geklonken-" len van de aansprekende 

voorheelden was de uratic 'Breekt 

Nederland ZtJn dijkcn door'' i I 'J'J51 van 

de L!trechtse hooglcraar urganisatie en 

heleid F van Waardcn.'" lnmiddci-, ver

schijnen ook andere puhlicatics die 

knagen aan de jutsthetd van diverse ne

oklassieke, sterk mat·ktgerichte vooron-

l I >V '''' 



dcr<,tellingen In hct hijzonder kan dan 

worden genocrnd het hoek 'Corporalislll 

or competition'' van Hartog en Teulings.'' 

De Vrie<; zci cchtcr rneer. H ij vond het 

opmerkelijk dat politieke partijen in 

Nederland rnocite hcbbcn het gedach

tegoed van vertrouwen, zoals aangcdra

gen door l'ukuyarna en Peyrefitte, over 

te ncrnen. Het huidige overheidsbeleid 

is etatistisch. Er i-, weinig affiniteit met 

hesluitvorrning in en door de samenle

ving zeit. De creativiteit en kracht zit

ten echter, aldus De Vries. in de samen

lcving zelf. 12 Kortom, meent de paarse 

coalitie haar waarderende 

over de overlcgeconomie, maar in het 

heleid blijft vooralsnog het staat-markt 

denkcn overheersen. Als het om ver

trouwen gaat, !open woorden en daden 

van paars uiteen. Er is sprake van poli

tieke schizofrenie. CDA-senator 

Rongcn rnerkte tijden-, de behandeling 

van de begroting Socialc Zaken en 

Werkgelcgenheid 1997 in de Eerste 

Karner op 4 maart 1 997 het volgendc 

op "Als wij het kabinetsbelcid toetsen 

aan datgene wat het kabinet zeit als 

voordelen van de overlegcconomie 

aangcdt, dan doen wij dat aan de hand 

van cen aantal belangrijke wetten die 

ook in dit huis uitvoerig 

woorden in de richting 

van de sociale partner<, 

cchP Kornt de waardering 

niet veelcer voort uit ern-

Net zoals bij 
aan de orde zijn gcweest: 

de ANW, de WULHZ. de 

l'lMBA en de NOSV verantwoordelijkheid 

pirische analyses dan uit 

cngagcn1cnt rnct in'-;titu

tionecl denken dat meer 

omvat dan staat-rnarkt en 

dan staatsburgers-cunsu

mcntcn: 

behoort het bij 
1997. Dat warcn overi

gens wetten die de steun 

van rnijn fractie in dit huis 

niet hebben kunnen ver

werven. Het lijkt er bit 

deze wetten op alsof het 

vertrouwen ook te 

gaan om de morele 

voeding. 

Het Nederlandse poldermodel, met 

zijn ovcrleg, streven naar consensus, 

CAO's met goede doelcn en loonmati

ging, hlijkt - zonder ovengen-, af te 

doen aan de zwakke kanten van het 

model (met name de te !age participa

tiegraad)" - ernpirisch economisch 

gocd te werken. Daarmee worden 

rukuyama's woorden ondcrstrecpl: 

"Cemeemchappelijkheid gaat niet ten 

koste van dficicntie; wie up gemecn

schappclljkheid !etten. worden mis

schien wei het efficicntst van 

allernaal "'" Maar is hct nu zo dat de 

paarse coalitic het denken 111 termen 

van vertrouwen werkclijk incorporeert 

111 haar hclcidc I let moet ernstig wor

den hetwijfcld 1 ' Weliswaar uit PvdA

mlllister !\ lclkert waardcrencle woorden 

kabinet in toenernende 

male afstand neemt van het polderland

model. Dat gebeurt op twce manieren, 

tc wetcn: minder ruimte voor maat

schappelijke verbanden en mecr ruimte 

voor het private dornein van het indi

vidu." 

Lr is volgem Rongen sprake van een 

"paarse spagaat" waarin de coalitie dan 

weer neigt naar uitbreiding van hct pu

blieke, dan weer naar het private do

mein. De Algemene Nahestaandenwet 

schiet door naar de individuele verant

woordelijkheid De Wet llithreiding 

Loondoorbetaling llij Ziekte (WLILHZ) 

en de Wet l'remiediffcrentiatic en 

Marktwerking llij Arbeidsongeschikt

heidsverzekeringen (J'FMBA) schieten 

door naar hct ccnzi_jdig lcggcn van vcr

antwoordelijkheid bij de werkgever 

Vervolgens acht de coalitie weer repa-
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raticwctgeving nodig in de vorn1 van de 

Wet op de medi,che keuringen Het i>, 

nog steed, aldus Rongcn, opvallcnd dat 

het kabinct zowcl bij WLILBZ als 

I'F/\1\lA de socialc partners en andere 

maatschappclijkc verhandcn "in hogc 

mate hcclt gctrot>ecrd" Verge\ijkbarc 

kritiek is moge\ijk op de paMse orde

ning~vi~ic hij rcgcllngcn zoal~ de 

Arheidsvoorzieningenwct llJlJ6 cr1 de 

Nieuwe Organisaticwct Socialc Ver

zekcringcn 1997. Het kJbinctshelcicl 

hinkt op twee gedachten, "De enc ge

dachtc is, zich bekommcren om en he

kennen tot het l'olclcriJndmode\ en de 

voordelcn van de ovcrlcgeconomrc 

aanvaarden IT'>peLtievelijk beplciten 

Lk andere gcdachte is echter het tc

rugdringen van de zellregulcrende rol 

van -,ociolc partner-, en ccn willckcungc 

verdelrng van het puhliek en pr·ivaat 

clomein, waardoor het puhliek domeir1 

de er1e keer l<' weinig en de andere kecr 

te vee\ pretendecrt." 

t\ len kan de heschouwingen over paar·s 

en het poldcrmodcl aldus samenvattcn 

dat paars onvoldoende i> toegesneden 

om op ecn crcatieve mar1ier met het 

poldernwclel om te gaan, omdat n te 

wernig allinitcit t'> met de hetekenis van 

gcmcenschapsdenken. Woorden en da

dcn met hctrckking tot hct poldermo

del \open uiteen. Toch is dat maar een 

dec\ van het vcrhaal. Nict mindcr he

IJngrilk is de morele component. Ook 

op dat vlak lcgt paars weinig aHiniteit 

aan de dag 

Vertrouwen en waarden 
1'-.:cderland hevindt zrch in de aanloop 

naar de Tweede Kamerverkrezingerl van 

I'J'Jil l'rotilcrrng>clrang en rrritatie> ne

mcn, voorztl tussen de paarse parti1en 

toe In de per'> wordt hct hecld opge

roepen dat hct het komend jaar zal 

gaon 0111 hct titancngcvccht tu;.,-,cn Kok 

en llolkestein i als het kahinet a\ nrct 

eerder va\tl. Toch 011tneemt de aan

dacht voor de stri1d tu"en de hoolcl

pcr-,oncn en de vrt~Jg \Vic Ieiding zal 

gcvcn aan 'paar-. 11' 11 ' hct z1cht op atin

zien\qk lundamentclcr vragen waar de 

Ncdcrland-,c <..,Jil1cnlcving voor -,toat. 

De cer1lrale vr·aag is, welk type samen

leving willcn we met het oog op de 

ccncnt\vintig-,tc ccuw en hoc kan \Vor

den gewerkt aan cer1 pcT>pectrel waarin 

de <..,Jnlcnlcving hijccn wordt gchou

den~1-

Lr tckent zich in de hurdige >amenlc

ving een rrchtinger1str·i1d aldie de hcte-



kenis van het Kok-Bolkcstein duel rela

tivcert. Steeds duidelijkcr tekenen zich 

de contourcn al van een striJd tussen 

richtinggevende waarden. De ene rich

ring kic<;t voor individuele zcllredzaarn

hcid en keuzevriJheid, vrijhcid op de 

rnarkt, legitimitcit van het na.,treven 

vJn cigcn hclang, wegncn1cn van aile~ 

wat naar 1rigiditcitcn' zwcen1t, vcrstcr

king van marktwerking en concurren

tle, hcperking van moraliteit tot het ln

dividuclc gcwctcn. De andere richting 

kicst princip1eel voor bctrokkcnheid op 

clkaar, gcmeen'ichappelijkheid, overleg, 

per'ioonliJke verantwoordelijkheid en 

socialc <;amcnhang, puhlieke erkenning 

van de hctckeni'i van moraliteit voor 

het 'iamenlcven, ordcning. Waar de cer

..,tc henadcring cigcn hclang en indivi

duclc vriJheid voorop stelt, kicst de 

laat'itc hcnadcring voor cen communi

taristi'ich pcr'ipcctid waarbiJ de hctc

kcni-. van waardcn en gcnlecn...,chappcn 

op de voorgrond wordt gcplaatst. Dit 

ondcr-,chcid kan in divcr'ic analyses 

worden aangctroHcn, ot hct nu gJat on1 

nco-Amcrikaan<, vcr'iU'i RijnlJnd-, 

ii\lhcrtJ of om ./1111 ,/o 11 Pmlls /)II Wo 

iShcllJ. In de politiekc, maal'ichappc

liJke en cconoml'iche prakti)k gaat hct 

vanzcllsprckcnd nict om ccn zwart-wit

tcgcmtclllng, maar de positic'i zijn wei 

van helang voor hclcid, hc'ituur en or

dcntng. 

In Nederland ZIJ!l we inmiddcls gc

wcnd aan allcrlci hc-,chouwingcn over 

'iCculan'iatic, ontkcrkcliJking, hct vcr

dw1Jncn van 111CI1igc chrhteliJk·">Lialc 

organi...,atic, de- voor~hand...,- n1indcr 

gumtigc /'oils voor hct CDA. Wic cch

tcr vcrdcr kiJkt, ontwaart impircrcndc 

onCntatic..., op -.zuncnlcving, ovcrhcid 

en rna1·kt va11U1t christclijk-socialc 

hock l11 Rotterdam were! op 14 maart 

I 'l'J/ ccn Sociaal C:hristelijk Congres 

gehouden, waarbij driehonderd deelne

mers stilstonden hij het therna 'Liit

sluiting uitgcsloten' Kort daarop vond 

in llrusscl de eerste Socialc Week 

plaats, waar de heteken1s van christe

lijk-sociaal denken voor de tockornst 

van Europa centraal stond. Oud-pre

micr Lubbers hield er cen overtuigend 

hctoog llinnen de drie Nederlandsc 

bijzondere universiteiten Katholicke 

Llniversiteit NiJillegen, Katholiekc 

Llniversiteit Brabant en de Vrijc Llni

versitcit wordt gewerkt aan een initia

tiel 'l;conomie en christelijkc vi<,ie', 

waarvan helangriJke invloeden zouden 

kunncn uitgaan op onderwiJs en onder

zock. ])cze initiaticvcn markcrcn de 

kenncliJk gcvnclde noodzaak de hui

dige koers en structuur van de sociaal

ccnnornische ontwikkeling vanuit nor

maticvc, waardcngehonden 111valshoek 

kritisch tc hczicn. 

lnmiddcls zijn crook diverse kcrkclijkc 

ge,chrilten uitgehracht die een krach

tige impuls levcren aan hct waardcnde

hat en daarmee tevcns aan de morelc 

voeding van vertrouwen. Nadat in I 'JH6 

de 'P<~slond Lrilrr 011 ( ·dt/Jo/ll Sociill Te!lchi111} 

1111d 1/Jr US Ecollollly' van de Arncri

kaansc hi'>'chnppcn was verschenen -

een '>tuk dat tot vclc re<Jcties heclt gc

lcid1·~- zijn momcnteel nieuwc bijdra

gcn gcpuhlicecrd In oktobcr 1996 

hracht de C/!110/i, lli5/Jofls' Con[mmc of 

E1u)Ln1<l " \\l<iles het document 'The 
( 0111111011 Coed 1111d i/Je ( <ii/Jo/ic ChurcHs 

Soci<1l Te<ichin1;' uit Hct stuk gaat in

dringcnd in op de bctekcnis van mensc

liikc waardighcid Cll cOIIIIIIOil 1}oo,! voor 

tal van maatschappcliJkc vraagstukkcn 

In Duit,]and hrachtcn de Kolholisd" 

Bl~eho[shm[errnz en de /~111 3cr fPillll}dislhr 

Ki1·dl(' gczamenliJk ccn document uiL 

'Fiir e111e Z11k1111[1 111 So/1di1n.liil 111d Crrecf,_ 

lujkrii' Hicrin wordt gcwaarschuwd re

gen cen pure marktcconomie: ",\Iii einn 
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Herausliiswuj du Milrklu,irlschajl a us ilmr _i)e

sellschcJjtliclmt EiHhellwuJ wiirden die demokra

lisd" EHlwicklw11), dte sozialc Stabilildl, dcr 

inn ere Friede tmd dm im C: nmdqcsetz vmmkertc 

Ziel der sozicllm C:erechligkeil gejdlmlet ll'Cr

dnt" In Oostcnrijk verscheen evenecns 

ccn vergclijkbaar kcrkelijk gcschrift 

over maat<,chappelijkc vraagstukkcn. 

Stuk voor stuk gaat hct om bijdragen 

die oproepcn tot morclc reflectic op de 

huidige samcnleving en op de inrich

ting van de sociaal-economische orde.''1 

De genoemdc initiatievcn en docurnen

ten hcbben dirccte betekenis voor vra

gcn random de publieke moraal. In zijn 

Nijrnccgsc oratic plaatst Klop de srnalle 

moraal tegenover brede rnoralen.'" De 

smallc moraal wordt gekcnmerkt door 

rationalismc en technocratie. De smalle 

moraal is naar Klops mening een tamc

lijk leeg ontwerp dat de politick niet 

toe<,taat om te sprcken over ccn zinvol 

bcstaan. Naast de smalle moraal be

staan er de bredc moralen, die gevon

dcn kunncn worden in god.,diensten, 

levcnsovertuigingen en wcrcldbeschou

wingcn21 Kiezcn voor de smalle moraal 

bctckent dat vertrouwen verengd kan 

worden tot empirisch vast tc stellen 

voordelen, kiezen voor ccn bredc rno

raal daarentegcn schept ruimte voor hct 

leggcn van verbanden tussen waardcn 

en vertrouwcn. 

In economic en samenleving tekenen 

zich tal van hoopgevendc ontwikkelin

gcn af, met nicuwe kansen en mogclijk

hcden. J\laar er i'> eveneem sprake van 

tendenscn als- in de woordcn van het 

eerder gecitecrdc Focus-artikel - 'Eqo

(;mllschaft', 'l\.1orol-l'akuwn ', 'Wcrlekrise', 

'Auflosw,q der c;mllschoft' Te lang is in 

het publieke debat de betekenis van 

waarden, ethiek, moraal en dcugden 

veronachtzaamd. Wil de factor vertrou

wen in de toekomst wcrkelijk betckeni'> 

krijgcn - dar wil zcggen ccn betekenis 

die verder reikt dan empirisch meetbare 

financieel-economischc voordclen 

clan rnoet vertrouwen in verband wor

den gebracht met de waarclcndiscus

sicn Pragmatisme in de politick slaat 

een dngelijk verband doml. Is het nict 

opvallend dat waarnemcrs vanuit de ad

vieswereld de stelling betrekkcn dar de 

overheid rnoet instappen in de waar

dcndiscussic en dat JLiist daar grotc kan

scn liggen voor de politiek~ l'olitiekc 

partijen zouden zich weer moeten gaan 

profileren op onderscheidende waar

den.11 De chnstcn-democratie <,taat 

voor de opdracht- binnen een norma

tid kader van gerechtigheid, solidari

teit, rentmeestcrschap en vcrantwoor

delijkheid - de morele vocding van 

vcrtrouwen in politici aan de orde te 

stellen. 

CDA en vertrouwen, 
vertrouwen in het CDA 
Naast het publiekeliJk aan de orde stcl

lcn van de morele voeding van vcrtrou

wen, gaat het uiteraard om de verdere 

conceptualisering en uitwcrking. Dit 

verondcrstelt in de aanloop naar de vcr

kiczingen dat een krachtig oppositio

ncel geluid past wannccr de paarse co

ali tie stappcn zet, waarbii de factor 

vertrouwcn wordt geschondcn. Op dit 

vlak gecft paars voldoende ruimte voor 

debat. Dat geldt onder mccr in de sfccr 

van de socialc zekerheid, de media, het 

onderwiJs en de zorgsector. In vee! gc

vallen <;taat hct staat-markt-dcnken 

voorop, dan weer komcn identitcit en 

pluriformitcit in hct gcdrang. Het CDA 

heeft voldoende alliniteit met gemccn

'>chapsdenken en met her idcclc karak

tcr van tal van politieke en maal'>chap

pelijkc issues om cen hcrkenbaar en 

gcprofileerd geluid in het politieke de

bat te kunnen Iaten klinken. 
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Wat bctrelt de visicontwikkeling voor 

de komende kabinet-;rcriodc zal het 

ecrst en vooral moetcn gaan om roli

tieke orcrationali-;cring van de factor 

vertrouwen in hct nicuwc vcrkiczings

rrogram. DaarhiJ kan vanzcllsrrekend 

worden voortgchouwd op de henadc

ring van 'Nicuwc wcgcn, va-;te waar

den', waarovcr hinnen de rartij inten

<;id van gcdachten i-, gcwi-;seld lliJ de 

visieontwikkcling or sociaal-econo

mi-,ch tcrrein vragen diverse onderwer

pcn in het hijzonder om nadcre aan

dacht. Zondcr naar volledighcid te 

<;trevcn kunncn tcnminste de volgcnde 

punten worden genocmd: 

CorfJOrate goumlimce 
I )ezc term he eft betrckki ng or het be

hoorlijk hc'>luur en daarmec ook de 

vcrantwoordc toekom<;t van een on

dernemingH Daarbij doet zich cen hc

langnjkc vraag-,tuk voor: moet de on

derneming in de toekomst primair 

worden gczicn als ccn <;amenwerking'>

vcrhand waarin meerdcrc actoren een 

rol bchorcn te spclen lhet zogenaamde 

lillkrho/dm-modcll of moeten de belan

gen van de aandeelhoudcrs op een 

huger plan worden gchracht (slockhol

dn-s-modell~ De christen-democratic 

zal onomwonden voor de eer'>te han

dcring moeten kiczcn. Vcrtrouwcn in 

de ondcrneming vcronder<;telt geza

menlijkc verantwoordelijkheid en hc

trokkenhcid." Nict mindcr belangrijk 

i'> de thcmatick van maal'>chappelijk 

vcrantwoord ondcrnemen, dat wil 

zcggcn kiczcn voor ccn zodanige on

derneming<;<;trategie dat het ondcrne

men mede diensthaar wordt gemaakt 

aan een verantwoorde sociale ontwik

keling.''' llinnen diver<;e grote ondcr

ncmingen wordt momenteel reed<; in

gespeeld op thema's als milieu, 

mcmcnrechtcn en wit-\vaspraktijken. 

C f)V ::; 'J! 

Overheid.,belcid kan hierbij een on

dersteunende rol srclcn. 

Ke~mis e11 teclmologie 
Deze ZLillen in toenemcnde mate in <;a

menhang moeten worden gezicn met 

'mcmelijk kapitaal' Het is noodzakclijk 

dat er niet minder, maar JUist meer in 

scholing van mensen wordt gdnvc'>

tecrd, niet aileen gedurendc het regu

liere onderwij<; maar ook ciaarna. Daar

bij dienen met name hct lager 

berocpsonderwijs (LBO) en middelhaar 

heroepsonderwijs (MilO) nict te wor

den veronachtzaamd. Om de eigen ver

antwoordclijkheid van het onderwijs tc 

bevordercn client er ccn rem te komen 

op de nciging de onderwijsinhoudelijke 

hcmoeicni'> van de overheid steeds vcr

dcr uit te hrcidcn. Maat-,chappelijke 

sturing van strategisch onderzoek wint 

aan belang. Dit noopt tot rart11crshi/' tu-,

-,cn overheid, maat<;chappelijkc actoren 

en bedrijfsleven. Ook hier moet vorm 

en inhoud worden gegeven aan ver

trouwen. Kennis en technologic zijn 

c55cnticlc factoren bij de versterking 

van hct concurrcntievermogen 2 C 

l11jrostructuur 
Hct oploS'>en van inlrastructurelc pro

hlcmcn vcrgt samenwerking en onder

ling vertrouwcn tusscn aile betrok

kcnen. Overheid, bedrijlslevcn en 

maatschappelijke organisatic<; zullen via 

maatwerk moctcn trachten conge-;tic

problcmen tcrug te dringen. Momen

teel worden miiJarden gcvoteerd voor 

de hogc snclheidsliJn ( HSI.) Voor be

trekkclijk geringe tijdwinst - zcg en

kele minutcn- worden honderden mil

jocnen uitgegeven. Van 'onthaa<;ting'

de term i<; van milieuminister De Boer

is wcinig merkhaar. Maar is het eigcn

lijk niet hoog tijd ernst te makcn met 

de aanlcg van een hoogwaardig Rand-
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stad-metronetc t\loet er gcgeven hct 

ruimteheslag niet mccr werk worden 

gcn1aakt van ondcrgrond<.; bouwcn, jui-;t 

om inlrastructurele knclpunten weg te 

llCillCil~ 

De ovcrleqecoJwmic 
PatH~ 1~ in de beJcgcning van de ovcr

legeconomie niet cenduidig, opvattin

gen en maatregelcn lopen uitccn. Ce

zicn de succcssen van het poldcrmodel 

en de hetekcnis van de waarden die aan 

dat model ten grondslag liggcn is er 

aile reden het kocrscn op het kompas 

van ccn tran~actic..,taat 0111 tc buigcn in 

de richting van een hctekenisvollc rol 

voor de vcrantwoordelijkheid van orga

ni<.;atic.., van \vcrkgevcrs en werkncn1cr~. 

Dat vcrgt: ruimtc scheppen voor vcr

antwoorde CAO's met gocde dnelen, 

met tornen aan de algemcen verhin

dendverklaring en sociale partners niet 

dwingen in een richting waarin zij fci

telijk slechts worden geacht op te 

komen vnor msidns-'' Het alge111een he

lang mag ni111111er het exclusieve do

mein van de overheid zijn. 

L{j stc11ucrs c !1 11 iuil II) 
'Nicuwc wegcn, va~tc waardcn' hcvat 

ecn indringend plcidooi 0111 de la-.tetl 

op arheid tcrug te dringen. lnschake

ling van mensen 111oet Jllist aantrekkelij

ker worden gemaakt. Zo mngelijk zou 

dan tcvens een verhand kunnen worden 

gelegd met zorg voor her milieu. ll1t 

vee I discussies hlijkt dar cr aan deze he

nadering tal van hezwarcn klcven. Het 

1s echter gcmakkeliJker pmhlcmen te 

signalcren dan constructievc ideecn aan 

te reiken. -I(JCh client naar wegen te 

worden gezocht 0111 andcrs tcgen de 

lastendruk aan te kijken ,\let nadrukke

liJke inachtneming van de po<,itie van 

kwetshare groepen zal gewerkt 111oeten 

worden aan vcr-,chuivingcn vJn dircctc 

naar indirecte hela-,nngen. In de /i-,cali

tcit zal- mcde met het oog op ontwik

kelingen elders - gestrecld moeten 

worden ntJt.lr tarict~vcrlaging en grond

~lagvcrbrcdi ng. 2'1 

Bczitsuormi11l} e11 l!Cranlluoordelijklmd 
In ccn tijd waarin het cigcnbclang 

voorop '>taat, hc<;taat al -;nel de nei

ging een ah-,oluut karakter toe te ken

nen aan cigendom In de chri<,telijk

<,ocialc traditie i<; echter <;teed-, gepleit 

voor hczitsvorn1ing in rcbtie tot vcr

antwoordeli)khcid. Het 'Program van 

uitgang<,putlten' ( 1980) van het CDA 

<,lelde dat het vraag'>luk van het etgen

dom van goedcrcn ondcrge-,chikt i-, 

aan de vraag naar hct verantwnord hc

hccr erva11. Om die rcden werden e11 

worden cigendom en bezit steeva'>l in 

relatie gezien met andere a-;pecten, 

gezin, arbeid, de univer-;cle be,tem

nling van gocdcrcn. Bcvordenng van 

het eige11 woninghezil, pen-;ioenvoor

zicning en financiclc bctrokkenheid 

bij de onclerneming dienen daarom in 

ecn maatschappclijke context van ver

antwoordeliJkheid tc worden ge

plaat<;t. "' 

Socialc zekerlm·d 
Her wcllicht mccst aan-;prckende voor

bceld van het concept van cen ver

antwoordelijkc samenlcving i-; '>teed-, 

gewee<;t de overdracht van de werk

ncnler-;vcrzckcringcn aan de l.,OCialc 

partner'>. Soliclariteit client 1mmcr' in 

vcrantwomdeliJkhcicl ge-;talte te kriJ

gcn De paJr<,e coalitie heelt, zekcr 

wanneer de fln11h<1-operatie " voltooJd 

en wanneer de rol van 'ocialc partner<, 

hij de uitvocring-.,organi...,atic nog vcrdcr 

wench tcruggcdrongcn, de -.;ocialc in

lra<,lructuur - met ccn wezenlijke rol 

van -.ocialc partner'- met kracht uitgc

hold." Lvaluatte<, van de al-,chafling 
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van Ziektewet (en ook de AWWl die

nen dan ook nauwlcttend te worden 

he<,tudeerd. Dat kan lciden tot heper

king van de duur van de loondoorhe

talingwerplichting van de wcrkgever en 

het voor·zien van collcctieve aarl',lui

tende regelingen en tot vcrzet regen 

ccn verdcr opnrkken van de ovcrhcid 

hi) de uitvocring waarh!J werkgever'> en 

wcrkncn1cr~ worden wcggcdrongcn. En 

i'mrl>ll' Wat dat hetrdt zou ccn -;poc

dige val van paar<, nict <,\ccht uitkomen. 

Hct h\ijft ccn raad-,el waarom de PvdA 

zo gcmakkcliJk mecgaat met primair li

heralc ordcning<,principe<,_ 

Hct zijn enkclc indicatic-, van ccn <,oci

aal-economi-,chc hclcidwi<,ie waarin via 

gemeemchappclijkheid en waardeno

ricntatie'> getracht kan worden wcrk tc 

n1akcn vun ccn 'gocdc <,CJnlcnlcving' 

Wannccr hct C:DA vanuit zijn politickc 

h\o<,olie de I actor 'vcrtrouwen' herken

haar wcct tc operationa\i-,ercn en wcct 

uit te dragcn, zal ook hct vcrtrouwen 111 

hct C[)A weer kunnen groeien. 10 

i'roJ rJlr dr I P /l,r/kcJlmdr is !l'crkzilcmr iii) hrt 

\t'rtcmch.rf>fdrjk lnsltltllil Poor /Jt/ C/)1\, 

zoudcr /JOO<)Imrilr dnistrlijk-souili!l dnrkcu 

Ol'tl CCOJ10111IC tJl 111<7<!/ldli!{l{l!j ili!Jl de \1njt 

LlniPmilcit en ( ·r )1\-fr<ic liwoorzrllrr in de l)t

rurcu/rr<i<i<l P<IJl A1lrsirlPcrrr 

No ten 
hd11i.: (,r,/Jul Sdlir'>IIL/1/ lldL/' H'e~ltil, FoL!i'. nr 12 

17 .\Ieitz llJ'J7 202-20S 

I· f ukuvJllltl, Tn1~l !l'c ,tJuc~lr'ulur-. ,nd ll1c Llldllllll 

o{ jl!th/1CIII)' l ondon llJIJ"l 'ned vert ~\'clr'ddll 

I >c •/ltJIJ3,/di/UJ ''"'' hct culliOIIII'-dl hlllr,/dcii Am..,tcr
d,Jnl /\ntwcrpcn 1 ()'l() 1 

r\ Pcvrclillc. l.d '0Lit;lr" ,/c lOII(Idllu' E~'d)' 'In ft, 
Olli/IIIC' d !.1 lld/1111 ,/rr ,j,:pc/oj1J1U11flrl, l\1r1'> 11)1)') 

R I) 1\rtnJm .. \ L1h11,/ ,/onucldc y rl'l1rk cl!'rc lld.il-

11,)11, 111 llllliil'lli li.dy Pnnceton. New kr<.cy 

IIJi)~ 

Vgl. I P !blkcncnclc, 1: I I r\1 Krm111c111, I P van 

den 'l(liTn 1 red l'nl!cl!lli'CI: 111 .lc nOIIcllllll' f,ct ,Jc
J,,/l i\<.<.cn I 1JIJ7 Z1c ook lorg 1\l. \'</rntnherg, 

/{.ci:r}Jilllllll</ ,\Lnklti'llh,/J.l/1 /)lr cn,/lllilll/'/llll
1

ili'</Jc;J 

\1,1!,/r/lun,jur 1111 ( lnhlllrlliill 1111,1 /,Lilli ILHkn

I:L:Hicn I qq ~ 

,\I .t~lhcrt, i':c~jJri,dl,'llt tLllll!d 1\.t~jliLdhiHt An1'>tL'I 

dam Antwcrpcn liJiJ2, IH~ 

'L1c 111 \l'!'gcll)kharc zrn de Jntcrvrcw" met K (, 

de Vr1c<., (~tl'> Herder<.,chlT, '\)c ~~ R r'> drukk(l 

dJn IHJrt tcvorcn' /)c \'olbbt~nl, ]_q 1naart l !JlJ7 

en I IJm Co...,llng,l, ,tl..larcel ten Hooven \let 

poldcrmodel kn1gen \Ve 111et cadeau' TluHw, 12 

aprrl 1 lJl)7 

V.!..d hank Kt~l..,hovcn ( h1ppcndalc u1t de 

polder' [)t \',J/bhdir/ H lllJJrt I C)lJ/ en l:<.ther 

Brdo, '!)c OVlT\Vtlll111lg Vclll hct poldermodel' 

TIOIIII' 15 ll1Jart 1 C)l)/ 

Zic voor cen <.,(1111('11\'Jllltlg () cl r p Halken· 

en de. 'I )c orgJlli<.JtrC van hct <.Ol tJ,ll-econo

mi<.,Lh Ieven' r /.tl..\ KrcllKT<., IJCd i, ill>jlticll (l/l 

buofld l filild_t}lll_t}CII Poor ht t _{nldlll Hd-n OIIOIIII>l h he
led Pdll r\1cdcrLnd :,~choonhovcn I 1J1H i 37~- ~W) 

10 F VJ!l \X/a<Jrdcn, 'Brccktl'\edcrlJnd zqn d1jken 

door'' fuJIItlHII'ciJ \/Liii>IJ,,/Jc Bn1L/1ICJJ I H IJilliJrl 

11)95, 52-57 

I I I Hartog ( N Tculnlg<.,, ( lll/•rlrdihlll or comflt/1-

llt'll~ 1 ,i/'1'111 ulllll.llh, 111'-lilulwn, .ni.lrr'd'}t 'llllli111C'

!Il lllliln!II!OIId/ Ul!IJ{ldii,Oir Ct~mhrrdgc IIJI)/ 

12 t:cn veclgcnoemd voorhecld t<., het Tlcx

clLLOOl d' van de St1chtrng VJil de .-\rhe1d 1 ,'\1(1Ll 

Flc-:..!hdilcil en z~kulm/ 3 Jpnl I<JWJ 1\lhllla

tlenurnmcl 2 'lJ(J i 

I~ Het C\)A-rappolt NuHIN ll'l_i}fll. l'd>lr IPddr,/nr 

'!IJIJ5 1 pc1g1nJ H <.tell dan ook dJt het Rlpl

!Jnd"c model aJnpcl<.,<.illf-! hclwelt. 11lJJr n1et de 
<.,]opcr'>hJmcr 

1·1 l·ukuvamJ \l'di'LILIII, op ut ...J....J. 

I') Z1c ook PI VJll dc1 HciJllcn '[)c lk>.:rlwk pol

der' ( )/<. fii/01111.1/H 2(1 lll<lZlrl Jl)l)/ 11 waJrtll 

wordt gc<.,Lcld cbt de vcrzo1 grng<.,<.,laat \\01 dt 

vt-rv,lngcn door een \c1 zckcrrng<.<.tJat mel ccn 

/\merrkaa1h aandocndc ciJr!lllUituul 

I(J Vgl p(;(· vanSch1c red f!ddl,lll{ln'>flccllc/ 

Htt tyjll'rm.lc til 3c lockoll~>lr'dll ,/c >dllltiiii'Cikn:,; lrr~'c11 

lrl'l'dlnr n1 'l'""dUt'mout~lul Kampen l CJlJ/ 

17 Vgl Ibn<. ( :o...,]Jnga, !\Lucci len Hom·cn. 'In 

ccn grenzclozc \\neld dJelgl de <.,Jillcnlc\·rng 

UlllTI1 tc \allen' 1 IIller\ ll'\\ met 1 11 II I )on ncr 1 

illllll/', 2:2 111clJrl 1 ()1)7 

IS Vgl lh\1 (:anrwn '-;f 'cd 

( /J.!IIJ'II,/c In t/1c ,\rnultdli Elll!Jll!ll)' London JI)S/ 

l 1) Vgl in d1l vcrht~nd de hoold..,tukkcn v,111 

R! 1\\. kuJJ<.,<.,cn en F I I .\.1 KtmmJn, ·~ Hct 

chn ... tcndom en de ordcn1ng V;tll de tlhldl

<.lhapfJII, l'tl R 1 i\1 lcurr<.,<.,c11 '-t \)e Lllltuur V<Jn 

de cconomrc' u1t het h1lTVOOl genocmdc hock 

\'ul!o!IU't'lllll ,/cccUIIlllllll J,c/ .ft.J,,/l, j()C)7r 

]() (' r. Klop, /blddl (/ /ltdli'lch II!Oiddj' l\i]!11Cgcn 

j()C)7 

21 'L1e o a I C Hlt~nkc1l c J \fi,JC'> o/1 ,/!' i/('dt '>d

murlcPIIIJj, 'Loeternlecr I 1)l)(J 

22 Z1e Ill d<Jt kJdcr ook ll. ( ,oudz\v,lard c <r. Eur 

,f(2(lll,ic ('((111011111'" ,\Li.!hckl/l/lclllh ,/1/lll!J'IC~ Pdll /1d 
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cconom1sl/1 /11111ddnl, Kompcn I 1)() 1 

23 In dczl' z1n ( ). Vtlll t·dun<,ter c.a, {)c tockomst I'd II 

J,cl ml,l~lcnl'cl!l, '<.,-( ;1 <lVcn hc1ge I ()<)(J, p iJH (I )czc 

puhlJCJtiC wcrd he<.,prokcn rn ( /Juslcll f)miOLid

lhLhc \'crkclllllllt/CII, nr. 4-97, 

2 1 [)c udtuur<.,ouolong ZIJdervcld hraLht de he

tor vcrtrouwcn tiidl'n<., de NC:\V-I)ddcrhcrg 

con!ercnt1c op 21 )Jillltlrl Jl)lJ7 tcrccht Jll vcr

hand met \ociaal kopttaal' het concept vJn 

cen uvd soucty en de noodzuak VJ!l- \VJl h11 

nocmt 'hclworlqk bc..,tuur' hlllncn de onder-

lll'llllllg 

25 VVD-voorman Bolkntcln kic.:;t voor ccn slock

hoLins-hcnJdcrrng 'Die Bnttcn bcgnJPen er 

mk'> van dat oandcclhouder<:. h1cr 111 Nederland 

gel'n h1ct Le zcggcn hehbcn Werkncmcr<, 

<:.tJJil b11 ecn tailll'>'>l'ment vooraan ol.., hct gJal 

om loondoorbctal1ng en het O[l<:.tcllcn vc1r1 een 

<,oc_iaal rlan. De aandeclhoudcT.;, d1e het n.;,1co 

nemcn, moeten maJr z1en wat cr overhll)lt lk 

wli dt~ar verztndcJI!lg 1n hrengcn i I re~nk van 

Empel, 'Bolkcc,tun vcnverpt lo! up hct Polder

model' t'\}R.C 1-{dJJ,/c/\/,Ld, ~ decem her 19 1)()' 

Z1e verder hct themJnumnH.'I 'CorporJtc 

governanc_c, de Angclc,ak'-.1'-.Lhc droom" fullltl

llll~lh Sti1/J5tJsthc Heud1ICII, 2(> JehruJri 191)7 I 
van ( ;crwen, "CorporJte ( ;ovcrnance voorh11 

Sociaal-ethic,chc hedenk111gcn' EthJ~thc Pcn/lt"l

/JWCII, decem her 1 1)1J(>, pp. J 78-187 het hoofd

.;,tuk van I P lt~dkcnende, r I /1\1. Klfllmctn. 5 

J)c ondernemcr en de ondcrnenung' ult \'n

IJO!IU'l'll 111 de CtOIIOHIJf hct dell(!/ en lohan A I 

Ver.;,tractcn, HdJJJ/~dlllck 11/~ llh/lirdllclnonr'ntJJ CCII 

mnhdlfkt o11,ln lllll11!1!/, ·1 1lhurg l')l)-;-

](J ~("\Y' ti K Klanlcr' ()JJ,InncJJJnr 1' JJJc·t:J ()I'll 

lllddl'-'d1i1Nifi1Jkc /Jctto~·kcnhcit! I'd II /Jduii'CII I )en 

llJJg Jl)I)(J 

27 Vgl A J lkrkhout. PI· \X1outcr'> ll SchJ!Icr'>, 

TcLilJJoln:}ll P1lOJ ,/c ~\Lidloll'd/1/11) l'dJI ,\JtlJ,/CII, :\m

.;,tcnbm Jl)l)7 

28 ().a J.P van den Toren, 'rJ l)c tramtormJtiC 

ve~n de overlegcconomrc de CAl)' Ull \'n

lloull'm 111 de nonom1c )J['/,/c/q/ en de di'-.'>Crtattc 

van dczcl!de auteur Achlcrr]colotm ,iuuul) (";\0-

0!'cr/cif 111 de JIIICII IICi}CJJ/1,}), Am.;,terdam I t)l)(> Z1c 

cvcncelh ( · N Tcul1ng'>, /)c {lidilh Pdll ,/c Pilkf,c

!N_t]111~J 111 dt lockom~t. Am':.terclarn Jl)<J() 

2CJ Vgl ,\11 A van R11. '()p \Vcg IlJJr ccn IJndcr' 

hcla'>lingo:,tcl<.,cl', ( ln,.,lcll /)ciJIOltdii'I,IJc \'nkcmlln

!}lll, nr. ()'t)(), 280-2 1Jl, \X;"J\1 C Vi'>'>Cr, 'VJ.;,te 

woardcn lt~ng'> Jr<:.c_alc \veg', ( lm>lcn {)oiiOlldllslht 

\'n~'l'II11J111}CII, IlL l)hJ(), 4 1H-5()2 

~(I Vgl de ~nc_vcl~t . .'k ( l'lllc-,lll1!1l Anll11' 'Jl)l)J, 

hoo!d'>tuk IV J)e pnve-crgcndom en de unl

vcr'>ek hc':.tc111m1ng VJll de gocdcren' Z1c ook 

\XI BJillllflg, ll F S W'oldnng, Hc.lcHddd_,}'C 

'>Olld!chnl'c_l}lll~}c!l rHouten J<)()3; 50-)~ •:'hgcn

dom en Jrhcrtl'' 

~ 1 Vgl J P lhlkcncmle 'Von .;,olldantut naJr vcr

zekcnng Strulluurvcrandcnngen in de <.,ouZJlc 

zckcrhctd' Wii{JmPcld. oktobcr I l)lJ6, 171-177 

D Vgl H r~ s W'olclrrng, /)c lhll)/f!T-aCIIIOltdiiC fol 

knltllh OJdn'Ztltk !lddl ht~dr /ltll!llckc_{do,o/Jc Utrecht 

Jl)CJ6. 


