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Bij het sociale gezicht gaat het steeds om het recht doen aan 

mensen die aan de kant staan en het werken aan solidariteit. Oat 

sociale gezicht moet op de toekomst worden gericht. Het louter 

vasthouden aan wat er is, leidt op termijn tot niet-sociale gevolgen. 

N 
og voordat het r·apport 

'Nicuwc \Vcgcn, vastc 

waarden was uitgebracht 

visic' Daarna volgdcn de ecrstc journa

listieke bcschouwingen: 'CDA koerst 

aan op Duitse CDLI-lijn', Voor l'vdA 

werd rn de 

per'> gespcculeerd over hct 

socialc gehalte van de po· 

litieke boodschap Chri'>· 

ten-democratcn zouden 

nict Ianger geassocieerd 

mogen worden met het 

puur marktgerichte den

ken van de VVD De 'C 
van het CDA zou worden 

opgepoctst. Na de presen

tatie volgden de ecrste 

krantenberichten: 'CDA 

werkcn voor ecn uitkc

ring', 'CDA-denktank wil 

AOW handhaven', 'CDA

heraad: wettelijk mini

mumloon loslaten', 'C::DA

strategen principicel tegen 

mini.,telsel'. Tegelijk ver

schcnen de ecrste com

mentarcn. De koppenc 

'Ambitieus', 'CDA krijgt 

wapenrusting, CDA op 

nieuwc wegen', 'CDA in 

Pwf. mr. FHJJ 
Andricsscn 

en CDA is werk de groot· 

ste intcgratidactor-', 'CDA 

vindt spoor van Brinkman 

weer terug', INicuwc \Vt'

gen dwingen CDA tot so

ciale oppositic', 'Aan het 

handJc van Andries"'n 

zigzagt het CDA van de 

enc menrng naar de ande

re', Tockormtbccld C:DA 

geschctst door een vcr

kecrde gcncratie', 'De 

waarheid ligt voor het 

C:DA nict mcer in het 

midden' 

Vanurt de politicke hock 

kwam de eerste rcactie van 

PvdA-minister .~1clkert, 

die vond dat hct CDA 

zich met het alschaHcn 

van het minimumloon op 

een hcllcnd vlak zou begc· 

vcn. Er zou druk ontstaan 

om ook de urtkeringcn te 

verlagcn Premier Kok 

beraad', 'Nieuwc koers, nam cen vergelijkbaar 

Tclcurstellcnde toekomst- Prof. mr. dr. JP 13tdkcncnde standpunt in, maar om-



armdc hct idee om voor hct verkrijgen 

van ccn uitkcring ccn tcgcnprcstatie 

te vragen VVD-voormatl Bolkestern 

lichtte cnkele elemcnten uit her rapport 

die hem 'als muziek in de oren klonken' 

om daarna te concluderen dat 'de her

hezinning van het CDA tot een opmcr

kelijkc lihcralc visie li)kt te lciden' Van 

de zijde van D66 blecf hct <;til 

Het is, na de ccrstc golf van puhliciteit 

over het rapport, en de CDA-Partijraad 

waar het rapport were! hcsprokcn, rijd 

voor cen eer-,te reactie op de kritiek. 

Dric vragen <,taan daarhij cenrraal. Wat 

is de C">entie van de boodschap van 

'Nicuvvc \vcgcn, vJ.-;tc waardcn' en van

uit welke motieven i'> de aangedragen 

visie onrwikkeld' Waaruit hestaat 'hct 

'-lociale gezicht
1 

van 'Nicuwc wcgcn, 

vastc waardcn'' ln tcn-,lotte: hevar het 

C:DA-r·apport werkclijk ccn 'opmerkc

lijk liberale visie'~ 

De boodschap 
In "iOnlnligc con1n1entaren i~ de vraag 

opgeworpen hoc vernieuwend het rap

port i-; De vraag die het Strategisch 

Heraad heeft bcziggchoudcn is welkc 

stappcn ziJn nodig om te werken aan de 

toekomst van een samenleving die lccf

baar en \vaardcn'vol is, waarin nlcn"icn 

zich vcilig \Vetcn, een ~anH:nlcving 

\VJarin icdcr participccrt en \Vaarin zorg 

wordt hctracht voor mcn<,cn die het 

ccht nodig hehhcn en ccn -;amcnlcving 

die niet lcctt op kosten van komende 

generaties, of hct nu gaat om her milieu 

of de staats-,chuld. De tockomst hicdt 

ongckcnde mogclijkhcdcn en kan-,en, 

maar zonder ordening en politiekc re

flectie kunnen die kamcn uitmondcn in 

risico\ en gevarcn. Opkomen voor het 

gezin wordt als iets traditioneel-, he

schouwd. Waarom eigenlijk' In Ameri

kaanse <;tcden zijn cr wiJkcn waar in 

(IJV!2<J5 

<,lcchts ccn van de tien gczinnen de va

der nog aanwczig ir.., en wJarin ccn ont

hccht gczimlcvcn de weg vrijmaakt 

voor het ontsporen van kindcren 

Ccdarecrd raakt rnmiddels het con<,e

quent voorbijgaan aan de hetekenis van 

ecn goedc gezins- en famrliepolitiek 

De samenleving onwat mccr dan over

hcid en markt. Daarom wordt geplcit 

voor het 'maatschappelijk weefsel' 

Zeker, traditionelc vcrhanclcn zoals gc

zin, huurt, wijk kcrk, hehorcn daartoe. 

nlatu cvcnzccr de acti"grocp, hct intcr

narionalc hedrijfslcven dat hindcndc 

milieuaf<.prakcn zou moeten maken, or

!cani<,atics die actrd zrJn op het gehicd 

van menscnrechten en ontwikkclrng<;<,a

nlcnw<..-rkl ng, wi nkc\ icr<.;vcrcnlglngcn 

die zich inzctten voor mecr verligheid. 

Waardcncommunicatie rs essentrecl er1 

daaron1 wordt de voorkcur gcgcvcn aan 

cen pluriform puhlick omroephcstcl op 

hasir.; van lcdcn-orguni-,atic-, in rlaat<.., 

van commerciclc omrocpcn of een 

<;taatsomroep. Kiezcn voor markt en 

commercie op zichzelt is nret vernreu

wcnd. 

i\ 1emen maken zich zorgen om de vei

ligheid De wereld komt de huiskamcr 

hinncn, maar mcn<;Ctl durvcn de straat 

nict op. 'ui~t dt~anJn1 i.., ccn gocd cvcn

wichr nodrg tussen rndividuclc rcchts

hc<;chcrming en het collcctrcvc helang 

bij recht-,handhaving Ongemak en fllt

l'iiCY voor criminelcn, zo zegt het rap

port, \Vcgcn n1ct op tcgcn hct !llllllt

schappeli)k belang bij veiligheid in 

huurten en wrjken 'Nrcuwe wcgen, vas

te waarden' vergt wat dat hctrcft ecn JU

ridische cultuuromslag 1-lctzclfdc gcldt 

voor de gcdoogcultuur Cedogcn is 

nict" andcr.., dan toclatcn wat nict mag 

J)aarin n1ag ccn -,Jmcnlcving nict hc

rusten. Vernieuwing dus hq het zoeken 

naar veiligheicl Ook vemieuwing als 

hct gaat on1 participatic. Kcnni-., n1cu-
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we technologic, ondcnlcnling".zin, vcr

'>tnking van de concutTentiekracht, het 

zijn allcrnaal he<,tanddelcn van het 

'>Lheppen van werk. De andere kant van 

die medaillc wordt gc:vormd dont· het 

'>cheppen van kamen voor iedcreen, 

ook al., de arheid'>produktiviteit van 

me men rei a tiel laag i-; I .a'>ten

verlichting vooral aan de 'onderkant' 

van de arheidsmarkt . en een zmder <,tel

'>el van <;ocialc zekerheid zijtl nodig. 

Hetzellck geldt vonr la.,tenver'>chui

ving: van la:-,ten op arhcid nJtH ]a..,tcn 

op verhruik van goednen. 1\iet het laat

'>tc " de duut·zaamheid in het geding. 

Doorgaan op de huidige weg kan niet 

mcer Zorg voor het milieu mag ntet 

Ianger een randvoorwaardc vnor de 

economic zijn, maM moet itl het han 

van produktie en con<,umptie komcn tc 

liggen. Denken en handelen gericht op 

het 'nu' moeten uitgroeien tot ecn stra

tegic voor 'n1orgen' 

ke helangen die kwehhaar zip1 De 

vraag j-, natuurlijk: \\'Zlaruit hc-.tJJt ccn 

,...,ociaol gczicht'? Lange tijd i~ cbt gc

zicht vneenzclvtgd met hct Vil'>lhoucktl 

aatl hc:t '>tcl.,el van <;ocizdc zckcrheid, de 

hoogte en duur van de uitkcringcn, de 

koppc:ling tll'>'>en lorlctl en uitkertngetl 

len '>ociaal gezicht '' echter ntet iel'> 

dat vom altiJd va'>t'>laat. Her moet 

qccd~ opnicuw worden vormgcgcvcni 

in wi'>Selende tijckn en om'>tandtghc:

dcn. Wat ecr<,t '>ociaal leek, kan later il· 

<;oualc gevolgen hc:hhen. Bij het <,ocialc 

gczicht gaat hct '>teed., om het recht 

doen aan rnen'>etl die aan de kant '>laan 

en het werken aatl <,olidariteit 

WCJnnccr gevc-,tJgdc regc!ingcn en lllC

thnden tn di'>Cll'>'>ie worden ge'>teld, 

loopt men her ri'>ico het vcrwqt te kriJ· 

gcn het <,ociak gezicht te vc:rliezen. I )c 

centrale prohlernatiek tlll en morgen i'> 

dat zoveel rnemen aan de kant '>laan. 

Daar zijn veel lactoren 
AI deze vi'>iC'> en stand

punten komen voort Lilt 

het uitgang-,punt dat mcn

'>en verantwoorckliik zip1 

voor elkaar en dar zi1 de 

aardc nwctcn hewcrken en 

hewaren, dar de samenle

ving niet opgaat in 111arkt 

en '>laat en dat va'>le waar

den noodzakclijk zijn al, 

Het wettelijk voor ailn te wijzen. Fen 

van die lactoren hetrc:lt de 

kmten Viln arbeid. Wil minimumloon niet 

loslaten zonder een men iemand aanncmen op 

het niveau van het wette

lijk minimumloon !W,\1L!, 

dan muet clezc werknemer 

minimaal 36 000 gulden 

ophrengen, 24 000 gulden 

goede regeling van 

het sociaal 

minimum. 

kompa'> temidden van turbulente om-

wentelingcn Het gaat niet om 'nteuw 

omdat het nieuw moet ziJn' maar om 

hct aangcven van de kuers die uitgezet 

moet worden, richting 2005-20 I 0 

Het sociale gezicht 
Ceen disCU'>'>ic over het CDA gilat 

voorbiJ aan het socialc gezicht van de 

partij Dar i<> terecht. Een politieke he

weging die zich nricnteert np evangeli

sche waarden, moet <;teeds aandacht 

vragen voor mensen en maat'>chappelij-

loon en 12.000 loonkmten 

!hela<;tingen en premie'>). Wilnnecr men 

dat hedrag niet 'haill( wnrdt men in 

kite gedwongcn niet<; te doen. Zekcr, 

men<,en hcbhen recht op een hij'>tand'>

uitkering, maar ze '>laan wei hutten de 

regulicre arhetd'>markt ln natuurlijk 

zip1 er '/Vklkert-hilnen', maar het gaat 

dan wei om aanvullcnde hilnen in de 

collectieve '>ector ,V1cn'>en die niet vol

doen aan de produktiviteit'>lwrm Viln 

36 ()()() gulden val len in hct huidigc 

'>ysteem huiten de hoot Dar is nict '>O· 

ciaal. Een samenlcving moct aan aile 



flm[ !\11dncssw, uoorzittcr Strolci}isch BmJdd, oucr/JmJ,/ii}dc hct ccrslc cxclllf'lllor Ptill 

'Niclili'C ll'fi}Cil ,l)(lslc ll'ililrdw' clilll flarlijuoorzittcr Ho11sl1cltjcrs 1/oto /J"I: //o/1 

lllell'>en p!JJl'> h1eden. i.JZlgproduktieve 

Jrheid moet worden gezien Ji'> gewone 

en voor de .:.,on1cnlcving even nuttigc 

JJ-heid. Niet her W1\ll i'> heilig, 111Jilr 

de plicht om iedcr te IJten meedoe11 

JJn de <.,amcnlcvJng. 

I )e volgende vrJJg i-, 11atuurliJk or een 

dergeli1kc '>Y'>lemiltiek niet lcidt tot een 

·,d,c to t/Jc hollolll·, tot hewu<,t lagcre helo

ning omc!Jt 'de ovcrheid loch wei hiJ

ptht' Hct i-.. gocd nog cell'-> tc zcggcn 

dat de prJkt,.,che heteken" vJn het 

W,\11. nict hij'>tcr groot i'> Het WI\1L 

vcrvult zqn gezin'>he,chcrmendc tunc

tic. \VJJrovcr C~oudzwaard onltlng.:., 

-,prak. nict n1ccr n1aar vornlt wcl ccn 

drempel voor toctreding tot de Jrbeid'>

lllilrkt. Het W1\IL vervult op d1t mo

ment ee11 hel<1ngrijke rol hq het 

vJ<,htellen van de hoogtc VJil het <,oci

ZlJI minimum. C:NV-voorzittcr We'>ler

laken ,\oeg de '>pqkcr op z'n kop toc11 

hiJ '>lelde dat het W1\1l moet hli1ven 

zolJng cr gccn t~ndcrc gZtrJntlc i.:., voor 

hct '>ociaJI minimum \)c ovcrhc1d 

hedt zich in het vcrlcden nJet hetrouw-

( I JV I' ''' 

haar gctoond op het '>OLiJic zckcrhcick 

front. _lui'>l om die rcden wil hct StrJ

tegi'>ch llcrJJd va,thoudcn Jan hct 

<.,OCJtlJl 111ininlul1l en daorvoor i.:., ccn 

'-,olide' ovnheid gehoden. Kortom, hct 

W,\ 1L n1et ''"IZltcn zondcr een gonic 

rcgcling van hct -.ociJal minimum 

1\bJr cr i.:., lllCLT Tcrugdring1ng van de 
prohleJllJlJek VJil onvoldoendc kamcn 

voor IJogproduktJcvc orhcid lllJg 111ct 

lciden tot het in wcrking zetten VJil de 

ncgZt ttcvc Jnkomcn.:.,.:.,pi raJ 1 VcrJ n t

woord hJndeknde maJhch<1ppei1Jke 

orgJni<..,Jlll'", VJil wcrkncmLT<.., en wcrk

gevcr<, ziin "'' tegenwicht hJcclcnde 

hachten Ollllli'>hJJr Sociak pJrtllU'> 

Jl'> ondndecl VJil hct lllJahchJppeiiJk 

wecf-,el, hchhen toe te Zlell op {<itll 

Jrhcid<..,v<><>nVJJr(icn. 

VerantwooJ·dellJkhcdcn moeten zmbn1g 

worden geordend cbt llll'l aileen lllell

<..,cn ma.Jr ook dczc organi...,Jtlc<.., \\'ordcn 

geprikkcld 0111 werkciiJk Ull'>l tc lllJkcJl 

met hcvordcring VJil pJrtiLipzltlc I )c 

C:/\() worclt dJtl ecn nicuw imlrtlllll'lll 

on1 gocdc doclcn tc lllLorporcrcn 
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Premier Kok stelde dat het streven so

cialer te worden niet strookt met het 

CDA-rapport Het Strategi'.ch Heraad 

ziet dat anders: de waarborg van het so

ciaal minimum kan en mag 

In liberale kring staat hct individu voor

op, wordt aan marktwerking en vrije 

concurrcntic haast ultieme hctckcnis 

toegekend, wordt principiccl gekozen 

voor een ministelsel in de 

niet worden aangetast en 

in de socialc zekcrheid 
Er blijft een grote 

sociale zekerhcid en wordt 

aan maatschappelijke orga

nisaties nauweliJks meer

waarde toegekend, behalve 

dan als ccn hogcr aggrega

tieniveau van individuelc 

prcferenties De afschaf

ling van de verplichting de 

Sociaai-Economische Raad 

(SER) tc adviseren, de aan

val op de zo wezenlijke al

gemeen verhindcnd ver

klaring van C:AO's, het on

deruit halen van de exter-

mag worden gedifteren

tieerd tussen mensen die 

kansen hebben op werk en 

mensen die dergclijkc kan

sen niet (meer) hebben. 

Het sociale gezicht moct 

op de toekomst worden 

gericht: dat betekent dat 

van wie kan werken ook 

een maximale inspanning 

n1ag worden gevraagd zich 

in te zetten voor de sa

menlcving, terwijl memcn 

afstand bestaan 

tussen liberale en 

christen-

democratische visies 

op de sociaal-

economische 

ordening. Dat is 

maar goed ook. 

die gecn relatie met de arbeid'.markt 

kunnen hehhen, zoals AOW-ers en vol-

lcdig arhcidsongcschiktcn, op een hc

trouwhare en solide overheid moeten 

kunnen rckcncn. Het sociale gezicht 

gaat over vee I meer dan de in hct vcrlc

den opgebouwde instrumenten, het 

gaat om solidariteit met en in de toe

komst. Het !outer vasthouden aan wat 

er is, leidt op tcrmijn tot nict-sociale 

gevolgen. 

Een opmerkelijk liberale visie? 
Wat hct rapport zegt over het lmlaten 

van het minimumloon. de wending in 

hct sociaal-cconomisch hestel. het ca

puccinomodel in de socialc zekcrheid. 

lastenverlichting op arheid, aanpassing 

van het Rijnlandse model, dat allcs 

spreekt VVD-Ieider Bolkcstcin zcer 

aan. Voordat cr tc vrocg een JUichstem

nling ont~taat, J'i hct got'd nog ecn~ tc 

bcnadrukken dat de ideecn van het 

Stratt:gisch Bnaad 111 cen hrccler per

spectid voor de samenlcving moetcn 

worden geplaatst. 

ne plurilormitcit in het 

omroephcstcl; hct hchoort allemaal tot 

het liberale gedachtengoed en de prak

tische liherale politiek 

De omwentelingcn die in Nicuwc we

gen. va:-,tc \Vaardcn' op 'iociaal-econo

misch terrein worden heplcit hehhen 

alles te maken met de visie dat dyna

miek, mccdocn aan de internationalc 

concurrentJc, krachtig stimulcren van 

arheidsparticipatie en het vollcdJg intc

grcrcn van cconon1ic en ecologic nloc

tcn plaatsvlllden hinnen verantwoorde 

<.ociale kaders. Dynamick kan niet zon

der vormen van I socialc I zekerhe1d. 

Flcxihili~cring mug nooit zo veT gaan 

dat hct gezimlcvcn wordt hedreigd 

Het Rijnlandse model van overlcg, soli

d<Hiteit en participatic hehocft aanpas

sing. maar niet de slopershamcr In ccn 

concurrcrcndc cconon1ic zijn lllJat

schappeliJke mganisatics van csscnticlc 

hctckcnis vllol· ccn goccle en vnant

woorde sociaal-cconomischc ontwJkke

ling Ten diepste gaat het de chris

ten-democratic om ccn zoclanigc ordc

ning clat naaq ee11 solide overhe1d. d1e 



duct war zij bchoort tc doen en een 

adcquaat functionerende marktsector cr 

volop ruimte is voor vcrantwoord han

delendc maatschappclijkc instituties, als 

uitdrukking ook van gemeenschapsden

kcn. Vandaar: rclativcring van hct 

WML, maar dan wei met waarborgen 

voor t-en goed ~ociaal n1ininlllnl en ccn 

heteken is vo I arhei dsvoorwaa rdcnovcr

kg. Vandaar: ccn hcrontwcrp van de 

sociak zekcrheid waarbiJ de overhcid 

hasi<,waarhorgcn hiedt, maar waarbij 

wcrkgcvcrs en wcrkncmers dan wei 

zorg dragen voor bovcnwcttclijkc voor

zicningcn, ondcrsteund door algcmeen 

vcrbindcnd vcrklaring idit laatstc cle

ment is ccn doorn in hct oog van de 

VVD metals gcvolg dat in hct huidigc 

VVD-verkiczi ngsprogramma wcrkloos

hcid n:n nagcnocg onverzckerbaar risi

co wordti. Vandaar aanpassing van hct 

Rip1landsc model, maar dan wei vanuit 

de oricntatic dat maat-,chappclijkc or

gJni-,Jtic-.; onnli..,haar zijn en nict n1oc

tcn worden afgcdaan a]<, de maS'>a

orgJ.ni..,atic"> uit hct cindc van de vorigc 

ccuw die hurl functic hchhcn vcrlorcn. 

Fr hliJtt ccn grotc afstand hc,taan tus

scn lihcralc en christen-democrati-,chc 

visic-, op de sociaal-economi-,clw ordc

ning. Dat i-, maar gocd ook. Door de 

commcntarcn van Bolke'>lein, Kok. 

,'\klkcrt en anderen krijgt hct politickc 

dcbat over de -,anlcnlcving van 111orgcn 

en de keuze<, voor de tockomst relict 

'Nieuwe wegcn. va'>tc waarden' hecft al-, 

ondertitel 'Fen <1anzet tot cer1 str<lte

gi'>ch hcr<1<1d hrr1ncn het C:[)A De eer

'>te rcactic'> wiJzcn n op dat het heraad 

gccn interne partijzZlok zal \Vordcn. len 

hoopgevendc ontwikkcling. 

Prof 1111'. FIIJ./ 1\n,!riclselr i1 oud Pice Poor

Zilln Pll!l [1c Eu/Oflcr.:;c ( OI!IIIII'l..-;ic Cll /njZ:(Hitlcr 

/Joo,Jirrddl Eurof1N' lnic<jrdlic ddll de Llnn'crsi

teilte Lltrecf,t Prof 1111·. ,/r 1.1 1 /l,dknrcJr,/c 11 

rPnkZillllll hrj hct Wciensd"rf1f1elr;k lnslilu111 

voor het CJ)A C/1 hijzondcr /Joor;lm111r dm\lc

lrjk-sociaal denkm oper eco110111ie nr lllillliscl'll/'

flil 111111 de Vri;c LlniPcrsileil in Anrstadilrll De 

auteurs ZIJII 11oorzitter res{lcclicPelrjk secrclilrrs 

vm1 hct Strall'ljisch llmr11d 111111 het CJ)A /)eze 

hrjdrc~r)e PnsciJCCn ccrda, 0/1 2 r, IIOPllrrhn 1 '''"· 

in cni_tj')Lim tldll_tjefltl'ilc ponn 111 Tro111P 
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