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Kritisch en somber lijken de toekomstverwachtingen voor christe

lijk-maatschappelijke organisaties. Maar het belang van deze orga

nisaties neemt juist toe nu de verzorgingsstaat aan een 

fundamentele herziening toe is en maatschappelijke vraagstukken 

meer en meer worden verbonden met zingevingsvragen. Werken 

aan nieuwe verantwoordelijkheid en nieuw elan vragen om helder

heid in identiteit, een betrokken achterban, zelforganisatie, -finan

ciering en -regulering. 

H 
et debat over de betekenis 

en het bclang van chris· 

telijk- maatschappelijke 

organisaties 

i-. hoogst actueel, maar de 

toonzetting is somber. 

Wie de kranten opslaat, 

ziet de snelle journalistie

ke analyse: volgens het 

Sociaal en C:ultureel Plan

bureau wordt Nederland 

in hoog tempo ongelovig 

den veronder-,tcld intcnsievcrc bandcn 

met andere politieke partijen te gaan 

onderhouden. Het CDA zou tm

mers niet meer de exclu

sievc gcsprekspartner zijn 

Binnen de room-.-katholie

ke en protcstantse zuilen 

ont<;taan scheurcn. 

Somberheid lijkt plotse

ling trod. De ontwikkelin

gen worden hovendien 

gcpresentccrd als ecn 

en onkerkelijk, het CDA ~ snort natuurlijk gegcvcn 

hecft een enorme tik ge- dat onontkoomhare trek-

kregen bij de laatstc ver- ken hcdt. Hicr zouden au-

kiezingcn, de 'C van Prof. mr. dr. J.P Ba/ke1m1de tonome proces<,en aan de 

menige organisatte wankelt. Zie de ont- gang zijn. 

wikkelingen binncn hct Nedcrlands 

C:hristelijk Werkgeverwerhond (NCWl, Is dat nu allemaal zo~ Bevinden we ons 

het Nedcrlands C:hristelijk Onder- in een ti)d waarin christelijk-maat-

nemer-, Verbond (NCOV) en de chris

tcl ijke bocrenbonden. De onder! i nge 

hetrekkingen worden lastiger Christe

lijk-maatschappelijkc organisatics wor-

schappelijkc organisatics aan het einde 

van hun leven-.cyclus ziJil gekonwn, 

omdat mensen zijn vcrandcrd, omdat 

de betekeni<, van hct geloot voor het 

(!lV7K'l4 



puhlieke Ieven marginaal wordt I de 

'privali'iering' van het gelool) ol omdat 

dezc organisatic'i <;\ccht'> de relikwieen 

zijn van een hi<;torische periode die 

voorhiJ i'i. 

!'v1ede door de vluchtigheid van het pu

hlickc debat Zijderveld <;prcckr van 

cen <,taccaro-cultuur, een cultuur zon

dcr ruqpuntctl die voortholt van de ene 

trend naar de andere - lijkcn we 'iOill'i te 

vergeren hoc 'inc\ hct heeld kan vcran

dcren. Nog <;\echt-. cnkclc jaren gele

dcn vond het Chri<;tc\ijk-Sociaal 

Congrc<; plaat<,, werd gcsproken over 

hct wonder van hct CDA, omdat de 

partij tcgcn de voor<,pellingcn van de 

jaren zeventig in een hechte plaat<, had 

vcrworvcn in de Nederland<;c politiek 

en leek zich ecn nieuw elan vonr tc 

doen binnen tal van chri<;telijk-maat

<;chappelijke organi'iatie'i: het Verband 

van Katholieke 1\laat'ichappe\ijke 

Organisatic<; (VKI\10) werd opgericht, 

np velc plaat<,en werden identiteit'idis

cus<,tes gevoerd, het CNV maaktc crn<,t 

met hct conceplualiscrcn van het the

ma vcrantwoordelijkheid De toen ge

dachtc vitaliteit hcdt nu plaats gemaakt 

voor twijkl Die twijfel wnrdt ingege

ven door sociologische waarnemingen 

hoc de chri'itelijk-maatschappelijke or

gani'iatie'> er than<; voor <;taan. Tnch i<; 

daarmee het laat<;te woord niet gczcgd. 

Wic zich rekenschap gcdt van de hui

dige maal'ichappelijke ontwikkclingcn 

moer vast-,tellen dat Jlli'>t nu het belang 

van christelijk-maahchappclijkc organt

saties grotcr i<; dan in de algclopen de

cennia toen hct puhlieke domein steeds 

meer hct domein werd van de verzor

gll1g<;<,taat, van polttieke hesluitvorming 

en van technocratisch-hureaucratische 

logica. Daarmce i'> de spanning aange

duid a\<, helang en hetckeni'> van chris

teliJk-maatschappe\ijke organisaties aan 

de orde worden ge<;te\d, cnerzijd-, lig

gen cr in her huidige tijd'>gewricht gro

rc en noodzakelijkc uitdagingcn. 

andcrzijd<; zip1 de omstandigheden 

waarhinncn deze organi'>aties moetcn 

werken en vooral de rccente heeldvor

nling over dczc organ1saties nict gun

stig Spanning du<, tussen de ideclc 

opdracht en de weerhar<,tige praktijk 

Het opvallcnde i'> dat die spanning mo

mcnteel vanuit een zeker negativisme 

wnrdt bclicht, waarhij de schaduwzij

den - de verdeeldhcid, hct erodcrende 

draagvlak op de vonrgrond worden 

gcplaat<;t Dient de di'iCUS'iie echter nict 

in ecn ander, meer perspcctidrijk vaar

watcr te worden gebrachtc De actuele 

betekcnis en het juist tocncmende be

lang van chri'itclijk-maahchappeliJkc 

organisatic'> kan worden belicht vanuit 

drie gezic\ll',punten: 

I de hi.,tori'>che inva\<;\10ek, die hij een 

goede analyse het huidige ncgativi'ime 

relativecrt, 

2. de herijking van de verzorgingsstaat 

en paradigmawissclingen in diverse wc

tcmchappelijke disciplines, 

3. maatschappcli)kc vernieuwing, bc

langenhehartigi ng, kwal i teitsverhete

ring en identiteitsver<;tcrking. 

Aan het <;\ot van dezc hijdrage volgcn 

enkele cnnclusies en mogelijkc aanhe

velingen. 

Terugblik 
De vorming van christclijkc organisa

ties, zoals we die nu kennen, nam een 

aanvang in de tweede hclft van de vori

gc ccuw. Cesproken kan worden van 

een culturelc tcgemtroom in het lihera

le Nederland van de ncgcnticnde eeuw. 

Het gcdachtengoed van de Vcrlichting 

en de Fransc Rcvolutie - met ecn grote 

nadruk op de autonomic van de meme

lijke rede, met her heschouwen van de 

burger a is <,taahhurger en met het <,terk 
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relativeren van de betekenis van maat

schappelijke verhanden - had ingang 

gevonden in de Nederlandse samenlc

ving. Het industrieel-kapitalisme begon 

zich te ontplooien. De sociale kwestie 

diende zich steeds indringender aan. In 

betrekkelijk kortc tijd ontstonden uit

ecnlopende organisaties en instellingen. 

De schoolstriJd bcgon, de encycliek 

Rerum NoPclrtWI van 189 I en het Eerste 

Christelijk Sociaal Congres in hetzelf

Verzuiling wij'>t op iets massicfs, op 

hechte structuren. De vcrzuiling in zijn 

oorspronkelijke gedaante zou momen

teel opgehouden hehhen te bestaan. 

Toch lijkt een bijstelling van het beeld 

van de geschiedcnis geboden. 

Natuurlijk warer1 er hijvoorbeeld het 

episcopale verbod van de formule van 

een interconfessioncle vakbeweging in 

I CJ 12 - het Chri'>telijk Nationaal Vak

verbond (C:NVl teldc aanvankeli1k ook 

rooms- b tho I icke I eden de jaar wezen op de socia

le ellende, de christeli)ke Juist nu is het en het bekende 1\ Iande-

vakbeweging ontstond, de 

Vrijc Universiteit werd 

opgcricht Het ging om 

ccn en1ancipatichcwcging 

waarbij men zich keerde 

tegen het gedachtengoed 

van de f'ranse Revolutie en 

de Verlichting voorzover 

dat gedachtengoed het 

zicht op de betekenis van 

belang van 
ment uit 1954. l\1aar aileen 

al het feit dat dcrgelijke 

verboden bestonden mar

keerde dat de zuil kt:nne

lijk minder hecht was. 

Ook in protestants-chris

telijkc kring bestonden ve

lc organisaties, maar de 

onderlingc betrekkingcn 

christelijk-

maatschappelijke 

organisaties groter 

dan in de afgelopen 

decennia. 

christelijke normen en waarden ont

nam. Men keerde zich tegcn het con

cept van de liberale nachtwakerstaat, 

waarin geen recht werd gedaan aan on

der rneer de zorg voor de zwakken en 

de levensbeschouwclijke plurifonniteit. 

1\len keerde zich eveneens tegen de 

geest van de klassenstrijd die het socia

lisrne destijds belichaarnde. Het ging de 

christelijke beweging niet aileen om 

ernancipatie van vergeten groepen en 

vergcten belangen, maar vooral orn de 

ernancipatie van een rnaatschappelijk 

idee. Cestreden werd voor een zodani

ge inrichting van de sarncnlcving dat 

recht zou worden gedaan aan christe

lijk-sociale waarden. De christelijk-<,o

ciale beweging zette zich vanuit die 

hlosohe in voor socialc zekerheid, me

dezeggenschap en hcdrijfsorganisatie 

Organisatics kwamen op die op lcvens

beschouwelijke lcest waren geschoeid. 

Nederland verzuilde. 

warcn vaak rnoerzaam. De 

historicus Wieringa wees op het dcs

tijds kwijnende bestaan van de 

Christel ijke Werkgeversvcreniging 

'Het lidmaat<;chap (van PC werkgevcrs) 

van ncutrale vakorganisatics eked vele 

leden rneelopen met de liheralcn, de 

vuurhaard van het liheralc beginsel 

blcek veel rnecr aantrekkingskracht tc 

hczittcn dan de heginsclcn die aan de 

eigen vercniging ten grondslag lagcn. 1 

Toen in I 937 het Convent van 

Christelijk Sociale Organisaties werd 

opgericht trad een vcrandering op, er 

werd gesproken over sociale gerechtig

heid en de betrekkingen met de christe

lijke vakbcweging verbeterdcn. Tussen 

het CNV en de christelijke politiekc 

partijen bestonden volgcns haar Jaar

verslagen de nodigc spanningcn De 

verhouding tussen deze vakhewcging 

en de kcrken was evenmin prohlccm

loos. Ruppert rncrkte in I 947 op dat 

voor veel dominecs de socialistischc 

( llV 7 k 'l l 



0 
0 

_J 

c 
L.Ll 

c > 
l z 
Li 

L.Ll 

c 0 

u 0 

c 

~ 

0 

z 
L.Ll 

er: 

L.Ll 

0 

z 
<I: 

er: 

L.Ll 

> 

f-

L.Ll 

I 

z 
L.Ll 

<I: 

0 

u 

relativeren va n de betekenis van maat

schappe lijke verbanden - had inga ng 

gevo nde n in de Nederlandse samenle

ving. Het industrieel-kapitalisme begon 

zich te ontplooien. De soc ial e kwestie 

diende zich steeds indringender aan. In 

betrekkelijk korte tijd ontstonden uit

eenlopende organisaties e n inste llingen 

De schoolstrijd begon , de encycli ek 

Rentm Novan1111 van 1891 en het Eerste 

Christelijk Sociaal Congres in hetzelf

Verzuiling w ij st op iets massiefs , op 

hech te st ructuren. De verzuiling in zijn 

oorspro nke lijke gedaante zou momen 

teel opgehouden hebben te bestaan. 

Toch lijkt een bijstelling van het beeld 

van de gesch iedeni s gebode n. 

Natuurlijk waren er bijvoorbeeld het 

episcopa le ve rbod van de formule van 

een interconfess ionele vakbeweging in 

1912 - het C hri stelijk Nationaal Vak

verbond (CNV) telde aanvankelijk ook 
de jaar wezen op de socia

le ellende, de christelijke 

vakbewegi ng ontstond, de 

Vrije Universiteit werd 

opgericht. Het g ing om 

een emancipatiebeweging 

waarbij men z ic h kee rde 

tegen het gedachtengoed 

van de Franse Revolutie en 

Juist nu is het 
rooms-katholieke leden -

en het bekende Mande-

belang van ment uit 1954. Maar alleen 

al het feit dat dergelijke 

ve rboden bestonde n mar

keerde dat de zuil kenne

lijk minder hecht was. 

Ook in protestants-chris

te lijke kring bestonden ve

le organisaties, maar de 

onder! i nge betrekkingen 

christelijk-

maatschappelijke 

organisaties groter 

de Verlichting voorzover 

dat gedachtengoed het 

zicht op de betekenis van 

dan in de afgelopen 

decennia. 

chri stel ijke normen en waarden ont

nam. Men keerde z ich tegen het con

cept va n de libera le nachtwakerstaat, 

waa rin geen rec h t werd gedaan aan on

der meer de zorg voor de zwakke n en 

de levensbeschouwelijke pluriformiteit. 

Men keerde zich eveneens tegen de 

geest van de klassenstrijd die het socia

lisme destijds belichaamde. Het g ing de 

chri stelijke beweging niet alleen om 

emancipatie van vergeten groepen en 

vergeten belangen , maar voora l om de 

emancipati e van een maatschappelijk 

idee. Cestreden werd voo r een zodani

ge inric hting va n de samen leving dat 

recht zou worden gedaan aan christe

lijk-sociale waarden. De christe lijk- so

cia le beweging ze tte zich vanuit die 

filosofie in voor soc ia le zekerhe id, me

dezeggenschap en bedrijfsorganisatie. 

O rganisaties kwamen op die op levens

beschouwelijke leest waren geschoeid. 

Nederland verzuilde. 

waren vaak moeizaam. De 

hi storicus Wieringa wees op het des

tijds kwijnende bestaan va n de 

Christelijke Werkgeversvereniging. 

'H et lidm aatschap (van PC werkgevers) 

van neutrale vakorgan isaties deed ve le 

leden meelopen met de libera len; de 

vuurhaard van het liberale beginsel 

bleek vee l meer aantrekk ingskracht te 

bezitten dan de beginselen die aa n de 

eigen veren iging ten grondslag lagen.' 

Toen in 1937 het Convent van 

Christelijk Sociale Organ isaties werd 

opgericht trad een verandering op, e r 

werd gesproken over sociale gerechtig

he id en de betrekkingen met de christe

lijke vakbeweging verbeterden. Tussen 

het CNV en de christe lijke politieke 

partijen bestonden volgens haar jaar

vers lagen de nodige spann in gen. De 

verhouding tusse n deze vakbeweging 

en de kerke n was eve nmin probleem

loos. Ruppert merkte in 1947 op dat 

voo r vee l dominees de soc ialistische 
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vakbeweging een dui ve l op klompen 

was e n de c hri ste lijke vakbeweging een 

duive l op pantoffels. In 1952 kon gee n 

Christe lij k Sociaal Congres worden ge

houden omdat men nagenoeg over alles 

van mening versch ilde. Daarom werd 

gesproken van een C hri ste lijk Sociale 

Conferentie. 

In de jaren zestig en zeventig verander

de het traditione le beeld van chri s

tel ijk-maatschappelijke organisaties 

steeds meer. Men werd afhankelijker 

van de subs idi ërende en subsidievoor

waarden-ste ll e nde staat. De relatie met 

de achterban werd losser. Secu lari satie, 

ontkerke li jking en verzet tegen tradi

tionele structuren maakten de positie 

van christel ijke organisaties kwetsbaar. 

Het personee lsbestand van menige or

ga ni sa tie kwam niet zelden op grotere 

afstand van de e igen identiteit of de e i

gen achterban. Critici spreken in dit 

ve rband we l over het ontstaan en be 

staan van een 'leeg middenveld'. 

Deze hi stor ische noties zijn nodig om 

de huidige discussie over de positie van 

christelijk -maatschappel ijke organisa

ties bete r te kunnen plaatsen . 

Onderlinge betrekkingen 

tuiging. Tevens werd daardoor een ge

sp reksbasis ve rschaft voor de d ialoog 

met andere, geestverwante organisaties, 

hoe moei zaa m die contacten so ms ook 

waren. In de tweede plaats z ijn institu

ties nodig om het gedachte ngoed le

vend te houden , te actua li seren en 

verder uit te werken. Christenen dragen 

een persoon lijke verantwoordelijkheid 

en zijn vrij in de keuze van hun organi

saties. Maar wanneer de 'C zou worden 

beperkt tot het individuele domein ont

staan problemen. Christelijk-sociaa l 

denken en handelen kan niet zonder 

een institutionele 'se tting'. 

Herijking verzorgingsstaat 
Het is tijd het oog te wenden naar de 

huidige situatie. De positie van christe

lijk-maatschappelijke organisaties komt 

in een ander perspectief te staan nu de 

sa menleving fundamentele veranderin

ge n ondergaat. De verzorgingsstaat 

loopt vast op de grenzen van sturing en 

maakbaarheid, de technocratisch-bu

rea ucrat isc he benadering van maat

schappe lijke problemen , de co ll ec

tivi sering en anonimisering van de so li 

dariteit en de ui t het lood geraakte 

overheidsfinanciën. De positie van de 

nationale overheid komt 

z ijn nimmer probleemloos 

geweest. Toch spelen twee 

aspecten een wezen lijke 

rol bij de betekenis en het 

belang van christe lijk

maatschappelijke organisa

ties. In de eerste plaats 

heeft de 'C voortdure nd 

Wanneer de 'C' zou in het gedrang door de 

sne ll e internati o nali se ring 

enerzijds en processe n van 

decentralisatie en regiona

l iseri ng anderzijds. In het 

door beleid en regelge

ving gedomineerde poli

tiek-maatschappelijke kli -

worden beperkt tot 

het individuele 

domein ontstaan 

problemen. 

inspiratie gebode n bij het 

zoeken naar een verbinding van identi 

teit va n de organisat ie met het hande

len in de praktijk va n all edag. 

C hri ste l ijk- maatschappelijke orga nis a

ties hebben steevast verde r wi ll en gaan 

dan h et uitdragen va n een ge loofsover-

CDV 7/8 94 

maat is de betekenis van 

ideële normen en waarden in de samen

leving wat op de achtergrond geraakt. 

Er ontstaat vo lgens de Leuven se hoog

le raar Verstraeten een monoculturele 

samen lev ing waarin mensen rake n op

ges loten in technocratisch-bureaucrati-
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sche en economistisch-utilistischc ra

tionaliteit en consumcntistisch schijn

geluk Dit klimaat is niet bevorderlijk 

voor het zoeken naar mogelijkheden 

van nieuwe vormen van maatschappe

lijke verantwoordclijkheid 

De verzorgingsstaat is aan herijking 

toe. De principiclc keuze bij het zoe

ken naar alternatieven voor hct concept 

van de verzorgi ngsstaat gaat tussen een 

meer liberaal, individuccl, 'neo

Amerikaans' '>poor, ruimte voor mccr 

marktwerking, individuali-

schap verschuift de aandacht van de 

traditionclc ovcrhcidsregelgeving naar 

zeltrcgulering. In de hestuurskunde 

heeft de aandacht voor sturing en plan

ning via de ovcrhcid plaats gemaakt 

voor netwerkvorming en maatschappe

lijke zelfsturing 13innen de sociale we

tenschappen heelt zich ccn accent

verlegging voorgcdaan van de zorgar

rangementen van de staat naar zclfhulp, 

zelforganisatie, ja zelfs naar verzor

gingskapitalisme Dezc ontwikkclingen 

markeren een trendhreuk in het dcnken 

over maatschappelijke or

scring in sociale zekerheid 

en fiscaliteit, alschafting 

van de algemeen verhin

dend verklaring van col-

Verantwoordelijkheid 
dening Het mag opval

lcnd worden gcnoemd dat 

de managemcntdcskun-kan en mag niet 

lcctievc arbeidsovereen

komstcn, of ccn 'Rijnlands' 

spoor van gemeenschap

pelijkheid of communita-

worden ontdaan van 
dige Peter Drucker mo

menteel de verwachting 

uitspreekt dat verantwoor

delijkheid het richtingge

vendc principc zal worden 

haar christelijke 

wortels. 

nsmc, rnccr oog voor 

maatschappelijkc verbanden, solidari

teit, relativering van hct individuelc be

lang. De aanhang voor het neo

Amerikaansc spoor nccmt onder de be

volking in Europa toe, mede omdat de 

christelijk-sociale en sociaal-democrati

schc wortcls van het Rijnlandse model 

steeds onbekcnder rakcn. Noodzake

lijke maabchappelijkc cohesie komt 

echter niet tot stand zondcr gemeen

schapsvorming en juist daar hebben 

christelijk-maatschappel ijke organi'>a

ties een e'>Sentiele betckenis. 

Er is echter meer dan de verzorgings

staat-discussie. In wetenschappclijkc 

kring tekent zich langzamcrhand een 

opvallende paradigmawisseling af De 

primair op overheidsintervcntic gccntc 

Keynesiaansc henadering hccft plaats 

gcmaakt voor neo-klassieke visies waar

in de marktwerking op ecn hogcr plan 

wordt gebracht. In de rechtsweten-

in de kennissamenleving 

van de cencntwintigstc ccuw. Het prin

cipe van de verantwoordelijkhcid 

neemt dan de plaats 1n van hct principc 

van macht waarop de politieke en so

ciale theorie zo lang gericht is gcwcest 

Evcncens opvallend i'> de belangstelling 

voor hct gcmeen-;chapsdenken of 'com

munitarisme' binncn de Amerikaanse 

sociologie, waarin het staat-marktden

ken wordt gerclativcerd ten gumte van 

aandacht voor de vcrbanden waartoe 

mcnsen hehorcn, het concept van een 

'ciPil society' en de rol van rnaatschappe

lijke netwcrken. Vcrantwoordelijkheid 

omvat zowel de ordcningsdimcnsic -

wic is verantwoordelijk voor wat - als 

de nonneringsduncnsie - hoe gaan we 

met onze verantwoordeliJkheid om -. 

Verantwoordelijkhcid als principc van 

maat'>chappelijke ordcning kan zo be

zicn niet zonder levenshcschouwelijkc 

i ll'>plratle. 

Wanneer nude noodzakclijkc hcrijking 



van de verzorgingsstaat en de paradig

mawisselingen in weten-.chappelijke 

kring in onderlinge samenhang worden 

gezien, ontstaan nieuwe perspectieven 

voor christelijk-maatschappelijke orga

nisaties. Hun betekenis zou tegen de 

gcschetste achtergrond sterk kunnen 

toenemen, omdat maatschappelijke 

verantwoordelijkheid kan worden ver

honden met wezenlijke aspecten van 

zingeving Verantwoordelijkheid kan 

en mag niet worden ontdaan van haar 

christelijke wortel-.: omzien naar de an

der, relativeren van het individuelc be

lang, rekening houden met komende 

genera ties en zorg voor wat ons is toe

vertrouwd. Christel ijk-maatschappel ij

ke organisaties dienen zich daarhij 

hewust te zijn van een radicaal andere 

omgcving. De zekerheden die de over

heid lange tijd heeft gehoden zullen 

wegvallen of tenminste worden he

perkt. Zell-organisatie, zelf-financic

ring en zelf-regulering lijken aan helang 

te winnen. Kortom: aan de ene kant 

ontstaan nieuwe en noodzakeli1ke uit

dagingen, aan de andere kant is er een 

maatschappelijke omgevmg die wei de 

noodzaak ziet van een nieuwe verant

woordelijkheidstoedeling maar dat allcs 

in toenemende mate lijkt te willen ah

strahcren van christelijke impiratie en 

oricntatie. 

Maatschappelijke vernieuwing 
De afgelopen rnaanden i-. gespeculcerd 

over de mogelijkheden en onmogelijk

hedcn van een paar-.e coalitie. De vraag 

was tevem welke hetekenis zou worden 

toegekend aan maatschappelijke orga

nisaties in het algemcen en levcnshe

schouweliJk gdundeerde organisaties in 

hct hijzondcr Volgens herichten in de 

pers zouden liheralen en sociaal-demo

cratcn de uitvoering van de sociale ze

kerheid uit handen willen nemen van 
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werkgevers en werknemers. Dit is een 

veeg tekcn voor de eigen verantwoor

delijkheid van de sociale partners. In 

het verkiezingsprogramma van D66 

wordt de hetekenis van levensbeschou

welijke uitgangspunten of culturele 

idcntiteit voor het maatschappelijk 

handelen van mensen 'geenszins mis

kend', maar tegelijkertijd wordt opge

merkt: 'Een vernieuwing van het 

middenvcld is dringend gewenst. Wij 

verwachten daarbij het meest van die 

samenwerkingsvormen die zich uit

strekken tot aile betrokkenen hij een 

concreet probleern. over levensbe

schouwelijke en culturele of etnische 

grenzen heen.' De centrale vraag is wel

ke gevolgen het postulaat van het 'over 

levensbeschouwelijke grenzen heen' 

heeft voor regelgeving en belcid. 

Op ba-.is van het huidige politiek-maat

schappeliJke klirnaat ontvouwt zich het 

volgcnde heeld. 

In de ccrste plaats lijkt de dominantc 

politicke trend er steeds meer een te 

worden van het van overheidswege he

knottcn van institutionele waarborg-ar

rangementen voor het middenveld. Dit 

komt tot uitdrukking in de kritiek op de 

Sociaai-Economi<,che Raad, de af

schaffing van nagenoeg aile advies- en 

overlcgorganen en de wens tot door

breking van de algemeen verbindend 

verklaring van CAO's. Daar komt bij 

dat de puhliekrechtelijke erkenning van 

lcvensbeschouwelijke pluriformiteil aan 

ermie onderhevig is. Samenwerking 

'over levensbeschouwelijke of culturele 

grenzen heen' kan via subsidievoor

waarden worden afgcdwongen. In rnei 

1993 gingen Provincialc Staten van 

Zeeland in rneerderheid akkoord met 

een motie waarin were! geconcludeerd: 

'Nieuwc voorzieningen op het tcrrcin 

van de ouderenzorg en de gezond-
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hcid~zorg n1octcn voortaan van alge

mcnc s1gnatuur zijn.' 

In de tweede plaab li)kt de externe he

moeienis met de identiteit en de interne 

'>tructuur van maatschappelijke orgoni

saties toe te nemen. Dat kan btjvoor

beeld door het voorschriJven van een 

bepaald type democrotiscring of door 

het stellen von eisen aan ruhlicke ver

antwoording in plaots van verantwoor

ding aan de eigen achterhan In dat 

verhand kunnen als voorheeld worden 

genoemd de rccente uitlotingen van de 

voorzitter van de Onderwijsrood pro

lessor Leune. Hij sprok over het mis

hruiken van de onderwijwrijheid 

wonneer bijzondcre -,cholen de levem

beschouwelijke identiteit niet waor ma

ken. De kernvraag is don wie bepoolt of 

er in voldoende mate aan de identiteit 

recht wordt gedaan 1-, dot het -,chool

be<;tuur of -,choolvercniging of motigt 

de overheid zich dat oordecl aan' Een 

poging tot het bot'>te is destijd<; onder

nomen bij de totstandkoming van de 

l'vtediawet toen het C:ommi'>Sanaat voor 

de 1\ledia de bcvoegdhetd leek te kriJ

gen om toe te zien or de identiteit van 

de omroepverenigingen. Vanuit de 

Tweede Komer werd toen nog gesteld 

dat die bevoegdheid uitsluitend oon de 

lcden van ccn on1rocpvcrcniging toc

komt, waarna het voorstel von tafel ver

dween. 

In de derde ploots wordt de interne vi

toliteit van christelijk-maatschoppelijke 

orgonisaties op de rroef gesteld Het 

Convent van Christelijk Sociale 

Organisatie-, maakt een hectische tijd 

mee. NCW en VNO gaan de helan

genbehartiging hundelen. NCOV en 

hct Koninklijk Nederlands Onder-

nemerwerbond tKNOVi 

Londhouworganisoties - christeliJk en 

neutroal gaan <..,Jn1en. Hct gcvaar 

dreigt dat kwesties ols belangenhehMti

ging en kwaliteitwcrhetering von hun 

princiricle dimensie worden ontdaon 

en los worden gezien von de identiteit 

van de betrokken orgonisatie. In de 

VN0-1\;CW-nota over vcr-,terking von 

de bestuurlijke samenwerking wordt -

ovcrigens zonder verdcre uitwerking 

ge'>teld dot hezinning integraal deeluit

maokt van de belangenbehortiging, 

maar in de hegeleidendc brief Votl de 

voorzitters von heide orgonisaties heet 

het: 'Wij zijn ervon overtuigd dat rijkc 

trodities van hezinn111g en per-,oonliJk 

contoct in deze n ieuwe structuur 

kunnen hlijven bloeien en groeien, in 

een zinvolle oonvulling op de gezamen

li,ke hclangcnbehortigingsinzet' Het is 

niet gehruikelijk in de christeliJk-socia

lc bc\vcging hczinning ecn 'aanvullingl 

op de belongcnbehartiging te noemen, 

bezinning behoort juist de belangenbe

hartiging voluit te inspireren en rich

ting te gcvcn. Niet zo lang gclcdcn 

verenigden de conventportners zich 

nog or enkelc gemeenschorrelijke 

standrunten inzake onder andere de 

sociolc zckerheid (ovcrdracht wcrkne

merwerzekeringen i en de fiscoliteit 

( handhovi ng voetoverhevel i ng I 

In de vierde plaats roept de herijking 

van de verzorgingsstoat om vcrant

woord rnaat-,chapreliik handelen van 

maat-,charpelijke organisotie'> Het ge

noemde 'raarse' voorstel van het terug

dringen van de rol van sociole partners 

in de uitvoering van de souale zeker

heid dringt maatschoppeli)ke nrganiso

ties niet in een octieve, maotschoppelijk 

gecngageerde rol maar JUist in een rol 

van belangenhebartlging hiJ de over

heid.lui-,t nu is er behoefte oan verant

woorde zelfregulcring, verantwoord 

ondernemerschop, particulicrc initiatie-

CllV~s·J~ 



ven or her gchied van werkgclcgen

hcid, socialc zekerheid en arheick 

voorz1en1ng. zorgvuldige CAO's. 

Daartoe dient cen imtitutionelc struc

tuur voorhanden tc zijn die juist uitno

digt tnt vcrantwoord maatschappelijk 

handelcn. Christel iJk-maat-;charrelijkc 

organisatics zijn geen rure belangenhc

hartigcrs voor christenen, 

Conclusies en aanbevelingen 
Vatten we de beschouwing tot dusver 

samen. De huidige rositic van christe

lljk-maat-;charpe\ijkc organisatie-, wordt 

kriti5ch bejegend, de toonzetting in het 

dehat heeft iets negatiek lnstitutionele 

hetrekkingen verandcren, proce'>5en 

van secularisatie en ontkerkelijking zet-

ten zich door. De ge-,chie-

zij zijn instrumenten om 

de maatschappij tc· bc"in

vloeden vanuit chri-,telijk

sociale ovcrtuiging. Deze 

organi-;aties dicnen zich 

vooral nu hcwust te zijn 

van hun verantwoordclijk

hcid voor de toekom'>tige 

ontwikkeling van de sa

menleving. Verstraeten 

vcrwoordt het als volgc 

'Een van de eerste or-

Het gevaar dreigt 
denis leert echter dat er 

altijd verschillen en 5oms 

ook fricties zijn gcweest 

binnen en tussen christe

lijkc organisatie5 en instel

lingen De christelijkc 

identiteit hccft echter 

steevast gdunctioneerd a\-; 

een richtinggevend spoor 

en als een idecle basis 

waarop men elkaar kon 

dat kwesties als 

belangenbehartiging 

en kwaliteits-

verbetering van hun 

principiele dimensie 

worden ontdaan. 

drachten van ecn christelijk-socialc 

ethiek is hct revitaliseren van christelij-

kc organisaties tot sociaal-ethische vor

mingshewegingen. Het wordt dringend 

tijd dat de christelijkc sociale organisa

ties zich hcwu-,t worden van hct feit dat 

zij in het nieuwe Europa geen toekomst 

hehhen, a\5 zij zich uitsluitend zouden 

ontwikkclcn tot politieke concems die ai

leen maar uit zijn op helangenverdcdi

ging en lohhy111g. Zij kunnen slcchts cen 

vitale kracht zijn, als ze hun pedagogi

sche taak ernstig nemcn en hun !eden 

via een levende confrontatie met de 

christelijke verhaaltraditie opvoedcn 

tot ccn helangenoverstijgend verant

woordelijk gedrag' 

Maatscharpelijke vcrnicuwing, belan

genbehartiging en kwaliteitsverhctc

ring vragen steeds om een wisscl

werking met de identiteit van de orga

nisatie. Dat is gecn eenvoudige op

dracht, maar dat is hct eigcnlijk ook 

nooit gevveest. 

(llV 7 H 'l4 

aampreken De verzuiling 

1n haar traditionele vorm i5 in be\angrij

ke mate tot een einde gekomen, maar 

de emanciratie van de idee van een 

maatscharrelijke ordening die hcter 

hcantwoord aan christelijk-sociale 

waarden is zeker nict voltooid. 

Het helang van christelijk-maatschap

rclijkc organisaties neemt toe nu de 

vcrzorgingsstaat aan een fundamentelc 

herziening toe is en nu maatscharrelij

ke vraagstukken mccr en meer worden 

vcrhonden met zingevingsvragen. 

Paradigmawisselingcn in mcerdere we

tenschaprelijk disciplines wijzcn op 

nieuwe verantwoordclijkheden voor 

maatschappclijke organisaties. 

Het politiek-maatschappelijke klimaat 

is momentecl niet onverdeeld gunstig 

voor christclijk-maatscharrclijke orga

nisaties. Zij zullen in toenemende mate 

op cigen kracht en met eigen creativi

teit verder moeten. Het verwisselcn van 

politicke banden bicdt nict voldoendc 

5oelaas. Hun bestaansrecht zal steeds 
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minder kunnen worden ontleend aan 

de arrangementen van de verzorgings

staat. Christelijk-maatschappelijke or-

ganisatics zullen, uiteraard met 

inachtneming van de verschillen tusscn 

de onderscheiden maatschappelijke 

scctoren, moeten werkcn aan ccn 

nieuw elan. Dat laatste vraagt om: 

- helderhcid ten aanzien van identitcit 

en hetekenis van de cigen organisatie, 

- versterking van de contacten met de 

cigcn achtcrban, 

het voeren van een zodanig perso

ncelsbeleid dat de identiteit ook in hct 

feitelijk functioneren van de organisatie 

wordt gedragen, 

meer aandacht voor zelf-organisatie, 

zelf-financiering en zelf-regulering 

Christel ijk-maatschappelijke organisa

ties zijn nimmer !outer getuigende or

ganisaties geweest; steeds is gezocht 

naar praktische vertaalslagen. Daaraan 

is blijvend behoefte. Aan de verdere 

uitwerking van de resultaten van het 

Christelijk Sociaal Con-

manier dreigt het gevaar van marginali

sering van de 'C 

Cezien de huidige stand van zaken van 

vee! organisaties met een chri'>telijke 

signatuur is er de noodzaak de 'imtitu

tionele setting' te herzien en toekornst

gcricht te rnaken. De inbreng van 

chri ste I ijk- maatscha ppel ijke organ i sa

ties in het debat over de ontwikkeling 

van de '>arnenleving behocft institutio

nele vernieuwing. Meerdere mogelijk

heden dienen zich aan. Het Convent 

van Christclijk Sociale Organisaties, 

dat thans bestaat uit organisatics die 

actief zijn op sociaal-economisch ter

rein, zou in enigerlci vorrn kunnen 

worden uitgebreid met christelijke or-

ganisaties uit andere sectoren. 

Uitwi'>Seling van ideeen, visie- en stra

tegie-ontwikkeling kunnen erdoor wor

den versterkt. Voorts is het denkbaar 

een program op te zetten van sectorale 

heleidsstudies die een 'verplichtend' ka

rakter hebben voor de betrokkcn orga-

nisaties, in die zin dat de 
gres 1991 is nog vee! te 

doen, ook in de concrete 
Het is noodzakelijk studies intensief worden 

besprokcn en worden 
keuzes van alledag. de 'institutionele meegewogen in de be

leidshepaling en hcsluit

vorming. In dcze <,tudies 

zouden analyse, identitcit 

en eigen verantwoorde

lijkheid van de organisatie 

Christclijk-maatschappe

lijke organisaties hebben 

niet zo maar een toege

voegde waarde, zij beli

chamen de waarde van 

christelijke inspiratie en 

setting' te herzien 

en toekomstgericht 

te maken. 

oricntatie. Dat neernt niet weg dat er 

aanzienlijke institutionele veranderin

gen aan de gang zijn. Het gcvaar ont

staat dat binnen neutrale of neutraler 

wordende organi'>aties levensbeschou

welijke kwesties buitcn de hcleidshe

slissingen worden geplaatst, worden 

ondergehracht hij een commis'>ie of 

een levensheschouwclijk 'centrum' en 

verwordcn tot tamelijk vrijblijvcnde 

studie- of gespreks- objectcn Op die 

en aanbevelingen voor de 

betreffende sector gc'integreerd kunnen 

worden. Voorts zou kunnen worden 

toegczien op de ondcrlinge samenhang 

tu'>Sen deze studies, bijvoorbeeld door 

een daartoe in hct Ieven te roepen 

cornmissie. Een bijzonder accent moct 

worden gcgeven aan actiegcrichthcid 

en concreet handclen. Bij deze en an

dere activitciten kan gezocht worden 

naar samenwerking met de Stichting 

Doorwerking Christclijk Sociaal Con-



gres. Tenslotte kunnen initiatieven 

worden genornen tot de opzet van een 

nicuw tijdschrift waarin de betckenis 

van de christelijk-socialc identiteit voor 

de verschillcnde sectoren wordt be

licht. Maatschappelijke verantwoorde

lijkheid, identiteit en christelijke 

inspiratie zijn van vi tale betekenis voor 

de sarnenleving, nu en morgen. Juist 

daarorn staan christelijk-rnaatschappe

lijke organisatics voor belangrijke uit

dagingen. 

Prof mr. dr. JP BalkeHende ( 19 56) IS hijZoH

der IJOoglcraar christelijk-sociaal denken over 

eco11omic en maalschappij aa11 de Vrije 

UHiversileil le Amsterdam, werkzaam hij het 

Wctenschappclljk l11Siituul voor IJel CDA CH 

CDA-fraclievoorzitter in de gemeenteraad van 

Amstclveen. 

Noot 
Dczc bl)drage 1.;; ccn bcwerk111g van ccn mle1d111g 

d1c werd gehoudcn tl)den<:. het Congre<:. ldentiteit 

en tr-y1anagemcnt in Chn-,telijk-Maabchappe\Jjkc 

OrganJ'>atJes op 7 Jll!ll 1004 tn hct Sloternaker de 

Bru·inc lnc;tJtuut te Doorn 

Stellingen 
I. De recent breed uitgerneten sornber

heid over christelijk-rnaatschappelijke 

organisaties toont betrekkclijk weinig 

historisch besef en is onvoldoende 

doordrongen van de actualiteit en vita

liteit van christelijk-sociaal denken, de 

noodzaak van rneer rnaatschappelijke 

verantwoordelijkheid en de wezenlijke 

bctekenis van zingevende nonnen en 

waarden voor de vraagstukken waar de 

sarnenlcving voor staat. 

2. Velen zien de noodzaak in van een 

nicuwe en andere organisatie van ver

antwoordelijkheid in de sarncnleving. 

Tegelijkertijd bestaat de neiging hct 

verantwoordelijk hcidsvraagstuk te ab

<;traheren van christelijkc inspiratie en 

oricntatie. Tegen die achtergrond staan 

christel ijk -rnaatscha ppe I ijke organisa

ties voor de opdracht de identitcit van 

de eigen organisatie te verstcrken en te 

voorzien in ecn betere institutionele 

'setting' 
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