
Z
mgcvmg en Vcrantwoorde

I,Jkhc,d', zo IL11dt de tncl 

van hct nJcuwc ondcrzocks

programma van het 

Wetenschappelijk lnstituut voor het 

C:DA voor de pcriodc 1993 1997. 

Na een periode van uitgebrcide discus

sic ligt cen ambitieus en uitgcbreid 

nieuw takcnpakket voor ons klaar 

Analoog aan het vorigc onderzockspro

gramma i'> daarbij gckozen voor een 

centrale invalshoek, cen rode draad die 

de verschillcnde onderzoeksprojccten 

inhoudelijk met elkaar verbindt. 

"Zingcving en Vcrantwoordelijkheid" i-. 

het thema dat onzc activiteiten in de 

komende vier jaar kleur zal geven. Dit 

thema bouwt voort op het accent dat in 

eerdere onderzoeksprogramma's lag op 

de herverdcling van verantwoordelijk

hcden, maa;- wil dit vraag'>tuk nu mccr 

bezien vanuit de normatieve perspec

tieven die tot verantwoordelijksheids

beleving inspireren, dan vanuit de 

instrumentelc zijdc die aan privatise

ring, verzellstandiging en deregulering 

verbonden is. 

In de jaren tachtig hebben de wcrk

zaamheden van hct Wctemchappelijk 

lnstituut voor her C:DA zich vooral toe

gespitst op de ontwikkeling en uitbouw 

van het christen-democratisch gcdach

tengoed De crisis van de overbcla,te 

vcrzorging55taat leidde ertoe dat daar

bij inrichtings- en structureringsvraag

stukken centraal stonden. De aandacht 

is nu verschoven naar de invulling van 

de gespreidc vcrantwoordclijkheid in 

een seculariserendc en individualiscrcn

de Nederlandse samenlcving, die in 

open verbinding staat met Europa en de 

wereld. Her Wctcnschappelijk lnstituut 

voor hct CDA rekcnt hct in de komen

de jaren tot zijn taak om het ontwikkel

de en tot wasdom gckomen 

christen -democra tische gedach tengoed 

uit te werken met bijzonderc aandacht 

voor de normatieve aspecten van maat

schappelijke vraagstukken Het gaat 

daarbij om de van ovcrhcidswege tc 

scheppen voorwaardcn voor het vinden 

van een antwoord op gevoelde onze

kerheid, zinloosheid en ontbrekende 

solidariteit, het gaat om de zin van in

stituties en de wijze waarop <,tructuren 

ingevuld dienen tc worden. 

Zinvolle samenhang 
De gekozen thcmatiek van hct nicuwe 

onderzoebprogramma -.luit hier nauw 

bij aan. Het thema "Zingeving en 

Verantwoordelijkheid" straalt de keuze 

uit voor cen samenlcving waarin nor

men en waardcn het handelcn van 

menscn en structuren bepalen en indi

vidualismc en kille herckcning niet de 

overhand krijgen Dit thema kan op 

meerdere manieren benaderd worden. 

Het is toekomstgericht, omdat de aan

dacht wordt gcve<,tigd op vraagstukken 

die er echt toe doen. Het dwingt de 

politick om boven hct pragmati'>mc uit 

te stijgcn en verantwoordclijkhcid te 

nemcn voor de biJdrage van de over

heid aan cen zinvolle toekomst. 

Zingcving kan ook vanuit een missio

nair pcrspcctid worden bczien. Hct 



goal don om cen zekere iclcologische 

zenclingsdrang. met name voor wat he

trch hct uitdragcn van onzc uitgang~

punten in Luropees en mondiaal 

vcrhand. Opgcvat als verdieping van 

actuelc politieke vraagqukkcn, qaat het 

thenn voor het zocken naar de verder

qrekkende, dicpcrl iggende zi nvragcn 

die achtet- allcdaagse politicke discm

"es schuilgaan. Hct thcma "Zingeving 

en Verantwoordelijkheid" houdt voorts 

verhamlmet aandacht voor normen en 

waardcn. Het gaat om het gezamenlijk 

vormgeven van de maahchappelijke in

slltuties van de toekom<,t, langs andere 

wegcn dan de commerciclc markt 

L111vollc samenhang tu"en dc divcrsc 

lcvemterre111en gaat hierbq hoven tunc

tionelc rationaliteit. Cultuurovcrdracht, 

de doorwerking van vcrschillcnde nor

men- en waardenpatronen in hijvoor

beeld medio en ondcrwijs, moet 

worden gewaarhorgd. Fn tot slot kan 

het thema worden opgevat als ecn nor

mcring van hct ovcrhcidshelcid en -111-

qrumentarium. Het teruglreden van dc 

overheid moet een acticve en verant

woordclttke opqclling van burger, en 

maar-chappclitke organisaties uitlok

ken 

Studieprojecten 
De opzct van hct nicuwe ondcrzoeks

programma valt in vier ondcrdekn uit

een. Naast de ondcrzoebprojecten !de 

kla"ieke qudicrapporten) zal het imti

tuut de komende vier jaar uitgehreid 

aandacht besteden aan, de Furopese en 

de internationalc agenda; het uithou

wen van de forumfunctie voor helcids

strategie, de directe dienstverlcning aan 

en samenwcrking met het C:DA en de 

gelieerde organisaties. 

l'et· heleidsterrein ( lustitie en BiZa, 

BuZa SF!: 0& W en WVC; LNV, 
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VRUM en V&Wi zullcn in de komen

dc vier jaar gemiddeld een drietal stu

dies worden verncht. Voor het komend 

Jaar loktoher 1993 - eind 1994) staan 

een I link aantal studie-onderwcrpen op 

de rol. Allereer<,t zullen een drietal gra

te studie projectcn worden atgerond, 

het landhouwproject en het idcntiteits

project alsmedc de studic Furopces cul

tuurheleid. Daarnaa<,t zullen crop kortc 

tcrmijn cen aantal nicuwe studies wor

den opgczet. Het studicrapport Cencn 

cn Crenzen kr11gt een Furopecs ver

volg. Vervolgens zal op dit problcem

veld verdcr worden gestudeerd, ziJ het 

vanuit een andere invalshoek, door ce11 

studte rond genctische moditicatie hij 

dieren en planten op te starten. Op so

ciaal-economisch terre111 wordt een stu

dic hegonnen naar de positie van 

onderneming en arbeicl in de context 

van intcrnationalc cconomi..,chc ont

wikkelingen en concurrentievcrhoudin

gen. Fen majeur protect zal voort'> 

worden opgezet roncl het onclcrwcrp 

Europa en puhlicke gerechtigheid Met 

hct oog op de grotc -..taat-,contcrcntic 

over Europa in I 'J96, zal getracht wor

den om op basis van hct stuclierapport 

l'uhlteke Cerechtigheicl, een Furopese 

christen-dcmocratische staatslcer te 

ontwikkelen. Op hct tcrrein van hct 

hlllncnlancls bestuur zal 1n 19')4 het 

thema crisis van de politick, met daarin 

o a aandacht voor aspectcn van he

stuurltjke en staatkundigc vcrnieuwing, 

worden hestudeerd. Voorts zal nog dit 

jaar worden begonnen met een studie 

die tot docl heclt ecn christcn-dcmo

cratische visie te ontwikkelen op intcr

nationale solidaritcit en autonome 

maatschappit-ontwikkeling. Voor wat 

hetrclt 1\ 1idclen- en Omt-Luropa, is 

voorzien in een studie die het concept 

van de ciPil society centraal stelt. En tot 

slot zal in 1994 studic worden verricht 
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naar de kaders voor normen- en waar

denoverdracht (gezin, school, kerk, het 

recht). AI metal een omvangrijk studie

pakket dat grotendeels in de laatste 

maanden van 1993 zal worden opge

start. De hoofdmoot van de studie

werkzaamheden zal zich vervolgens 

concentreren in 1994, waarna de vruch

ten vanaf 1995 geplukt kunnen worden. 

Zodra genoemde studies gereed zijn, 

zal - en dan spreken we dus over 1995 

en 1 996 - met een tweede reeks studie

onderwerpen worden begonnen. In de 

studie inburgeren of dualc samenleving 

zal aandacht worden besteed aan de 

problematiek van grate en moeilijk bc

heersbarc stromen migranten, vreemde

lingen en vluchtelingen De studie 

sociale bescherming stelt de vraag cen

traal welke volumcontwikkeling, pre

mies en uitkeringen in de sociale 

zekerheid gcgeven de gewijzigde en 

turbulente cconomische omstandighe

den, wcnselijk zijn Het studieprojcct 

maatschappelijk middenveld en zelfre

gulering concentrecrt zich op de vraag 

in wclke mate regclgeving en handha

ving een zaak van de overheid zijn. 

Andere beoogde projectcn zijn het mo

biliteitsvraagstuk, de tockomst van hct 

hager onderwijs, christen-democratisch 

kunstbeleid, oudcrenbeleid en de toc

komst van het buitenlands beleid. 

Forumfunctie 
Naast dit uitgebreidc studie-pakket, 

stelt het W.l. zich zoals gezcgd ten 

doc! op ecn drietal andere terreinen ac

ticf te zijn. Allcreerst de Europesc en 

intcrnationale agenda. Zoals ook al in 

de thcmakeuze van het vorige onder

zoeksprogramma werd onderkend, is 

aandacht voor ontwikkelingen buiten 

onze eigen landsgrenzen van groat be

lang Ondersteuning van het christen-

dcmocratische denkcn binncn EVP

verband, in Midden- en Oost-Europa 

en in de Christen Democratische 

lntcrnationale is, in een wereld waarin 

nationale begrenzingen een steeds klei

ncre rol spelen, een kerntaak van ons 

instituut. Studieprojectcn (zoals Civil 

Society en internationale solidariteit/au

tonome maatschappij-ontwikkeling), 

de vertaling van rapporten en andere 

publicaties, de organisatie van een poli

tiekc akademie in Budapest, hct stirnu

leren van samcnwerking tussen 

verwante wetenschappelijke instituten, 

het zijn allemaal voorbeeldcn van con

crete activiteiten die her instituut ten 

behoevc van de Europese en internatio

nale agenda zal ontwikkelen. Daarnaast 

is hct W.l. voornemens in de nabije 

toekornst in toenemcnde mate ecn fo

rumfunctie voor bclcidsstrategic te 

gaan vervullcn. In z'n rol van "think

tank" voor de partij, zal hct instituut 

zich meer gaan richtcn op de ontwik

keling van tockomstverkenningen. 

Daartoe is wei een zekerc herstructurc

ring nodig. De positie van Christen 

Democratischc Verkenningen zal bij

voorbeeld nader tcgen hct Iicht gehou

den mocten worden, waarbij met name 

de keuze voor een themagewijze bena

dering zich aandringt Maar ook de 

vernieuwing van de Stichtingsraad en 

de instelling van ccn 

Wetcnschappelijke Adviesraad zijn in 

dit kader aan de orde. Dienstvcrlening 

aan en sarnenwerking met partij en ge

lieerdc organisaties complementeert tot 

slot het geheel aan activiteiten. 

Samenwerking met anderen 
Wil het Wetenschappelijk lnstituut 

voor het CDA slagen in de vierledige 

opdracht die het zichzelf gesteld heeft, 

dan is medewerking van anderen abso

luut noodzakclijk. Hct instituut zal ook 
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in de tockom<;t de inzct van vclcn no

dig hchhen om aan commi<;<;icwcrk

zaamhcdcn dec\ te ncmcn, om in de 

kcuzc van thcma\ cen inhrcng te lcve

rcn, om actid mee tc di,cu,sicren, om 

kriti,ch de rrinciriclc koer<; en de idcn

titcit van de christen-democrati<;che hc

wcging mcdc te hcwakcn. Ondanb hct 

kit dat lot nu toe de animo om te rarti

circren mce<;ta\ grout wa<;, zal een con

ttnuc tn<..,panntng nodig zip1 0111 

dcelname aan en helang<;te\ling voor de 

activttellen van het W.l naar de toc

konht toe te vcrzckcren. ( )rganen a\, 

de Stichting<;raad en de sectorovnlcg

orgoncn n1octcn nicuw Ieven, "10111'-> ook 

111 ecn andere gcdaantc, worden ltlgc

hlazcn. Deelnamc aan <;tudiecommi<;<;ie<; 

vanuit allcrlci gelcdingcn in de <;amcn

lcving moct verzckerd hliJven. \)aartoe 

dicncn hiJvoorheeld ck orhouw van 

cen dc,kundigen-datahank en hct in

tcmtvcrcn van de contactcn met name 

met de univer<;itairc wcreld en met de 

gcliccrdc organi<;atie<; (kader<,choolcur

'i<;ten en \eden van C:DJA. vrouwenhe

raad en hc<;tuurdnwcrentging zoudcn 

a\<; Cll!llllli<;<;ic\icf oJ adviscur kunnen OJ)

trcclcn) Ook hct uitdragcn van studic<; 

en andere ruhlicatie' verdicnt mecr 

aandacht. Len goede nazorg-la'>e voor 

raprortcn is ah,oluut noodzakelijk, wil

lcn de rrodukten van het in<;tituut hrc

dc Jrtrek in de <;amenlcving gcnieten en 

voldoendc hl)dragen aan rartijpolitiekc 

en maahcharrcliJke di,cu<;<;ie<;_ 
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