
Bij de vertaling van de uitgangspunten naar concreet beleid komen 

de echte keuzen aan de orde. Dan gaat het over de menselijke 

maat waarin de burger zich kan herkennen en waaraan hij de poli

tieke overtuiging van het CDA kan toetsen. Vijf kenmerken moe-

ten de CDA-koers markeren de komende jaren: 

dynamisch-activerend, betrouwbaar, beschuttend, voorzienbaar en 

internationaal georienteerd. 

A
ls 1k om rne heen kiJk en 

rnlJn oren te lu1steren leg 

dan rnerk 1k dat de burger 111 

vele onzekerheden lceft In 

mcnig opzicht is dat het geval, zowel in 

zijn helcving van de wereld in zijn di

recte nabijheid als van de wereld op at

stand. 

De eulorie die de val van de Berlijnse 

muur en daarmedc het perspccticf van 

een Europa tot aan de Oeral met zich 

rncebracht, hcclt slcchts kort geduurd. 

Snel volgde de verbijstcring over het 

ware gezicht achtcr het weggevallcn 

masker van de communi<;tische heil

<;taat. Chaos, ontreddering, onderlinge 

agre<,sie en armoede lijkt de 'bruidschat' 

te zijn die deze [uropeanen inbrengen 

in het te bouwen nieuwe Europa. Het 

drama van het voormalige Joegoslavic 

schokt de burger ten diepste en brengt 

hem tot afgrijzen, verwarring en gevoe

lens van onrnacht. /\1aar ook tot alwij

zcn en ontvluchtcn. Er ontstaar het 

stillc verlangen naar de terugkeer van 

het <,tabiclc Europa, dat grcnsde aan de 

Berlijme rnuur. En i'> dar Europa nu wei 
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stabiel7 Heeft dar Europa de antwoor

den op de nicuw gerezen vragen? 

Desintcgratie en onmacht, in ccn perio

de gekcnmcrkt door een krachtigc eco

nomische recessie, zijn de plagen die 

dat Europa vcrlammen. 

lk observeer dat ook de wereld in zijn 

directc nabijheid- de Ncderlandse om

geving van allcdag- de bur

ger voor vclc onzekerheden 

en vragcn stelt. Door de 

toegenomen criminaliteit 

voelt hij zich niet meer vci

lig in woning en op straat. 

/\let name bij de oudcrcn 

leeft dat stcrk. Berichten 

over gcvangenissen, die lct

terlijk niet mccr afdoende 

gcsloten zijn versterkcn de

zc gevoelens. De noodza

kelijke afbouw en omhouw 

van de verzorgingsstaat on
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dervindt hij de burgers weinig draag-

vlak. In velcr ogen is er eerder sprake 

van albraak van een rnoeizaam opge

bouwde verzorgingsstaat. Voor hen is 

de ovcrheid onbetrouwbaar, wispelturig 

m 



en troebel geworden. Zij zien in hun 

belcving aileen maar minder rechten, 

minder bescherming en meer onduide

lijke bureaucratic. En door de economi

sche recessie worden ziJ weer 

geconfronteerd met het spook van de 

werkloosheid en vcrdere beknotting 

van rechten. Het ccnwordende Europa 

van de twaalf hiedt hen daarbij geen 

per'>pectid, laat staan het n1euwe 

Europa tot aan de Oeral. 

De normen en waarden, zoals dcze ge

deeld en gcpropageerd worden door de 

van oudsher bestaande instituties spre

kcn de burger minder aan. Hij wil bU 

zich zeit te rade gaan en de voor hem 

relevante waardcn en normen in cerste 

instantie ze\1 belevcn en uitdragen. De 

solidariteit met en van de groep hectt 

aan aantrekkingskracht ingeboct. 

Anderen ontpoppen zich als cynisch 

calculerende burgers. Weer andercn ge

ven zich over aan nihilisme.We kunnen 

ons afvragen of dit gcschctste heeld te 

somber i'>. Is hct een karikatuurc 

Wellicht komt het zo, in zijn compac

te, onvollcdige en ongenuanceerde 

vorm, over. Echter, het zijn tendentics 

en gevoelcns die in mijn waarnemingen 

'Door direct in te grijpen en aan 

de maatschappij haar verant

woordelijkheid tc ontncmen ver

oorzaakt de verzorgingsstaat het 

verlies van men.,elijke kracht en 

de overdreven vermeerderi ng 

van overheidsapparaten, welke 

meer heheerst worden door bu

reaucratische logica dan door de 

zorg om de gebruikers te dicnen, 

met een enorme groei van de 

uitgaven' 
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bij burgers, '>Oms virulent, aanwezig 

zijn. En zc baren zorgen wanneer deze 

lciden tot afhakend, ontduikend en 

zelfs agressid gedrag, bijvoorbecld ten 

opzichte van culturcle minderheden. 

Het zou zich ook kunnen manifestercn 

in een \age opkomst bij de verkiezingen 

in 1994. 

Wat doet het C:DA met deze signalcnc 

Hecft het CDA een antwoord op dezc 

vraagstukkcnc Hetere antwoordcn dan 

de andere politieke stromingenc 

Ia~ het m<let ook. wd het C:DA 

ovcrtuigend en met succes nicuwc rege

ringsvcrantwoordelijkheid dragen De 

llijbelse inspiratie en de daarop geba

seerde samenbindende politieke over

tuiging van het CDA zal garant moeten 

staan voor op deze vraagstukken toege

snedcn visie, vindmgrijkheid en opera

tionelc daadkracht. 

De hoofdu1tgangspunten, gerechtig

heid, gcspreide verantwoordelijkheid, 

solidariteit en rentmcestcrschap blijven 

h ierbij als hoofdbakens fungeren Het 

nieuwe Prdgram van llitgangspunten is 

ecn onmisbare reisgids. Maar daarmec 

zijn we er niet. Hoe vertalen we deze 

uitgangspunten naar concrect heleid, 

naar concrete antwoorden op de vraag

stukken. \)an pa'> komcn de echte keu

zen, dan pas gaat hct over de 

menselijke maat waarin de burger zich 

kan herkcnncn en waaraan hij de poli

tieke overtuiging van het C:DA kan 

toetsen. Dim gaat hct over een opera

tionele visie, vindingrijkheid en daad

kracht. F.n dat noodzakelijkcrwijze in 

ccn operationele samenwerking met die 

politicke stroming waannede het be.,te 

uitzicht gebodcn wordt op het eftectu

eren van de C:DA-uitgangspuntcn. 

Naar mi)ll inzicht rnoeten vijf uitsprin

gendc kenmerken de CDA-koers, en 

het helcid van de overheid. markercn. 
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I )ynam isch-activerwd 
Dynamisch-activerend beleid richting 

individuelc burger en de in eigen soe

vereine kring samen acterende burgers. 

Er i<> een bewuste en herkenbare her-ij

king nodig in de verhoudingen tussen 

de individuele burger<> en soevereine 

kringen van burgers enerzijds en de 

overheid anderzijds. De overheid moet 

zich verder terugtrekken op nieuw te 

formuleren kerntaken; zij moet minder 

sturend zijn, maar vooral faciliterend; 

soms tot partnership geroepen. Per be

leidsgebied zouden deze kerntaken en 

de 'vrije' ruimte voor de burgers en het 

middenveld zo concreet mogelijk in 

kaart gebracht moeten worden, met ge

pbnde einddoelcn en eindtermen, met 

de daarbij behorende legitimatie. De 

onzekerheden en gevoelens van be

dreiging of onverschilligheid bij de 

burgers, moeten omgezet worden in 

dynamisch acticf en creaticf gedrag, ge

richt op kansen. Daarbij behoort ook 

het besef dat niet aile onzekerheden en 

bedreigingen wcggenomen kunncn of 

behocvcn te worden. Een en ander kan, 

als de burgers een zeker en betrouw

baar pcrspectiel op concrete einddoe

len en eindtermen geboden kan 

worden. Het belcid moet aldus gericht 

ziJil op het plaatsen van 'dynamo's' bij 

de individuele burger en op het samen

werkende middenveld. I Volgcns Van 

Dale is een dynamo een toestel waarin 

beweging in elektrische energie wordt 

omgezet.) Een zodanig beleid veron

derstelt flexibiliteit en dillerentiatie, 

maar ook solidariteit bij de sterken voor 

de zwakken. Wat dit laatste betrcft 

waakt de overheid op de achtergrond 

Aldl!', ervaren de burgers de ombouw 

van de verzorgingsstaat niet als afbraak 

maar a], een nieuwbouw met nieuwe 

uitdagende perspectieven: namelijk 

persoonli)ke en gezamenlijke ontplooi-
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ing, waarbij niet een anonieme maar 

persoonlijke solidariteit als vangnet 

wordt ervaren. Dit belcid haakt in op 

de positieve kanten van de individuali

seri ngstendensen. 

Iletrouu>haar 

Een betrouwbare koers houdt in consis

tentie en continu'iteit in de eenmaal ge

maakte keuzen; voorts een daarop 

afgestemd voorspelbaar gedrag Beter 

breed en diep gemarkeerde keuzen 

voor een langere periode (gelet op 

einddoelen en eindtermen) dan een 

'stapje voor stapje beleid'. Hoe pijnlijk 

of commotie veroorzakend zulk een 

keuze ook is; bij een goede legitimatie 

zal de burger het accepteren en zich 

daarop verder voor een langere perio

de willen orienteren. Het veronderstelt 

ook heldere normen die een cffcctieve 

en cfficicnte uitvoering mogelijk ma

ken. We moeten af van de tijdrovende 

en stroperige be<>luitvormings- en uit

voeringsprocedures. Cebrek aan slag

kracht smoort initiatief en commilme11t. 

Besclmtte11d 
Beschuttend zal het beleid dienen te 

zijn voor de ccht zwakke burgers res

pectievelijk voor de echt bedreigende 

situatie<>. De hier in het geding zijnde 

(basis)norrnen zullen herijkt en geher

definieerd moeten worden tegen de 

achtergrond van het eerder gestelde 

Brede politiek-maatschappelijke con

<>ensus over dezc normen is een eerste 

voorwaarde voor hct te voeren beleid. 

De aard van deze norm en, die uiteraard 

helder geformulcerd dienen te zijn, 

brengt met zich mee dat ze voor een 

langere tijd hun gelding hebben. 

Voorzienbaar 
Een voorzienbaar belcid houdt vooral 

in: gerichtheid op concrete einddoelen 

..,., 



u... en eindtermen voor een bepaalde pe

riode, uiteraard binnen bepaalde tlcxi

bele marges. Een valide, breed 

toegankelijke lcgitimatie hoort hij de 

selectie van deze einddoelcn en eind

termen. Voor actid opererende burgers 

erg belangrijk voor hun oricntatie. 

Vergeleken met de achter ons liggende 

perioden kan en moet in dit facet voor

uitgang geboekt worden. 

lntemationale orif11tatie 

Een internationale oricntatie zal voor 

de komende tijd het belcid expliciet 

moeten kenmerken. F.en orientatie op 

het cen-wordende en groter wordende 

Europa is voor het 'open' Nederland 

een must. ])it geldt in belangrijke mate 

voor de belcidsvelden vrede en veilig

heid, financien en economie, en milieu; 

in mindere mate, maar 

ordening aangegeven van financieel

economisch vcrkeer, mcdedinging, mi

lieunormen, socialc normen, overdracht 

van kennis en technologic. Dit geeft 

perspcctid aan de Oosteuropese Ian

den en neemt onzekerheden en ang<.t 

wcg bij de burgers van de EC-lid-,taten. 

De Rijksoverheid client aanmerkelijk in

gekrompen te worden mede in verband 

met de nicuw tc formuleren kerntaken. 

Herschikking van departementalc taken 

is noodzakelijk 

De aanbevelingen van het rapport

Zijlstra, met name de gulden regel 'drie 

kecr vijltig' vcrdicncn implcmcntatie. 

Denk aan de aanbeveling 'appeltjc voor 

de dorst' zodat 'rcpareer je dak. als de 

zon schijnt' geldt 

Het sociale bestel client verder geflexi

bili<,eerd te worden. We moetcn schok-

dempers inbouwcn. De 

ook daar, voor de sociaal

culturelc belcidsvclden. Bij 

het stellen van normen en 

het inrichten van syste

men moet, meer dan than<, 

het geval is, rekcning wor

Het nieuwe 
Program van 

Uitgangspunten is 
een onmisbare 

reisgids. 

rigiditeit van het loonkos

tenprotiel is een grotere 

kwaal dan de hoogte van 

de loonkostcn respectieve

lijk van de primaire lcltlen. 

den gehouden met de voor ons land re

levante internationale en buitenlandse 

normen en maatstellingen. Het ver

dient aanbeveling in de verschillcnde 

beleids-compartimenten 'schokdem

pers' in te bouwen teneinde van buiten

af komende schokgolven flexibel te 

kunnen opvangen. 

Concrete suggesties 
Celet op het beperkte kader van deze 

brief, in staccato. toch nog enige con

crete suggesties: 

Nederland moet zich inzctten voor de 

aansluiting van de Oosteuropese Ianden 

(ook Rusland) bij de F.C via alliantie- of 

associatieverdragen met een bepaalde 

looptijd en met het perspecticf van een 

lidmaatschap. In deze verdragen is een 

Deze rigiditeit moet zo

vecl als mogelijk weggenomen worden. 

tvlede in verband hiermee is bezinning 

nodig over de functie van het wettelijk 

minimumloon. 

Koppelingsmechanismen moeten ver

vangen worden door belcidsmatigc ( biJ 

voorkeur mcerjarigeJ ratio'<. en iJkpun

ten. Er is studie over de herinrichting 

lcen nieuwe architectuurl van bet so

ciale zekerheidsstelscl nodig: war is nog 

de ratio van de dric-deling: werkne

mcrsverzekeringen. volksverzckeringen 

en socialc voorzieningen. Oricntatie en 

af-,temming zijn nodig op [uropese ma

ten en <,ystemen vanwege concurrentie 

en mohiliteit. We moeten knopen 

doorhakken look in het liscaal stcl<.eli 

in vraagstukken rondom individualise

ring: welke nieuwe balans is mogelijk 



tussen het begimel van individuelc ver

antwoordelijkheid enerzijds en hct be

ginsel van de draagkracht anderzijds. 

Ook in pragmatische zin i'> dit een di

lemma van een keuze tussen led- en 

werkpatronen van de oudere en die van 

de jongcrc gcncratic-,. 

In de ondenvijs-, zorg- en welzijmsec

tor is een herbezinning nodig op de ba

lans tus-,en de 'eco11omy of sw/e' van de 

voorziening en de kwaliteit van de 

voorziening naar de individuelc burger 

toe. tvlammoetfusies in deze sectorcn 

kunnen economische en technologi

sche voordelcn oplevcren maar kunnen 

voorbijgaan aan de bchoelte van de 

burger aan de menselijke maat. 

llovendien speclt hier de bchocftc van 

gebondenheid aan de identiteit. In het 

onderwijs is hehodtc aan meer aan

dacht en facilitering voor (technischl 

heroeps-onderwijs In de gezondheids

zorg en wclzijn'-;zorg n1ccr ruin1tc crcC

ren voor eigen bijdragcn van burgers 

respectieveliJk het toepa'>Sen van het 

prohjthegimel In de gezondheidszorg 

I ziektekosten I moet ondcrschcid ge

maakt worden tuS>en zware en Iichte 

medische risico's. 

,'v1ilieubelcid moet mccr Luropecs en 

mondiaal afgestemd worden, gericht op 

bewerktuiging van een eHectieve uit

voering ( kosten versus milieu-rende

ment) van de 1n het Nationaal 

.'vlilicubelcidsplan !'Ius en andere be

leidsnota's opgenomen ( voorlopige) 

einddoelcn en eindtermen. Nadere pri

oriteitenstelling in en tu-,.,en de ver

schillcndc milicucompartimenten is 

nodig. We moeten vraagstukken van d

lccticvc uitvoering onderwerp doen 

ziJn van dit zogenaamde Nationalc 

Milieubelcidsplan 2. 

Er moet duideliJkheid komen in de be

voegdheidsvcrdcling tussen de verschil

lende ( lagere I overheden. Zo al niet 
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van de centrale overheid dan in ieder 

geval van de dichtst bij hem staande 

overheid verwacht de burger 'een dui

delijk gezicht' 

Het is mijn stellige overtuiging dat de 

op politieke overtuiging gcbasecrde in

terne cohe.,ie het CDA in <,taat stelt ge

markeerde keuzen te maken en 

daarvoor opera-tionelc verantwoorde

lijkheid te dragen De partij i' breed en 

krachtig in de maatschappij verankerd 

en vcrtegcnwoordigd. Dat is in het al

gemeen een voordeel Voor het maken 

van diepinsnijdende keuzen kan het 

ook een ·.,ta in de weg' zijn. 

Het zi)ll deze politieke overtuiging en 

verankering in de maat'>chappij die mij 

doen thuis voelen in het C:DA. 

A is ll daarom zou vragen, tot .,lot, mijn 

eer<,te vijf prioriteiten voor de komende 

peri ode: 

intensiveren, preventicf en rcpressicf, 

van de criminaliteitsbestrijding, 

daadwerkelijk integreren van culture

le minderheden: 

door structurecl beleid en projectbc 

lcid, 1n verband met recessie, aanpak

ken van langdurige werkloosheid 

( voorkomen van werk-vervreem

ding); 

nationaal huishoudbockje vcrder op 

orde brengen en houdcn: starten met 

gulden regcl: '3 x vijltig'; 

aandacht richten op bewerktuiging 

(onder mcer via doelgrocpcn) van 

een effectieve uitvoering van de voor 

de langere termijn vastgestelde mi-

l ieu-doelste IIi ngen. 

Mr EJ Ronl}m ( 19!7) ts dmcteur lh/11 DSM 

Ltmhlm} hv., Pice-uoorzttter lh111 het J\TC\¥, e11 

/wens lid lh111 de Eerste Kanter. 
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