
ERIS 
Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

ldentiteit in gemeenten en provincie 

In februari 1991 heeft op initiatief van het 
Wetenschappelijk lnstituut(WI) voor het 
CDA een besloten conferentie getiteld 'Le
vensbeschouwelijke ldentiteit en Politiek' 
plaatsgevonden. Deze conferentie schiep 
vooral een positief klimaat voor ontmoeting, 
voor eerste kennismaking ook en werd door 
vele aanwezigen beschouwd als een be
langrijke aanzet tot een diepgaander ge
sprek tussen maatschappelijk middenveld 
en politiek. Het Wetenschappelijk lnstituut 
voor het CDA heeft in samenwerking met 
de Bestuurdersvereniging een vervolgpro
ject opgezet. 
Van Wl-zijde is, ondersteund door een be
geleidingsgroep, een discussiestuk ge
schreven over het thema 'ldentiteit een uit
daging voor gemeente- en provincie
bestuurders'. Dit discussiestuk zal tijdens 
een conferentie van de Bestuurdersvereni
ging op 24 april aanstaande dat aan het
zelfde onderwerp gewijd zal zijn, ter be
spreking staan. Deze Periscoop is geba
seerd op een deel van dit discussiestuk. 

ldentiteit op de agenda 
Na jaren van betrekkelijke stilte staan iden
titeitszaken weer volop in de schijnwerpers. 
Nationale politieke debatten, ruime aan
dacht in de media en vele congressen en 
publikaties getuigen hiervan. Een belang-
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rijke kanttekening is evenwel voor wat be
treft de politieke discussie op haar plaats. 
Deze politieke discussie blijkt bij nadere be
schouwing nogal abstract van aard en 
vooral een op nationaal niveau gevoerd ge
sprek te zijn. In inleidingen en algemene 
maatschappij-analyses wordt steevast ver
wezen naar bovengenoemde thema's, 
maar op de politieke 'werkvloer', daar waar 
de concretisering en vertaling in beleid 
plaats moet vinden, vinden we van deze 
aandacht veel minder terug. 

In de wetenschap dat een belangrijk deel 
van de strijd om de identiteit wordt gevoerd 
op het niveau van de gemeente en provin
cie, constateren we dus dat de politieke be
langstelling achterblijft. De identiteitskwes
tie blijkt meestal niet op de agenda te staan. 
Daarmee wordt te weinig onderkend dat de 
lokale overheid omdat ze partij is, stil heeft 
te staan bij dergelijke zaken. Het bezig zijn 
met identiteitsaangelegenheden wordt te 
veel als een zaak beschouwd die slechts 
identiteitsgebonden organisaties aan zou 
gaan. De lokale overheid heeft echter wei 
degelijk een taak bij het beschermen en sti
muleren van waarden en normen die in de 
samenleving een draagvlak hebben. 
In de praktijk van alledag blijken praktische 
zaken het vaak te winnen van meer ideele 
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overwegingen. De tijd die men heeft of 
neemt voor reflectie op zingevingsvraag
stukken is ook meestal gering. Het belang 
van identiteitsgebonden particulier initiatief, 
van overheidsfinanciering van dergelijk ini
tiatief en van een overheidsrol in het zinge
vingsdebat in de politiek kan niet op een 
breed draagvlak rekenen. Oat bemoeilijkt 
de bespreekbaarheid van identiteitszaken 
nogal eens. Het CDA is wat dat betreft van 
de vier grote politieke partijen, een roe
pende in de woestijn. Dit maakt het vaak 
lastig expliciet voor de waarde die men 
hecht aan identiteit uit te komen. Onder er
kenning van dit gegeven, blijft echter staan 
dat christen-democraten vanuit hun visie op 
mens en samenleving principieel voorstan
der zijn van een pluriforme samenleving 
waarin burgers actief participeren en daar
mee van een actief, geprofileerd en rijk ge
schakeerd maatschappelijk middenveld. 
Op grond van deze filosofie mag van chris
ten-democraten op z'n minst verwacht wor
den de identiteitskwestie bespreekbaar te 
maken. Het bekende verwijt als zou men 
zich daarmee primair opstellen als de be
langenbehartiger van het klassieke identi
teitsgebonden, christelijke maatschappelijk 
middenveld, is hierbij niet op z'n plaats. Het 
CDA spreekt aile dienstverlenende maat
schappelijke organisaties die vanwege de 
overheid worden gefinancierd aan op de 
profilering en explicitering van hun identi
teit, vraagt hen met het oog op de kwaliteit 
van de samenleving om positie te kiezen. 

De macht van het geld 
De hoogtijdagen van de verzorgingsstaat 
zijn voorbij. In de beheersing van de over
heidsuitgaven vormt de bekostiging van 
voorzieningen en diensten die door maat
schappelijke organisaties worden geleverd 
een belangrijk aandachtspunt . Kostenbe
heersing en ombuigingen zijn aan de orde 
van de dag. In haast elke provincie en ge
meente brengt dit een heroverweging van 
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bestaande geldstromen met zich mee. 
Kijken we naar de onderhandelingsposi

tie die identiteitsgebonden organisaties in 
bezuinigingsdiscussies innemen, dan blij
ken zij vaak ten onrechte een zwaardere be
wijslast met betrekking tot hun bestaans
recht te moeten voeren dan organisaties die 
zich op hun 'neutraliteit' Iaten voorstaan. 
Niet in de laatste plaats speelt hier de erfe
nis uit het veri eden een rol. Door PvdA, VVD 
en 066 worden bezuinigingsmaatregelen 
veelvuldig als instrument ingezet om met 
name de klassieke identiteitsgebonden, 
christelijke organisaties die door hen wor
den beschouwd als overbodige restanten 
van het vroegere verzuilde bestel, kwijt te 
raken. 

Vervolgens blijkt het in financiele bespre
kingen voor identiteitsgebonden organisa
ties moeilijk om aan te geven waar die 
meerwaarde van de eigen identiteit zich in 
laat vertalen. De identiteit van een organi
satie hangt immers vooral samen met niet 
in geld uit te drukken zaken zoals betrok
kenheid en het bieden van zorg vanuit een 
eigen perspectief. Ook in dit opzicht blijkt 
de identiteit als een vorm van negatieve se
lectie te fungeren. Oat organisaties die uit
komen voor hun identiteit zich meer moe
ten bewijzen dan organisaties die zich 
'neutraal' noemen, is onjuist en werkt dus 
in concrete gevallen waar bezuinigingen 
aan de orde zijn ongunstig voor hen uit. Uit
gangspunt behoort te zijn dat gelijke orga
nisaties in gelijke omstandigheden gelijk 
behandeld moeten worden. 

Een ander probleem dat nauw samen
hangt met het bezuinigingsklimaat en dat 
de positie van identiteitsgebonden organi
saties bedreigt, vormt de neiging van orga
nisaties zelf om uit lijfsbehoud te kiezen 
voor een inzet die juist niet gericht is op de 
profilering van de eigen identiteit. In een 
drang tot overleven kiest men veelal voor 
de pragmatische weg en zoekt daarmee 
aansluiting bij het heersende politieke kli-
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maat. De onvoorspelbaarheid en opeen
volging van politieke beslissingen zet orga
nisaties er zelfs toe aan reeds voordat wet
geving tot stand is gekomen te anticiperen 
op te verwachten negatieve effecten. Het 
onderwijsveld en de gezondheidszorgsec
tor kennen voorbeelden te over van sa
menwerkingsverbanden en fusies die uit 
deze onzekerheid en gevoelens van kwets
baarheid zijn voortgekomen. Oat is niet 
gunstig voor het behoud en de ontwikkeling 
van de identiteit van een organisatie. 

Zowel politici als vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisaties dienen zich 
deze ontwikkeling aan te trekken. Van de 
politiek mag worden verwacht dat zij de in
zichtelijkheid in beleidsvormingsprocessen 
en - beslissingen vergroot. Niet aileen zul
len maatschappelijke organisaties in een zo 
vroeg mogelijk stadium en op intensieve 
wijze betrokken moeten worden bij de be
leidsbepaling, ook moeten uiteindelijke be
leidsplannen voorzien zijn van een goed 
tijdspad dat in overleg met het veld tot stand 
komt. Organisaties zullen op hun beurt toch 
wat steviger in de schoenen moeten gaan 
staan. Wie onvoldoende opkomt voor de 
eigen identiteit roept het verwijt van machts
behoud op zich af en speelt tegenstanders 
van identiteitsgebonden werk in de kaart. 
De macht van het geld manifesteert zich tot 
slot ook nog op een geheel andere manier. 
Kijken we naar het lokale minderhedenbe
leid dan blijkt de positie van identiteitsge
bonden organisaties die door migranten in 
het Ieven worden geroepen zeer precair. 
Niet zozeer bezuinigingsoverwegingen, 
maar een eenzijdige bestedingsvoorkeur 
speelt hen parten. De gemeenten blijken de 
integratie van minderheden in de Neder
landse samenleving bij voorkeur vorm te 
willen geven door middel van een active
rend arbeidsbeleid. Uit onderzoek blijkt (So
ciaal Cultureel Plan bureau, 1992) dat de uit
gaven voor specifiek minderhedenbeleid, 
bijvoorbeeld subsidiering van identiteitsge-
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bonden zelforganisaties, niet in de pas 
I open met de gestegen uitgaven voor arbeid 
en scholing. Daarmee wordt het integre
rend vermogen dat van zelforganisatie kan 
uitgaan te weinig onderkend. De lokale 
overheid zou hen daarin juist ook met het 
oog op hun emancipatie en deelname aan 
de Nederlandse samenleving, moeten on
dersteunen. 

Pluriformiteitsbeginsel 
moet in het subsidie
beleid van de overheid 
een principiele rol spelen 

Met het oog op het bovenstaande verdient 
het aanbeveling dat van overheidswege 
heldere toetsingscriteria worden opgesteld 
en gehanteerd aan de hand waarvan fi
nanciele middelen aan maatschappelijke 
organisaties worden toegekend. Naast 
overwegingen van functionele kwaliteit en 
doelmatigheid moet het pluriformiteitsbe
ginsel in het subsidiebeleid van de overheid 
een principiele rol spelen. Naast criteria als 
deugdelijkheid, doelmatigheid, draagvlak 
en transparantie dienen ook kwalitatieve 
criteria als participatie, betrokkenheid en in
spiratie expliciet in de besluitvorming be
trokken te worden. Maatschappelijke orga
nisaties zijn immers geen bedrijven. Zij 
bieden niet aileen een produkt, maar zijn 
ook uitdrukkingsvorm van betrokkenheid 
van burgers en in hun keuzebereidheid me
devormgever van een pluriform bestel. Ook 
de mate waarin maatschappelijke verban
den de participatie en integratie van men
sen bevorderen en hun keuzes expliciteren 
en identiteit profileren, vormen kwaliteits
aspecten waarop organisaties beoordeeld 
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moeten worden. 
En wanneer er dan bezuinigd moet wor

den en subsidiestromen ter discussie wor
den gesteld, verdient het ook aanbeveling 
de wijze van financiering zelf opnieuw te 
doordenken. Heeft de verworvenheid van 
100% subsidiering vanwege de overheid 
wellicht niet ook in het nadeel van maat
schappelijke organisaties in zijn algemeen
heid en identiteitsgebonden organisaties in 
het bijzonder gewerkt? Deze wijze van vol
ledige bekostiging heeft veel organisaties 
sterk gericht op de relatie met de overheid, 
waardoor de, voor de eigen identiteit zo es
sentiele, band met de achterban te weinig 
werd gecultiveerd. De verstatelijking van 
een deel van het maatschappelijk midden
veld en het kleurverschieten van een aan
tal organisaties hangen ten nauwste 
samen. Wil identiteitsgebonden particulier 
initiatief echter toekomst hebben, dan zal 
de relatie met de basis moeten worden her
steld. Meer financiele betrokkenheid van de 
burger kan hiertoe bijdragen. Door de mo
gelijkheid van verruimde giftenaftrek voor 
de burger te introduceren en financiele on
dersteuning vanwege de overheid mede te 
koppel en aan de mate waarin de achterban 
financieel bij een organisatie betrokken is, 
kan de herkenbaarheid en daarmee de le
venskracht van het particulier initiatief wor
den vergroot. 

ldentiteit tussen vraag en aanbod 
Zoals reeds in het voorgaande tot uitdruk
king kwam, is het overheidsbeleid in hoge 
mate functioneel-rationeel van aard en 
vooral gebaseerd op financieel-economi
sche principes. Deze attitude past in een 
meer algemeen maatschappelijk klimaat 
waarin nuttigheid voor zingeving gaat en di
rect meetbare effecten belangrijker lijken 
dan beoogde idealen. De activiteiten van 
maatschappelijke organisaties worden 
daarbij vooral bezien vanuit produktie-con
sumptie schema's en vraag-aanbodstruc-
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turen, de burger wordt in de rol van consu
ment gedrongen. Een dergelijke invalshoek 
heeft verstrekkende gevolgen voor de po
sitie van identiteitsgebonden maatschap
pelijke organisaties. 

Een zeer duidelijk voorbeeld van boven
genoemde attitude vinden we terug in het 
regelmatig gebruik op zowel provinciaal als 
gemeentelijk niveau van het instrument van 
directe meting. Daarbij moet een enquete 
antwoord geven op de vraag of bepaalde 
maatschappelijke organisaties nog finan
ciering vanwege de overheid verdienen. De 
notie dat er zonder vraag geen (gesubsi
dieerd) aanbod mag zijn, ligt hieraan ten 
grondslag. 

Nemen we de ontwikkelingen in de pro
vincie Zuid-Holland als voorbeeld dan blijkt 
dat het instrument van directe meting daar 
recentelijk tot twee keer toe in de zorgsec
tor als beleidsinstrument is ingezet. Zowel 
de positie van confessionele bejaarden- en 
verzorgingshuizen als die van levensbe
schouwelijke woonvoorzieningen voor ver
standelijk gehandicapten is aan een en
quete-onderzoek onderworpen. In het 
eerste onderzoek werd aan een aantal 50-
jarigen de vraag gesteld: 'Ais u later in een 
bejaarden- of verzorgingshuis zou (moe
ten) gaan wonen, denkt u dante kiezen voor 
een confessioneel huis?' Toen bleek dat 
meer dan de helft van de mensen deze 
vraag negatief beantwoordde, was dat voor 
de provincie aanleiding te besluiten con
fessionele huizen achter te stellen. Uitein
delijk heeft actie vanuit het veld deze be
slissing overigens nog kunnen 
tegenhouden. Het tweede onderzoek 
richtte zich op 'de mate, waarin levensbe
schouwelijke inkleuring van woonvoorzie
ningen op het terrein van de zorg gewenst 
wordt en welke verdeling tegemoet komt 
aan de wensen van de bevolking en de (po
tentiele) clienten/gebruikers'. Bij de plan
ning van deze voorzieningen wordt als een 
van de uitgangspunten de volgende stelling 
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gehanteerd: 'Afstemming van het zorgaan
bod op de zorgvraag maakt het wenselijk 
dat de verdeling naar signatuur in overeen
stemming is met de feitelijke verhoudingen 
naar levensbeschouwing van de bevolking 
in een gebied.' 
De tendens om in de vorm van een enquete 
de behoefte aan de voorzieningen van een 
bepaalde identiteitsgebonden maatschap
pelijke organisatie te peilen, dient - indien 
gebruikt als enig criterium- van de hand ge
wezen te worden. De resultaten van een 
dergelijk onderzoek naar de vraagzijde zijn 
niet aileen vaak voor meerdere uitleg vat
baar en sterk afhankelijk van de formulering 
van de vragen, maar leveren ook een te be
perkt blikveld op. Allereerst wordt slechts de 
positie van de klassieke identiteitsgebon
den organisaties ter discussie gesteld en 
wordt daarmee ten onrechte aan de positie 
van 'neutrale' organisaties voorbijgegaan. 
Vervolgens wordt aan de meerdimensio
nale aard van de identiteit van een organi
satie geweld gedaan door een onder
zoeksvorm te hanteren die primair concreet 
en cijfermatig, en daarmee eenzijdig, van 
opzet is. Het uitgangspunt dat het zor
gaanbod in overeenstemming moet zijn met 
de feitelijke verhoudingen naar levensbe
schouwing onder de bevolking, miskent 
voorts dat identiteitsgebonden organisaties 
anno 1993 openstaan voor de gehele Ne
derlandse bevolking en dat veel meer men
sen dan slechts de 'eigen' achterban be
wust gebruik maken van hun 
voorzieningen. 

Wanneer men dan tracht te bepalen in 
hoeverre een organisatie nog bestaans
recht bezit, moet niet aileen de vraagzijde, 
maar ook de aanbodzijde in de overwegin
gen worden betrokken. Natuurlijk is het van 
groot belang dat hetgeen een organisatie 
vanuit haar identiteit te bieden heeft, in de 
samenleving op respons kan rekenen. 
Maar het is ook goed te beseffen dat men
sen ongeacht deze overweging het grond-
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recht hebben een organisatie op te richten 
waarin ze hun eigen ideeen vorm kunnen 
geven, waarin solidariteit met de zwakken 
wordt betracht, waarin verantwoordelijkhe
den en moeilijke keuzes niet uit de weg wor
den gegaan en waarin de mens zich in de 
dienst aan de ander tracht te verwezenlij
ken. Dit aanbod aan de samenleving is een 
groot goed. De vraag bepaalt inderdaad in 
zekere zin het aanbod, maar het aanbod als 
zodanig heeft ook een duidelijke eigen 
waarde die vanwege de overheid bescher
ming verdient. In een democratie verdienen 
juist ook minderheidsstandpunten en -ini
tiatieven waardering en bescherming tegen 
een overvleugeling door meerderheden. 
Wanneer de bestaansgrond van een in
stelling op grond van zijn specifieke signa
tuur vervalt is al metal niet op basis van een 
eenvoudige optelsom te bepalen. Belang
rijke ijkpunten voor overheidsbeleid vormen 
het behoud van een minimum aan diversi
teit en een gecombineerde aandacht voor 
de vraag- en aanbodzijde op basis van 
meer dan slechts economische, dat wil zeg
gen meetbare, criteria. Aan maatschappe
lijke organisaties de taak creatief te werken 
aan zowel de vraag- als de aanbodzijde om 
de signatuur te verwerkelijken. 

Bestuurlijk beleid 
In een klimaat waarin bezuinigingen en een 
herijking van subsidiestromen aan de orde 
van de dag zijn en een algemene attitude 
van markt- en managementdenken zich 
manifesteert, komt op provinciale en ge
meentelijke niveaus een bestuurlijk beleid 
tot stand waarin herstructureringen de bo
ventoon voeren. Rond de begrippen de
centralisatie, regionalisering en schaalver
groting wordt een provinciaal en lokaal 
beleid gevoerd dat weliswaar inhoudelijk 
genormeerd is (meer betrokkenheid van de 
burger en meer autonomie voor het maat
schappelijk middenveld) maar toch vooral 
praktisch gericht (besparing) blijkt te zijn. 
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Met betrekking tot de identiteitskwestie 
blijkt dit vooral op geografische ordenings
principes gebaseerde beleid in de praktijk 
veelvuldig veralgemenisering en neutrali
sering in de hand te werken. 

Nemen we de ontwikkelingen in de ge
meente Den Haag als een illustratie van 
deze ontwikkeling. Het gemeentebestuur 
van Den Haag heeft recentelijk een ingrij
pende reorganisatie van het welzijnswerk 
doorgevoerd. lngegeven door landelijke 
ontwikkelingen en beheersmatige - en be
zuinigingsmotieven is in Den Haag beslo
ten de tot dan toe gehanteerde uitsplitsing 
naar werksoort te vervangen door een in
deling naar gebiedsdelen. De gemeente 
beoogt het welzijnswerk in Den Haag 'de
centraal' te bundelen en heeft daartoe een 
zevental Decentrale Welzijns Organisaties 
(DWO) opgericht die de verschillende facet
ten van het welzijnswerk in een bepaalde 
wijk overkoepelen. In deze nieuwe opzet 
worden de bestaande koepelinstellingen 
alsook de afzonderlijke instellingen niet Ian
ger afzonderlijk door de gemeente gesub
sidieerd. Subsidies voor de uitvoering van 
activiteiten komen voortaan uitsluitend toe 
aan de DWO's, die deze op hun beurt ver
delen over de betrokken organisaties. De 
besturen van de DWO's zijn verantwoorde
lijk voor het integrale aanbod van activitei
ten en dienen flexibel in te kunnen spelen 
op veranderingen in de vraag in hun werk
gebied. Zij hebben daartoe rechtstreekse 
zeggenschap over het personeel en de fi
nanciele middelen. De autonomie op in
stellingsniveau komt daarmee te vervallen. 
ldentiteitsbehoud blijft evenwel mogelijk, 
aldus de beleidsnota waarin het welzijns
programma 1993 wordt verwoord. De her
structurering houdt geenszins in 'dat daar
mee ook de identiteit van het werk in de 
verschillende huizen zou verdwijnen. Hui
dige besturen hebben de mogelijkheid om, 
bijvoorbeeld in de vorm van bestuurscom
missies van de nieuwe rechtspersonen (de 
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DWO's), invloed te blijven uitoefenen.' 
Voorts kunnen, weer volgens de nota, de 
werkzaamheden in de afzonderlijke huizen 
voortgang vinden, omdat het uitgangspunt 
is dat de DWO's de bestaande activiteiten 
continueren. 

Van identiteitsbehoud, laat staan profile
ring, kan in deze nieuwe situatie geen 
sprake zijn. Formeel mogen instellingen 
hun identiteit behouden, maar in praktijk 
verliezen de besturen van deze instellingen 
wei twee voor het uitdragen van de eigen 
identiteit essentiele bevoegdheden: te 
weten de zeggenschap over beslissingen 
inzake personeel en de besteding van gel
den. De optie om in het bestuur van een 
DWO zitting te nemen of de mogelijkheid 
om via een bestuurscommissie invloed op 
het beleid uit te oefenen, fungeren meer als 
een doekje voor het bloeden. In het eerste 
geval zal men vanuit een minderheidsposi
tie veeleer ter legitimatie van de nieuwe 
structuur dienst doen dan effectief voor de 
eigen identiteit kunnen strijden en in het 
tweede geval is van echte beslissingsbe
voegdheid al helemaal geen sprake. 

Hier komt nog eens bij dat vraagtekens 
gezet kunnen worden bij de nieuw op te zet
ten DWO's. Zijn deze nieuwe organen, die 
kunnen worden beschouwd als een van 
overheidswege ge"initieerde vorm van par
ticulier initiatief, doorzichtig genoeg voor de 
burger? Wie houdt er toezicht op hun de
mocratisch functioneren? En worden zij in 
hun monopoliepositie wei voldoende uitge
daagd om zich, zoals het elke maatschap
pelijke organisatie betaamt, te profileren? 
De situatie in de gemeente Den Haag is 
zeker niet uniek in zijn soort. Ook voor
beelden uit andere sectoren tonen aan dat 
de beleidsopties decentralisatie - schaal
vergroting - regionalisatie vaak indirect of 
direct oorzaak zijn van de onmogelijkheid 
om identiteit te handhaven of aan nieuwe 
instellingen te binden. Kijken we naar de ge
zondheidszorg waar in het kader van de 
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stelselherziening sprake is van een ingrij
pend proces van regionalisering dan blijven 
de gevolgen in bijvoorbeeld de psychiatri
sche sector niet uit. In Emmen heeft de ont
wikkeling van een zogenaamde multifunc
tionele eenheid, in dit geval een 
samenwerkingsverband tussen het 
RIAGG, een algemeen ziekenhuis en de 
protestants-christelijke psychiatrische in
richting 'Licht en Kracht', geresulteerd in 
een nieuwe 'neutrale' instelling. 

Schaalvergroting voltrekt zich momen
teel ook in de onderwijssector. Een drietal 
factoren spelen hierbij een rol: teruglo
pende leerlingenaantallen, hogere op
heffingsnormen die door de overheid op 
economische en kwalitatieve gronden wor
den gesteld, en de toegenomen complexi
teit van het draaiende houden van een 
school. De vorming van bestuurlijke clus
ters in het middelbaar beroepsonderwijs en 
de basiseducatie, de zogenaamde ROC's 
(Regionale Opleidings Centra) zijn hiervan 
voorbeelden. In de meeste gevallen blijken 
deze nieuwe constructies niet gunstig voor 
identiteitsbehoud. 

Gelukkig zijn er ook nog positieve signalen 
te melden van maatschappelijke organisa
ties die hun identiteit in dit vaak weinig in
spirerende politieke klimaat overeind weten 
te houden en te profileren. In de sfeer van 
de zorg voor geestelijk gehandicapten blijkt 
het bieden van zorg op maat in een combi
natie van kleinschaligheid en geprofileerde 
identiteit juist heel goed aan te slaan. De 
bloei van de protestants-christelijke Stich
ting Philadelphia Voorzieningen getuigt 
hiervan. En ook in het onderwijs zijn posi
tieve ontwikkelingen waar te nemen. Met 
het Tinbergencollege als trekker worden in 
de Haagse regio voorbereidingen getroffen 
om een gemeenschappelijke bestuurlijke 
bovenbouw te construeren die uitdrukkelijk 
niet 'algemeen' maar identiteitsgebonden 
wordt ingevuld. Daarnaast zijn er in de on-
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derwijssector tendenzen waarneembaar 
die wijzen in de richting van programscho
len. 

Enkele kanttekeningen 
Schaalvergroting, decentralisatie en regio
nalisering blijken dus veelal ongunstig uit te 
werken op het pluriforme karakter van onze 
samenleving. De vergroting van de betrok
kenheid van de burger krijgt door een over
wegend financieel-economische benade
ring te weinig vorm. Een illustratief 
voorbeeld is de geringe aandacht die in re
organisatie-besprekingen wordt besteed 
aan de positie van vrijwilligers. Door de aan
dacht te fixeren op de beroepskrachten -
daar valt immers wat te halen - miskennen 
politieke bestuurders het belang van vrij
willigerswerk als een instrument dat de be
trokkenheid van de burger aanzienlijk ver
groot en de koppeling legt tussen water in 
de samenleving leeft en de initiatieven die 
worden ondernomen. Juist het klassieke 
identiteitsgebonden maatschappelijk initia
tief steunt vanouds in grote mate op de inzet 
van vrijwilligers en wordt dus extra bena
deeld in herstructureringsoperaties. 

Meermaals worden herstructurerings
operaties die veralgemenisering en neutra
lisering met zich mee blijken te brengen, 
onder verwijzing naar nationale wetgeving 
en beleidsontwikkelingen gelegitimeerd. 
Ten dele is dit juist. In een aantal gevallen 
blijken nationale ontwikkelingen, zoals bij
voorbeeld de recentelijk door minister d'An
cona afgedwongen clustering van lande
lijke welzijnsorganisaties, inderdaad het 
verlies van identiteit en pluriformiteit op lo
kale en provinciale niveaus te bevorderen. 
Maar het is zeker niet zo dat nationale wet
geving en beleidsvoorstellen per definitie 
belemmerend zouden werken voor provin
ciale en gemeentelijke bestuurders om op 
te komen voor identiteitsgebonden werk. 
De Welzijnswet erkent in artikel 6 de 
betekenis van het particulier initiatief in een 
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pluriforme samenleving expliciet. Artikel 6 
verplicht de minister van WVC, de provin
ciale besturen en de gemeentebesturen, bij 
hun beleidsvorming zoveel mogelijk reke
ning te houden 'met de pluriformiteit van de 
samenleving' en 'daarbij, met inachtneming 
van waarborgen voor deugdelijkheid, doel
matigheid en democratisch functioneren, 
eigen initiatief en verantwoordelijkheid van 
de burgers' te bevorderen. Een ander voor
beeld is de nota 'Zorgvernieuwing voor ver
standelijk gehandicapten' waarin staatsse
cretaris Simons de waarde van 
identiteitsgebonden zorg erkent: 'Levens
beschouwelijke overwegingen en de posi
tieve prikkels door onderlinge concurrentie 
zijn factoren, die een te ver doorschieten 
van regionale fusieprocessen onwenselijk 
maken.' In dergelijke gevallen zit de kern 
van het probleem bij lokale en provinciale 
bestuurders zelf die de geboden mogelijk
heden niet ten voile gebruiken. Van chris
ten-democratische politici mag toch ver
wacht worden dat zij het belang dat ze 
hechten aan identiteitsgebonden maat
schappelijk initiatief en een pluriform bestel 
niet aileen lippendienst bewijzen! 

Voor maatschappelijke organisaties is 
het in deze omstandigheden moeilijk, maar 
niet onmogelijk de identiteit overeind te hou
den. lnderdaad is het zo dat het politieke kli
maat beperkingen oplegt waarbij aan iden
titeitsverlies vaak niet valt te ontkomen. Dit 
ontslaat maatschappelijke organisaties 
evenwel niet van de plicht om ook zelf 
nieuwe mogelijkheden af te tasten. Wan
neer aan lokale en provinciale politici ge
vraagd wordt zich niet te zeer te verschui
len achter nationaal beleid, mag ook van 
organisaties een open houding verwacht 
worden waarbij men zich niet slechts be
roept op onmacht vanwege door de politiek 
ingegeven voldongen feiten. Het zijn im
mers niet aileen de politici die de genoemde 
problemen rond identiteitsbehoud veroor
zaken. Een deel van de problemen hangt 
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ook nauw samen met een aantal autonome 
maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bij
voorbeeld de veranderde bevolkingssa
menstelling, waarop noch de politiek noch 
het maatschappelijk middenveld echt in
vloed kunnen uitoefenen. Maar eerst en 
vooral, organisaties kunnen zelf natuurlijk 
het meest doen aan de eigen positie. 

Kritische zelfanalyse en een flinke dosis 
creativiteit zijn nodig om het identiteitsge
bonden karakter van instellingen toekomst
perspectief te geven. Organisaties doen er 
goed aan zichzelf te bevragen op de eigen 
identiteit: Is de identiteit nog herkenbaar ge
noeg; wordt de identiteit in voldoende mate 
gedragen door personeel en clienten; Is de 
vormgeving van de eigen identiteit eigen
tijds genoeg? Ook moeten organisaties ac
tief zoeken naar nieuwe mogelijkheden om 
ondanks de genoemde beperkingen de 
eigen identiteit toch vorm te kunnen geven 
en te profileren. Door in te spelen op nieuwe 
'sociale kwesties' en nieuwe morele di
lemma's, door open te staan voor verschil
lende vormen van bestuurlijke samenwer
king, door regelmatig gesprekken te voeren 
met gelijkgestemde organisaties, door uit
gebreide aandacht aan kadervorming bin
nen de eigen organisatie te besteden, door 
via een gerichte eigen inspanning vraag- en 
aanbodzijde meer op elkaar af te stem men 
of door het zoeken van nieuwe bronnen van 
financiering, kunnen organisaties in be
langrijke mate zelf bijdragen aan de eigen 
geprofileerde toekomst. Oat er momenteel 
sprake is van een grote gespreksactiviteit 
rond dit thema in het maatschappelijk mid
denveld zelf, geeft vertrouwen in de toe
komst van het geprofileerde identiteitsge
bonden particulier initiatief. 

mr. J.J.A.M. van Gennip en mw.drs. M.P.C. 
van Gils 
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