
Verzorgingsstaat 

drs. H. Borstlap 

Om een betrouwbare 
overheid 

Het ideaal van een betrouwbare, fatsoen
lijke overheid is in opmars. Geen terugtre
dende maar een selectieve overheid die 
niet tevee/ belooft. Een overheid die duur
zame en houdbare basisvoorzieningen ga
randeert, oak als het economisch tegenzit. 
Mensen en organisaties moeten vervol
gens zeit de afweging maken of zij die voor
zieningen aan wi/len vul/en. 

In de stroom publikaties1 van de laatste tijd 
over de toestand van ons publieke bestel, 
springen twee hoofdpunten er uit: 

de opvatting bij velen, dat 'Den Haag' 
voortgaat, zich niet bewust van de fun
damentele trends in de samenleving 
zoals bijvoorbeeld de individualisering, 
de prioriteiten van 'de burger in het land' 
die anders zijn dan van politici, de gevol
gen van de Europese eenwording, de be
hoefte aan duidelijke en handhaafbare 
collectieve normen en regels; 
de twijfel of het uberhaupt nog ergens om 
gaat in Den Haag. Zijn er nog idealen? Is 
er nog enig richtinggevoel, nog een regie? 
Is er Ieiding of aileen maar begeleiding 
van anonieme ambtelijke organisaties? Is 
de macht niet zoek? De politiek vlucht in 
techniek en cijfers en houdt zich verre 
van riskant geachte norm- en regelstel
ling. Hebben politici en politieke partijen 
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nog wei een overtuiging? 
Deze twijfel is niet aileen buiten Den Haag 
merkbaar maar natuurlijk ook in het spraak
makende Haagse wereldje zelf. We zijn met 
z'n allen massaal op zoek naar kern
thema's, kerntaken, en naar de geest van 
deze tijd. De onrust op vele departementen 
is een illustratie. Daarnaast blijkt een en 
ander uit de onrust in politieke partijen, die 
zich, naar wij toch mogen hopen, zal ontla
den in de concept-verkiezingsprogramma's 
die thans in de maak zijn. Zo bezien valt 
moeilijk te ontkennen, dat 'Den Haag' wel
eens saaiere perioden heeft gekend. 

Deze onrust en onvrede met hoe het nu 
gaat, dat onrustige zoeken naar nieuwe ka
ders en vooral ook naar nieuwe idealen, 
duidt op een breuk met de trends van een 
voorbije periode. 
Senator J.Th.J. van den Berg heeft enkele 
jaren geleden het beeld geschetst van de 
'Haagse kaasstolp'. Dit is een treffend 

Drs. H. Borstlap is directeur-generaal Algemene Zaken op 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

1. Zie a.m. B. Knapen. Het publieke ongenoegen, NRC, 12 
sept.'92; E. Hirsch Ballin, Gene politici over moreel appel 
misplaatst, NRC, 24 sept'92; H.A.F.M 0. van Mierlo, 
Coornhertrede, Trouw, 21 nov. '92; L.C. Brinkman, Be
renschot-seminar, 26 nov '92; H.M. de Koningin kerst
toespraak 1992. ; M. van Dam, De staat van de staat, 
Volkskrant 31 dec. 1992; 
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beeld: de burger ziet wei door het glas wat 
er gebeurt in Den Haag, maar hij hoort, hij 
verstaat het niet. Den Haag isoleert zich en 
dreigt het contact met haar relevante om
geving te verliezen: met burgers, maat
schappelijke groepen, gemeenten, rech
ters, 'Brussel'. In deze kwetsbare relatie 
sluipt, naar mijn inschatting, intussen ook 
iets kwaadaardigs binnen: een nauwelijks 
meer verhalen verwijt van onbetrouwbaar
heid. Er ontstaat zo nu en dan een ronduit 
vijandige relatie. 

Fundamenteel wantrouwen 
Moet het CDA bij het selecteren van kern
thema's van sociaal economisch-beleid 
voor de tweede helft van de jaren negentig, 
niet bij deze constatering beginnen: bij het 
besef dat 'de publieke zaak' er niet best voor 
staat. Bij grote groepen burgers en organi
saties leeft, naar ik vrees, fundamenteel 
wantrouwen in de publieke dienstverlening; 
een beset ook van achter de maatschap
pelijke ontwikkelingen aanhollen en twijfels 
over de vraag of er nog grote dragende 
ideeen, laat staan idealen, aan ten grand
slag liggen. Als dit een juiste weergave van 
de feitelijke situatie is; is er dan niet bij voor
rang behoefte aan een strategie tot herstel 
van enige fundamentele grondhoudingen 
jegens 'de publieke zaak'? 

Welke prachtige vergezichten, vanuit 
welke uiteenlopende politieke hartstochten 
er ook geschetst kunnen worden; is er niet 
bij voorrang behoefte aan het toegroeien 
naar, wat ik zou willen noemen, een be
trouwbare overheid? 

Er is ook in het publieke bestel een volg
orde der dingen. Binnen het departement 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
groeit dit beset, zoals blijkt uit het zoeken 
naar basisvoorzieningen aan ordening en 
bescherming, waarin op een houdbare en 
duurzame wijze voorzien kan blijven wor
den.2 Ook op andere departementen zijn 
gelijke ontwikkelingen aan de gang, veelal 
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onder druk van de voortdurende ombuigin
gen van de laatste jaren. Op een breed front 
van publieke dienstverlening valt een trend 
waar te nemen, gericht op het zoeken naar 
die basisvoorzieningen, die een betrouw
bare overheid duurzaam en houdbaar kan 
garanderen. 

ldealen uit eerdere decennia 
Elke periode kent overheersende thema's 
die van grote invloed zijn op maatschappe
lijke en politieke stromingen. En op de geest 
van de tijd: op het levensgevoel van de men
sen en hun grondhouding jegens elkaar, 
hun organisaties en hun overheid. 
De jaren vijftig waren evidente opbouw
jaren: onderscheiden maatschappelijke en 
politieke activiteiten manifesteerden zich 
rond dit integrerende thema, dat algemeen 
gedragen werd en niet echt in discussie 
was. Het vormde een gezamenlijke inspi
ratiebron en ideaal; en was tegelijkertijd een 
brug tussen politieke besluitvormers, amb
telijke uitvoerders, burgers en maatschap
pelijke organisaties. 

De culturele revolutie van de jaren zestig 
doorbrak deze overheersende steer van 
volgzaamheid en ijver van de jaren vijftig. 
Het ideaal van de democratisering en indi
vidualisering brak door: mensen gingen 
zaken voor zichzelf opeisen; wilden zelf 
gaan bepalen wat te doen, zelf de waarden 
en normen beleven die men van belang 
achtte in plaats van anderen volgen. Sa
menhangende normen en waarden van de 
verzuilde jaren vijftig versplinterden. 
De politieke reactie kreeg pas in de jaren 
zeventig duidelijk vorm. De samenleving 
werd via publieke geldstromen en publieke 
regelgeving in hoge mate vanuit het poli
tieke centrum vormbaar en maakbaar ge
acht. Het ideaal van het spreiden van 
macht, kennis, bezit en inkomen leefde 

2. Nota Strategische Verkenningen, Ministerie Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, november 1991; 
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breed. Politiek succes hing af van de vraag 
of je meer geld en meer regelgeving had 
weten te organiseren. 
De jaren tachtig werden gekenmerkt door 
de overtuiging van de noodzaak orde op 
zaken te stellen: saneren en ombuigen. In 
zekere zin gold ook hier dit als een ideaal. 
Het leidde bij kabinet en ambtelijke com
missies tot grote saamhorigheid en gelijk
gestemdheid. Dit alles kwam de helderheid 
van het kabinetsbeleid zeer ten goede, ook 
in de zin van verantwoording erover afleg
gen bij verkiezingen. Bovendien bleek deze 
geprofileerde beleidsinzet, hoewel niet on-

Het lijkt wei alsof er, in 
het beset van velen, 
voortdurend 'afbraak
beleid' wordt gevoerd, 
waarin 'opbouw'
elementen ontbreken. 

omstreden en soms scherp polariserend, 
opnieuw een brug te slaan naar grote groe
pen burgers in de samenleving. Met grond
houdingen, duidelijke idealen kon je com
municeren met kiezers die daarop pro of 
contra kunnen reageren. Met cijfers of tech
niek was deze communicatie niet mogelijk. 

'Politiek is ombuigen' 
lnmiddels weet de generatie tot 30-35 jaar 
niet beter dan dat politiek zo ongeveer het 
zelfde moet zijn als ombuigen. De afgelo
pen vijftien jaar hebben immers in dat teken 
gestaan. En er lijkt geen einde aan te 
komen. Ook voor de jaren '93 en '94 ziet het 
kabinet-Lubbers Ill zich weer gesteld voor 
aanzienlijke budgettaire overschrijdingen 
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en dus voor de noodzaak tot omvangrijke 
ombuigingen. 

Tevens valt het op dat het ideaal van het 
saneren sleetse trekken gaat vertonen. 
Wanneer je aileen ombuigt, maar de oor
zaken van de voortdurende overschrijdin
gen in de (financiering van de) publieke 
voorzieningen niet wegneemt, dan kom je 
niet veel verder dan hozen in een lekkende 
boot. Je zal dan moeten blijven ombuigen. 
Dit is in het tweede kabinet-Lubbers in de 
tweede helft van de jaren tachtig voorzien. 
Vanaf dat moment zijn een aantal wijzigin
gen van stelsels van publieke dienstverle
ning in gang gezet: de volksgezondheid, so
ciale zekerheid, de volkshuisvesting, het 
onderwijs. Die stelselwijzigingen konden 
vooralsnog evenwel de noodzaak tot om
vangrijke jaarlijkse ombuigingsrondes niet 
wegnemen. 

Afbraakbeleid 
En zo zitten we, enigszins dolende, tussen 
twee perioden in: de pure sanering van de 
eerste helft van de jaren tachtig heeft aan 
glans en zeggingskracht ingeboet. De in 
gang gezette stelselwijzigingen, die beogen 
structureel te komen tot een houdbaar ni
veau en een duurzame, verantwoorde fi
nanciering van voorzieningen, leveren niet 
het beoogde resultaat. Het lijkt wei alsof er, 
in het beset van velen, voortdurend 'af
braak-beleid' wordt gevoerd, waarin 'op
bouw'-elementen ontbreken. Dan ontstaan 
er bovendien snel verwijten waarmee ik dit 
artikel ben begonnen: is er nog regie, nog 
Ieiding in Den Haag? Loopt men niet ach
ter de maatschappelijke ontwikkelingen 
aan door de stelselwijzigingen te beperkt, 
te marginaal op te zetten? Zijn er trouwens 
nog wei idealen aan de orde in Den Haag 
of overheersen de cijfers?Tegen deze ach
tergrond zie ik de komende jaren over een 
breed front een opmars van het ideaal van 
een betrouwbare, fatsoenlijke overheid. 
Deze trend is nu al waar te nemen in een 
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aantal politieke partijen en maatschappe
lijke organisaties. Er ontstaan op dit thema 
min of meer innige coalities over partij
grenzen heen, terwijl zich binnen partijen 
verhitte debatten en aanzienlijke tegenstel
lingen manifesteren. Voor- en tegenstan
ders van een zogenaamd ministelsel in de 
sociale zekerheid komen in vrijwel aile par
tijen voor. Zie ook de recente discussie en 
besluitvorming over de aanpassingen in de 
WAO. 

Kenmerken 
lk wil proberen enkele van de kenmerken te 
schetsen van dit zoeken naar een be
trouwbare overheid. 

Op zoek naar het publieke domein 
Den Haag is op zoek naar het geheim van 
het publieke domein: wat is nu de kern van 
de publieke zaak, die hoe dan ook bij voor
rang gewaarborgd moet worden. Het over
heidsbedrijf is in nood. Het is zaak dan op 
het spoor te komen van de kern van je be
staan en dat veilig te stellen. Daarna kun
nen we, desgewenst, altijd nog verder zien. 
Kern van de publieke zaak is mijns inziens: 
het voorzien in publiek te waarborgen ba
sisniveaus aan ordening en bescherming. 
Het gaat hierbij om materiele en immate
riele (rechtsbescherming bijvoorbeeld) 
voorzieningen. Deze basisvoorzieningen 
moeten: 
- houdbaar en duurzaam zijn, ook als de 

conjunctuur tegen zit; 
- voldoende zijn om in onze samenleving 

op basisniveau verantwoord te kunnen 
participeren; 

- zo ingericht en opgezet zijn dat zij de ge
bruikers niet aileen beschermen maar te
gelijkertijd ook activeren en aansporen 
om zelf te (gaan) voorzien in deze be
hoeften; 
helder in aanspraken en zoveel mogelijk 
eenduidig in de uitvoering zijn. 

Basisvoorzieningen dus waar mensen, bij 
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aile veranderingen die zij ondergaan, staat 
op kunnen maken. Mensen huwen, schei
den soms weer, krijgen kinderen, verande
ren van werk, gaan samen wonen; de be
weeglijkheid is voor de overheid niet bij te 
houden. Oat hoeft ook niet. Bij zoveel dy
namiek gaat het haar erom te voorzien in 
een zekere, betrouwbare bescherming die, 
juist wanneer ze houdbaar en duurzaam is, 
een voorwaarde voor die dynamiek vormt. 
Zijn basisvoorzieningen niet wat mager in 
een verzorgingsstaat als de onze? lk zou 
het tegenovergestelde willen beweren: is 
het niet een enorme ambitie om deze voor
zieningen te garanderen en te handhaven, 
ook als de conjunctuur tegen zit? Is het niet 
zo, dat thans de publieke voorzieningen on
middellijk ter discussie komen als de eco
nomische groei tegenvalt? Zou dat mensen 
niet verlammen, omdat zij juist in moeilijke 
economische tijden, meer gebruik zullen 
willen maken van deze voorzieningen waar 
men dacht een beroep op te kunnen doen? 
Zou niet de discipline opgebracht moeten 
worden bescheiden te zijn in het niveau van 
bescherming en ordening, doch ambitieus 
in het handhaven daarvan? Dit tegen de 
achtergrond van de afgelopen decennia 
toen er sprake was van ruimhartigheid in de 
beloften, maar veelal onmacht in het hand
haven daarvan. 

Een betrouwbare overheid is aldus een 
gedisciplineerde overheid. Ze maakt waar 
wat ze belooft, ook in economisch moeilijke 
tijden. Oat vergt een andere grondhouding 
dan tot nu toe veelal gebruikelijk is. lk be
pleit overigens geen publieke voorzienin
gen die onveranderlijk vaststaan, niet te 
be'lnvloeden door de maatschappelijke om
standigheden. In de jaarlijkse aanpassin
gen van aard, omvang en niveaus van pu
blieke basisvoorzieningen moet een reele 
flexibiliteit ingebouwd worden, zowel be
perkend als wat meer ruimte gevend. Die 
ruimte heeft de overheid nu niet. Het is 
voortdurend ombuigen, bij elke rimpeling in 
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de economische situatie. Zo hebben we 
onszelf de laatste vijftien jaar de ruimte ont
nomen om een conjunctuurpolitiek te voe
ren als flexibel instrument om adequaat op 
wisselende omstandigheden te kunnen re
ageren. Een terughoudend basisniveau zal 
deze ruimte opnieuw scheppen. 

Aard, omvang en 
niveaus van publieke 
basisvoorzieningen 
moeten jaarlijks flexibel 
aangepast worden. 

Er is nog een overweging. Sociale zeker
heid is inmiddels in het besef van vel en lou
ter een kostenfactor die per definitie terug
gebracht moet worden. Het zicht op de 
oorspronkelijke en nog steeds relevante be
doelingen is voor menigeen verduisterd: dat 
is het ondersteunen van mensen die buiten 
hun schuld inkomen derven. Wij hechten in 
ons land als sociale rechtsstaat aan in ieder 
geval een degelijke vloer waar niemand 
doorzakt. Wij kiezen daarmee bewust voor 
een ander systeem aan collectieve basis
bescherming dan bijvoorbeeld in het Ver
enigd Koninkrijk of de Verenigde Staten. 
Oat is ook goed te zien als je grote steden 
in die Ianden bezoekt. 

Oat zicht op het ondersteunende van so
ciale voorzieningen, ook om het mogelijk te 
maken dat mensen mee veranderen met 
een economische dynamiek (mensen 
raken verlamd als hen elke zekerheid ont
valt), behoeft versterking. Ook hiertoe is 
een ontwikkeling naar basisvoorzieningen 
function eel. 
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Voor- en achteruit 
Het waarborgen van basisvoorzieningen 
betekent geen terugtredende overheid; wei 
een selectieve. Hoe zou de overheid kun
nen terugtreden op die terreinen waar zij 
vooralsnog geen kans ziet een noodzake
lijke basis te garanderen: de bescherming 
van het milieu, bestrijding van de criminali
teit. Kwetsbare sectoren blijven daarnaast 
de fysieke infrastructuur, het basis- en 
voortgezet onderwijs. Daartegenover staan 
sectoren als de volkshuisvesting (huren en 
kopen), de sociale zekerheid, de volksge
zondheid en de vele inkomensgebonden 
regelingen. Deze zullen bij een analyse van 
het karakter van basisvoorzieningen, ver
moedelijk tot neerwaartse bijstelling aanlei
ding geven. 

Hoe deze politieke afweging ook uitvalt; 
overheidsbeleid in de jaren negentig kan 
niet gebaseerd zijn op nostalgie naar een 
vorige periode, waarin de overheid nog 
'haar plaats kende'. De ingrijpende effecten 
van de culturele revolutie van de jaren zes
tig kunnen in de jaren negentig moeilijk ge
negeerd worden. Oat geldt evenzeer voor 
de maatschappelijke en sociaal- econo
misch opgaven van deze tijd. Daarbij past 
eigentijds vormgegeven overheidsbeleid. 
Beelden over voorbije perioden werken hier 
naar mijn inschatting eerder verwarrend 
dan verhelderend. 

Boedelscheiding 
Op tal van terreinen van publieke dienst
verlening woedt een 'orde-discussie': wie is 
verantwoordelijk waarvoor. Laat de over
heid zich niet te veel een (exclusieve) ver
antwoordelijkheid aanleunen voor zaken 
waar ze niet verantwoordelijk voor gesteld 
kan worden? 

Op veel terreinen zien we dater naarstig 
wordt gezocht naar duidelijke scheidslijnen 
tussen publieke en private verantwoorde
lijkheden: het onderwijs, de volksgezond
heid, de sociale zekerheid, volkshuisves-
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ting, de arbeidsverhoudingen. 
Publiek beschermde posities van burgers 

en maatschappelijke organisaties (waaron
der bijvoorbeeld de organisaties van werk
gevers en werknemers) staan ter discussie. 
Ook hier is het gegeven aan de orde dat de 
doorwerking van de culturele revolutie van 
de jaren zestig niet zonder betekenis is voor 
het zicht op wat burgers en hun organisa
ties zeit will en regelen naar eigen inzicht en 
vorm en op eigen kosten. Deze laatste lo
gica dringt overigens nog niet tot iedereen 
door. 

'Den Haag' wordt voortdurend aange
sproken om problemen op te lassen. De on
kritische gretigheid waarmee politici en 
ambtenaren zich dat Iaten aanleunen, staat 
veelal in geen verhouding tot wat men er 
werkelijk aan kan doen. lk bepleit dat men 
drie simpele vragen stelt: 
a. is het een probleem dat door de politiek 
moet worden opgelost? Of is het een pro
bleem van een ander, die het ten onrechte 
op het Haagse bord probeert te leggen? 
b. is het een probleem voor 'Den Haag' of 
moeten 'Brussel' of provincies dan wei ge
meenten worden aangesproken? 
c. wanneer het een Haags probleem is: op 
welke wijze en in welke mate zou opgetre
den moeten worden? 
Een boedelscheiding derhalve in het toe
delen van verantwoordelijkheden. lmmers, 
wanneer iedereen verantwoordelijk is, is 
niemand het. Onderscheid in het publieke 
bestel dus primaire taken, zodat de over
heid daar ook op aangesproken kan wor
den. Overigens: het zich Iaten aanleunen 
van tal van problemen is niet aileen 'Den 
Haag' aan te rekenen. Maatschappelijke or
ganisaties proberen de overheid daartoe 
vaak te verleiden. Als dit lukt boeten die or
ganisaties voor hun leden aan betekenis in. 
De overheid voorziet er dan immers al in. lk 
vind dat een merkwaardige vorm van le
denbinding. Het is slecht voor de overheid 
die verwachtingen wekt die ze niet kan 
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waarmaken; het is ook slecht voor de zelf
standigheid van maatschappelijke organi
saties en hun betekenis voor de leden. En 
juist die organisaties kunnen niet gemist 
worden om de afstand te overbruggen tus
sen een naar basisvoorzieningen neigende 
overheid en individuele burgers. 

De overheid zou naast het verwerven van 
een duidelijk zicht op haar publieke taken 
ook zodanige stelselwijzigingen kunnen 
doorvoeren dat individuen en maatschap
pelijke organisaties directer worden gecon
fronteerd met eigen keuzemogelijkheden 
en de gevolgen daarvan voor het eigen 
speelveld. Dit is in feite de trend in de wij
zigingen die thans aan de gang zijn in bij
voorbeeld het onderwijs, de volkshuisves
ting, de sociale zekerheid, de volks
gezondheid. 

Overigens: overheid en private instellin
gen hebben elkaar op een aantal gebieden 
natuurlijk ook nodig. Het is goed dat de over
heid op basis van een helder zicht op haar 
eigen verantwoordelijkheid, op zoek gaat 
naar strategische allianties met private in
stellingen, daar waar de oplossing juist ligt 
in een samenwerking van publieke en pri
vate activiteiten (bijvoorbeeld de nieuwe or
ganisatie van de arbeidsvoorziening). De 
overheid doet er verstandig aan in die ge
vallen duidelijker dan tot nu toe, voortdu
rend de onderscheiden en de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid helder in beeld te 
brengen. 

Geen 'grand design'; wei een decor 
De overheid kan de uitkomst van maat
schappelijke ontwikkelingen niet vastleg
gen; daarvoor zijn deze te onvoorspelbaar, 
te gedifferentieerd ook. 
De kern van het publieke optreden van de 
jaren negentig is het op het spoor komen 
van de noodzakelijke publieke randvoor
waarden, de spelregels die de ruimte en de 
grenzen van de maatschappelijke ontwik
kelingen aangeven. Overheidsbeleid, aldus 
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opgevat, Ievert naar een term van de Til
burgse jurist W. Witteveen, het 'decor van 
het maatschappelijk handelen'. 
Dit lijkt mij een treffende aanduiding. Het is 
niet te voorzien water precies op het maat
schappelijke toneel zal gebeuren. Oat moet 
de overheid ook niet willen voorzien. Er is 
wei de noodzaak en behoefte aan een ze
kere normering en bescherming door mid
del van een decor, tegen de achtergrond 
waarvan de maatschappelijke krachten 
zich ontwikkelen. In dit verband rijst de 
vraag of massieve blauwdrukken van stel
selwijzigingen voor sectoren van publieke 
dienstverlening wei effectief zijn. Worden 
daarmee nog niet te voorziene ontwikkelin
gen niet te veel bevroren? Waardoor ver
volgens vele grote plannen sneuvelen, 
omdat het in de werkelijkheid anders gaat 
dan was opgeschreven. Is dit niet het geval 
geweest met de pogingen de plannen van 
de commissie Dekker op het terrein van de 
volksgezondheid door te voeren? 

lk zie ook zeer wei de andere kant. Heeft 
ons land juist niet nieuwe perspectieven 
nodig om houdbare niveaus van publieke 
dienstverlening te kunnen waarborgen? 
Nieuwe vergezichten, nieuwe idealen? 
We moeten dat decor in de gaten houden: 
natuurlijk hebben we nieuwe idealen en in
tegrerende thema's nodig om weer op orde 
te komen. Maar geen thema's, die uitkom
sten gedetailleerd vastleggen of een maat
schappelijke werkelijkheid bevriezen. Pu
blieke regelgeving moet deze maat
schappelijke ontwikkelingen mogelijk rna
ken, door ze te behoeden voor extremitei
ten; de overheid moet die ontwikkelingen 
niet willen voorschrijven. 

In plaats van geld en regels 
De overheid in de jaren negentig zal haar 
succes en haar gezag niet meer afhanke
lijk kunnen stellen van meer geld en regel
geving. lmmers: het geld is open de regels 
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werken veelal niet meer. 
Bureaucratieen zijn natuurlijk verzot op geld 
en regels. Het is te kwantificeren, voor een 
ieder zichtbaar te maken en het houdt poli
tici en ambtenaren aan het werk. Maar als 
succesindicatoren voor een verzorgings
staat, die mensen beoogt zelfstandig en on
afhankelijk te maken van hulpverlening, zijn 
het contra-produktieve signalen, die 
schadelijk kunnen zijn voor het realiseren 
van de bedoelingen van de verzorgings
staat. Het handhaven, openlijk of waar
schijnlijker wat verhalen, van deze basisfi
losofie zal in een tijd waarin het geld op is 
en de regels niet meer zo werken, tot af
braakbeleid leiden. Den Haag presenteert 
de ombuigingen dan steeds met pijn in het 
hart: Wat jammer nu; we hadden het beste 
voor met de Nederlandse burger, maar zie 
eens hoe de economische problemen onze 
goede bedoelingen dwarsbomen. 

Moet er niet een 
concept van de 
verzorgingsstaat 
komen, dat niet 
afhankelijk is van 
steeds meer geld 
en regelgeving? 

Is dit nu al niet vijftien jaar het verhaal ge
weest en ziet iemand het einde van dit ver
haal? Zodat opbouw-beleid in beeld kan 
komen, waarin duidelijk wordt wat burgers 
en hun organisaties van de overheid te ver
wachten hebben en wat niet. Elementen in 
zo'n beleid zouden kunnen zijn: 
- publieke voorzieningen van een beperkt, 
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eenduidig, toereikend en houdbaar ba
sisniveau; 

- aanmoedigen dat burgers en hun orga
nisaties individuele of groepsaanvullin
gen kunnen organiseren wanneer zij het 
publieke niveau te gering achten; 
pluriformiteit, in deze aanvullingen op 
een basisniveau, is vanzelfsprekend 
omdat deze de weergave zullen zijn van 
verschillen in individuele of groepsvoor
keuren: deze pluriformiteit is dus geen 
bezwaar, maar juist de vervulling van de 
gegroeide pluriformiteit in een dynami
sche samenleving; 
de kosten van individuele of groepsaan
vullingen concurreren met andere per
soonlijke uitgaven of met andere loon
kosten. Van belang is deze groepsaan
vullingen zo dicht mogelijk bij de leden 
van de groep te organiseren en zo wei
nig mogelijk 'particulier' te collectivise
ren. Wezenlijk is immers de afweging 
met andere uitgaven heel zichtbaar en 
voelbaar te houden als expressie van zo 
persoonlijk mogelijke voorkeuren. 

Kunnen, als neveneffect van een dergelijke 
lijn, werknemersorganisaties niet aan bete
kenis winnen voor hun leden en potentiele 
leden? Is de houding van de Nederlandse 
vakbeweging in dit soort kwesties niet wat 
ambivalent: enerzijds dikwijls vol verlangen 
naar publieke regelgeving, doch anderzijds 
vechtend voor ledenwinst en een sterkere 
positie in de ondernemingen gelet op de te
ruglopende representativiteit? Maar 
waarom zouden werknemers lid worden 
van een vakbeweging, als zij de bescher
ming toch al wettelijk krijgen? Zou de vak
beweging in een overheidsbeleid gericht op 
houdbare basisvoorzieningen, geen strate
gie moeten ontwikkelen in de richting van 
hun leden en de werkgevers in plaats van 
voortdurend aan Haagse tafels aan te 
schuiven met tal van verlangens jegens de 
wetgever? Waarom ontneemt men zichzelf 
aldus een wervende strategie richting po-
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tentiele leden? De velden lijken mij hier wit 
om te oogsten. 

Uitvoerbaarheid 
De minachting voor uitvoeringsaspecten 
van beleid neemt de laatste tijd af. De par
lementaire enquetes van de laatste jaren 
wijzen daarop. De signalen over de gevol
gen van deze minachting zijn niet meer te 
negeren: frau de, oneigenlijk gebruik, onbe
doelde beleidseffecten. De regelgeving is 
dikwijls ingewikkeld en beoogt veelal een 
gedetailleerde rechtvaardigheid te bewerk
stelligen van achter Haagse bureaus. De 
praktijk is veelal anders. De organisatie van 
de uitvoering is bovendien dikwijls ondoor
zichtig met vaak een gemengde verant
woordelijkheid van overheid en maat
schappelijke organisaties, waarbij niet 
duidelijk is wie waarop aanspreekbaar is. 
De organisatie van de sociale zekerheid is 
een duidelijk voorbeeld. 

Uitvoeringseisen dwingen de overheid tot 
een meer globale regelgeving. Basisvoor
zieningen aan ordening en bescherming 
impliceren dit ook. De discussie over indi
vidualisering wordt in dit verband met harts
tocht ge"ideologiseerd. Wat ik in die discus
sie wei eens mis, is de vraag of de overheid 
- hoezeer zij wellicht ook zou willen - heel 
praktisch gesproken wei in staat is om on
derscheiden rechten en plichten ten op
zichte van verschillende leefvormen eni
germate betrouwbaar uit te voeren en te 
garanderen. Verbinden we in de discussie 
over individualisering niet veel te snel con
clusies aan het wei of niet op individuele 
personen gerichte overheidsbeleid in ter
men als: daarmee bevorderen we calcule
rende, ego·istische burgers dan wei onder
steunen we juist solidaire en op 
geborgenheid en wederzijdse afhankelijk
heid gestelde burgers? lk zou zeggen: ge
lukkig Ieven we niet in een land waar de 
overheid door middel van die wijze van op
treden zo'n invloed op grondhoudingen van 
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burgers heeft. Mijn pleidooi is ook hier de 
aspecten van een betrouwbare uitvoering 
volop een rol te Iaten spelen. Een Haagse 
rechtvaardigheid die vermorzeld wordt in de 
uitvoeringspraktijk, slaat een enorme bres 
in de geloofwaardigheid van het publieke 
bestel. Die les van de laatste twintig jaar 
kunnen we toch moeilijk meer negeren. 

Beschermen en activeren 
Sociaal beleid is niet aileen mensen be
schermen. Oat hebben we jaren lang ge
dacht. lnmiddels zijn we ons bewust ge
worden van het feit dat we, met de beste 
bedoelingen, ook mensen kunnen 
'dood'knuffelen. 

Het is naar mijn oordeel eigenlijk heel 
mensonwaardig wanneer wij burgers eigen 
afwegingen voor hun bestaan ontnemen. 
Het kunnen toegroeien naar een zelfstan
dig en menswaardig bestaan is het basis
motief voor sociaal beleid. Een dergelijk so
ciaal beleid vraagt dus naar een balans 
tussen beschermen en activeren. Sociaal 
beleid moet vooral ook uitdagen, prikkelen; 
mensen als het ware in het diepe gooien en 
met een schuin oog, als badmeester met 
een lange stok in de buurt, het geheel toch 
in de gaten blijven houden ten einde te kun
nen toeschieten als het echt nodig is. Die 
balans, die badmeester, is wat zoekge
raakt. 

Een verandering van strategie is nodig: 
mensen moeten aangesproken worden op 
hun vermogens een zelfstandig bestaan te 
ontwikkelen. Burgers zijn niet !outer voor
werp van zorg en publieke dienstverlening 
op grond waarvan er steeds meer geld be
schikbaar gesteld moet worden. Een zelfde 
verandering in benadering hebben wij de 
laatste jaren ten opzichte van minderheids
groepen gezien: leden van minderheids
groepen zijn niet zielig. Benadruk vooral de 
eigen mogelijkheden, ook van de eigen or
ganisaties van minderheden; benadruk de 
meerwaarde van een pluriforme samenle-
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ving. Ga vervolgens na op welke wijze dat 
groeiproces via publieke regelgeving en/of 
financiele middelen ondersteund zou moe
ten worden. 

Prikkels om een zetje in de goede rich
ting te krijgen zijn onmisbaar in een strate
gie om toe te groeien naar een nieuwe ba
lans tussen beschermen en activeren. De 
praktijk wijst bijvoorbeeld uit dat de uitvoe
ringspraktijk (arbeidsbureau, sociale 
dienst) moeilijk kan opboksen tegen de 
ontmoediging die ervan uit gaat wanneer 
uitkeringsgerechtigden weer gaan werken 
en er dan financieel niet op vooruit of zelfs 
op achteruit kunnen gaan. Evenzeer kan 
een persoonlijk afwegingsmoment niet ge
mist worden in het beschikbaar stellen van 
publieke voorzieningen zoals de volksge
zondheid, het onderwijs, het openbaar ver
voer (voor studenten). 

Het zijn naar mijn inschatting onvermij
delijke elementen in een strategie gericht 
op een effectieve en betrouwbare uitvoe
ringspraktijk van publieke dienstverlening, 
waarin beschermende en activerende over
wegingen opnieuw in een goede balans 
worden ingebouwd. 

Tenslotte 
De 'publieke zaak' is in het geding; ze staat 
er slecht voor. Juist wanneer we bezorgd 
zijn over het gezag van de overheid, zullen 
we bescheiden moeten zijn in de beloften 
die we doen. En vervolgens zeer ambitieus 
in het waarmaken van die beloften. De kern
thema's voor de jaren '90 zijn: betrouw
baarheid, duurzaamheid, uitvoerbaarheid 
van publieke basisvoorzieningen en pluri
formiteit in de aanvullingen daarop. Is dit in 
feite niet een heel ambitieus program? 

Christen Democratische Verkenn·,ngen 4/93 


