
Prof. dr. H.A.C.M. Notenboom 

Beweging op het 
Middenveld 

Het maatschappelijk middenveld is in be
weging. Het terrein waar het CDA zo veel 
van verwacht. Via het middenveld kan ver
antwoordelijkheid worden gespreid, de be
trokkenheid van meer burgers worden ge
genereerd, de staat worden be hoed voor al 
te sterke zwaarlijvigheid. Stafmedewerker 
van het Wetenschappelijk lnstituut, prof. 
mr. dr. J.P. Balkenende schreef er zijn 
proefschrift over. Daaruit blijkt dater in daar
voor 'rijpe' jaren geen voortgang is gemaakt 
om de maatschappelijke organisaties meer 
formeel in te schakelen en verantwoorde
lijkheid te geven in de nationale regelge
ving. 

lnmiddels is verschenen het rapport 
'Raad op maat' van een bijzondere Tweede 
Kamercommissie onder voorzitterschap 
van CDA-er drs. G. de Jong over staatkun
dige hervormingen, onderdeel: adviesorga
nen. De commissie stelt unaniem voor om 
het woud van adviesorganen rigoureus uit 
te dunnen door ze allemaal af te schaffen 
op twee na (Raad van State en Sociaal Eco
nomische Raad, SER). Via officiele posities 
in adviesorganen zijn veel maatschappe
lijke organisaties rechtstreeks of zijdelings 
bij de regelgeving betrokken. De Tweede 
Kamer lijkt nu aan een stuk betrokkenheid 
van het maatschappelijk middenveld een 
einde te gaan maken. Hierbij speelt het mo-
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tief een rol dat de politiek weer de lead moet 
krijgen in wet- en regelgeving en geen hin
der moet ondervinden van belangenorga
nisaties en 'pressiegroepen'. AI die deelbe
langen lijken in 'Den Haag' te ver te zijn 
doorgeschoten. Wei wil de commissie-De 
Jong maatschappelijke organisaties een rol 
Iaten spelen in de op de adviesfase even
tueel volgende overlegfase. 

Dit is niet de plaats voor uitgebreid com
mentaar op het rapport 'Raad op Maat', 
noch om in te gaan op het verschil tussen 
adviesorganen en intermediaire organisa
ties en op de nuances tussen maatschap
pelijke- en belangenorganisaties. Er is 
slechts ruimte voor een kanttekening. Amb
tenaren van vijf departementen hebben de 
commissie ingelicht over praktijk en den ken 
in de laatste jaren. Het rapport vermeldt: 'In 
Nederland is er () een praktijk gegroeid van 
deelname van belanghebbenden en maat
schappelijke organisaties aan beleidsont
wikkeling, beleidsadvisering, met name 
(maar niet uitsluitend) op die maatschap
pelijke terreinen die gekenmerkt worden 
door een sterke ontplooiing van het parti
culier initiatief: sociale zekerheid en pu
bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie, onder
wijs, welzijn, volksgezondheid en 
volkshuisvesting. Trefwoorden voor deze 
ontwikkeling zijn 'subsidiariteit' en 'soeve-
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reiniteit in eigen kring', terwijl ook functio
nele decentralisatie een rol speelt." Door de 
toenemende overheidsbemoeienis, grotere 
complexiteit en toenemende participatiebe
hoefte was er vooral sinds het midden van 
de jaren '60 een explosieve groei van het 
aantal (advies)organen, aldus het rapport. 
In het gegroeide systeem van (advies)or
ganen zit volgens de commissie geen sa
menhang. "Er blijken geen leidende princi
pes geweest te zijn voor de inrichting van 
de gegroeide structuur, anders dan het blijk
baar algemeen aanvaarde idee dat 'het 
veld' betrokken diende te worden bij de ont
wikkeling en uitvoering van 'het beleid'." 
Deze laatste zin intrigeert mij want het heeft 
in ons land aan leidende principes juist niet 
ontbroken. De commissie vermeldt ze zelf 
al in het eerste citaat. Onduidelijk vind ik het 
rapport over de vraag bij wie de leidende 
principes zouden hebben ontbroken. Heeft 
men die vergeten in de jaren waarin men 
zoveel van de staat is gaan verlangen? 
Hebben de bedoelde ambtenaren onvol
doende historische kennis? Of is er meer? 
De kamercommissie adviseert in elk geval 
radicaal en zonder raadpleging van lei
dende beginsels: schaf alles af, kom tot een 
adviesorgaan per departement met vooral 
onafhankelijke deskundigen en geen verte
genwoordigers van belangengroepen. De 
organisaties of hun afgevaardigden moeten 
het wei bont hebben gemaakt om zo cate
gorisch af te gaan. 

Decennia lang was het actief betrekken van 
vrije organisaties bij de regelgeving in ons 
land voortdurend aan de orde. 

In de jaren '30 waren er de Roomsch Ka
tholieke Staatspartij, en Prof. J. Veraart, die 
de waarschuwing van de pauselijke ency
cliek Quadragesimo Anno ter harte wilden 
nemen: enerzijds de staat niet te zwaar te 
maken en anderzijds de samenleving niet 
over te leveren aan totale ongebondenheid 
en wurgende concurrentie. De remedie 
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moest zijn het betrekken van vrije organi
saties bij regelgeving en ordening. 
In de jaren '40 was er W. Drees Sr., die 
onder meer in het illegale blad Vrije Ge
dachten van april '45 bepleit inschakeling 
van organen van het maatschappelijk 
Ieven, zowel adviserend als met verorde
nende bevoegdheid, ter ontlasting van re
gering en volksvertegenwoordiging. 
Uit de jaren '50 stamt de Publiekrechtelijke 
Bedrijfsorganisatie (PBO), volledig geba
seerd op inschakeling van vrije organisa
ties, overigens in de uitvoering slechts voor 
een deel geslaagd. 

In de jaren '60 zouden er dan op dit ge
bied ineens geen leidende principes zijn ge
weest. Miste men in de explosieve jaren '60 
leidende principes of missen anno 1993 ka
merleden die ook? Zou dan niemand van 
de commissieleden het rapport 'Publieke 
Gerechtigheid' van het Wetenschappelijk 
I nstituut voor het CDA uit 1990 gelezen 
hebben? Of Balkenende's stu die van 1992? 
lk deel de behoefte aan een grondige wied
operatie in ons adviesland, niet aan een ne
geren van leidende principes daarbij. 

Belangenbehartiging 
Heeft de CDA-belangstelling voor het mid
denveld misschien ook geleid tot activiteit 
ter structurering van deze sector? lk doel 
op het midden- en kleinbedrijf (MKB). Val
gens krantenberichten zouden CDA-Iei
ders zijn betrokken bij de structurele (uit
voerings)samenwerking, die het Neder
lands Christelijk Ondernemersverbond 
(NCOV) heeft aangegaan met het Neder
lands Christelijk Werkgeversverbond 
(NCW), onder handhaving van zijn zelf
standigheid. De christelijke identiteit zou 
daarmee gediend zijn, want nu zou het 
NCOV zijn kracht kunnen behouden en als 
christelijke organisatie blijven optreden op 
het terre in van de belangenbehartiging. Ge
heel op eigen kracht bleek zulks wegens de 
omvang van het NCOV steeds moeilijker en 
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samengaan met de grotere zusterorgani
satie, het Koninklijk Nederlands Onderne
mersverbond (KNOV) zou verzwakking van 
de christelijke identiteit betekenen. De na
gestreefde en mijns inziens broodnodige 
bestuurlijke samenwerking van het NCOV 
met het KNOV, om het georganiseerde Mid
den- en Kleinbedrijf (MKB) waar mogelijk 
met een stem te doen spreken, hoeft nu van 
het KNOV ook niet meer. 
In mijn vroeger werk in het katholiek orga
nisatieleven heb ik altijd geleerd dat de eer
ste taak van een katholieke organisatie is 
te trachten de belangen van de !eden en 
van de gehele maatschappelijke groep zo 
goed mogelijk te behartigen. 
Wanneer dit ook hier geldt, zou een ver
sterking van het geheel van christelijke or
ganisaties ten koste kunnen gaan van de 
kracht der specifieke belangenbehartiging: 
de eerste taak van het verbond. Als name
lijk het midden- en kleinbedrijf een eigen, 
specifieke belangengroep is, dan wordt de 
behartiging van die be Iangen verzwakt door 
gebondenheid aan een organisatie met 
deels andere (grote ondernemingen) be
langen. lk draag de werkgeversorganisatie 
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NCW om meerdere redenen een warm hart 
toe, onder meer om zijn identiteit. Maar door 
genoemde samenwerking zal ten eerste het 
NCOV in bepaalde omstandigheden de vrij
heid missen in te gaan tegen opvattingen 
van het NCW en daardoor de eigen belan
genbehartiging verzwakken. Ten tweede 
belemmert deze vorm van samenwerking 
het noodzakelijke partnerschapsoptreden 
van be ide MKB-organisaties ten gunste van 
het sterk in beweging zijnde en naar eigen 
identiteit snakkende MKB. lk heb begrip 
voor de moeilijke praktische beslissing van 
de bevoegde NCOV bestuurders, die soe
verein zijn in hun beleid. Ook mij is een 
sterke christelijke sector in het organisatie
leven veel waard. Maar het mag geen af
breuk doen aan de primaire doelstelling van 
de betreffende organisatie. Ook politieke 
leiders dienen dit te beseffen. 
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