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Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

Bestuurlijke vernieuwing en 
maatschappelijke decentralisatie 

Niet door trends te volgen maar door een 
eigen politiek gezicht te ontwikkelen heeft 
het GOA de politieke perikelen in de jaren 
zeventig en tachtig doorstaan. Wederom 
staan we voor een cruciale fase waarin de 
noodzaak tot bestuurlijke vernieuwing en 
een herori19ntatie op de verzorgingsstaat 
dringend nodig zijn. Kiest het GOA voor een 
moedig, herkenbaar christen-democratisch 
concept of voor pragmatisme? 

In de afgelopen jaren is een duidelijke span
ning opgetreden tussen de noodzaak van 
de hervorming van de verzorgingsstaat tot 
het concept van de verantwoordelijke sa
menleving en de vertaling in de politieke 
praktijk. 

Enerzijds lijkt het proces van maatschap
pelijke decentralisatie op onzekerheden ge
bouwd te zijn. Anderzijds ontbreekt het 
soms aan de politieke wil en het doorzet
tingsvermogen om tot de voor dit concept 
ingrijpende hervormingen te komen. 

Het gaat in dit verband overigens niet om 
verwijten of bedillerigheid. Oat zou niet ai
leen onrechtvaardig zijn in het Iicht van de 
pogingen, die wei gestart zijn, maar vooral 
in het Iicht van de weerbarstigheid van de 
materie. We gaan immers tegen de vige
rende trends in en we komen met een con
cept, waarvoor we op dit moment nog wei
nig bondgenoten hebben. Bovendien, wie 
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ervaring heeft met maatschappelijke en be
stuurlijke processen weet hoe moeilijk het 
is in de praktijk die omslag te bewerkstelli
gen van subsidie-ontvangen naar de auto
nome invulling van een bepaald beleids
concept. 

Maar het is wei noodzakelijk nu en met 
vernieuwde inzet te spreken over bestuur
lijke vernieuwing en maatschappelijke de
centralisatie. Er is geen andere uitweg voor 
ons in het debat over de hervorming van de 
samenleving. Herstel van verantwoorde
lijkheid in de drieslag van de persoon, de 
maatschappelijke organisatie en de over
heid is de enige mogelijkheid om de cohe
sie, de humaniteit en de duurzaamheid van 
onze samenleving te behouden of te her
stellen. Juist nu zovelen 'het niet meer zien 
zitten', dient een eigen, moedig christen-de
mocratisch concept over zekere teleurstel
lingen heen getild te worden. Oaarom is ook 
de vraag op welke wijze in de komende pe
riode dat concept echte maatschappelijke 
en politieke realiteit kan worden. 

Ook in 1993 worden we geconfronteerd 
met de intrigerende vraag: willen we her
kenbare christen-democratische politiek of 
'main stream pragmatisme'? 

Oat is een zaak, die uiteraard bij de actu
ele vormgeving van het regeringsbeleid 
speelt, maar het speelt ook zeer funda
menteel bij de herinrichtingsvragen van 
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onze samenleving, op Nederlands en op 
Europees niveau. Wat dat betreft staan we 
mijns inziens weer op een kernmoment in 
onze sociale geschiedenis, zoals bij het 
Christelijk-sociaal congres en de encycliek 
Rerum Novarumvan ruim 101 jaar gel eden, 
en bij de keuzes voor het maatschappijmo
del van de naoorlogse wederopbouw. De 
derde fase van de christen-democratie. 

Er bestaat consensus over de noodzaak 
tot bestuurlijke verandering en herorienta
tie op de verzorgingsstaat. De richting van 
die verandering staat allerminst vast. Ener
zijds is er een gouvernementeel spoor, 
waarin ten principale wordt vastgehouden 
aan een overheidsregime, zij het in afge
slankte vorm. Anderzijds is er het spoor van 
het 'casinokapitalisme' (cf. M. Albert, Capi
talisme contre Capitalisme), waarin radi
caal afscheid wordt genomen van veel col
lectieve regelingen en uitsluitend heil wordt 
gezocht bij de marktwerking. Het christen
democratisch concept treedt onvoldoende 
voor het voetlicht. Dit wordt veroorzaakt 
door de onbekendheid met het gedachten
goed, de weerstand bij andere (politieke) 
stromingen en de twijfel onder christen-de
mocraten over het eigen gedachtengoed 
(met name de visie op de rol van het mid
denveld). 

Het CDA zelf staat voor een cruciale fase. 
Er is een wisseling van personen op vele 
niveaus en de noodzaak van de aanpak van 
grote nieuwe uitdagingen moet plaatsvin
den op een moment dat de weerzin tegen 
politiek in het algemeen grater lijkt te zijn 
geworden, en de voorkeuren van de kiezer 
sterker dan ooit wisselen, hier en in heel Eu
ropa. De vraag is of die situatie echt nieuw 
is. Ook in het verleden heeft de christen-de
mocratie problematische tijden gekend. In 
de jaren zeventig werd alom voorspeld dat 
Nederland zou toegroeien naar een politiek 
tweestromenland van sociaal-democraten 
en liberalen. Voor christen-democraten zou 
er geen plaats zijn. Aan het begin van de 
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jaren tachtig stond het CDA er evenmin 
goed voor. Dergelijke perioden zijn voor een 
politieke partij van groot belang. Herstel kan 
zich aandienen, maar ook kan het politieke 
klimaat ertoe leiden dat een partij verder 
wegzakt. Als recent voorbeeld zij gewezen 
op de ontwikkelingen binnen de FOP in 
Duitsland. 

Een principiele 
positiebepaling heeft 
het CDA nimmer 
windeieren gelegd 

Opvallend is dat het CDA de politieke peri
kelen van de jaren zeventig en tachtig heeft 
overwonnen, niet door mee te lopen met 
trends maar door een eigen gezicht te ont
wikkelen. In de jaren zeventig ging het om 
de rapporten 'Gespreide verantwoordelijk
heid', 'Grondslag en politiek handelen' en 
het 'Program van Uitgangspunten', in het 
begin van de jaren tachtig om 'Van verzor
gingsstaat naar verzorgingsmaatschappij' 
en 'De verantwoordelijke samenleving'. 
Een principiele positiebepaling heeft het 
CDA nimmer windeieren gelegd. Oat geldt 
ook nu. 

Het CDA staat daarmee wederom voor 
een positiekeuze. Een en ander krijgt extra 
relief door discussies over antwerp-Pro
gram van Uitgangspunten en het nieuwe 
verkiezingsprogram. 

Het CDA-denken in jaren tachtig 
Begin jaren tachtig was er sprake van een 
moeilijke en kwetsbare situatie met oplo
pende werkloosheid, in het ongerede ra
kende overheidsfinancien, te veel wetge
ving, planning en subsidiering. 
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Het CDA kampte met problemen van loy
alisten, bloedgroepen en het zich verwer
ven van een plaats in het politieke spec
trum. Tegelijk was een alternatief nodig 
voor de financieel en bestuurlijk vastlo
pende verzorgingsstaat. 

Het internationale klimaat aan het begin 
van de jaren tachtig stond in het teken van 
het terugtreden van de overheid, een aan
bodeconomie en deregulering. De grote 
operaties werden gestart. 

Het CDA heeft in de ideeenontwikkeling 
innovatief gewerkt door cultuurkritisch naar 
de samenleving te kijken. De bestaande 
maatschappelijke orde komt zeker niet te
gemoet aan aile christen-democratische 
uitgangspunten. Het concept van de ver
antwoordelijke samenleving - aanvankelijk 
afgedaan als vermakelijke nostalgie naar 
het pannetje soep van de buurvrouw uit de 
jaren vijftig - werd gaandeweg beschouwd 
als een nieuw samenlevingsconcept dat 
ook leidde tot accentverleggingen in het 
academische debat. Niet zelden werden 
nieuwe ideeen gerelateerd aan veranderde 
internationale inzichten, terwijl impliciet of 
expliciet politiek-strategisch afstand werd 
genomen van CDA-inzichten die soms een
zelfde denkrichting inhielden. 

Met het concept van een verantwoorde
lijke samenleving heeft het CDA destijds 
een inhoudelijke voorsprong genomen op 
andere politieke partijen. Wei is het zo dat 
een belangrijk dee! van deze discussie zich 
aan het oog van de burger onttrekt. Oat 
houdt weer verband met het naar voren 
dringen in de publiciteit en in het politieke 
de bat van het dagelijks managen van de BV 
Nederland, het oplossen van de zich aan
dienende grotere en kleinere problemen. 

Oat - weilicht onvermijdelijke - beeld van 
pragmatisch met de zaken bezig zijn wordt 
nog versterkt door een relatief nieuw feno
meen in de christen-democratische traditie, 
het samenvailen van het politiek leider
schap met het dragen van regeringsver-
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antwoordelijkheid. Zeker: in het verleden is 
met name in de AR-traditie die combinatie 
meer voorgekomen, maar al aan het voor
beeld van Abraham Kuyper zagen we, dat 
de combinatie van politiek leiderschap met 
het voorzitterschap van de ministerraad niet 
tot de meest glorierijke periode van de AR
geschiedenis heeft geleid. In de RKSP- en 
de KVP-traditie was de scheiding meer 
regel dan uitzondering (Schaepman, No
lens, Rom me). In het televisie-tijdperk en bij 
broze coalities is de combinatie misschien 
onvermijdelijk, maar zij legt de betrokkene 
wei een zeer zware last op, een combina
tie van management en ideeel leiderschap 
en zij vraagt van de partij bijzondere aan
dacht voor behoud van evenwicht tussen 
uitstraling van persoon en gedachtengoed. 
Wat de afgelopen tien jaren betreft, kan 
men aileen maar zeggen, dat de eerstver
antwoordelijke hiervoor zeer duidelijk naar 
dat evenwicht heeft gestreefd. 

Het concept van een verantwoordelijke 
samenleving is aanvankelijk gepresenteerd 
als een omvattend perspectief op de ont
wikkeling van de samenleving. Naderhand 
vonden uitwerkingen per sector plaats. 
Daarbij werd op vele momenten 'terugge
koppeld' naar de achterban. Voorbeelden 
hiervan zijn de nota's 'Op het spoor van de 
verantwoordelijke samenleving' en 'Her
stelde verantwoordelijkheid.' 

Terugblikkend naar deze tijd moet wor
den vastgesteld dat de dynamiek in de par
tij, met name optredend na 1986, een min
der scherpe evenknie vond in het 
overheidsbeleid. Menig burger zal aan de 
jaren tachtig het beeld overhouden van be
zuinigen zonder al te vee! filosofische no
ties, van zakelijkheid en van no-nonsense 
die nodig was na het 'wereldhervormerige' 
klimaat van de jaren zestig en zeventig. 

Diverse beschouwingen over de grote 
operaties deregulering, privatisering, af
slanking van de rijksoverheid, decentrali
satie wijzen op de weerbarstigheid van 
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deze materie. (Zie de analyses in het boek 
T erugtredende overheid: realiteit of reto
riek?' onder redactie De Kam en De Haan, 
1991) Zelfs waar kansen aanwezig waren 
om zaken anders aan te pakken werden be
staande structuren gehandhaafd. Elders in 
dit nummer wordt het proefschrift van J.P. 
Balkenende besproken. In diens studie 
'Overheidsregelgeving en maatschappe
lijke organisaties' (1991) worden drie wet
gevingsprojecten behandeld waarbij (a) er 
ideeen waren om het anders te doen, (b) er 
maatschappelijke organisaties bestonden 
om overheidstaken over te nemen en (c) er 
besluitvormingsprocessen in parlement en 
regering waren waarin het beleid en de re
gelgeving veranderd hadden kunnen wor
den. 

Het ging om de overdracht van de werk
nemersverzekeringen Wet op de Arbeids
ongeschiktheidsverzekering (WAO), Werk
loosheidswet (WW) en Ziektewet (ZW) aan 
de sociale partners, de rol van Kamers van 
Koophandel en branche-organisaties bij de 
kennisverspreiding op het gebied van tech
nologische innovatie en de zelfregulering 
door omroeporganisaties in het kader van 
de Mediawet. Op geen van deze terreinen, 
zegt Balkenende, is vooruitgang geboekt. 
De terughoudendheid tot taakoverdracht 
werd gemotiveerd met verwijzingen naar de 
macro-economische verantwoordelijkheid 
van de overheid, de doelmatigheid van wet
geving boven allerlei private arrangemen
ten en de verdeeldheid van opvattingen 
onder maatschappelijke organisaties en in 
de politiek. Ook de grote operaties deregu
lering en privatisering hebben in de jaren 
tachtig niet wezenlijk geleid tot een her
structurering van verantwoordelijkheden. 

Het CDA wordt vaak voor de voeten ge
worpen dat het middenveld niet tot het dra
gen van die verantwoordelijkheid in staat is, 
dat het middenveld geen achterban meer 
heeft, dat maatschappelijke organisaties 
verbureaucratiseerd zijn, dat de legitimiteit 
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van hun handelen in twijfel mag worden ge
trokken, dat de doelmatigheid van hun werk 
tekortschiet, dat ze de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid niet aan kunnen. 
Vooral in liberale kring is dit een geliefkoosd 
thema, maar ook anderen sluiten zich daar 
graag bij aan. Politieke kritiek dus op het 
middenveld. Als argumentatie wordt dan 
graag gewezen op de slechte rol die sociale 
partners hebben gespeeld bij de uitvoering 
van de sociale zekerheid. Deze kritiek mag 
opvallend worden genoemd. Zij wordt na
melijk op de eerste plaats niet in het Iicht 
geplaatst van en afgezet tegen gouverne
mentele missers bij RSV, bouwsubsidies, 
paspoort, bijstandsfraude en dergelijke. 
Enige matiging zou zo wellicht gepast zijn. 
Maar de kern is een andere. Politici hebben 
de neiging om de gang bare wettelijke en be
leidsstructuren als een fait accompli te be
schouwen, waarover niet verder gesproken 
hoeft te worden. Duidelijk zien we dit bij de 
parlementaire enquete naar de uitvoering 
van de sociale zekerheid. Het gaat slechts 
om de vraag hoe sociale partners de wet
ten hebben uitgevoerd. Er is geen aandacht 
voor de vraag of de overheidsregelgeving 
als zodanig niet tot oneigenlijk gebruik uit
nodigt. Evenmin aandacht voor de toe
zichthoudende rol. En ook geen vergelijking 
met de uitvoering van de sociale zekerheid 
door de sociale diensten. 

Men gaat voorbij aan het fenomeen dat 
door Geelhoed wordt omschreven als de 
'onteigende samenleving': waarom zou 
men zich aansluiten bij organisaties als de 
overheid tach de taken overneemt, waarom 
zou je je druk maken over de betrokkenheid 
van de achterban als de overheidssubsidie 
toch verzekerd is? Het politieke debat zou 
niet moeten bestaan uit het uitdelen van 
schimpscheuten naar het middenveld, 
maar veeleer over de fundamentele vraag 
waartoe beleid en regelgeving in de ver
zorgingsstaat hebben geleid. Wat was goed 
en moet behouden blijven, waar zijn fouten 
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gemaakt en waar moet worden verbouwd 
en vernieuwd? 
Overigens wil dat niet zeggen, dat wij het 

De hamvraag is of het 
concept van gespreide 
verantwoordelijkheid niet 
vooral een partij-interne 
betekenis heeft gekregen 
en veel minder betekenis 
als leidend beginsel in 
het overheidsbeleid 

debat over de vitaliteit en de mogelijkheden 
van maatschappelijke organisaties in het 
tijdperk van de individualisering moeten 
ontwijken. Ook wij kunnen de maatschap
pelijke leegte niet ontkennen. Maar wij zou
den veel meer moeten nagaan, onderwelke 
condities maatschappelijk initiatief zich ver
nieuwt, nieuwe initiatieven ook een kans 
krijgen en op welke basis vrijwilligheid en 
verantwoordelijkheid te recruteren valt. En 
dan wil ik toch nog een keer allereerst, zoals 
ik dikwijls gedaan heb in de kolommen van 
Christen Democratische Verkenningen dat 
maatschappelijk middenveld uiteenleggen 
in organisaties, die voor eigen belangen van 
de leden opkomen, organisaties, die primair 
voor de handhaving van ideele doelstellin
gen staan, instellingen van zorg- en welzijn 
en instellingen voor normen- en waarden
overdracht. 

We zien in al die vier velden zowel ver
val, verandering en vernieuwing. 

Landbouw- en binnenkort milieucobpera
ties hebben zich weliswaar ontdaan van 
ideele achtergronden, maar nemen niet 
minder dan in het verleden een dominante 
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plaats in in de bedrijfssector; het Christe
lijke Nationaal Vakverbond (CNV) en het 
Nederlands Christelijk Werkgeversverbond 
(NCW) zijn vitale en relevante organisaties; 
bewegingen voor milieu, natuurbehoud, 
mensenrechten, dierenbescherming, vrede 
en internationale solidariteit trekken miljoe
nen leden en contribuanten en consumen
ten organiseren zich. Vergeet niet de 
nieuwe vrijwilligheid, die zich manifesteert 
rond scholen, wijkhuizen, hospices en het 
feit, dat zelfs bij de tanende invloed van de 
kerken de vrijwillige inzet in en rond de ker
ken bloeit als nooit te voren. Wat wij moe
ten doen is het stof van het fenomeen van 
de verantwoordelijke samenleving weg
poetsen en nagaan wat verantwoordelijk
heid, vrijwilligheid en engagement stimu
leert. 

De resultaten van de implementatie van 
het concept van een verantwoordelijke sa
menleving zijn bescheiden. Het gaat overi
gens niet aan dit slechts op de rekening te 
schrijven van falende CDA-politici. Daar
voor is de werkelijkheid te complex. In een 
compromis-democratie verlopen verande
ringen soms traag. Bovendien verklaarden 
andere stromingen zich soms vierkant 
tegen CDA-opties. Toch zal ook het CDA
partij en politici - bij zichzelf te rade moeten 
gaan of men voldoende ernst he eft gemaakt 
met de vertaling van de eigen filosofie. De 
hamvraag is of het concept van gespreide 
verantwoordelijkheid niet vooral een partij
interne betekenis heeft gekregen - goed 
voor de eenheid en goed voor de eigen fi
losofie - en veel minder betekenis als lei
dend beginsel in het overheidsbeleid. 

Een nieuwe kans 
In meer algemene zin neemt de kritiek op 
het politieke bedrijf en op de rol van de over
heid toe. Het besef is in de politiek doorge
drongen dater een legitimiteitscrisis dreigt. 
In dat kader is gepleit voor staatkundige ver
nieuwing. Het is opvallend dat de oplossin-
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gen voor deze 'crisis' vooral worden ge
zocht in bestuurlijke vormen: een ander 
kiesstelsel, referenda, gekozen burge
meester, gekozen premier. Het gaat alle
maal om ander en beter overheidsoptre
den. De vraag is echter of niet de rol van de 
overheid zelf in het geding moet worden ge
bracht. Juist de discussie over staatkundige 
vernieuwing biedt de mogelijkheid om 
thema's als kerntaken van de overheid, ge
spreide verantwoordelijkheid, normen en 
waarden etc. aan de orde te stellen. Ge
beurt dit laatste niet dan wordt bestuurlijke 
vernieuwing vooral vernieuwing van de be
stuurlijke organisatie. Op onderdelen wel
licht zeer gewenst, maar toch van een ge
heel andere orde dan het conceptuele 
den ken zoals dat binnen het CDA in de jaren 
tachtig vorm kreeg. 

Op het gebied van de overheidsfinancien 
is steevast gepoogd te werken aan sane
ring. Het financieringstekort wordt welis
waar teruggebracht, maar de overheidsfi
nancien zijn niet gezond. Met die erfenis 
hebben we nog jaren te maken. Het grote 
probleem dat zich nu manifesteert is dat de 
lastendruk zou moeten verminderen, juist 
om meer ruimte te bieden voor private ver
antwoordelijkheid. De praktijk wijst anders 
uit: de lasten hebben eerder de neiging toe
dan af te nemen. Zolang we blijven uitgaan 
van het als vanzelf omzetten van de ver
meerdering van belastinginkomsten dank 
zij economische groei in beleidsintensive
ringen, wordt de gang bare systematiek van 
ruimte berekenen, tegenvallers, ombuigin
gen etcera niet doorbroken. 

Ook de decentralisatie-discussie wordt 
met grote voortvarendheid gevoerd. Het is 
echter vooral een bestuurlijke competen
tiestrijd geworden tussen de vertegen
woordigers van de diverse bestuurslagen. 
De messen worden geslepen voor de strijd 
over de toekomst van de regio, vooral wan
neer die ten koste gaat van de provincie. En 
dat alles terwijl het vanuit christen-demo-
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cratisch gezichtspunt juist gaat om de rol 
van de overheid als zodanig, waarbij de ver
deling van bevoegdheden over de lagen 
niet de hoogste prioriteit heeft. lk zou dat 
laatste willen toelichten met een voorbeeld 
uit de praktijk van de ontwikkelingssamen
werking. Daar speelt ook de discussie con
centratie versus spreiding. Het is inderdaad 
volstrekt begrijpelijk, dat we onze huidige 
interventionistische en etatistische bena
dering van ontwikkelingssamenwerking op 
een paar Ianden kunnen loslaten. Maar de 
paar Ianden, waarwe deze neiging bijna on
beperkt hebben kunnen botvieren, zoals 
Suriname en Tanzania, zullen nu niet de 
schoolboekjes ingaan met een voldoende 
cijfer. Er gaat aan de discussie over con
centratie of spreiding een vraag vooraf: 
moeten de Nederlandse overheid, of moet 
die overheid ginds wei zo de bepalende 
actor zijn in het ontwikkelingsproces. Is het 
daar ook niet veel meer de samenleving 
zelf, die ontwikkeling maakt, zodat bij ge
slaagde en perspectiefvolle initiatieven 
ginds onze hulp zich daarbij kan aansluiten, 
en die kan versterken. 

Het lijkt steeds meer of de aandacht voor 
de publieke zaak- waarvoor de overheid in 
haar geheel staat - verdrongen wordt door 
een niet aflatende strijd over de verdeling 
van taken en bevoegdheden. Een soortge
lijke opmerking kan gemaakt worden over 
de departementale verkokering. De door
stroming van ambtenaren tussen de de
partementen is nihil. De beleidsculturen 
verschillen zeer. Is het vanuit christen-de
mocratische optiek niet veeleer zo dat veel 
meer dan thans moet worden uitgegaan van 
de eenheid van de overheid, van de ver
antwoordelijkheid waarvoor de overheid als 
zodanig is gesteld. Met bestuurslagen die 
elkaar bezighouden en bestrijden, departe
menten die verkokerd zijn en zeer veel 
energie aan competentievragen besteden; 
met dfe vraagstukken wordt geen bijdrage 
geleverd aan publieke gerechtigheid als 
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stu rend motief voor het overheidshandelen. 
Overheidsbeleid moet consistent en voor
spelbaar zijn. Niets is erger voor het gezag 
van de overheid dan verlies aan betrouw
baarheid. Een voorbeeld: de milieuwetge
ving moet worden verbeterd. We weten hoe 
ons milieu er voor staat. Maar als we zien 
welk juridisch kader gaat gelden en welke 
beleidsslaloms hierdoor mogelijk worden 
gemaakt, dan wordt mogelijkerwijs een vee I 
te grate wissel getrokken op bestuurlijke in
tegriteit en voorspelbaarheid. Het resultaat 
kan contra-produktief zijn en daar zit nie
mand op tewachten. Denk bijvoorbeeld aan 
het aanscherpen van de eisen (nieuwe 
technieken) in het kader van de zoge
naamde 'Actualiseringswetgeving', aan het 
saneringsbevel van Provinciale Staten in 
het kader van het in discussie zijnde ant
werp-Wet Bodembescherming, en aan in 
het kader van dezelfde wet het aanspreken 
van de 'willekeurige eigenaar'. 

Kiest het CDA principieel voor de lijn van 
het antwerp-Program van Uitgangspunten? 
Hier is de fundamentele vraag aan de orde 
of we principieel be reid zijn een spoor uit te 
zetten waarbij de overheidsrol wordt ge
concentreerd op kerntaken en waarbij ge
zocht wordt naar een nieuwe invulling van 
solidariteit en rentmeesterschap in ge
spreide verantwoordelijkheid. 

De noodzaak van bestuurlijke vernieu
wing en maatschappelijke decentralisatie in 
de jaren negentig is evident: demografisch 
(bijvoorbeeld sociale zekerheid in relatie tot 
vergrijzing, herintreding, allochtonen), in
ternationaal (achterblijvende investerin
gen, sterk afwijkende volumeontwikkeling 
in de WAO), financieel (voorshands groat 
blijvende problemen random de overheids
financien). 
'Normen en waarden' kunnen uitmonden in 
een wat kleffe discussie zonder al te veel 
praktische betekenis. Normen en waarden 
moeten nu juist in het perspectief worden 
getrokken van cultuurkritiek en herinrichting 
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van de samenleving (herstel van verant
woordelijkheid). 
Als we vinden dat de verzorgingsstaat op 
een aantal fronten terug moet, dan rijst de 
vraag: welke kant moeten we op? Twee 
denklijnen zouden zich binnen het CDA 
kunnen aftekenen: 
a.scherpe begrenzing van overheidsarran-

Aandachtvoorde 
publieke zaak wordt 
verdrongen door een 
niet aflatende strijd over 
de verdeling van taken 
en bevoegdheden 

gementen en vergroting van de markt
werking (continuering van staat-markt 
denken, zij het dat men nu overhelt naar 
de markt-component), 

b.de lijn van meer gespreide verantwoor
delijkheid. 
Bij een keuze van de eerste lijn vervagen 

de verschillen met een liberale staats- en 
maatschappijvisie, omdat men dan gevan
gen blijft in het staat-marktdenken. 
In de partij is consensus nodig over de po
litieke lijn voor de jaren negentig. De partij 
zal stabiliteit en een consistente beleidsvi
sie moeten uitdragen. 

In de discussie over bestuurlijke vernieu
wing dient de vormen-discussie te worden 
gerelativeerd en meer aandacht zal be
steed moeten worden aan de overheidsrol 
als zodanig. Bestuurlijke vernieuwing kan 
en mag niet los worden gezien van de dis
cussie over de kerntaken van de overheid 
en die discussie kan men niet voeren zon
der oog te hebben voor de criteria voor het 
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staatshandelen. 
Maatschappelijke decentralisatie - of 

beter gespreide verantwoordelijkheid - is 
blijvend gewenst, maar zal op een meer 
consequente manier moeten worden toe
gepast. Er is nog te veel regelzucht. Maat
schappelijke decentralisatie is overigens 
geen echt adequate term: het roept te veel 
het beeld op van de overheid die taken over
draagt, decentraliseert aan private verban
den. Het gaat vee leer om de erkenning door 
de overheid van de relatief autonome posi
tie van maatschappelijke verbanden. 

De herijking van de overheidsrol dient 
eveneens in het kader te worden geplaatst 
van de overheidsfinancien. Een nieuw 
spoor is nodig, omdat het oude spoor van 
groeiramingen, ruimteberekeningen en be
leidsintensiveringen tot financiele scheef
groei heeft geleid. De kwetsbaarheid van de 
overheidsfinancien neemt toe. Buffers voor 
tegenvallers zijn er niet en tegenvallers 
komen hard aan. Daardoor is er een voort
durende noodzaak tot ombuigingen en be
zuinigingen. 

Het lijkt derhalve beter om aan het begin 
van de nieuwe kabinetsperiode onszelf niet 
rijk te rekenen, maar te kiezen voor een 
reele nulgroei van de overheidsuitgaven. 
Een dergelijke ingreep vraagt om een hel
dere markering wat de overheid wei en niet 
te doen heeft. Daarbij zal gekeken moeten 
worden naar de overdrachtsuitgaven - so
ciale zekerheid, met name de bijstand, de 
studiefinanciering, objectsubsidies in de 
volkshuisvesting -, naar de taken die zou
den kunnen worden geschrapt of geprivati
seerd. 

Herstel van verantwoordelijkheid 
Centraal voor de realiteitswaarde van het 
concept van de verantwoordelijke samen
leving staat de vraag, of we erin slagen per 
departement, per beleidssector aan te 
geven, wat de taak van de overheid is; hoe 
die overheid maximaal de eigen potenties 
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en verantwoordelijkheden van individuen 
en hun verbanden kan respecteren en of in
dividuen en verbanden ook bereid zijn die 
verantwoordelijkheid te nemen. Enkele 
voorbeelden derhalve. 

Onderwijs 
Nu is er teveel departementale bemoei
zucht. Nodig is: meer autonomie scholen, 
minder gecentraliseerde loononderhande
lingen, verbijzondering van bestuursvor
men, lump sumfinanciering, grotere beste
dingsvrijheid, eigen bijdragen ouders aan 
de school van hun kinderen, stimulering 
'derde geldstromen'. 

Gezondheidszorg 
Nu is er aandrang tot collectivisme, drei
gende financiele onbeheersbaarheid, 
Nodig is: beperking voorzieningenpakket, 
meer eigen bijdragen, nominale premies. 

Sociale zekerheid 
Nu is collectivisme, wettelijk dichtgespijkerd 
regime, mogelijkheid van afwenteling van 
verantwoordelijkheid. Nodig is: werkne
mersverzekeringen beschouwen als ar
beidsvoorwaarden, overdracht werkne
mersverzekeringen aan sociale partners 
(ook grotere financiele verantwoordelijk
heid voor de arbeidsvoorziening), meer ver
antwoordelijkheid voor individuele werkge
vers en werknemers in verband met 
kostenbewustzijn (rapport Kolnaar), betere 
uitvoering bijstand en grotere financiele ver
antwoordelijkheid gemeenten ('80-20'). 

Media 
Nu is er afhankelijkheid van wettelijk re
gime, gedetailleerd wettelijk kader, onei
genlijke concurrentie van RTL-4, soms twij
felachtig opere rend Commissariaat voor de 
Media. Nodig is: geen vercommercialiseerd 
bestel maar een bestel waarin ruimte is voor 
culturele en levensbeschouwelijke plurifor
miteit, meerjarige concessie publieke om-
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roepen inclusief financiele waarborgen, 
screenen van buitenlandse zenders op U
bocht-constructies, meer zelfregulering, 
deregulering en bijgevolg afschaffing Com
missariaat, voorkomen dat landelijke en re
gionale zenders elkaar in de weg zitten en 
onnodige overlappingen gaan ontstaan. 

Volkshuisvesting 
Nu is er een grote financiele rol van de over
heid, veel subsidies, veel regelingen. 
Nodig is: bevordering eigen woningbezit 
(doorbreken koppeling met huurwaardefor
fait), beperken objectsubsidies, meer 
ruimte voor woningcorporaties, sociale 
taken voor woningbouwverenigingen in 
kader van leefbaarheid woonomgeving. 

Ontwikkelingssamenwerking 
lk heb al aangegeven dat op dit terrein een 
vergaande beleidswijziging nodig is, een at
stand nemen van het dominant socialisti
sche concept van de maakbare samenle
ving. De CDU is met zijn studie 'Hilfe zur 
Se/bsthilfe' daarmee bezig en in ons land 
heeft CEBEMO met zijn studie over zelf
ontwikkeling hier ook een belangrijke bouw
steen voor geleverd. Maar aan dit voorbeeld 
wordt duidelijk, dat aileen grondige studie 
en reflectie een degelijk concept op de rails 
kan zetten. De vertaalslag van de leer van 
de verantwoordelijke samenleving is aileen 
concreet, geloofwaardig en duurzaam te 
maken op de verschillende deelterreinen in 
grondigheid, zorgvuldigheid en ook op 
basis van concrete praktijkkennis. Voorzo
ver dat onvoldoende gebeurd is, geeft dat 
terzelfder tijd aan, welk concreet studiepro
gramma wij in de komende jaren, ook als 
Wetenschappelijk lnstituut, ook in EVP-ver
band uit te voeren hebben. 

Milieu 
Oat geldt ook heel nadrukkelijk voor het mi
lieu. 
Nodig is: beleidsconsistentie en -voorspel-
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baarheid, meer private milieu-arrangemen
ten, inzet van het prijssysteem (milieuprijs 
betalen en niet afwentelen). Het Weten
schappelijk lnstituut onderzoekt sam en met 
de CDA-Tweede Kamerfractie met name 
op het terrein van landbouw en milieu op 
welke wijze hier maximaal inhoud kan wor
den gegeven aan de specifieke verant
woordelijkheden van de sector en van de 
overheid. Daarbij kan met name gedacht 
worden aan bestuursarrangementen, als 
de sleutelfiguren uit de sector hun nek wil
len uitsteken, maar ook aan beperking tot 
normstelling en niet interventie in de wijze, 
waarop de norm wordt gehaald. Ook moet 
gedacht worden aan afwijzing van de col
lectivisering van grondgebied, als dominant 
model voor natuurbeheer. 
We dienen de schijnwerpers te richten op 
ieder beleidsonderdeel, en dan systema
tisch en radicaal nagaan, wat de vertaling 
van het concept van de verantwoordelijke 
samenleving voor dat beleidsonderdeel be
tekent. De val van de Muur kan de energie 
vrijmaken voor een maatschappij-model, 
wat zich niet hoeft te bewijzen in de com
petitie met een ander systeem. Het zal zich 
moeten bewijzen op oude en nieuwe crite
ria: houdt het de welvaart in stand, maar 
verschaft het ook toegang tot welvaart voor 
hen, die daar geen deel aan hebben? Put 
het de schepping uit, of herstelt en respec
teert het het vruchtdragend vermogen van 
die schepping? En vooral: is het een sys
teem ten bate van de menselijke persoon, 
of beperkt het zijn vrijheid en verantwoor
delijkheid? 

J.J.A.M.v.G. 
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