
Maatschappelijke activering 

Drs. M. Martens en drs. J. Vermeer 

Maatschappelijk 
activeringswerk, identiteit 
en overheidsbeleid 

I , 

De samenleving is gebaat bij betrokken bur
gers. Maatschappelijk middenveld is on
ontbeerlijk als patroon van particuliere ini
tiatieven van uiteenlopende aard en 
signatuur. Maar met criteria als doelmatig
heid en grootschaligheid zet de overheid de 
identiteit van maatschappelijk werk onder 
druk. 

De eerste uitkomsten van het grote Euro
pese waardenonderzoek (De Moor 1983) 
lieten al overtuigend zien dat er nauwelijks 
meer collectieve waardenpatronen be
staan. Mensen verwerken de geweldige 
stroom van invloeden op betrekkelijk indivi
duele wijze. Oude schematiseringen gaan 
niet meer op. De waardenoriëntaties zijn 
niet langer gerelateerd aan de groepen 
waarmee zij traditioneel verondersteld wer
den verbonden te zijn (man-vrouw; stad
platteland, ouderen-jongeren). Waarden
oriëntaties worden vooral bepaald door de 
invloed van uiteenlopende psychologische 
en maatschappelijke processen. De institu
ties (gezin, kerk, school, en dergelijke) zou
den niet meer dan een marginale invloed 
hebben op het individu, waarbij van de drie 
genoemde instituties het gezin nog het be
langrijkste socialisatie-instituut blijkt te zijn. 
De kerk heeft als socialisatie-instituut een 
betrekkelijk geringe invloed op de levens-
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waarden. 
Het ene allerlei sectoren beïnvloedende 
christelijke waardenstelsel is vervangen 
door pluralisme in waardenstelsels. Waar
den als solidariteit, naastenliefde, gerech
tigheid -van oudsher cement van onze sa
menleving- verliezen hun bindend 
vermogen. Een begrip als naastenliefde 
heeft voor velen zelfs een pejoratieve klank 
gekregen. De gedachte dat de jongeren 
zich afwenden van de waarden van de ou
deren is echter een valse veronderstelling. 
Onderzoek naar de invloed van religieuze 
overtuigingen (Felling, Peters, Schroeder 
1986) brengt de nieuwe waardenoriëntaties 
in kaart en classificeert het nieuwe patroon. 
Dit loopt uiteen van een zogeheten burger
lijke waardenoriëntatie (leven voor je gezin, 
vooruitkomen in je leven, de taak die je in 
het leven hebt goed vervullen) naar een zo
geheten hedonistische waardenoriëntatie 
(vrij en onafhankelijk zijn, kunnen doen en 
laten wat je wilt, van het leven genieten) met 
de nodige uiteenlopende typen daartusse
nin. Er bestaat geen echte generatiekloof 
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volgens het onderzoek. Verandering in nor
men en waarden doen zich bij alle genera
ties voor. 
De minister van Justitie, Hirsch Ballin doet 
een appèl op integrerende verbanden. Veel 
instituties met een hecht moreel fundament 
en met een normerende levens- of wereld
beschouwing hadden, zo stelt hij, tot voor 
kort een socialiserende functie. Veel van 
dergelijke instituties bestaan niet meer of 
zijn in hoge mate ontdaan van hun in le
vensbeschouwelijk opzicht vormende en 
socialiserende karakter. Voor zover ze nog 
wel bestaan missen ze de innerlijke over
tuigingskracht om hun leden of gebruikers 
een coherente en ethisch deugdelijke 
ziens- en handelwijze bij te brengen. Le
vensbeschouwelijke organisaties zouden 
derhalve, aldus de minister, hun verlegen
heid moeten overwinnen om hun leden en 
gebruikers nog een behoorlijke pakketje 
aan normen en waarden bij te brengen. 
In de onlangs uitgebrachte bundel 'De 
waarde van activering en de activering van 
waarden', schrijft oud KRO-voorzitter B. 
Schmitz: "Een samenleving, die almaar 
meer individualiseert en pragmatiseert, bijt 
op den duur in haar eigen staart. Dat besef 
heeft in het laatste decennium geleid tot de 
overtuiging dat opnieuw moet worden door
gedacht over de rol van hen die de samen
leving maken en vullen". In kerkelijke kring 
wordt gesproken over de noodzaak van mo
reel beraad (term uit kring van Raad van 
Kerken, MCKS) en het scheppen van mo
rele gemeenschappen (Baart 1992). De re
cente oproep van minister Hirsch Ballin aan 
levensbeschouwelijke organisaties om hun 
leden opnieuw van morele bagage te voor
zien sluit hierbij aan. Na vele publikaties in 
sociologische kring (Stalpers, Adnaansens, 
Zijderveld, Schuyt, Idenburg) is in politieke 
kring het denken daarover denken aange
zet met het debat over een zorgzame, res
pectievelijk verantwoordelijke samenleving 
en over sociale vernieuwing. Ook in het wel-
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zijnsbeleid klinken deze geluiden door daar 
waar gesproken wordt over het bevorderen 
van participatie en integratie van hen die in 
de samenleving in een gemarginaliseerde 
positie verkeren (WVC 1991). 

Actuele maatschappelijke problemen 
dienen niet alleen te worden aangepakt 
door het helpen van de onmiddellijk ge
troffenen, maar ook door het handelen te 
bevorderen van minder direct betrokken 
burgers. Beide wijzen van werken zijn nodig 
om te voorkomen dat in onze samenleving 
mensen in een neerwaartse spiraal van 
minderheidsvorming en marginalisering te
recht komen. 

Het maatschappelijk activeringswerk 
Maatschappelijk activeringswerk is erop 
gericht de betrokkenheid van burgers bij 
maatschappelijke vraagstukken te bevor
deren. Dit type welzijnswerk, veelal aange
vat vanuit het oogpunt van sociale gerech
tigheid, pakt uiteenlopende vraagstukken 
aan als leefbaarheid in kansarme wijken, 
vraagstukken met betrekking tot arbeid, ar
moede (men denke aan de werkgroep 'de 
Arme Kantvan Nederland'), dakloosheid en 
milieu. De activering is ook gericht op posi
tieverbetering, doorbreking van isolement 
en bevordering van de maatschappelijke 
deelname van groepen als jongeren en ou
deren, vrouwen, migranten en vluchtelin
gen. 

In het maatschappelijk activeringswerk, 
een van overheidswege medegesubsi
dieerde werksoort binnen het welzijnswerk, 
richt men zich op "het mobiliseren van leden 
van levensbeschouwelijke groepen op 
maatschappelijke thema's en het verlenen 
van ondersteuning aan actieve leden; het 
zet zich in voor bevolkingsgroepen die met 
problemen kampen en stelt in brede kring 
ontwikkelingen ter discussie die tot maat
schappelijke problemen aanleiding geven" 
(aldus de definitie volgens het in opdracht 
van het Sociaal Cultureel Planbureau uit-
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gevoerde onderzoek 'Maatschappelijk Ac
tief' (IGG-1990). 

Kenmerkend voor de werkwijze van de 
kleine, op schaal van een hele provincie of 
grote stad werkende maatschappelijke ac
tiveringsorganisaties is een getrapte werk
wijze: van consulenten naar vrijwilligers 
(mensen uit de eigen achterban die activi
teiten opzetten en uitvoeren) naar gebrui
kers (deelnemers voor wie de activiteiten 
zijn opgezet). Daarbij wordt zeer intensief 
gebruik gemaakt van het organisatienet
werk van de betreffende levensbeschou
welijke stroming waarin het maatschappe
lijk activeringswerk is ingebed. Maatschap
pelijk activeringswerk is er op gericht de be
trokkenheid van burgers bij maatschappe
lijke vraagstukken te bevorderen. 

Wordt die betrokkenheid in cijfers omge
zet dan wijst een overzicht van het Kaski uit 
dat van de meer dan driehonderdduizend 
katholieke, meest parochiële vrijwilligers 
zich er zich zo'n zestigduizend jaarlijks in
zetten op maatschappelijk terrein. Het on
derzoek over het maatschappelijk active
ringswerk (IGG 1990) berekent het totaal 
aantal vrijwilligers actief binnen het maat
schappelijk activeringswerk (peiljaar 1988) 
op circa 30.170 personen (een gemiddelde 
per instelling van 647 vrijwilligers, te herlei
den tot een capaciteit van 42 arbeidsplaat
sen van 38 uur op jaarbasis per instelling 
en tot 3.142 arbeidsplaatsen voor het totale 
maatschappelijk activeringswerk). Het to
taal aantal gebruikers van het activerings
werk beliep in 1988 volgens dit IGG-onder
zoek 435.400 personen. De vermenigvuldi
gingsfactor of spin-ott van het activerings
werk komt vrijwel overeen met die van het 
opbouwwerk (zoals geregistreerd in het 
NIMO Trendonderzoek 1988). 

Het onderzoek 'Maatschappelijk Actief' 
(IGG 1990) schetst vooral een beeld van 
een kleine effectieve werksoort (er zijn zo'n 
55 maatschappelijke activeringsinstellin
gen met circa 65 consulentplaatsen) met 
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een hoog rendement. Tegelijkertijd tekent 
het ook een beeld van een werksoort in de 
politieke luwte, met een vooral historisch 
bepaalde positie, min of meer afgeschermd 
door de levensbeschouwelijke context 
waarin dit werk is gesitueerd. Ondanks de 
effectiviteit van de werksoort blijkt dat het 
oordeel van overheden over het maat
schappelijke activeringswerk veelal wordt 

Maatschappelijke 
organisaties moeten 
eerder gekoesterd dan 
geclusterd worden 

gevormd op basis van gebrekkige kennis. 
Dat betekende ten tijde van het gevoerde 
onderzoek ook een gering politiek draag
vlak: 'Men realiseert zich op veel provincie
en gemeentehuizen onvoldoende dat het 
maatschappelijke activeringswerk zich 
inzet voor (achterstands-)groepen die ook 
in het overheidsbeleid een belangrijke 
plaats toebedeeld krijgen' (IGG, p42). De 
bekendheid van het maatschappelijk acti
veringswerk is de afgelopen jaren echter 
sterk bevorderd door het door het Sociaal 
Cultureel Planbureau geïnitieerde onder
zoek 'Maatschappelijk Actief' en de op
name in het Rijksplan Welzijnswet 1990 van 
de 'Notitie Maatschappelijke Activerings
werk' . Beide rapporten gaven deze werk
soort een officieel kader en boden overhe
den een bruikbaar en citeerbaar 
begrippenapparaat. 

Ook in de notitie 'Pluriformiteitsartikel in 
het Rijksplan Welzijnswet 1992' wordt het 
beeld van de eerdere rapporten bevestigd. 
In deze notitie wordt het maatschappelijke 
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activeringswerk gedefinieerd als een 
unieke werksoort, waarbij sprake is van toe
voeging en duidelijk onderscheid met an
dere vormen van vormings- en ontwikke
lingswerk en opbouwwerk. 'Het onder
scheid tussen maatschappelijk activerings
werk en opbouwwerk is met name gelegen 
in de gegevenheid dat het opbouwwerk zich 
richt op de eigen problemen van de doel
groep, terwijl het maatschappelijk-active
ringswerk zich richt op het bewust maken 
van de doelgroep van de problemen van an
deren' (Rijksplan p90). Dat laatste wordt 
met name zichtbaar in het mede door het 
maatschappelijk activeringswerk gedragen 
project 'De Arme Kant van Nederland. Het 
kabinetsstandpunt over het rapport Ar
moede opgelost? ... Vergeet het maar!' be
tekent upgrading voor het maatschappelijk 
activeringswerk, waar het kabinet het maat
schappelijk activeringswerk 'een wezenlijk 
onderdeel van het kabinetsbeleid' acht 
(p10). Uit de recent opgerichte bijzondere 
leerstoel 'Opbouw- en Activeringswerk' 
blijkt de aansluiting in wetenschappelijke 
kring. 

Daarmee ontstaat de paradoxale situatie 
dat het maatschappelijk activeringswerk de 
laatste jaren enerzijds aan status, officieel 
aanzien en politiek gewicht wint, maar an
derzijds in diezelfde jaren tegelijkertijd ook 
in herstructureringsoperaties aan organisa
torische herkenbaarheid verliest (in Fries
land zeer sterk beknot, Flevoland geen 
structurele subsidie, Zuid Holland subsidie
beëindiging; Groningen, Drenthe, Utrecht, 
Brabant en de landelijke maatschappelijke 
activeringsorganisaties op zeer uiteenlo
pende wijze geclusterd). In de Open Brief 
van het VKMO leidt deze paradox tot deze 
stelling: 'In een samenleving die cohesie 
dreigt te gaan missen, dient een werksoort 
als het maatschappelijk activeringswerk 
eerder gekoesterd dan geclusterd te wor
den'. 
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Schaalvergroting en veralgemenisering 
als trend 
Het Verband van Katholieke Maatschappe
lijke Organisaties (VKMO), een samenwer
kingsverband van dertien grote, voorname
lijk katholieke, landelijke koepels (denk aan: 
NKSR, KNBTB, CNV, KVB, UNKV, KRO en 
KLVMA) schreef eind 1991 een open brief 
aan leden van het kabinet en aan de leden 
van de Eerste en Tweede Kamer en de Ne
derlandse leden van het Europees Parle
ment (VKMO 1991). In de brief wordt ge
wezen op 'de trend tot veralgemenisering, 
met als gevolg verlies van inbreng van le
vensbeschouwelijke waarden en normen in 
de Nederlandse samenleving'. Het stelt dat 
het er in steeds sterkere mate op lijkt dat 
het overheidsbeleid er van uit gaat dat le
vensbeschouwelijke organisatie en inspira
tie geen maatschappelijke waarde hebben; 
dat verhoging van efficiency automatisch 
leidt tot kwaliteitsverbetering; dat schaal
vergroting de sleutel is voor de oplossing 
van problemen. Het VKMO plaatst kantte
keningen bij afgedwongen fusies en clus
tering en pleit voor het bewaren en veilig 
stellen van de levensbeschouwelijke pluri
formiteit. Het geeft als argument dat derge
lijke maatregelen mogelijkerwijze een op
lossing bieden voor financiële en 
organisatorische problemen van de over
heid, maar dat ze van de andere kant ern
stige nieuwe problemen dreigen te schep
pen, zoals verminderde betrokkenheid en 
participatie van mensen in de samenleving. 

Op de open brief van het VKMO volgden 
uiteenlopende antwoorden. Onder de vele 
formele reacties is -naast de reactie van het 
kabinet- de inhoudelijke reactie van de zijde 
van het ministerie van WVC een van de in
teressantste. Onlangs wees de directeur Al
gemeen Sociaal Beleid en plaatsvervan
gend Directeur Generaal Welzijn van het 
Ministerie van WVC, P. Pennekamp, spre
kend over 'Overheidsbeleid en levensbe
schouwing' op levensbeschouwing als een 
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onuitwisbaar element in onze samenleving: 
'De Westerse cultuur is doordrenkt met 
christelijke waarden, normen, symbolen en 
tekens. De ontzuiling betekent niet dat reli
gie verdwijnt. Religie, maar ook het socia
listische en liberale erfgoed vervagen, ver
algemeniseren en gaan op in de algemene 
cultuur, waarvan een algemeen georiën
teerd en uitermate genuanceerd patroon 
van waarden en normen deel uitmaakt, 
naast de meer identiteitsgebonden uit
gangspunten'. Tegen het decor van een sa-

Ambtenaren hebben 
onvoldoende inzicht in de 
verscheidenheid van het 
particulier initiatief 

menieving die onstuitbaar verandert, riep hij 
het VKMO op niet star te zijn, noch zich zor
gen te maken. Levensbeschouwing speelt 
immers op meerdere fronten (in besluitvor
ming, in partijvorming, in positiebepaling) in 
het politiek bedrijf als wegingselement een 
cruciale rol. Pennekamp rept overigens met 
geen woord over levensbeschouwelijke or
ganisatie zodat hetde vraag is of hij de quin
tessens van de open brief van het VKMO 
heeft meegekregen. 

Ter zake is het antwoord van het kabinet. 
Dit is samen met de brief van het VKMO ge
bundeld in de brochure 'Om het behoud van 
kwaliteit, over identiteit en overheidsbeleid'. 
Het kabinet schrijft over de 'ruimte die door 
de overheid aan maatschappelijke organi
saties wordt gegeven en gelaten om hun 
activiteiten te verrichten ( .. ) om de inbreng 
van maatschappelijke organisaties in de re
alisering van beleidsdoelstellingen te ver
groten ( .. ) en om de mogelijkheden voor 
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eigen afwegingen en keuzen voor deze or
ganisaties te verruimen' (nummer 4). Bij 
voornemens tot schaalvergroting 'moet het 
belang van de pluriformiteit worden mee
gewogen'. Daarnaast stelt het kabinet: 'een 
versnipperd en onvoldoende samenhan
gend aanbod van voorzieningen werkt 
slecht uit op de kwaliteit van de dienstver
lening' (nummer 3). De slotpassage van het 
kabinetsstandpunt is interessant omdat 
daar over identiteit als organisatieprincipe 
gesproken wordt. Het kabinet wijst er aller
eerst op dat talloze organisaties belangrijk 
werk verrichten zonder geldelijke steun van 
de overheid. Vervolgens stelt het grenzen 
aan de bevoegdheid van de overheid om 
voorwaarden of voorschriften te verbinden 
aan de toekenning (respectievelijk het wei
geren, beëindigen, verminderen) van sub
sidie: 'Een subsidievoorwaarde die de iden
titeit van een instelling aantast, is gelet op 
het grondrecht van vrijheid van vereniging 
en vergadering niet acceptabel. Een subsi
dievoorwaarde die een instelling dwingt tot 
samenwerking met andere instellingen is 
slechts toelaatbaar, indien het aanbod van 
gelijksoortige voorzieningen of activiteiten 
door afzonderlijke instellingen ondoelmatig 
is en indien de voorgeschreven samenwer
king of clustering de identiteit van de in het 
geding zijnde instellingen niet aantast.' 
(nummer 6). 

Afwegingen en kanttekeningen 
Sinds enige jaren worden er op provinciaal 
niveau met regelmaat nieuwe clusterings
en efficiency-maatregelen genomen. Een 
recente rapportage over ontwikkelingen in 
het provinciaal steunfunctiebeleid door het 
Sociaal Cultureel Planbureau (SCP 1991) 
beschrijft het beleidsstreven om te komen 
tot schaalvergroting en 'verzakelijking' van 
het welzijnswerk op het provinciale niveau. 
Het spreekt ook over de weerstanden die 
daarbij werden ondervonden. In de conclu
sies geeft het onder meer aan dat provin-
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cies waarschijnlijk onvoldoende inzicht 
hebben in de aard en verscheidenheid van 
het particulier initiatief en dat ze te weinig 
zicht hebben op het onderscheid tussen al
gemene instellingen en ledenorganisaties. 
Het vraagt of niet een duidelijker onder
scheid gemaakt moet worden tussen in
stellingen die uitsluitend of hoofdzakelijk 
met beroepskrachten werken en instellin
gen waarbij ook in belangrijke mate met vrij
willigers gewerkt wordt. De SCP-rapporteur 
constateert dat men zich onvoldoende heeft 
gerealiseerd -of heeft willen realiseren- , dat 
de consequenties voor identiteitsgebonden 
instellingen van geheel andere aard zijn dan 
voor algemene instellingen. Daarnaast 
merkt het op dat identiteitsgebonden in
stellingen -die vooral door vrijwilligers in 
stand gehouden ledenorganisaties zijn-, bij 
genoemde herstructureringsoperaties de 
spaarzame beroepskrachten losgemaakt 
dreigen te worden uit hun organisatie (SCP 
p66). 

Gaat het bij de afweging schaalvergroting 
versus versnippering niet voornamelijk om 
motieven van de kas? Waarom geldt vooral 
het motief van de kas en niet ook dat van 
de betrokkenheid, een sleutelwoord in de 
open brief van het VKMO. Ook in de kabi
netsreactie komt de term niet voor. 
Welke afwegingen worden er gemaakt om 
instellingen zoals die voor maatschappe
lijke activering in te kaderen in grotere, al
gemenere verbanden? Wat zijn de door
slaggevende criteria die aangelegd 
worden? Welke maatstaf is dominant? Kijkt 
men vooral naar de inhoud van het werk 
(leidt clustering tot vergroting van het ver
mogen van instellingen tot activering, tot sti
mulering van maatschappelijke participa
tie?). Kijkt men vooral naar de positie van 
de organisatie in het maatschappelijk mid
denveld (is de organisatie te kenschetsen 
als een integratiebevorderend, cohesie 
aanbrengend initiatief met een duidelijk 
draagvlak en een aanwijsbaar bereik)? Kijkt 
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men vooral naar de signatuur van de orga
nisatie (is de organisatie open of gesloten 
van aard;): zoekt men - vaak een serieus 
maar onuitgesproken criterium, een con
tragewicht tegen een veronderstelde domi
nantie van identiteitsgebonden maatschap
pelijke instellingen? Of heeft men los van 
inhoud, positie en signatuur in de politieke 
beoordeling slechts oog voor de organisa
torische efficiency en doelmatigheid? Ons 
oordeel is dat criteria met betrekking tot in
houd en positie bijna altijd ondergeschikt 
zijn aan criteria met betrekking tot signatuur 
en organisatie. 

Met name op organisatorisch vlak lijkt er 
sprake van de tegenstelling: algemeen ver
sus identiteitsgebonden. Er is een overhe
veling in gang gezet van wat vroeger con
fessioneel georganiseerd was, naar een 
algemeen (seculier) organisatiepatroon 
(secularisatie). Algemene en identiteitsge
bonden organisatie lijken in de beleving van 
velen meer polaire begrippen dan elkaar 
aanvullende organisatiepatronen. Beide 
begrippen worden niet naast elkaar maar 
tegenover elkaar geplaatst. 

De rapportage welzijnswerk van het SCP 
spreekt over onvoldoende inzicht in ambte
lijke kring in de aard en de verscheidenheid 
van het particulier initiatief, over onvol
doende onderscheid tussen algemene in
stellingen en ledenorganisaties en over het 
feit dat men zich onvoldoende realiseert dat 
clustering van identiteitsgebonden instellin
gen de spaarzame beroepskrachten los
maakt uit hun organisatorische achterland 
van leden en/of vrijwilligers, met alle weer
stand en verliezen van dien. 

Het is de vraag of het onderschatten van 
de weerstand ook niet duidt op een ideolo
gische onderstroom. Bij provinciale over
heden leeft wel de opvatting dat subsidie
beleid op basis van denominatieve 
scheidslijnen uit de tijd is: subsidiëring van 
identiteitsgebonden werk is achterhaald, of 
is oneigenlijk financieren van kerkewerk. 
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Stromingen die een eigen maatschappe
lijke verantwoordelijkheid claimen dienen 
dat werk ook zelf te betalen is de bijpas
sende conclusie (IGG p42). Onvoldoende 
wordt gezien dat identiteit 'de motor is die 
vrijwilligers in beweging zet en houdt', dat 
duizenden Nederlanders vrijwillig en op 
grond van hun levensovertuiging de hel
pende hand bieden bij het aanpakken van 
maatschappelijke vraagstukken en zich in
zetten voor (achterstands)groepen die ook 
in het overheidsbeleid een belangrijke 
plaats toebedeeld krijgen. Van het maat-

De overheid dient 
zorgvuldig om te springen 
met instellingen met 
een hoog integrerend 
vermogen 

schappelijk activeringswerk wordt bijvoor
beeld gezegd: 'Er is een belangrijke con
gruentie tussen wat de overheid wil en 
hetgeen de instellingen zeggen te doen' en 
'via de organisatiekanalen van de stroming 
kan (een coherente achterban) worden in
geschakeld ... die zich vrijwel uitsluitend via 
deze kanalen laat activeren' (IGG, p43). 

Het is evident dat identiteitsgebonden or
ganisaties niet het exclusieve patent heb
ben op de overdracht en ontwikkeling van 
waarden en normen. (Zij claimen dat ook 
niet.) Noch is identiteitsgebondenheid op 
zich een legitimatie van een eigen subsi
diewaardige positie. Tal van organisaties -
ook het kabinet wijst daar in zijn antwoord 
aan het VKMO op- verrichten hun werk zon
der steun van de overheid. Veel identiteits
gebonden organisaties worden financieel 
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gedragen door de eigen achterban. Als het 
gaat om subsidiëring uit overheidsgelden 
moet het niet gaan om de vraag of men iden
titeitsgebonden of algemeen georgani
seerd is. Het zou moeten gaan om de vraag 
of men maatschappelijke vraagstukken 
aanpakt, afhankelijkheid tegengaat, maat
schappelijke participatie stimuleert, een in
tegrerend verband biedt, betrokkenheid be
vordert, etcetera. Hoort het niet ook tot de 
taak van de overheid te bevorderen dat de 
samenleving niet desintegreert? De over
heid dient daarom zuinig om te springen 
met instellingen, organisaties, voorzienin
gen met een hoog integrerend vermogen. 
Zoals gezegd: dergelijke organisaties zou 
ze moeten koesteren. Of het nu gaat om 
identiteitsgebonden organisaties, zoals het 
maatschappelijk activeringswerk of om 
voorzieningen van algemene signatuur, 
zoals het instituut van de volwassenenedu
catie. 

Naast het axioma van het algemene staat 
veelal het axioma van het grote: groot is 
goed, want het maakt grotere efficiency 
mogelijk en het bevordert kwaliteit. Minister 
D'Ancona verwoordde het bij de aankondi
ging van haar recente schaalvergrotings
operatie aldus: 'Het lijkt me wijs om ver
splintering en versnippering tegen te gaan 
door het clusteren van instellingen. Soms 
ook zelfs fusies te bevorderen. Aspecten 
van beleidsrelevantie, eigen draagkracht 
en efficiency-voordelen spelen bij die in
houdelijke keuzes een rol' (NIZW-speech 
1991). Bij de daaropvolgende installatie van 
de commissie Begeleiding Uitvoering Clus
tervormingwerden als drie belangrijkste ar
gumenten voor de clustervorming aange
voerd: Samenwerking is efficiënter (minder 
dubbel, minder versnipperd). Wie groot is is 
sterker (emancipatie verloopt in fasen; stro
mingen geven splintergroepjes die niet sa
menwerken; u denkt een eigen identiteit te 
hebben maar anderen hebben hetzelfde 
probleem, alleen samen hebt u invloed). En: 
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groot is handiger voor WVC (met schaal
vergroting op weg naar de kerntaken). 
Kortom: groter is beter, want: efficiënter, 
sterker, handiger. 

Frappant is de bij de argumentatie ge
bruikte terminologie. Waarom vallen de ter
men versnippering en versplintering en 
zeggen we niet gedifferentieerd, of gespe
cialiseerd? In het bedrijfsleven is speciali
satie en veelvormigheid juist gewenst. Gaat 
het om de gesubsidieerde sector dan wordt 
veelvormigheid negatief gestempeld. Is 
schaalvergroting wel zonder meer goed of 
zelfs beter? Natuurlijk is samenwerking van 
organisaties die op verwant terrein werk
zaam zijn een nastrevenswaardige zaak. 
Maar samenwerking is wat anders dan sa
mensmelting. Schaalvergroting werkt ge
makkelijk anonimisering en dus vervreem
ding in de hand. Het vermindert de 
betrokkenheid van burgers. 

De vraag is of ook het welzijnswerk mee 
moet in de vaart der volkeren. Groter en ef
ficiënterop weg naar welk eschaton? In wel
zijnskring wordt sceptisch gekeken naar de 
reductie van welzijnswerk tot toeleiding tot 
arbeidsparticipatie (Baart 1991, Janssen 
1992). Zoals ook kritisch gekeken wordt 
naar de introductie van markttermen. Wat 
is het effect van efficiency als norm? Wordt 
daarmee, zoals zo vaak wordt gesugge
reerd, kwaliteit bevorderd? In de kabinets
reactie op de open brief van het VKMO heet 
het: 'Een versnipperd (!) en onvoldoende 
samenhangend aanbod van voorzieningen 
werkt slecht uit op de kwaliteit van de dienst
verlening'. Het is echter nog maar de vraag 
of gedifferentieerd aanbod leidt tot slechte 
kwaliteit. Leidt de norm van efficiency en 
van arbeidsproduktiviteit niet tot tal van pa
radoxen, tot een maatschappij die wordt ge
dicteerd door geld, door techniek (denk bij
voorbeeld aan de ontwikkeling in de 
gezondheidszorg waar ziekenhuizen medi
sche centra zijn geworden en gaan heten), 
door haast, door de klok en leidt het uitein-
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delijk niet tot mensen die de klok niet meer 
kunnen bijbenen (Janssen 1992). 

In de fundamentele vraag naar de ver
houding tussen overheid en particulier ini
tiatief wordt het draaipunt gevormd door het 
begrip kwaliteit (zie de titel 'Om het behoud 
van de kwaliteit' van genoemde VKMO-bro
chure; zie ook de zojuist geciteerde pas
sage van de kabinetsreactie). Wie is ver
antwoordelijk voor de kwaliteit van de 
gesubsidieerde sector? Is het de overheid? 
Zijn het de uitvoerende instellingen waar
van de beroepskrachten op grond van hun 
opleiding een zekere mate van professio
nele autonomie kunnen claimen? Of kan de 
kwaliteitscontrole worden overgelaten aan 
de afnemers, de plaatselijke uitvoerende in
stellingen die het dichtst staan bij diegenen 
waar het in de sector Zorg en Welzijn uit
eindelijk om gaat: de gewone burgers? 
(SCP p69). 

Op het terrein van WVC is voor het ant
woord op die vraag te wijzen op de kwali
teitsbewaking bij welzijnsorganisaties zelf. 
Vijf jaar na de opheffing van de universitaire 
studierichting andragologie buigt het wel
zijnswerk zèlf zich met de vestiging van een 
viertal bijzondere leerstoelen over respec
tievelijk de grondslagen van het opbouw
werk, van het maatschappelijk werk, van 
het activeringswerk en de theorie van de 
zorg. Professionals en hun organisaties or
ganiseren zèlf hun opleidingscurriculum, 
werken zelf aan hun kwaliteitsstandaard. 
Daar komt geen landelijke overheid aan te 
pas. Consumenten/c/iëntenorganisaties, in 
traditionele termen 'achterbannen' ge
noemd, eisen zowel individueel als geor
ganiseerd in toenemende mate maatwerk 
in Zorg en Welzijn. De beroepsgroep zèlf 
reageert daarop met wat wel accountability 
wordt genoemd: het inzichtelijk maken op 
welke manier en met welke middelen aan 
het realiseren van welk doel wordt gewerkt; 
verantwoording afleggen met het oog op de 
kwaliteit van je werk (Van Lieshout 1991). 
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Nog een laatste kanttekening betreffende 
de term kerntaken. Lange tijd was, onder
steund door begrippen als 'soevereiniteit in 
eigen kring' en het 'subsidiariteitsbeginsel', 
de dominante opvatting deze: de overheid 
mag randvoorwaarden stellen maar moet 
niet ingrijpen in de inhoud van het werk van 
de instellingen. Deze statische relatie tus
sen overheid en particulier initiatief is de af
gelopen jaren vervangen door een dynami
scher relatie: de overheid schept niet alleen 
voorwaarden, maar kiest ook positie tussen 
verschillende belangen, opvattingen en 
overtuigingen. Er is sprake van een inhou
delijk meesturende overheid, opschuivend 
en al naar gelang de kwestie wisselend in
houdelijke posities kiezend op het conti
nuüm van verbieden, gedogen, toelaten, 
toestaan, bestuderen, mogelijk maken, on
dersteunen, aanmoedigen, initiatief 
nemen, verplichten (Pennekamp 1992). 

In het nieuwste overheidsjargon gaat het, 
nu het terrein van overheidsbemoeienis rui
mer en tegelijk diffuser wordt, steeds vaker 
over de kerntaken van de overheid. Alsof er 
afgebakende terreinen en concrete aan
dachtsvelden zouden zijn waartoe de aan
dacht van de overheid zich zou moeten be
perken. Maar is niet de kerntaak van de 
overheid het dienen van het algemeen be
lang en het bevorderen van het algemeen 
welzijn? Geen exclusieve overheidstaak 
overigens. Ook anderen dienen daartoe ge
activeerd en gestimuleerd te worden. 

Slot 
Efficiency, doelmatigheid, etcetera zijn mo
gelijk wel behartigenswaardige, maar geen 
doorslaggevende zaken als het om alge
meen welzijn gaat. Net zo belangrijk of zo 
mogelijk nog belangrijker is de vraag of 
maatschappelijke participatie wordt gesti
muleerd, of integratie wordt bevorderd, 
marginalisering en minderheidsvorming 
wordt voorkomen en of bijvoorbeeld afhan
kelijkheid van allerlei voorzieningen wordt 
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voorkomen, Met andere woorden: waarden 
en doelstellingen zouden uitgangspunt 
moeten zijn voor beleidsbeslissingen. 
Daarop zou een financiële en organisatori
sche structuur moeten worden gelegd. Hoe 
zou het zijn als veel van al die ambtelijke 
beheersbaarheidsinzet/organisatorische 
belangstelling van het afgelopen herstruc
tureringsdecennium zou zijn ingezet voor 
de inhoudelijke kant van het werk? 
Moet het befaamde rijtje organisatorische 
criteria: doelmatig, efficiënt, overlap voor
komen, versnippering tegengaan etcetera 
niet aangevuld worden, of dialectisch wor
den opgeheven met een rij kwalitatieve cri
teria als: afhankelijkheid tegengaan, inte
gratie bevorderen, participatie bevorderen? 
Aan alle, dus zowel aan algemene als aan 
identiteitsgebonden organisaties, zou de 
vraag gesteld moeten worden of de activi
teiten integratiebevorderend en participa
tiebevorderend zijn of niet. 

Kortom, middenveld als een patroon van 
integratiebevorderende particuliere initia
tieven van uiteenlopende aard en signa
tuur, is onontbeerlijk. Niet als verlengstuk 
van de overheid, maar als instrument om 
betrokkenheid van burgers bij algemeen 
welzijn vorm te geven. Identiteitsgebonden 
of algemene organisaties zouden veeleer 
gezien moeten worden als twee elkaar aan
vullende en niet meer als twee polaire sys
temen. Het gaat om organisatorische uit
werkingen van maatschappelijke 
betrokkenheid die naast elkaar kunnen be
staan. Middenveld móet en identiteitsge
bonden middenveld moet mogen. 
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