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ldentiteitsorganisaties 

Als er in overheidsstukken wordt gespro
ken over identiteitsorganisaties, wordt 
daarmee over het algemeen gedoeld op 
organisaties met uitdrukkelijk een levens
beschouwelijke grondslag. Ook in het 
spraakgebruik van alledag bestaat die nei
ging. Oat is een zeer beperkte invulling 
van het woord. 

Juister lijkt mij de omschrijving van iden
titeit die te vinden is in de brochure 'Tus
sen impasse en impuls'.' Daarin wordt 
identiteit omschreven als 'het geheel van 
kenmerken die een organisatie maken tot 
wat zij is'. 

In deze brochure worden voorts in dit 
geheel van kenmerken drie dimensies on
derscheiden: de professionele, de maat
schappelijke en de levensbeschouwelijke. 
Deze drie dimensies vormen samen de 
identiteit van een organisatie. Een organi
satie heeft immers niet aileen te maken 
met eisen, visies en verwachtingen vanuit 
het terrein waarop zij werkzaam is (profes
sionele dimensie), maar ook met die van 
de samenleving (maatschappelijke dimen
sie) en die vanuit waarden en normen van 
waaruit zij werkt (levensbeschouwelijke di
mensie). Een organisatie vraagt altijd een 
bepaalde professionele deskund1gheid en 
evenzeer een bepaalde maatschappelijke 
gevoeligheid. Daarnaast zijn er bij de be
roepsuitoefening altijd bepaalde waarden 
in het geding omdat mensen en hun orga-
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nisaties nu eenmaal- bewust of onbewust 
-hun handelen en de werkelijkheid op een 
bepaalde wijze waarderen en betekenis 
geven. Organisaties hebben dus altijd een 
levensbeschouwelijke dimensie. 

Het publieke debat over levensbe
schouwing is evenwel steeds minder van
zelfsprekend geworden. Levensbeschou
wing wordt- alsof men haar kan scheiden 
van de beroepsuitoefening - meer gezien 
als behorend tot het priveleven van men
sen. In het publieke Ieven komt het veel 
minder en minder openlijk aan de orde. 

Prioriteiten en keuzen - door wie ze ook 
gemaakt worden - kunnen niet louter op 
grond van (politieke) machtsverhoudingen 
en (economische) belangen worden gefor
muleerd. Altijd zullen opvattingen over le
vensbeschouwelijke waarden (met inbe
grip van de bonte verscheidenheid aan 
geloofs-, belevings- en gedachtengoed 
die daarin schuilgaat) en over daaruit 
voortvloeiende ethische normen een rol 
spelen. lntussen bestaat de tendens te 
denken dat zogenaamde 'algemene orga
nisaties' levensbeschouwelijk neutraal zijn, 
zonder dat uit de doeken wordt gedaan 
waarin die algemeenheid en neutraliteit nu 

1 VKMO-brochure Tussen 1mpasse en impuls, over iden
titeit van kathol1eke organisalies en 1nstell1ngen. Ver
schenen biJ het Verband van Katholieke Maatschappe
lijke Organisalies (VKMO), Vught 1990 
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precies bestaan en hoe die zich verhou
den tot de levensbeschouwelijke waarden, 
waar deze organisaties - bewust of onbe
wust- van uitgaan. Het doet de werkelijk
heid meer recht als onderkend zou worden 
dat geen enkele organisatie ontkomt aan 
het maken van keuzen die bepaald wor
den door de visie op mens en samenleving 
en in die zin een identiteitsorganisatie is. 
Veronica net zo goed als bijvoorbeeld de 
NCRV of de KROI 

De secularisatie heeft de publieke re
flectie hierop doen afnemen. Waar worden 
mensen op hun visie op mens en samenle
ving aangesproken? Wie stimuleert het ge
sprek hierover? Juist in een levensbe
schouwelijk pluriforme samenleving als de 
onze, die niet beheerst wordt door een be
paalde visie, is het van vitaal belang de 
ontwikkeling van een eigen visie van men
sen te bevorderen. 

Publiek debat 
Zijn er mogelijkheden voor overheid en po
litieke partijen om het publieke debat over 
waarden, normen (kortweg levensbe
schouwing) te bevorderen? Kan de over
heid organisaties bijvoorbeeld bevragen 
op de drie dimensies van identiteit zoals 
hierboven genoemd? 

Mensen zijn op grond van het recht van 
vrije meningsuiting, recht van vereniging, 
godsdienstvrijheid - vastgelegd in de 
grondwet - vrij om zich te organiseren, 
tenzij hun doelstellingen tegen de wet in
gaan. Het is niet aan de overheid te oorde
len over de wijze waarop organisaties in
vulling geven aan hun levensbeschouwe
lijke grondslag. 

De overheid heeft vanuit haar algemene 
taak als behoedster van het algemeen be
lang ook de taak stimulerend op te treden 
naar activiteiten van burgers. Ten aanzien 
van de besteding van algemene middelen 
is de besluitvorming aan de overheid. Zou 
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de overheid organisaties kunnen vragen 
zich uit te spreken over de levensbeschou
welijke dimensie, bijvoorbeeld organisa
ties die zij subsidie verstrekt? 

Wanneer de overheid subsidie verleent, 
kan zij minimum-voorwaarden formuleren 
met betrekking tot de professionele en 
maatschappelijke dimensie. Oat kan zij 
niet ten aanzien van de levensbeschouwe
lijke dimensie. Gezien de beginselen van 
godsdienstvrijheid en scheiding van kerk 
en staat is het ook niet wenselijk dat zij dat 
kan. Zij zou organisaties echter wei kun
nen vragen hun levensbeschouwelijke uit
gangspunten of 'basisfilosofie' te explicite
ren. Nogmaals: niet om te controleren of te 
toetsen of een organisatie haar levensbe
schouwelijke uitgangspunten waarmaakt, 
niet om daaraan criteria te ontlenen voor 
regelgeving, maar om het publieke dis
cours over levensbeschouwing, over 
waarden, over visies op mens en samenle
ving te stimuleren. 

Is dat ook eigenlijk geen 'consumenten
recht'? Op aile produkten hoort tegen
woordig te staan hoe ze tot stand komen; 
aan scholen wordt gevraagd het pedago
gisch concept bekend te maken. Waarom 
zou een overheid dan niet vragen naar een 
zo bepalend aspect voor het 'produkt' van 
een organisatie? Wellicht is er een aantal 
redenen te geven waarom het beter is dat 
de overheid het niet zou moeten doen. Het 
is echter de vraag of deze opwegen tegen 
het belang van het bevorderen van het pu
blieke discours over waarden die we be
langrijk vinden nate streven en over visies 
op mens en samenleving en hoe deze een 
rol spelen in het handelen van mensen. 
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