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lr. W.C.M. van Lieshout 

lntermediaire 
organisaties, een 
dilemma bij de 
deregulering 

Deregulering is uitgegroeid tot een beg rip 
dat aile grate politieke partijen in ons land 
als belangrijk speerpunt van hun pro
gramma's noemen. Belangrijke drijfveren 
hierbij zijn: 
- het verworven inzicht dat centralisti

sche sturingsconcepties in hun effect 
en werkwijze tot onacceptabele of on
bevredigende resultaten hebben ge
leid; 

- het groeiend besef dat de mondige en 
volwassen burger in staat moet worden 
geacht en de uitdaging nodig heeft 
om - waar mogelijk te zamen met an
deren - verantwoordelijkheid te ne
men voor het handelen van zichzelf als
mede voor de maatschappelijke ver
banden waaraan hij of zij direct partici
peert. 

De trage effectuering van het deregule
ringsproces in de laatste 6 a 8 jaar is niet 
uitsluitend te wijten aan weerstanden in 
bureaucratieen. Veeleer komt de politiek 
tot de overtuiging dat deregulering niet 
kan worden bereikt door uitdunning van 
de bestaande regelgeving en het overdra
gen van bepaalde bevoegdheden aan la
gere overheden. Het is noodzakelijk op
nieuw de besturingsconceptie in onze 
maatschappij te doordenken. 

Niet zelden zijn het politici en vertegen
woordigers van allerlei belangengroepe
nngen die, ondanks de principiele instem-
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ming met de gedachte aan een terugtre
dende overheid, in de praktijk grate aarze
lingen vertonen in het feitelijk doorbreken 
van de huidige verhoudingen en machts
evenwichten alsmede in het doorschuiven 
van verantwoordelijkheid naar de burger. 

Zowel bij de overheid als bij vele organi
saties bespeurt men dan oak een neiging 
om weliswaar de overheidsinvloed te be
perken maar gelijktijdig de macht van lan
delijke en koepel-organisaties te verster
ken. Men krijgt de indruk dat deze inter
mediaire organisaties een soort vlucht
heuvelfunctie krijgen. De overheid krijgt 
de mogelijkheid om bepaalde taken en 
verantwoordelijkheden af te schuiven, 
maar doet dat naar landelijke privaatrech
telijke rechtspersonen die eigen beleids
doelen en belangen kennen en een onaf
hankelijke maatschappelijke laag gaan 
vormen. Deze gaan een soort pseudo
overheidsrol vervullen. Het feitelijk over
dragen van verantwoordelijkheden en ta
ken naar de basis - de individuele bur
ger of de groep van burgers die verant
woordelijk zijn voor de uitoefening van 
een bepaalde taak - komt niet tot stand. 

Vele betekenissen 
De discussies worden vaak bemoeilijkt 
omdat het begrip 'intermediaire organisa
tie' niet zelden in vele betekenissen wordt 
gebruikt. De breedste definitie omvat aile 
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vormen van gemeenschappelijke actie en 
solidariteit die door en voor de burger wor
den opgezet en uitgevoerd. Hieronder 
vallen zowel de bijzondere school als de 
Federatie van Nederlandse Vakverenigin
gen. Vaak valt echter in de discussie een 
veel engere omschrijving te beluisteren. 
Men doelt daarbij op landelijke koepelor
ganisaties van uitvoerende instellingen. 
Het zijn als het ware tweede echelon inter
mediaire organisaties. Gedacht wordt dan 
aan bijvoorbeeld een HBO-raad en een 
Nationale Ziekenhuisraad. 

Dergelijke landelijk opgestelde organi
saties vervreemden niet zelden van de ba
SIS en ontwikkelen een eigen beleid als
mede een van de basis onafhankelijke be
langenbehartiging; er ontstaat een nieuwe 
bureaucratie. Het is niet de dienstverlening 
aan de basisorganisatie en het behartigen 
van haar belangen - 'de spreekbuisfunc
tie' - die centraal staat, maar veeleer het 
uitdragen en verdedigen van een landelijk 
beleid dat door de organisatie autonoom 
op basis van voorbereiding door een 
eigen staforgaan wordt ontwikkeld Der
gelijke instellingen kunnen invloedrijke te
genwichten gaan vormen voor het optre
den van de overheid en worden als zoda
nig een niet te onderschatten politieke 
machtsfactor en krijgen een nuttige func
tie. Toch blijft de vraag of de overdracht 
van taken en verantwoordelijkheden aan 
deze centraal optredende organisaties 
voldoende tegemoet komt aan een we
zenlijk oogmerk van deregulering in een 
moderne maatschappij: het bevorderen 
van een pluriforme samenleving, het 
scheppen van mogelijkheden voor klein
schaligheid, het geven van meer ruimte 
aan de individuele burger om verantwoor
delijkheid te dragen voor maatschappe
lijke taken die aan de basis moeten wor
den verricht; taken op het terrein van on-
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derwijs, gezondheidszorg, cultuur, sport
welzijn. 

Vertrouwen 
Het gevaar bestaat dat d1t soort landelijke 
koepelorganisaties bij de basis overkomt 
als een invoeging van een extra bestuurs
laag en het vergroten van de bureaucra
tie; aldus worden vervreemdingseffecten 
vergroot. 

Het bovenstaande maakt duidelijk dat 
onze maatschappij nog lang niet klaar is 
met het probleem van de terugtredende 
overheid en het vergroten van de vrij
heidsgraad en verantwoordelijkheid van 
de individuele burger in een complexe 
maatschappij. We hebben eigenlijk nog 
geen algemeen aanvaard beeld op welke 
punten de overheid op internationaal, na
tionaal, regionaal en lokaal niveau moet 
sturen en waar dat per se niet nodig is. De 
gemeenschap heeft ook nog niet het ver
trouwen opgebouwd dat de burger - met 
vallen en opstaan en met een grate mate 
van pluriforme invulling - in staat is om 
medeverantwoordelijkheid te dragen voor 
het in stand houden en ontwikkelen van 
de maatschappij. Wij weten nog niet goed 
raad met een reele invulling van het subsi
diariteitsidee. 

De huidige oploss1ngen hebben het ka
rakter van pseudoconstructies. Hierdoor 
ontstaat bestuurlijk een vicieuze cirkel die 
ondanks aile goede bedoelingen het de
reguleringsproces laat verzanden. De 
vaak geconstateerde desinteresse van de 
burger in het maatschappelijke en poli
tieke bestel wordt eerder bevorderd dan 
verminderd. 
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