
Pen scoop 

Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

'Over sociale 
vernieuwing' 

'Het maakt wei degelijk uit of je door de 
hond of door de kat wordt gebeten', aldus 
een afgevaardigde uit de Haagse Schil
derswijk op het PvdA-congres, dat in
stemde met het kabinet-Lubbers-111. 'Laat 
de mensen weer voelen dat ze er bij ho
ren. Laat ons niet in de steek.' Herstel het 
vertrouwen in de politiek bij de mensen 
die de laatste jaren in de verdrukking za
ten, was de boodschap die de socialisti
sche bewindslieden meekregen van hun 
congres. Zou het niet elegant zijn geweest 
als de aldus toegesprokenen erkend zou
den hebben dat het gesignaleerde ge
brek aan vertrouwen in de politiek niet op 
de laatste plaats veroorzaakt is door de 
oppositie die de PvdA-fractie in de afgelo
pen kabinetsperiode gevoerd heeft? De 
PvdA-ministers moeten de onrust gaan 
dempen die zij zelf veroorzaakt hebben. 
Oat is geen geringe klus. Het socialisti
sche smaldeel moet een door henzelf ge
creeerde, maar blijkens de analyses van 
onder meer het Sociaal Cultureel Planbu
reau in de werkelijkheid niet bestaande, 
maatschappelijke tweedeling gaan repa
reren. Het is daarom de vraag of de geop
perde remedie 'sociale vernieuwing' ge
naamd, wei bestaat? Misschien gaat het 
wei om twee artefacten, die elkaar over 
enige jaren blijken te hebben opgeheven. 
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Een knap compromis 
In het regeerakkoord heeft 'sociale ver
nieuwing' vooral betrekking op bestrijding 
van de werkloosheid. Enerzijds kr1jgt het 
gestalte in een 'activerend arbeidsmarkt
beleid', anderzijds gaat het om de rol van 
de gemeenten met betrekking tot mensen 
die langdurig zijn aangewezen op de bij
stand. De samenhangende inspanningen 
die hierop gericht worden noemt het Ak
koord 'sociale vernieuwing'. Het is inte
gratiebeleid en tegelijk is het uitdrukking 
van solidariteit, aldus het Akkoord. 

In maatregelen vertaald komt de sociale 
vernieuwing neer op: 
- beleid gericht op groei van werkgele

genheid, onder meer door loonkosten
beheersing en afspraken met sociale 
partners; 

- activerend arbeidsmarktbeleid, waar
bij de nieuwe tripartite structuur van de 
arbeidsvoorziening centraal staat. 
Daarbij komen aan de orde de her
orienteringsgesprekken, werkerva
ringsplaatsen, premiesolidariteit, scho
ling, kinderopvang, herintreedstersbe
leid, enzovoort; 

- gemeenten die erin slagen om samen 
met de sociale partners (in het Regio
naal Bestuur van de Arbeidsvoorzie
ning) door middel van 'arbeidspoo/s' 
mensen uit de bijstand te krijgen ont
vangen daarvoor financiele belonin-
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gen. De biJzondere biJstand wordt ver
ruimd; 

- een min1stenele commissie ontwerpt 
een ·verzameluitkering' waarin een 
aantal bevoegdheden ter zake van ac
tlverende optreden van gemeente
besturen worden gedecentraliseerd, 
dan wei gedereguleerd. 

In de inleid1ng op het regeerakkoord stelt 
de 1nformateur voorts dat 'COA en PvdA 
wlllen dat de overhe1d voorwaarden 
schept voor aldie organisaties en burgers 
d1e een b1jdrage willen leveren aan voort
gezet herstel en vern1euwing ... Naar
mate de controleerbaarheid van over
heidshandelen voor volksvertegenwoor
diging en burgers toeneemt, kan met 
meer vanzelfsprekendhe1d op gemeen
schapszi n en maatschappelijke verant
woordelijkheid een beroep worden ge
daan.' Wie een en ander tot zich laat door
dnngen constateert een interessante men
geling van lopend beleid (COA) en ver
bale dynamiek (PvdA). Het Akkoord is 
aldus een boeiend stuk, waarin de resulta
ten van het gevoerde bele1d inderdaad 
niet wegspoelen en de kansen op realisa
tle van het beleid groter zijn. nu de PvdA 
geen onrust meer stookt. Tegelijk blijkt er
uit dat soc1ale vernieuwing vooral1n dear
beidsdeelname gestalte krijgt. 

Behalve in de hoofdstukken over dear
beid en 1n de 1nleiding van het regeerak
koord komt de term in het stuk verder niet 
voor. Is het solidanteitsbegrip echter te be
per ken tot de sociaal-economische sec
tor? En wat voor solidariteit wordt er 
eigenlijk wei bedoeld? Een v1a de polit1eke 
gemeenschap te realiseren solidariteit of 
wordt er ook op burgers en hun organlsa
ties een zelfstandig appel gedaan? Het 
Akkoord lijkt - dat v1el te verwachten -
een mengeling van beide te bevatten. Het 
doet een krachtig beroep op het maat
schappeliJk middenveld loonmatiging, ar
be1dsvoorz1ening. zelfs de inzet van ge
meenten wordt gekoppeld aan de soc1ale 
partners. 

Kortom een actleve overhe1d, die sa-
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men met het maatschappelijk middenveld 
aan de slag gaat om mensen weer bij de 
samenleving te betrekken. Oat is in feite 
wat het COA met de verantwoordelijke sa
menleving bedoelt. De aanpak kan echter 
in corporatisme vervallen als de sociale 
vernieuw1ng zou neerkomen op het in
schakelen van maatschappelijke organi
saties ten behoeve van overheidsdoelein
den, zeker als daarbij de sterke arm zou 
worden ingezet. Tegen dit gevaar van cor-

T egen het gevaar van 
corporatisme is in de 
moderne PvdA weinig 
weerstand. 

poratisme is in het moderne PvdA-denken 
weinig weerstand. Een barriere daartegen 
wordt aileen opgeworpen door de maat
schappelijke organisaties als soeverein in 
eigen kring te beschouwen. Wat gebeurt 
er als ziJ een eigen invulling aan het solida
riteitsbeginsel geven, waar de ministers 
het niet mee eens zijn? Welke solidarite1t 
wordt er dan precies bedoeld? 

Werkelijke sociale vernieuwing 
'De roep om sociale vernieuw1ng is zo oud 
als Methusalem', zegt prof. dr. C.J.M. 
Schuyt in de Volkskrant van 25 oktober 
JOngstleden, 'elke keer als er zaken misge
gaan z1jn ... wordt het slecht functioneren 
van de samenleving erbij gehaald. De 
woordJeS "sociaal" en "samenleving" 
hebben een onduidelijke en allesomvat
tende betekenis.' Vervolgens schetst 
Schuyt vijf mogelijke betekenissen van so
ciale vernieuwing: 
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sociale vernieuwing als legitlmat1e van 
economische revttal1sering, als smeer
mlddel om het verband tussen de ople
vende economie en de soctale sfeer niet 
verder op de proef te stellen. Dus zoiets 
als kunstsponsonng door een milieuver
vuilend bedrijf (c;k); 

2 sociale vernieuwmg als maatschappe
lijke aanhangwagen, opvangen van 
maatschappeliJke veranderingen, te
rugdringen van afhankeltjkheid, lsole
ment en achterstand, het scheppen van 
redeltjke bestaansvoorwaarden. Ott 1s 
op zichzelf niet nieuw, zegt Schuyt, dat 
is alliJd al soctaal beleid geweest; 

3 sociale vernteuwmg als financiele be
zemwagen, als een ander woord voor 
de financiele koppelingen tussen lonen 
en uitkeringen, het sociale word! be
perk! tot het materiele en dan nog 
mondJesmaat; 

4 sociale vernieuwing als het ongedaan 
maken van sociale amnesie: waar de 
technocratie te ver IS voortgeschreden, 
ontdekt men ineens het belang van de 
'sociale factor'. Automatisering en ziek
teverzuim zijn hiervan de voorbeelden. 
Ernst maken hiermee begin! een beetj 
op echte soctale vernieuwing te lijken, 
aldus Schuyt; 

5 sociale vernieuwing als bewuste veran
dering van waardering van gedrag: niet 
meer, maar minder gaan kopen wat 
schadelijk en niet noodzakelijk is. Niet 
meer, maar JUist minder gaan bereke
nen welke overheidsmaatregelen uit
sluitend voordeel brengen, etc. 

Dit laatste noemt Schuyt echte sociale ver
nieuwing. Het nieuwe daarvan ligt val
gens hem vooral daarin dat burgers voor 
dte gedrags- en waarderingsverandering 
helemaal geen overheid nodig hebben 
om dat te bewerkstelligen, of tenminste 
n1et biJ die overheid aankloppen om de so
ciale vern1euw1ng flnancieel mogelijk te 
maken. Pesstmistisch voegt htJ er dan aan 
toe: 'lk vermoed dat het werken aan de 
eerste drie genoemde vormen van sociale 
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vernieuwmg zoveel tljd, aandacht, geld en 
energie zal vergen, dat de eerste Jaren n1et 
aan sociale vernieuwmg in de andere om
schriJvingen toegekomen zal worden.' 

Het boeiende voor christen-democra
ten is dat Schuyt het e1genlijk over per
soonlijke 'bekering' 1n christelijke zin 
heeft. lmmers als burgers de overheid ntel 
nodig hebben voor deze gedragsveran
dering, dan halen ziJ de inspiratie daartoe 
ergens anders vandaan. Nu kan men na
tuurlijk een algemene 'burgerzin' veron
derstellen, maar noch Schutvende Pane
len, noch Liberaal Reveil geven daartoe 
veel aanletdmg, mtegendeel. Schuyt zou 
op ztjn benadering eens moeten doorden
ken. Oat mag ook van hem verwacht wor
den. Hij zou dan waarschijnlijk ook tot de 
conclusie komen dat deze bekering n1et 
aileen persoonlijke 1nzet vraagt van men
sen, maar evenzeer sociale structuren. 
Solidariteit moet georganiseerd worden, 
goede bedoelingen aileen zijn onvol
doende. Oat kunnen aileen de structuren 
van een sociaal voelend maatschappeliJk 
middenveld zijn. 

Eenzijdigheden 
Het regeerakkoord doet een belangrijke 
paging om 'sociale vernieuwing' als dyna
miserende slogan in te zetten teneinde la
gere overheden en maatschappelijke or
gantsaties tot solidanteit met de mede
mens te bewegen. De scepsis van Schuyt 
vindt echter een voedingsbodem in de 
tekst van het Akkoord: eerst worden in 
hoofdstuk I de financien geregeld, daarna 
pas komt de sociale vernieuwing De tekst 
wekt de 1ndruk dat het eerste als voor
waarde wordt gezten voor het tweede 
eerst economtsch herstel en dan kunnen 
we ook weer aan de leuke dingen voor de 
mensen toekomen. Oat is niet de ltjn van 
het CDA geweest: spreiding van verant
woordelijkheld werd 1n 'Van verzorgings
staat naar verzorgingsmaatschappij' JUist 
voorwaarde voor verder herstel ge
noemd, omdat de overheid anders weer 
veel te gemakkelijk in de fouten van de 
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verzorgingsstaat zou kunnen vervallen. 
Het regeerakkoord bevat tegen die verlei
dlng geen werkelijke barrieres, behalve 
de harde afspraken over het financie
ringstekort en de collectieve lastendruk. 
Een afbakening van de overheidstaak 
vindt niet plaats. Wil sociale vernieuwing 
werkelijk iets nieuws voorstellen dan is 
daarvoor meer nodig dan een corporati
sche 1nschakeling van het maatschappe
lijk middenveld, dan wei een verkapte 
centralisatie jegens de lagere overheden. 
Een vorm van persoonlijke en maatschap
pelijke 'bekering' zet pas zoden aan de 
dijk. Weg van de ik-cultuur. Wil die bewe
ging zich als maatschappijhervorming be
wijzen, dan zal ook de sociaal-economi
sche eenzijdigheid van de sociale vernieu
wing uit het regeerakkoord doorbroken 
moeten worden. Sociale vernieuwing 
moet dan ook betrekking krijgen op an
dere beleidsterreinen. 

Bijvoorbeeld de volksgezondheid: so
ciale organisaties zoals de ziekenfondsen 
en de 'onderlinge' verzekeraars zullen 
kansen moeten krijgen om zich door mid
del van substitutie van zorg solidair met de 
medemens op te stellen. Zeit- en mantel
zorg mogen geen vrijwillige franje rondom 
een overigens bureaucratisch gezond
heidszorg-apparaat zijn. Dan blijft het on
machtig. Daarin schiet de analyse van 
Schuyt tekort. Gelukkig heeft het regeer
akkoord daar oog voor: 'opheffing van de 
contracteerplicht en een betere organisa
tie en financieringswijze van de huisart
senhulp, gericht op substitutie, zullen wor
den ter hand genomen', zegt het Ak
koord. Voorts worden kwesties als functio
nele omschrijvingen en norm-uitkeringen 
uitgediept alvorens volgend voorjaar de 
volgende slap te overwegen. Oat was ook 
precies wat het rapport van het Weten
schappelijk lnstituut voor het CDA 'Zorg
vernieuwing door structuurverandering' 
(1987) als eerste stappen bepleitte en niet 
de vastlopende discussie over een volks
verzekering nieuwe stijl. Het Akkoord 
noemt deze bestuurl1jke stappen echter 
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geen sociale vernieuwing, terwijl zij dat 
wei degelijk zijn! De schrijvers onderken
nen dit echter niet, anders zouden zij niet 
buiten de stelselwijziging om weer nieuwe 
potjes met (rijks?)geld op het vuur zetten 
om de wachtlijsten te bestrijden en de 
hospice beweging van de grond te helpen 
teneinde de euthanasievraag af te zwak
ken. Waarom voor dat laatste niet de thuis
zorg in het pakket opgenomen als functio
nele omschrijving en er gezinszorg en 
wijkverpleging mee belast? In plaats van 
weer nieuwe instituten apart te gaan finan
cieren. Gaan we weer de weg op van ver
snippering van het welzijnsaanbod? Daar 
is loch in de jaren zeventig voldoende 
leergeld voor betaald? 

Honderden ambtenaren 
extra aanstellen betekent 
niet dat we een ander 
beleid voeren. 

Hetzelfde geldt de paragraaf Milieu. Be
stond er in het Nationaal Milieu Be
leidsplan nog een Iicht overwicht voor 
normstelling als belangrijkste instrument, 
in het regeerakkoord is het accent ver
schoven naar heffingen en algemene mid
delen als instrumentarium. Enigszins als 
een hartekreet roept de schrijver aan het 
slot van de paragraaf uit hoe belangrijk het 
is om aan het beginsel dat de vervuiler be
taalt, respectievelijk 'de vervuiler is verant
woordelijk' vast te houden. Het NMP was 
hier krachtiger in. Sociale vernieuwing be
tekent hier echter dat wei degelijk de ver
vuiler zijn gedrag moet veranderen. 
Normstelling is daarvoor het meest doel-

547 



treffende instrument. Het gaat niet aan om 
honderden ambtenaren bij het ministerie 
van VROM extra aan te stellen en te den
ken dat we dan een ander beleid voeren. 
Een ander beleid is een bele1d dat de sa
menleving zelf activeert. Daar heeft 
Schuyt volkomen gelijk. 

En dan de volkshuisvesting 
Enneus Heerma was op de goede weg. 
Zijn nota, die beoogde het maatschappe
lijk middenveld op dit beleidsterrein te ac
tiveren en de rol van de gemeenten te zui
veren, verdient het te worden uitgevoerd. 
Het is goed dat hij dit beleid nu zelf verder 
gestalte kan geven. 

Het regeerakkoord maakt het Heerma 
evenwel niet gemakkelijker. De gemeen
telijke woningbedrijven worden als een 
vanzelfsprekendheid genoemd. Oat is 
geen spreiding van verantwoordelijkheid. 
Sociale vernieuwing moet hier met name 
tot uitdrukking komen in het beschikbaar 
komen van woningen met een lagere huur 
voor mensen met een lager inkomen. De 
inkomens-woonlastenverdeling is niet soli
dair. Het Akkoord lijkt hier een stap terug 
te zetten, waar het stelt dat het te kiezen in
strumentarium beoordeeld zal worden op 
de effecten voor de bevolking in buurten 
en wijken zoals die is samengesteld. 'Bou
wen voor de buurt' was de grootste fout 
die de besturen van de grate steden in de 
afgelopen tien jaar hebben gemaakt. Het 
gevolg was verpaupering en het wegval
len van het maatschappelijk middenveld. 
Als reactie gaan de steden nu bouwen 
voor de zeer rijken. Oat betekent opnieuw 
sociale isolatie, maar nu van de upper-ten. 
lntegratie wordt er niet door bewerkstel
ligd. Het model-gemeenteprogram van 
het CDA is daar duidelijk over in zijn ana
lyse van het grote-steden hoofdstuk. Als 
het nieuwe motto wordt 'doorstromings
heffing voor de buurt' dan zal dit uit
zichtsloze beleid worden voortgezet. 

Volkshuisvestingsbeleid moet alge
meen beleid zijn en verder kijken dan de 
bestaande samenstelling van wijken en 
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buurten. Oat is sociaal conservatisme, 
waar de zittende bewoners uiteindelijk 
ook de dupe van worden. Het valt te rang
schikken onder de eerste drie typen so
ciale vernieuwing van Schuyt. Beter is het 
de woningbouwverenigingen een door
stromingsinstrument in handen te geven 
zodanig dat zij zelf belang hebben bij een 
solidaire inkomens-huurverdeling per 
wijk. De nota-Heerma bevatte daartoe in
teressante dereguleringsvoorstellen. En
neus moet blijven. 

Een van de meest sprekende voorbeel
den van de beleving van solidariteit in 
gespreide verantwoordelijkheid IS steeds 
geweest de overdracht van de werkne
mersverzekeringen aan de sociale part
ners. Hiervoor werd in CDA-verkiezings
programma's gepleit. In tegenstelling tot 
het regeerakkoord van het tweede kabi
net-Lubbers wordt in het jongste regeer
akkoord niet meer gesproken over deze 
overdracht. Wei wordt in het CDA-PvdA
akkoord zorg uitgesproken over de ver
ontrustende groei van het aantal arbeids
ongeschikten. Die groei moet door ver
schillende instrumenten worden tegenge
gaan. Een van die instrumenten is de 'ver
groting van de financiele betrokkenheid 
van het bedrijfsleven'. Het opvallende is 
dat deze betrokkenheid kennelijk niet 
wordt ingegeven door het idee van de ver
groting van de verantwoordelijkheden -
ook voor solidariteit - van de sociale part
ners, maar door de verantwoordelijkheid 
van de rijksoverheid voor de collectieve 
lastendruk, waarbinnen een instrumentele 
rol wordt toebedeeld aan het bedriJfsle
ven. Deze opstelling beantwoordt veel 
meer aan het boekhouders-imago van 
Lubbers-1 en II dan aan de christen-demo
cratische visie op de inrichting van de sa
menleving. Hier tekent zich een monster
verbond af tussen de sociaal-democrati
sche functionele decentralisatie en het no
nonsense-beleid. 

Werk boven inkomen was en is een van 
de centrale leuzen binnen het CDA. Een 
ander bekend thema is de gelijkwaardig-
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heid van betaalde en onbetaalde arbeid. 
Dit komt 1n het CDA-program onder meer 
tot u1tdrukking in de fiscale paragraaf 
waarin wordt gesteld dat samenlevings
vormen waarin een partner betaalde ar
beid verricht niet mogen worden achter
gesteld ten opzichte van huishoudens 
waarin beide partners betaalde arbeid 
verrichten. In concreto komt dit bijvoor
beeld neer op de handhaving van de zo
genaamde voetoverheveling. In het Ak
koord treffen we een andere toonzetting 
aan. Het stelt dat mensen een zelfstandig 
Ieven moeten kunnen leiden (tot zover 
spoort het met het CDA-program). Vervol
gens zegt het Akkoord dat 'het geheel van 
belastingen en tarieven daarop dient te 
worden afgestemd'. Het is een cryptische 
formulering, maar zou het gaan om een 
verdere 1ndividuele fiscale behandeling, 
dan ontstaat spanning met het CDA
program, waarin de handhaving van het 
draagkrachtbeginsel voorop wordt ge
steld. Ook hier geen versterking van de 
sol1dariteit binnen huishoudens, maar juist 
uitholling daarvan. Oat kan men geen so
ciale vernieuwing noemen. 

Centrum-links of christelijk-sociaal? 
Samengaan van PvdA en CDA in een coa
litie heeft interessante uitdagingen. Die 
betreffen met name de vormgeving van 
solidariteit Het christen-democratisch so
lidariteitsbeginsel, zo leert het Program 
van Uitgangspunten, is een appel aan de 
sterken om solidair te zijn met de zwakken. 
Die solidariteit wordt van personen en 
maatschappelijke organisaties verwacht, 
niet omdat de overheid dat van hen 
vraagt, maar omdat zij door de Schepper 
in de maatschappij gesteld zijn als verant
woordelijke personen en instanties. Ver
antwoordelijk voor zichzelf, voor de mede
mens en voor de ontwikkeling van de sa
menlevlng. Het christelijk solidarlteitsbe
grip werkt via de harten van de mensen en 
hun organisaties. De overheid speelt 
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daarop in door gerechtigheid te betrach
ten. 

De overheid geeft deze solidariteit kan
sen in haar voorwaardenscheppend be
leid, in afdwingbare wetgeving en in ap
pellerend optreden. Zij maakt het aldus 
mogelijk dat sociale inzet van mensen en 
hun maatschappelijke organisaties ook in 
sociale structuren verankerd en be
schermd wordt In een begrijpelijke afkeer 
van het sociaal-democratische solidari
teitsbegrip, dat in de afgelopen decennia 
alles van overheidsoptreden met de geld
buidel verwachtte, geeft Schuyt scherp 
aan dat echte solidariteit, echte sociale 
vernieuwing niet buiten de harten van de 
mensen om kan gaan. De sociaal-demo
cratie is daarover echter sceptisch. Haar 
maatschappijbeeld is niet positief. De 
christen-democratie kan de sociaal-demo
cratie hier nieuwe vertrouwensimpulsen 
geven. Waar de rode familie is afgezwo
ren is er nog altijd een Convent van 
Christelijk Sociale Organisaties en groeit 
er weer een Vereniging van Katholiek 
Maatschappelijke Organisaties. 

Er zijn aangrijpingspunten voor een 
werkelijke sociale vernieuwing. Het is een 
ongemeen boeiende uitdaging om de so
cialisten, nadat hen eerst de sociaal-eco
nomische en financiele realiteit weer bijge
bracht is, nu ook vertrouwen in de maat
schappiJ te Iaten hervinden. Als de coalitie 
en het maatschappelijk middenveld, ook 
op de terreinen van volksgezondheid, 
volkshuisvesting en milieuzorg, daarin sla
gen, dan zal werkelijke vernieuwing heb
ben plaatsgevonden. 

C.JK 
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