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HAP.M. Pont 

Een verantwoord 
optredende overheid 
blijft nodig 

De FNV staat op de bres voor behoud en 
waar nodig uitbreiding van gemeen
schapsvoorzieningen. Een verantwoorde
!Jjke en zorgzame overheid kan niet partij 
b/1jven kiezen voor de werkgever. Pont, tot 
voor kart voorzitter van de FNV, bespreekt 
de CDA-discussienota over de 'verant
woordelijke samenleving'. 

Binnen de FNV bestaat waardering voor 
het feit, dat het CDA bezig is zijn maat
schapp1JVisie te vernieuwen. Het discus
sierapport biedt duidelijke aanknopings
punten voor een diepgaande gedachten
wisseling. Het bouwt voort op het rapport 
'Van verzorgingsstaat naar verzorgings
maatschappij' uit 1983, dat de aanzet 
heeft gevormd voor het streven naar ver
vanging van de verzorgingsstaat door een 
'verantwoordelijke samenleving'. In de 
huidige discussienota klinkt jammer ge
noeg niet door, dat de verzorg1ngsstaat 
een gezamenlijk naoorlogs produkt is ge
weest van aile drie de politieke hoofdstro
mingen in Nederland, inclusief de chris
ten-democratie, die steeds deel uit heeft 
gemaakt van de regering. Het zou te be
treuren zijn, als het - door het CDA gesti
muleerde - debat het karakter zou knJ
gen van een ideologisch offensief van een 
stroming tegen de andere. Het zou ook 
jammer ziJn als het slechts een dekmantel 

152 

wordt om een kortzichtig en onrechtvaar
dig bezuinigingsbeleid te bedekken. De 
toekomst van de verzorgingsstaat is een 
problematiek, waarvoor iedereen in ons 
politieke en maatschappelijke bestel 
mede verantwoordelijk en mede aan
spreekbaar is. De discussienota van het 
CDA kan dan worden gezien, als een 
belangrijke bijdrage aan het debat, dat 
ook in FNV-kring levendig wordt gevoerd. 

Met inachtneming van de historische 
context kan gesteld worden, dat de in de 
inleiding van de nota geschetste proble
men ook voor de FNV herkenbaar zijn en 
dat de FNV de noodzaak onderschrijft van 
een herorientatie op de relatie tussen over
heid en samenleving. Het is echter onbe
grijpelijk, dat de benadering in de nota 
zich beperkt tot de nationale invalshoek. 
Om de toenemende internationalisering 
van politieke en econom1sche vraagstuk
ken kan niemand heen. Dit geldt ook voor 
een aantal andere dominerende ontwikke
lingen, zoals deze bijvoorbeeld in het 
PvdA-rapport 'Schuivende panelen' wor
den beschreven (opkomst van de techno
logie, de ernst1ge milieuproblemen en het 
onomkeerbare proces van individualise
ring). lk zal de verleiding weerstaan om het 
denken in CDA en PvdA met elkaar te 
vergelijken. lk realiseer mij, dater verschil
len zijn in opzet en karakter van de discus-
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sies, maar ik hoop en verwacht dat de 
gedachtenvorming in beide partijen el
kaar aanvullen en versterken. In elk geval 
ziJn beide het erover eens, dat een herbe
z1nn1ng op de organisatie van de verzor
gingsstaat in Nederland noodzakelijk is. 
Aan deze herbezinning zal ook de FNV 
haar bijdrage leveren in de komende 
maanden. 

Onderstaand zal ik me concentreren op 
de vraagstukken als in het CDA-rapport 
ziJn aangesneden en aansluiten bij de 
daar gevolgde systematiek. 

Uitgangspunten 
De vier CDA-kernbegrippen van de ver
antwoordelijke samenleving: gerechtig
heid, solidariteit, gespreide verantwoorde
liJkheid en rentmeesterschap passen 
goed in de Nederlandse cultuur en tradi
tie. Ze sluiten aan bij de in de FNV levende 
idealen van solidariteit en rechtvaardig
heid, maar te weinig bij onze nadruk op 
vriJheid, gelijkwaardigheid en gemeen
schappelijke verantwoordelijkheid. 

Volgens de FNV-grondslag moet een 
samenleving, die aan onze idealen wil 
beantwoorden, worden gekenmerkt door: 
a onvoorwaardelijke eerbiediging van de 

mensenrechten, zoals die zijn ver
woord in de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens; 

b actieve verwezenlijking van de vrijheid 
van meningsuiting door middel van 
verscheidenheid in pers en omroep, 
recht op informatievergaring en -ver
strekking, openbaarheid van informa
tie, zowel in het politieke als in het so
ciaal-economische Ieven; 

c zeggenschap van de mensen in aile 
maatschappelijke verbanden, waar zij 
deel van uitmaken, zodat iedere uit
oefening van macht is gebonden aan 
een verantwoordingsplicht tegenover 
de betrokkenen; 

d zeggenschap van werkers over de on
dernemingen en instellingen, waar zij 
deel van uitmaken, met inachtneming 
van de grenzen, die de samenleving 
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moet stellen aan het doen en Iaten van 
ondernemingen en instellingen; 

e actieve verwezenlijking van het recht 
van ieder op zinvolle arbeid, waarbij de 
arbeid zoveel mogelijk aansluit aan 
ieders persoonlijke belangstelling en 
capaciteiten; 

f arbeidsomstandigheden, die getuigen 
van respect voor de menselijke waar
digheid; 

g actieve verwezenlijking van een stelsel 
van toereikende sociale zekerheid, op 
basis van de erkenning van het recht 
op inkomen en een volwaardige plaats 
in de maatschappij, ook wanneer men 
niet, niet meer of niet volledig aan pro
duktie en dienstverlening kan deelne
men; 

h rechtvaardige verdeling van inkomens 
en vermogens, waarbij inkomensver
schillen slechts bestaan op grond van 
verschillen in lichamelijke of geestelijke 
zwaarte van het werk, dan wei verschil
len in arbeidsomstandigheden; 
onderwijs, scholing en vorming voor 
ieder met het oog op een volwaardig 
persoonlijk en maatschappelijk functio
neren; 

; maatschappelijk verantwoorde en zin
volle produktie, respectievelijk voorzie
ning in goederen en diensten; 

k verantwoorde omgang met de natuur
lijke hulpbronnen en de natuurlijke leef
omgeving, in het beset van hun kwets
baarheid en eindigheid; 
verwezenlijking van het recht van ieder 
op een geestelijk en lichamelijk gezond 
woon- en leefklimaat; 

m ononderbroken ijveren voor een we-
reid, die vrij is van oorlogsdreiging. 

Tegen deze achtergrond zullen de the
rna's uit de verantwoordelijke samenle
ving worden bekeken, waarbij we vooraf 
starten met enkele opmerkingen over de 
verzorgingsstaat. 

De verzorgingsstaat 
De uitbouw van de (Westeuropese) ver
zorgingsstaat is voor een belangrijk dee I te 
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De verzorgingsstaat is voor 
een belangrijk deel te 
danken aan de 
vakbeweging. 

dan ken aan de inzet en strijd van de arbei
dersbeweging. De snelle economische 
groei in de jaren vijftig en zestig heeft dat 
proces vergemakkelijkt. Door het over
heidsingrijpen zijn de werkenden en hun 
gezinnen minder kwetsbaar geworden er 
kwam een wettelijk minimumloon, een uit
gebreid stelsel van sociale verzekeringen 
en een behoorlijke gezondheidszorg. De 
gestage uitbreiding van de leerplicht 
schiep voor iedereen belangrijke onder
wijsrechten. Een breder publiek dan ooit 
tevoren kan deel hebben aan de culturele 
verworvenheden van de samenleving. De 
mensen worden mondiger en kritischer 
ten opzichte van de autoriteiten. De vak
beweging had en heeft in die ontwikkelin
gen een belangrijk aandeel. 

De laatste jaren is echter steeds minder 
met de vakbeweging en de mensen, 
waarvoor zij staat, rekening gehouden. Er 
zijn belangrijke verslechteringen in het so
ciale zekerheidssysteem aangebracht. De 
op zich noodzakelijke vernieuwing in het 
onderwijs, als gevolg van demografische 
en technologische ontwikkelingen, heb
ben niet plaats gehad. Wei is er vrij rigou
reus gehakt in de ontwikkeling van het 
onderwijsbudget. In dit Iicht baren de (niet 
onderbouwde) pleidooien voor beperking 
van de collectieve uitgaven in de nota ons 
de nodige zorgen. Logischer is het om 
eerst vast te stellen, welke kwalitatief goede 
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collectieve voorzieningen we willen en ver
volgens te zien, hoeveel het kost en waar 
we dat vandaan halen. Het behoeft geen 
betoog, dat de FNV - als belangenbehar
tlger van werknemers en uitkeringsgerech
tigden - op de bres staat voor het behoud 
en waar mogelijk en nodig de uitbreiding 
van de gemeenschapsvoorzieningen, die 
door de moderne verzorgingsstaat zijn op
gebouwd. De meeste van deze voorzienin
gen zijn immers voor de mensen, die wij 
vertegenwoordigen, van grate betekenis. 
Welvaart en welzijn worden ook bepaald 
door de kwalite1t van voorzieningen op het 
gebied van sociale zekerheid, onderwijs, 
gezondheidszorg, wonen, cultuur, welzijn, 
etc. en door de toegangsmogelijkheden tot 
deze voorzieningen. Met name de kortin
gen op de sociale zekerheidsuitkeringen 
en het invoeren van eigen risico's en bijdra
gen in de afgelopen periode zijn in dit Iicht 
zuur en tegen de achtergrond van de bo
vengenoemde CDA-uitgangspunten onbe
grijpelijk. 

De nota heeft wei gelijk met de constate
ring, dat de bureaucratie is toegenomen. 
Ook naar ons idee ging de opkomst van 
de verzorgingsstaat gepaard met de groei 
van ondoorzichtige structuren. Niet aileen 
bij de overheid, maar !evens bij de grotere 
ondernemingen. Het is jammer, dat de 
verzorgingsstaat tot nu toe geen wezenlij
ke veranderingen in de zeggenschaps
verhoudingen heeft kunnen bewerkstelli
gen. De democratie is in onze ogen niet 
overbelast. Het is - ondanks de demo
cratische opbouw van onze samenle
ving - nog altijd zo, dat gewone mensen 
vaak niet of nauwelijks invloed hebben op 
beslissingen, die hun bestaan diepgaand 
raken. Dit geldt in sterke mate voor het 
bedrijfsleven, maar daarvoor niet aileen. 
Ook in allerlei particuliere en overheidsin
stanties en in politieke organen zijn de 
mogelijkheden om zeggenschap uit te 
oefenen vaak te beperkt. 

Rol van de overheid 
Door de hele nota heen klinkt de roep om 
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een drastische herbezinning op de rol en 
de (omvang van de) taken van de over
held. Er moeten kerntaken worden gelor
muleerd. Decentralisatie, deregulering, 
privatisering en alslanking zijn markante 
steekwoorden uit de nota. Belangrijk is, 
dat geple1t wordt voor een politiek beleids
concept over de taken, die aan de over
held toebehoren en dat gewaarschuwd 
wordt tegen een geisoleerde benadering, 
waardoor bepaalde taken tussen wal en 
schip zouden vallen. Evenzeer is het van 
belang, dat erkend wordt, dater terreinen 
zijn, waar juist behoelte is aan meer initia
tleven van de overheid. De voorbeelden 
(criminaliteit, milieubeheer en medische 
technologie) zijn juist, maar erg beperkt 
Er IS meer uitgewerkt, hoe en in welk 
opz1cht de overheidstaken beperkt kun
nen worden (en 'overgeheveld'), dan hoe 
en m welk opzicht zij (kwalitatiel beter) 
behouden of uitgebreid dienen te worden. 
Tevens is het wenselijk om aspecten als 
efficiency, kwaliteit, democratische con
trole, gezamenlijke verantwoordelijkheid 
een (betere) plaats te geven. In de huidige 
tijd van massa-werkloosheid is het onbe
grijpelijk, dat de (internationale) overheid 
geen sterk en slagvaardig beleid voert om 
de werkloosheid te lijl te gaan en toekom
stige uitdagingen aan te pakken Gerede
neerd vanuit de vakbeweging zou in de 
nota duidelijk de rol van de overheid bij het 
sociaal-economisch beleid beschreven 
moeten worden. Ten aanzien van het inko
mens- en vermogensbeleid, het werkgele
genheidsbeleid, de sociale zekerheid in 
de meest ruime zin en de verdeling van de 
ruirnte en de handhaving van de leelbaar
held in de woon- en werkomgeving geett 
de nota geen helderheid omtrent de voor
waardenscheppende rol van de overheid. 

Het pleidooi in de nota om het subsi
dlestelsel eenvoudiger en doorzichtiger te 
maken, zal de inkomensverdeling niet 
schever mogen maken en zal niet aileen 
betrekking moeten hebben op subsidies 
aan gezinnen, maar ook aan bedrijven. 
Voor- en nadelen van subsidieregelingen 
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moeten-serieus algewogen worden en per 
regeling moet een soort kosten-batenana
lyse worden doorgevoerd. 

De voorgestelde overheveling van 
overheidstaken naar maatschappelijke or
ganisaties is op zichzell een goede zaak 
en past bij het denken in onze kring. De 
tripartisering van het arbeidsvoorzienin
genbeleid is hiervan een goed voorbeeld. 
Wei dient zeker gesteld te worden, dat de 
maatschappelijke organisaties ook de 
middelen hebben om hun taken goed uit 
te voeren. Nu is het al vaak zeer moeilijk 
om met contributies van leden meer alge
mene taken uit te voeren en het zou goed 
zijn voorzieningen te tretten om de linan
ciele armslag te vergroten Daarnaast is 
het wenselijk om internationaal erkende 
vrijheden en bevoegdheden te respecte
ren. Dus niet aileen meer ruimte voor 
eigen onderhandelingen, maar vrijheid 
van onderhandelen en het recht om col
lectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) 
at te sluiten, ook voor de overheidssector. 
De overheid als werkgever en de ambte
narenorganisaties dienen echte, gelijk
waardige onderhandelingspartners te 
zijn. 

Tot slot zij vermeld, dat de bepleite ver
maatschappelijking op het terrein van bij
voorbeeld ontwikkelingssamenwerking 
ons aanspreekt en aangaat Zowel CNV 
als FNV treden, naast andere, op als me
delinancieringsorganisaties voor ontwik
kelingsprojecten. 

Functioneren van de democratie 
Opvallend is, dat de overbelasting van de 
(parlementaire) democrat1e geweten 
wordt aan een te bemoeizuchtige over
heid en de steeds gedetailleerder regelge
ving. Beperking van de overheidstaken 
zou enerzijds het parlement ruimte geven 
om zijn eigenlijke taak beter te vervullen en 
anderzijds het democratische gehalte van 
de samenleving kunnen versterken. Posi
tiel hierbij is, dat het democratiebegrip 
wordt verbreed tot maatschappelijke de
mocratie, naast en ter aanvulling op de 
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parlementa1re democratie. Daarentegen 
komt het belang van de econom1sche de
mocratle en het recht van de consumen
ten nog minder u1t de verf dan in de vorige 
versie van de discussienota, waarover de 
CDA-parliJVOorzitter op 24 september 
1987 met een FNV-delegat1e heeft over
legd en die in juni van dat Jaar in een 
speciale parliJraad besproken werd. De 
conclusie 'De verbetering van het samen
spel tussen bedrijfsle1ding en onderne
mingsraden IS ook een mogelijkheid om 
de betrokkenheid en het verantwoordelijk
heidsgevoel van werknemers bij het func
tloneren van hun bedrijf te bevorderen' 
(IV. 8 - pagina 9), laat niet aileen de 
positie van de vakbeweging buiten be
schouwing, maar komt even min tegemoet 
aan het fundamentele recht van werkne
mers en hun vertegenwoordigers (onder
nemingsraden en vakbonden) op informa
tie, consultatie en zeggenschap. Heel dui
delijk moet tot uitdrukking worden ge
bracht, dat het arbeidsvoorwaardenover
leg biJ de vakbeweging thuis hoort. CAO's 
moeten door de vakbeweging afgesloten 
worden, ook in de toekomst! 

D1t alles roept de vraag op, hoe wezen
lijk in de CDA-visie van een verantwoorde
lijke samenleving de plaats is van een 
versterking van de zeggenschapspositie 
van werknemers? De FNV acht het van 
doorslaggevend belang, dat de nationale 
en Europese overheid op dit punt duidelij
ke lijnen uitzet en de medezeggenschaps
wetgeving versterkt. Dus niet aileen natio
naal, maar ook Europees een stevige me
dezeggenschapswetgeving. In het Iicht 
van 'Europa 1992' wil het Europees Ver
bond van Vakverenigingen (EVV), waarbij 
zowel CNV als FNV zijn aangesloten, dat 
er wettelijke regelingen komen voor me
dezeggenschap, vooral op het niveau van 
de ondernemingen en ook grensover
schrijdend. We hebben daarvoor precieze 
voorstellen, die de christen-democratie in 
Europa zou moeten ondersteunen. De 
overheid zal meer dan voorheen zich 
moeten inzetten voor het bevorderen van 
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meer evenwicht in de arbeidsverhoudin
gen. Een verantwoordelijke en zorgzame 
overheid kan niet partij blijven kiezen voor 
de werkgevers. Sociale bescherming en 
sociale vernieuwing vereist een actieve 
overheid en op een aantal punten wetge
VIng. 

In het algemeen heeft de overheid een 
regulerende en stimulerende taak op de 
terremen van het functioneren van de ar
beidsmarkt, arbeidsvoorwaarden, ar
beidsverhoudingen, arbeidsomstandig
heden, de sociale zekerheid en het ar
beidsrecht. De overheidstaak om rechts
regels vast te stellen en te hand haven gaat 
boven de zelfregulering door sociale part
ners als fundamentele waarden in en bij 
de arbeid onvoldoende gewaarborgd zijn. 
Onder dergelijke waarden zijn te rang
schikken: bescherming, zekerheid, recht
vaardigheid, (persoonlijke) verantwoorde
lijkheid en ontplooimg in de werksituatie. 
Essentiele werknemersrechten mogen 
niet aan min of meer toevallige intenties, 
capaciteiten en onderlinge machtsver
houdingen van sociale partners worden 
overgelaten. De overheid kan zelfstandig 
of op verzoek van (een van) beide partijen 
sectoraal, nationaal of communautair wijd 
verbreide regelingen voor aile onderne
mingen doen gelden. Via een codificatie
proces van algemeen wenselijk geachte 
en/of in de praktijk gerealiseerde normen 
kan ook concurrentievervalsing tegenge
gaan worden. Dit proces moet eveneens 
bijdragen aan meer rechtszekerheid en 
rechtsgel ij kh ei d. 

De nota doet aan het slot van dit hoofd
stuk een paging om de taken van het 
politiek bestuur positief te formuleren. Dit 
op basis van het uitgangspunt van het 
streven naar publieke gerechtigheid in 
een verantwoordelijke samenleving. Dit 
uitgangspunt lijkt evenwel een te smalle 
fundering voor de taak van de overheid. 
Een verwijzing naar de in de herziene 
Grondwet neergelegde zorg van de over
heid voor een aantal sociale grondrechten 
van de burger, wordt hier node gemist. 

Chr~sten Democrat1sche Verkenn1ngen 4/88 

Sc 

c 
d 

V< 

rr 

p 
Sl 

H 
w 
d 
nt 
VI 
n1 
eE 
Ia 
bt 
hE 
Cl 

vc 
gE 
Ia 
k<: 
lir 
he 
pc 
alt 
hE 
VE 

he 
he 
he 

-

-
Chr~ 



SoCiaal Econornsch 

Deze zorg zal toch verder dienen te rei ken 
dan het garanderen van een aantal mate
nele en lmmatertele 'vloeren' in het be
staan? Onze indruk is, dat de opvatting 
van de 'sociale rechtsstaat' een tamel1jk 
min1mal1stische vertaling kriJgt. 

Plaats en omvang van de collectieve 
sector 
Het eenziJdige accent op de stagnerende 
werking van de collectieve lastendruk op 
de ontwikkeling van de Nederlandse eco
nomle is te zwaar aangezet. De beschrij
ving suggereert, dat de hele herbez1n
n1ngsoperatie in het CDA bedoeld is om 
een legitimatie te verschaffen voor de ver
laging van die druk. Naar ons idee is het 
belangrijker eerst de taken van de over
heid te definieren, te zorgen dat deze effi
cient en effectief kunnen worden uitge
voerd en zo te bezien, of dat met minder 
geld kan. De verlag1ng van de collectieve 
lastendruk is geen doel op zichzelf, maar 
kan het resultaat ziJn van een ontwikke
llngsproces. Evenals elders zou in dit 
hoofdstuk niet misstaan hebben, om de 
positie van de vakbeweg1ng (zowel in het 
algemeen als in de relatie tussen over
heldsbonden en de overheid als werkge
ver) duidelijk uit de verf te Iaten komen. 

Wellicht zou het goed zijn om een apart 
hoofdstuk te wijden aan de arbeidsver
houdingen en de relatie tussen de over
heid en de vakbeweging. Ook in het 

De vakbeweging komt er in 
het CDA-rapport bekaaid 
af. 
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hoofdst1:1k over de marktsector komt de 
vakbeweging er bekaaid af, gezien de 
inhoud van dit hoofdstuk en in het Iicht van 
het bovenstaande moeten we het ergste 
vrezen biJ de overheveling van verant
woordelijkheden en geldstromen (als er 
nog voldoende overblijft?). Dit is jammer, 
omdat de richting van het den ken en meer 
taken voor het georganiseerde midden
veld ons op zichzelf aanspreken. Toch 
rijzen hier ook vragen: 
1 Hoever kan de overheid haar handen 

terugtrekken van de zorg voor de socia
le grondrechten van aile burgers, als 
het gaat om zulke vitale behoeften als 
wonen, sociale zekerheid, volksge
zondheid en maatschappelijke dienst
verlening? 

2 Is de overheid er aileen voor het garan
deren van basisvoorzieningen en moet 
de rest door de samenleving zelf wor
den opgelost? 

3 Waarom is in dit hoofdstuk niet opgeno
men, dat de sociale uitkeringen in prin
cipe gelijke tred moeten houden met de 
welvaartsgroei? 

4 Waarom is niet uitdrukkelijk gestipu
leerd, dat zaken als gezondheidszorg, 
onderw1js, sociale zekerheid en maat
schappelijke dienstverlening voor 
iedereen toegankelijk moeten blijven? 

Voor de FNV blijven kwalitatief hoogwaar
dige collectieve voorzieningen van grote 
betekenis, omdat deze een algemene ba
SIS leggen voor een duurzame en fatsoen
lijke functionering van de samenleving. 
Het is bovendien onaanvaardbaar, dat be
paalde voorzieningen in bijvoorbeeld de 
gezondheidszorg uitsluitend toegankelijk 
zouden worden voor het vermogende 
deel van de bevolking. Het inbouwen van 
een zekere drempel door middel van 
eigen bijdragen, is aileen acceptabel ten 
aanzien van voorzieningen, waar van keu
zevrijheid sprake is. Wei dient daarbij het 
draagkrachtbeginsel als uitgangspunt ge
hanteerd te worden. 

Als conclusie en als overgang naar het 
volgende hoofdstuk kan gesteld worden, 
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dat de grenzen tussen de collectieve en 
particuliere sector voor de FNV niet bij 
voorbaat vast liggen. De overheid kan 
gedwongen zijn om haar takenpakket uit 
te breiden, als het particulier initiatief niet 
of niet goed op nieuwe maatschappelijke 
behoeften inspeelt. Maar het moet ook niet 
worden uitgesloten, dat de overheid be
staande taken afstoot als blijkt, dat particu
lier initiatief die taken beter aan kan. De 
keuze tussen overheidsregulering en par
ticulier initiatief is voor de FNV vooral een 
kwestie van rechtvaardigheid en doelma
tigheid. Hierbij zijn ook tussenvormen 
denkbaar en kan het middenveld zijn rol 
spelen. 

Ontwikkeling van de marktsector 
De terreinschets is bij dit onderdeel wei 
erg eenzijdig ('de marktsector heeft door 
loonmatiging, lastenverlichting, deregule
ring en het kweken van een gunstiger 
psychologisch klimaat meer armslag en 
zelfvertrouwen gekregen. Overheid en on
derneming zijn minder tegenover elkaar 
komen te staan. Oat is een voorwaarde 
voor industriele en technologische ver
nieuwing' - paragraaf 6.7. van de nota). 
De bijdrage van de vakbeweging aan de 
verbetering van economische ontwikke
llng wordt niet genoemd. Het gebrek aan 
verantwoordelijkheid van de werkgevers 
in de marktsector om de werkloosheid 
mee op te lossen, evenmin. Oat overheid 
en bedrijven minder tegenover elkaar zijn 
komen te staan, 1s prima. Nog beter zou 
het ZIJn, als de overheid en de beide zijden 
van het georganiseerde bedrijfsleven 
beter zouden samenwerken. Naar ons 
1dee zal industriele en technologische in
novatie vooral gebaat zijn met sociale ver
nieuwlng en uitbreiding van de medezeg
genschap en met investeren in mensen 
(onderwijs en ople1ding). Dit laatste vindt 
de nota terecht ook nodig. 

De aan de overheid toebedachte bij
zondere verantwoordelijkheid voor men
sen 1n een achterstandspositie (bijvoor
beeld langdung werklozen) strookt met 
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onze opvattingen. Dit is niet het geval voor 
de stelling, dat 'deelname van vrouwen 
aan het arbeidsproces kan worden ver
groot door flexibele arbeidstijd'. Helaas 
ontbreekt nog steeds het door ons gevoer
de pleidooi voor herverdeling van werk 
(betaald en onbetaald werk) over mannen 
en vrouwen. De prioriteit, die gegeven 
wordt aan werk boven inkomen, wordt 
door ons gedeeld. Een gematigde loon
kostenontwikkeling helpt de werkgelegen
heid, maar het is noodzakelijk, dat tegelij
kertijd de bedrijven meer investeren en de 
overheid de infrastructuur versterkt. Een 
dergelijke aanpak is niet aileen nationaal, 
maar ook Europees noodzakelijk. In dit 
verband zou de Nederlandse regering 
z1ch krachtiger moeten inzetten om de 
Europese strategie voor meer groei en 
werkgelegenheid, Europees te doen uit
voeren en vanuit Nederland het voortouw 
te nemen. Overigens spelen voor de Ne
derlandse economie vele factoren een rol, 
is een eenzijdige nadruk op een beheerste 
loonontwikkeling (hoe belangrijk op zich 
ook) niet voldoende. Als voorbeelden mo
gen gelden de economische infrastruc
tuur, de kwaliteit van produceren, produk
tie en dienstverlening en de koers van de 
gulden. In het onderdeel over het samen
spel van sociale partners en overhe1d wor
den belangwekkende uitspraken gedaan, 
die in de komende tijd zouden moeten 
worden uitgewerkt. 

Belangrijk is om het CAO-overleg gelel
delijk te verbreden naar vraagstukken van 
bijvoorbeeld opleiding, scholing, organi
satle van het werk en technologische ver
anderingen. Bovendien zal vastgesteld 
moeten worden, wat op welk niveau moet 
worden geregeld. Eenzijdige nadruk op 
het decentrale n1veau is evenmin wense
lijk als een topdown benadermg, die niet 
past bij de maatschappelijke ontwikkeling. 
De daar geschetste noodzaak van een 
Europese aanpak wordt door de FNV ge
deeld. Het gaat echt niet aileen om de 
voltooiing van de interne markt, maar ook 
om het vorm geven van de sociale ruimte 
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1n de Europese Gemeenschap. Het voor
komen van soc1ale dumping is de onder
grens. Het vormgeven van de sociale di
mensie moet een vooraanstaand en gelijk
waardig doel ziJn. AI met al kan gezegd 
worden, dat de ervaringen van de vakbe
weging met een terugtredende, voorwaar
denscheppende overheid op sociaal-eco
nomisch terrein niet erg positief zijn Ook 
het WRR-rapport 'Ruimte voor groei' uit 
1987 komt tot de slotsom, dat de overheid 
te passief 1s Het is daarbij zeker niet onze 
bedoeling, dat de overheid op de stoel 
van ondernemingen gaat zitten en van 
bovenaf dirigistisch aan bedrijven en in
stellingen gaat voorschrijven, hoe en wat 
er moet worden geproduceerd. 

De laatste hoofdstukken 
In algemene zin druist de bepleite overhe
veling van taken naar het maatschappelijk 
middenveld en informele menselijke ver
banden niet in tegen onze kijk op de ont
wikkelingen. Dlt betekent uiteraard niet, 
dat we het met aile onderdelen van de 
CDA-visie op dit punt eens zijn. Bovendien 
willen we een waarschuwing kwijt tegen 
ongenuanceerde ple1dooien voor uitbrei
dlng van het vrijwilligerswerk. Betaald 
werk omzetten in onbetaald vrijwilligers
werk, daarvan is de FNV geen voorstan
der. Bovendien moet voorkomen worden, 
dat straks n1et de overheid, maar de bur
ger 'overbelast' en 'overvraagd' worden. 
De taken, die de burgers en hun organisa
tles nu al vervullen en die er nog aan toe 
geschreven worden, roepen de vraag op 
of het eerder in de nota geschetste beeld 
van de 'verstatelijking' niet ten dele een 
spookbeeld 1s. Is bij de opbouw van de 
verzorgingsstaat naar Nederlands model 
niet van meet af aan sprake geweest van 
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een grots; rol van het particulier initiatief en 
van vermaatschappelijking? 

Zou de overheid in plaats van terug te 
treden niet veeleer de burgers meer nabij 
moeten komen, zodat deze de overhe1d 
en haar taken weer meer als een ver!eng
stuk van zichzelf kunnen beleven? Demo
derne burger wordt meer zelfbewust, 
mondiger en meer individu. Oat biedt kan
sen om taken en verantwoordelijkheden 
van de staat naar hen over te hevelen. Of 
dit in de visie van het CDA past, is de 
vraag, omdat 1n zijn rapporten de moder
ne burger een afbrokkelend verantwoor
delijkheidsbesef wordt toegedicht. Tegen
over de duidelijk aanwezige individualise
ring en emancipatie kiest de nota teveel 
voor traditionele antwoorden. Wij zijn er 
van overtuigd, dat ook mondige en zelf
standige werknemers en burgers over
tuigd kunnen worden van de grenzen en 
r1sico' s voor henzelf en voor anderen van 
een te ver doorgevoerde individualisering 
en differentiatie. Het is mogelijk en nodig 
om mensen te bezielen tot het dragen van 
verantwoordelijkheid in dienst van de ge
meenschap en het nastreven van een ge
meenschap in dienst van de gerechtig
heid. 

Solidariteit begint met het vertrouwen in 
het vermogen tot verantwoordelijkheids
besef van individuele mensen. Ook dit kan 
er toe bijdragen, dat een histor1sch com
promis mogelijk wordt tussen een 'houd
bare verzorgingsstaat' en een 'verant
woordelijke samenleving'. 
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