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Prof. mr. E.M.H. Hirsch Ballin 

Subsidiering van het 
identiteitsgebonden 
particulier initiatief in 
een pluriforme 
samenleving 1 

In het bestel van welzijnsinstellingen dient 
varieteit in identiteit te bestaan. Zowel aan 
de vraag- als aan de aanbodzijde. Het 
particu!ier initiatief moet zeit niet vervallen 
in bureaucratisme. Oat kan onder andere 
als het met gehee! afhanke!tjk is van staats
subsidie. 

De betekenis van het particulier initiatief in 
een pluriforme samenleving heeft in artikel 
6 van de Welzijnswet erkenning gevon
den, a/ is die erkenning niet van een leien 
dakje gegaan. Artikel 6 verplicht de minis
ter van WVC, de provincia/e besturen en 
de gemeentebesturen, bij hun beleidsvor
mtng zoveel mogelijk rekening te houden 
'met de pluriformiteit van de samenleving' 
en 'daarbij, met inachtneming van waar
borgen voor deugdelijkheid, doelmatig
heid en democratisch functioneren, eigen 
tnttiatief en verantwoordelijkheid van de 
burgers' te bevorderen. 

In deze bijdrage zal ik proberen te ko
men tot een vrij fundamentele waardering 
van de subsidiering van identiteitsgebon
den particulier initiatief in onze pluriforme 
samenleving en daarbij in het bijzonder de 
confrontatie aangaan met de eisen van 
een democratische rechtsstaat. Die con
frontatie ziet er, op het eerste gezicht, am
bivalent uit: Aan de ene kant zijn er rechts
statelijke waarborgen voor de eigen identi-
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teit te ontlenen aan grondrechten, aan de 
andere kant bestaat er een vee/b.esproken 
spanning tussen de zogenaamde demo
cratisering van gesubsidieerde welzijns
instellingen en de handhaving van de 
identiteit van die instellingen. 2 Wat echter 
naar mijn mening te weinig aandacht heeft 
gekregen is de eigenwaarde, juist in een 
democratische rechtsstaat, van een goed 
functionerend maatschappelijk midden
veld. Hieronder komt eerst de betekenis 
van identiteitsgebonden particulier initia
tief in een pluriforme samenleving aan de 
orde, vervolgens de betekenis van de idee 
van de democratische en sociale rechts
staat voor het maatschappelijk midden-

Prof mr. E.M H. H~rsch Ballin (1950) 1s hoogleraar staats- en 
adm1n1strat1ef recht aan de Kathol1eke Un1vers1te1t Brabant 
1 Met dank aan drs. W. Voermans. ass1stent b11 de vakgroep 

staats- en bestuursrecht van de Kathol1eke Un1versite1t 
Brabant. voor ZIJn hulp b11 de voorbere1ding van deze 
biJdrage. De tekst is de bewerk1ng van een 1nle1ding voor 
het sympos1um 'WelziJn in (on)balans', aangeboden aan 
de heer A.J. GIJSbers, biJ ZIJn afsche1d als directeur-gene
raal WeiZIJn bit het M1n1stene van WVC 

2. Z1e over de ontw1kkelingen op dit terre1n s1nds de 1nstell1ng 
1n 1974 van de Comm1ssie van advies 1nzake het demo
cratlsch en doelmat1g funct1oneren van gesubs1dieerde 
1nstellingen (comm,ss1e-Van der Burg) met name: A Rein
ders, Subsidienng van msteilmgen. (Deventer/Zwolle 
1981) hfdst 5; A.J.G. Re1nders/WEH Stoots. Democrati
senngs- en doelmat1gheldse1sen, 1n. Besturen 1n verande
nng. losbl. u1tgave Alphen aan den R11n. hfdst 8.3; L.J. 
Clement. Wet democratisenng gesubs1dieerde lnstellln
gen, 1n a. w, hfdst 8 6 
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veld waartoe dit particulier initiatief be
hoort, en ten slotte de vormgeving van de 
rechtspositie van het identiteitsgebonden 
particulier initiatief, wanneer dit door de 
overheid wordt gesubsidieerd. 

ldentiteitsgebonden particulier initia
tief 
'ldentiteit' kan worden opgevat als de 
eigensoortigheid van een welzijnsinstel
ling die ontleend wordt aan gemeen
schappelijke waarden - hetzij van gods
dienstig-levensbeschouwelijke, hetzij van 
andere aard. 'ldentiteit' staat in een pro
blematische verhouding tot de versmel
ting met het staatsapparaat die het gevolg 
is van subsidiering en van de daarmee 
gepaard gaande overheidsregulering. 
Problematisch is deze verhouding van 
twee kanten: In kerkelijke kring wordt be
zwaar gemaakt tegen de verwatering van 
de identiteit van confessionele instellingen 
die - daargelaten wat oorzaak en wat 
gevolg is - met de subsidiering en regle
mentering is samengegaan. In de politieke 
discussie wordt anderzijds soms betwist 
dat de confessionele identiteit van instellin
gen beperkingen zou mogen stellen aan 
democratisering, terwijl van dezelfde kant 
ook wordt bestreden dat deze identiteit 
een beletsel zou zijn om 'gelijke behande
ling' ongeacht geslacht of sexuele geaard
heid voor te schrijven. Deze zienswijze 
culmineert in de vraag of welzijnsinstellin
gen, wanneer zij het geld van de overheid 
aannemen, niet ook haar normen moeten 
aanvaarden. 3 

Uiteindelijk gaat het hier om een kwestie 
van maatschappijvisie, en daarachter 
zelfs om een visie op de mens. In dat wat 
Adriaansens en Zijderveld een centrifuga
le maatschappij noemen, worden maat
schappelijke organisaties ofwel tot repre
sentanten van de staat, ofwel van de parti
culiere sfeer 4 Men zou ook kunnen spre
ken van een tweedeling tussen staat en 
individu, of - zoals men het pleegt te 
zeggen in discussies over economische 
orde - tussen overheid en markt. In een 
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centripetale (middelpunt zoekende, dat wil 
zeggen op het maatschappelijke midden
veld met zijn diverse organisaties gerichte) 
maatschappij is er daarentegen een ten
dens tot vermaatschappelijking zowel van 
de kant van de staat als van de kant van de 
'private microkosmos'. 5 

De Nederlandse samenleving heeft tra
ditioneel een sterk centripetaal karakter. 
De verzuilde organisatie van de samenle
ving heeft echter plaats gemaakt voor een 
bestel met veel minder gefixeerde posi
ties. De verzwakking van het maatschap
pelijk middenveld manifesteert zich in te
gengestelde, doch samenhangende ten
densen tot versterking van de staatsin
vloed en tot versterking van de positie van 
het individu. Juridisch heeft zich dit ten 
aanzien van het particulier initiatief gema
nifesteerd in enerzijds vergaande over
heidsplanning en -regulering van welzijns
instellingen, en anderzijds de democrati
sering met inschakeling van medezeg
genschapscommissies, clientenraden en 
dergelijke. Neutralisering van de identiteit 
van het particulier initiatief als gevolg van 
verstatelijking en democratisering lijkt in 
een open, pluriforme samenleving onont
koombaar. Maar is dat werkelijk zo? 

In een met zeer vooruitziende blik ge
schreven boekje 'Stroomversnellingen in 
de kinderbescherming' heeft M. Rood-de 
Boer al in 1973 gewezen op waarde en 
risico's van het ge1nstitutionaliseerde parti
culier initiatief. Daarbij kon zij er nog van 
uitgaan dat het 'voor ons land een vrijwel 
vaststaand axioma (is), dat niet de over
heid, plaatselijk, provinciaal of nationaal, 
het eerste antwoord geeft op maatschap
pelijke noden en problemen. Oat is een 
taak van de burgers zelf, een teken van 
hun betrokkenheid. De burgers zijn de 

3 Vgl. voor een dergei1Jke benadenng J. de Boer 1n Ars 
Aeqw (1986 nr. 35) 492 

4. H PM. Adnaansens en A C Z11d~rveld. VnJWIIIJg Jmtlal!ef 
en de verzorgmgsstaat. CultuursoCJologJsche analyse van 
een beledsprobleem (Deventer 1981) 64·65 

5 Aw. 65 
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eerstgeroepenen. '6 Zij tekende daarbij 
aan dat het - gegeven het grate aantal 
niet-confessionele instellingen - onjuist 
zou zijn, het particulier initiatief te identifi
ceren met 'een verzameling van vooral 
confessionele instellingen'? Kenmerkend 
voor het huidige particulier initiatief is 
haars inziens 'dat het oorspronkelijk is 
voortgekomen uit de burgerij, die zich be
trokken voelde bij de nood van anderen. '8 

Door de voortschrijdende institutionalise
ring is echter, aldus nog steeds mevrouw 
Rood, een vervreemding van de basis 
opgetreden die ten koste is gegaan van 
'de "identiteit", de herkenbaarheid van de 
1nstelling zelf' 9 Het 'particulier-initiatief
nieuwe-stijl' van actiegroepen en andere 
met het oog op concrete noden gevormde 
verbanden 10 demonstreert aan de basis 
solidariteit en soepelheid van reageren, 
terwijl het ge"lnstitutionaliseerde particulier 
initiatief zich voor de burger niet meer 
onderscheidt van hulpverlening door de 
overheid. 11 

Het is van belang, bij deze beschouwing 
van mw. Rood stil te staan, omdat daar al in 
een vroeg stadium werd gesignaleerd dat 
herkenbaarheid als initiatief van burgers, 
met een eigen identiteit, bestaansgrond is 
voor het particulier initiatief. Gegeven de 
veranderde godsdienstig-levensbeschou
welijke kaart van Nederland, moet het uit
gesloten worden geacht dat het particulier 
initiatief vandaag de dag een monopolie 
van confessionele organisaties zou zijn 
- wat het trouwens ook nooit over de hele 
linie geweest is. 12 Maar het is een misver
stand, daaraan de conclusie te verbinden 
dater in een open, pluriforme samenleving 
geen plaats is voor particulier initiatief met 
een eigen, herkenbare identiteit. lk zou, 
integendeel willen beweren dat herken
baarheid als initiatief van burgers, met een 
eigen identiteit, niet aileen bestaansgrond, 
maar ook bestaansvoorwaarde is voor par
t1culier initiatief dat iets anders wil zijn dan 
een buitendienst van de staat; dat lag 
trouwens eigenlijk al besloten in wat mw. 
Rood in 1973 schreef. 
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Dit standpunt laat echter nog open, wel
ke eisen aan de identiteit van het particu
lier initiatief mogen of moeten worden ge
steld; daarop kom ik terug (zie par. 2). 
Voor het ogenblik is het voldoende, vast te 
stellen dat zonder identiteit in de zin van 
een door gemeenschappelijke waarden 
gedragen-zijn, geen maatschappelijk 
functioneren mogelijk is. De vraag naar de 
zin van het eigen handelen hoort bij de 
mens, en zonder orientatie in zingevings
vragen kan geen mens en ook geen duur
zaam samenwerkingsverband van men
sen functioneren. Wat men dan ook bij het 
teloorgaan van een godsdienstige, le
vensbeschouwelijke of anderszins op ge
meenschappelijke waarden gebaseerde 
culturele orientatie kan zien, is een uitwiJ
ken naar surrogaat-orientaties. Als zo' n 
surrogaat-orientatie fungeert enerzijds de 
verabsolutering van de privesfeer als richt
punt, en anderzijds de herleiding van het 
hele maatschappelijke Ieven tot politiek: 
herorientaties die overeenkomen met de 
centrifugale maatschappij en haar ideolo
gie van een tweedeling staat-individu. 13 Zo 

6. M. Rood-de Boer. Stroomversnelfmgen in de kmderbe· 
schermmg (Alphen aan den R11n 1973) 44. 

7 Aw. 45. 
8 Aw. 45-46 
9 Aw. 46 en48 
10. In een geheel andere z1n spreekt F.H. van der Burg van 

"een n1euw soort part1cul1er 1n1t1at1ef" wanneer de over
held zelf de opr1cht1ng van 1nstell1ngen u1tlokt (pre-adv1es 
over de vraag 'Is het wensel11k dat de overhe1d maatre
gelen neemt tot orden1ng en publ1kat1e van bestaande 
subs1d1evoorwaarden?', Handeltngen 1977 der Neder
fandse Junsten-Verenigmg, Deel1, tweede stuk (Zwolle 
1977) 18 

11 Aw,48 
12. Vgl. Rood-de Boer, a w, 45. D1t neemt n1et weg dat een 

groot deel van het p.1. van confess1onele oorsprong 1s 
Vgl. daarover J.A.A. van Doorn, De verzorglngsmaat
schappiJ in de praktiJk, pp. 26-27, in J.AA Van Doorn/ 
C J M. Schuyt (red.), De stagnerende verzorgmgsstaat 
(Meppei!Amsterdam 1978) 17-46 

13. Vgl. M. Zoller, lm Prokrustes-Bett der Gruppengesell
schaft, Fre1he1ten des techn1schen Wandels ble1ben un
genutzt, 1n de Frankfurter Allgememe Zeitung (9 me1 
1987) 15. Kritisch over de politiek als alomvattende 
surrogaat-or1entat1e ook reeds de u1teenzetting van L 
Heyde 'dat de z1n van het menS-ZIJn niet op u1tputtende 
WIJZe gerealiseerd wordt 1n de politiek en het recht. Er 1s 
nog de orde van het begriJpen, de schoonhe1d, de l1efde, 
de rel1gie. D1t alles 1s n1et noodzakelijk op1um, tenZIJ men 
z1ch vooraf op het standpunt stelt - en op welke gron-
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Zander identiteit is 
maatschappelijk 
functioneren niet mogelijk. 

bezien heeft - of ze het wil erkennen of 
niet - elke organisatie in het particulier 
initiatief haar identiteit of minstens surro
gaat-identiteit. 

Eisen van een rechtsstaat 
Als de zaken er zo voorstaan als ik zojuist 
heb geschetst, dringt zich onvermijdelijk 
de vraag op in hoeverre het met over
heidssteun functioneren van identiteitsge
bonden particulier initiatief aanvaardbaar 
is in een pluriforme samenleving die zich 
heeft georganiseerd in het juridische ka
der van een democratische rechtsstaat. 
Verzet de godsdienstig-levensbeschou
welijke neutraliteit van zo'n staat zich daar 
niet tegen, of moet niet tenminste gega
randeerd worden dat naast de aan enige 
identiteit gebonden welzijnsinstellingen er 
een aanbod is van welzijnszorg door de 
overheid? 

Voor het stellen van deze vraag is te
meer reden nu - na een periode waarin 
de politiek vooral op zoek was naar instru
menten - de aandacht is verschoven 
naar de grenzen van politiek, praktisch en 
principieel, en daardoor ook naar de eisen 
die het recht aan het overheidsbeleid stelt. 
De veelbesproken inleidingen over het ju
bJieumsymposium van de Harmonisatie
raad Welzijnsbeleid over kerntaken van de 
overheid weerspiegelen deze rehabilitatie 
van het recht als basis van democratische 
politiek. 14 Het was trouwens in de context 
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van ditzelfde symposium dat mevrouw 
Sint (voorzitter van de PvdA, red) 
- hoezeer ook voorstander van een 'sa
menleving met een sociale cultuur' - haar 
verwondering uitsprak 'over de pleidooien 
die her en der worden gehouden over 
herwaardering van het levensbeschouwe
lijk element in het aanbod van zorg.' Haar 
standpunt komt erop neer dat wei van de 
kant van de client 'zingevingsvragen' 
moeten kunnen worden ingebracht, maar 
dat stroomlijning en afstemming van de 
welzijnszorg eraan in de weg staan om de 
aanbodzijde op basis daarvan te organi
seren. 

De hier gesignaleerde problematiek 
heeft de laatste jaren in de discussies over 
de welzijnswetgeving en ook in rechtsge
schillen biJ herhaling een rol gespeeld. In 
de ingetrokken Kaderwet specifiek wel
zijn15 was, zoals bekend, bepaald dat in de 
programma's van gemeenten, provincies 
en rijk bij de aanwiJzing van de te subsidie
ren organisaties, instellingen en over
heidsdiensten - ten eerste - 'zo veel 
mogelijk rekening (wordt) gehouden met 
de pluriformiteit van de samenleving', 
- ten tweede - 'eigen initiatief en verant
woordelijkheid van de burgers' worden 
bevorderd, en - ten derde - 'waarbor
gen voor deugdelijkheid, doelmatigheid 
en democratisch functioneren' in acht 
worden genomen (artikelen 23, 37 en 4 7). 
Het tweede element van deze regelingen 
bevatte dus een zekere garantie voor het 
particulier initiatief, in het bijzonder ook 
voor het identiteitsgebonden particulier 
initiatief, zij het dat ingevolge het derde 
element doelmatigheids- en democratise
ringseisen de identiteitsgebondenheid 
van dit particulier initiatief in het eigen func
tioneren kan relativeren, en op grond van 

-+ 
den? - dat het pol1t1eke alles IS. In Hegels term1nolog1e 
geformuleerd. de obJect1eve geest 1s n1et de abslote 
geesr (Staat en maatschappeiiJk contract. Beschouwln
gen over de gesch1eden1s van de fllosof1e. 20, 1n: Over
heJdsbemoeJenis (lustrumbundel K.H Tllburg) (Deven
ter 1982) 3-20 

14. Stcrt (1987) 79. 
15. Stb. (1982) 539 
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het eerste element het identiteitsgebon
den particulier initiatief ingepast moet wor
den in een pluriform aanbod. De spannin
gen die inherent zijn aan de problematiek 
die ons bezighoudt werden door deze 
regeling n1et opgeheven; wei werd een 
globaal afwegingskader geboden dat het 
primaat van het particulier initiatief in het 
welzijnswerk bevestigde; bepalingen over 
de subsidiaire rol van gemeentelijke en 
provinciale welzijnsdiensten (artikelen 23 
en 37) lagen in dezelfde lijn. Een vergelijk
bare regeling is sedert 1984 terug te vin
den in artikel 2c jo. artikel 7 van de Wet op 
de beJaardenoorden, de artikelen 1 Oa, 
derde lid, 11, vierde lid, van het in januari 
1987 ingetrokken voorstel voor een Wet 
voorzieningen gezondhe1dszorg en maat
schappelijke dienstverlening 16 en vervol
gens ook in artikel 6 van de dit jaar in 
werking getreden Welzijnswet17 

De genoemde wettelijke bepalingen 
kunnen echter niet voorkomen, dat politie
ke en juridische geschillen ontstaan over 
de vraag in hoeverre aan handhaving van 
de identiteit van welzijnsinstellingen be
perkingen mogen worden gesteld ter wille 
van pluriformiteit, interne democratisering 
of doelmatige schaalvergroting (vaak 
'clustering' genoemd). De afdeling 
Rechtspraak van de Raad van State deed 
op 26 me1 1978 de uitspraak dat de ver
plichting, een ondernemingsraad in te 
stellen, ingevolge artikel 2 van de Wet op 
de ondernemingsraden ook op het Leger 
des Heils rust. 18 Alhoewel noch in het rap
port van de commissie-Van der Burg, 
noch in het regeringsstandpunt daarover 
de stichtingsvorm was afgewezen, achtte 
de waarnemend voorzitter van de afdeling 
Rechtspraak de van gemeentewege ge
stelde eis van omzetting van de Stichting 
Tamboer- en Majorettenkorps Meerestein 
te Beverwijk in een vereniging 'in dit geval 
alleszins aanvaardbaar'; daarbiJ moet wei 
1n aanmerking worden genomen dat zich 
met het stichtingsbestuur bij herhaling 
moeilijkheden hadden voorgedaan. 19 In 
een dnetal uitspraken vernietigde de aide-
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ling Rechtspraak weigeringen om subsi
die toe te kennen die berustten op de 
godsdienstige respectievelijk levensbe
schouwelijke identiteit van de aanvraag
ster. Het eerste geval betrof de Vereniging 
'Jeugdhaven' te Usquert, het tweede de 
Stichting Humanistisch Vormingsonder
wijs, het derde de Stichting Gereformeer
de Jeugdcentrale Hellevoetsluts20 In de
zelfde lijn ligt de vernietiging door de 
Kroon van de subsidieverordening van 
Hassell, waarin de gemeente juist inacht
neming van Gods Woord had geeist.2 1 

Wegens de beleidsvrijheid van de ge
meente billijkte de afdeling echter een af
wijzing van subsidieverzoeken voor vrou
wenemancipatie door de gemeenteraad 
van Staphorst. 22 

Het ligt voor de hand om eerst en vooral 
aan de grondrechten te denken, wanneer 
wij een paging doen om - met de zojuist 
vermelde uitspraken van de wetgever en 
de rechter in gedachten - een antwoord 
te geven op de vraag in hoeverre het met 
overheidssteun fu nctioneren van identi
teitsgebonden particulier initiatief aan
vaardbaar is in een pluriforme samenle
ving die zich heeft georganiseerd als een 
democratische rechtsstaat. Voor zover 
grondrechten het karakter dragen van 
'klassieke' grondrechten (vrijheidsrech
ten) brengen ze tot uitdrukking dater be
paalde domeinen zijn, waarbinnen de 
rechtsgenoten van staatsinmenging ver
schoond mogen blijven. Anders dan men 
wellicht geneigd zou zijn aan te nemen, 
gaat het daarbij niet aileen om individuele 
rechten, maar ook om rechten betreffende 
activiteiten die naar hun aard vaak of zelfs 
altijd een gezamenlijk karakter dragen, 

16. 111985-1986.19387. nrs 1-4 
17 Stb. (1987) 73. Vgl. hrerover WE. H. Stoots, Genade of 

recht?, De Jurrdrsche posrtre van het partrculrer rnrtratref rn 
het welzrJnsbestel, 349, rn: TvO JQ 11 (1985) 347-350 en 
363 

18 IBIS Ill. 403. met nootA Rernders 
19. tBIS XI, nr. 25, 102-106, met noot A Rernders. 
20. GS 6786 met noot W KonrJnenbelt, 6802 met noot W 

Konrtnenbelt resp 6833 met noot E. Brederveld 
21 K.b 4 dec. 1984, Stb. 1984, 685,AB 1985,163 
22. IBIS Ill, nr. 374 (2081-2087), met noot M.C. Burkens 
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zoals het belijden van een godsdienstige 
of levensbeschouwelijke overtuiging (art. 
6 van onze Grondwet), het gebruik maken 
van de drukpersvrijheid (art. 7) en het zich 
verenigen, vergaderen en betogen (art 8 
en 9). Bij de grondwetsherziening is bo
vendien uitdrukkelijk gesteld dat ze in be
ginsel oak gelden voor 'rechtspersonen 
en ( ... ) groepen en organisaties zonder 
rechtspersoonlijkheid' 23 De in artikel 1 
van de Grondwet neergelegde eis van 
gelijke behandeling door de overheid, on
geacht godsdienstige, levensbeschouwe
lijke of politieke richting complementeert 
deze garanties. 24 

Bij zijn optreden op deze terreinen moet 
de staat dus in elk geval afstand houden. 
Er zijn echter voor de overheid naast 
grondrechten nog andere redenen om at
stand te bewaren ten opzichte van wat er 
in de maatschappij omgaat. Het kan gaan 
om een materie die te weinig stabiel is om 
er wetgeving op los te Iaten, dan wei te 
specialistisch van aard of te zeer door 
persoonlijke eigenschappen bepaald 25 In 
aile gevallen ontstaat een - betrekkelij
ke - ondoordringbaarheid van een be
paalde sector van de samenleving voor 
overheidssturing. Dit wil niet zeggen dater 
geen ruimte is voor indirect werkende of 
de 'output' belnvloedende sturingsmetho
den; tracht de wetgever echter recht
streekse controle over zo'n terrein uit te 
oefenen of te Iaten uitoefenen, dan drei
gen die fenomenen van overbelasting die 
nu juist aanleiding geven tot het deregule
ringsstreven. 

Het welzijnswerk laat een samenloop 
zien van de genoemde redenen voor af
standelijkheid van de overheid. Allereerst 
wegens de werking van grondrechten, nu 
aan welzijnsorganisaties en -activiteiten in 
een traditie die teruggaat op de christelijke 
diaconie, een godsdienstig-levensbe
schouwelijk karakter of minstens een ver
enigingskarakter eigen kan zijn. Daar
naast is van belang dat op welzijnswerkers 
niet een beroep wordt gedaan wegens 
aan hun 'ambt' ontleende bevoegdhe-
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den, maar wegens hun aangeleerde pro
fessionele competentie. 26 En ten slotte is, 
zeker niet in het minst, van belang dat in de 
werksoorten van de welzijnszorg de per
soonlijkheid van de hulpverlener een fac
tor van groot gewicht is. 

ldentiteit van het aanbod en identiteit 
van de vraag 
De in de voorafgaande paragraaf weerge
geven rechtsstatelijke vereisten brengen 
mee dat de overheid haar door grond
rechten afgebakende competentie zou 
overschrijden, wanneer zij het welzijns
werk zo zoals men een overheidsdienst 
inricht, aan haar regels en controle zou 
binden. Maar, zo zou men kunnen tegen
werpen, beziet men het gestelde pro
bleem dan niet eenzijdig vanuit de 'aan
bod'-zijde, dat wil zeggen het perspectief 
van de welzijnsinstellingen? Vooropge
steld moet worden dat niet aileen de 'aan
bod'-zijde, maar ook de 'vraag'-zijde 
grondrechtelijk relevant is. Dit behoeft zich 
echter niet tegen de welzijnsinstellingen te 
keren, want clienten kunnen eraan hech
ten hulp te ontvangen van een 'geestver
wante' instelling. Nu welzijnswerk meer 
dan de vervulling van veel traditionele pu
blieke taken in de persoonlijke levenssfeer 
penetreert, werpt hierbij naast de artikelen 
6 en 8 oak artikel 10 (betreffende de eer
biediging van de persoonlijke levenssfeer) 
van onze Grondwet gewicht in de schaal. 
Maar hoe wanneer de client juist een an-

23. 111975-1976, 13872. nr. 3. 11 
24 Z1e over de beteken1s van art 1 1n relat1e tot andere 

grondrechten E.M H. H1rsch Ball1n. Art1kel 1 van de 
Grondwet als fundamentele const1tut1onele norm •n 
CW Mans (red). Recht en gelijkheld, Over recht. macht 
en gelijkheld. d1scnminat1e en emanC1pat1e, Deventer/ 
Zwolle 1987 

25 Vgl. F. Ossenbuhl1n V G6tz. H.H. Klein en Chr Starck. 
D1e offentllche Verwaltung zw1schen Gesetzgebund und 
nchterllcher Kontrolle (Munchen 1985) 33-35. Z1e over 
de bu1tenlandse betrekklngen 1n vergelljkbare z1n ook C 
Fl1nterman 1n E A Alkema ea., Staatsrecht, bwtenland
se betrekkmgen en de 1nternat1onale rechtsorde (Staats
rechtconferentle 1986) (N11megen 1987) 22 

26 Vgl - ook over de ns1co's van deze profess1onele 
autonom•e op welz1Jnsterre1n - Van Doorn a. w. pp 
3132 

Chnsten Democrat1sche Verkenn1ngen 9/87 



ders georienteerd welzijnswerk wenst? 
Het valt niet te ontkennen dat hier een 

spanningsverhouding kan bestaan, een 
antinomie, zoals er meer antinomieen bin
nen een democratische en sociale rechts
staat zijn aan te treffen. 27 Zowel wanneer 
men de van de instelling afwijkende orien
tatie van de vrager om welzijnszorg terzij
de zou schuiven, als wanneer men deswe
ge de identiteit van de instelling zou force
ren, tast men door grondrechten be
schermde vrijheden aan. Nu zou men 
kunnen redeneren dat zo'n afstemmings
probleem van 'aanbod' en 'vraag' op de 
markt moet kunnen worden opgelost, en 
dat het voldoende is te zorgen voor con
currentie in het aanbod aan welzijnsvoor
Zieningen. Maar zo simpel is het niet. Wel
zijnszorg wordt in hoge mate door de over
heid gefinancierd. De overheid kan zich 
dus niet aan de verantwoordelijkheid ont
trekken, te bepalen of de subsidiering ver
enigbaar is met rechtss'atelijkheidseisen, 
en of het gesubsidieerde aanbod voldoen
de efficient en geco6rdineerd is georgani
seerd. Kan de overheid het gesignaleerde 
afstemmingsprobleem tussen vraag en 
aanbod dan niet oplossen door ofwel het 
aanbod in eigen hand te nemen, ofwel het 
aanbod afhankelijk te maken van de vraag 
naar welzijnsvoorzieningen? 

Het is opvallend dat deze oplossings
richtingen beide in de praktijk een rol spe
len. Aan de ene kant wordt in de politiek ter 
linker zijde soms een lans gebroken voor 
gemeentelijke welzijnsdiensten. Zo werd 
bij de behandeling van het ontwerp-Ka
derwet specifiek welzijn betoogd dat 'in
stanties met een publiekrechtelijk karakter 
(. .. ) het beste voor de publieke controle 
kunnen zorgdragen en dat zij, zeker in 
situaties waar van een monopoliesituatie 
sprake is, het beste de taak van de 'verde
lende rechtvaardigheid' kunnen betrach
ten'28; daar ging het dus eigenlijk om de
mocratisering door het toekennen van be
slissingsbevoegdheid aan gemeentelijke 
of andere overheidsorganen. Daarnaast 
worden echter - vaak van dezelfde zij-
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De aard van veel 
welzijnswerk maakt 
'neutraliteit' onmogelijk. 

de - juist overheidsmaatregelen bepleit 
en deels ook genomen met het oog op 
interne democratisering. 

Op het eerste gezicht is er ook veel te 
zeggen om, in plaats van met de markt 
langs, hetzij extern-, hetzij intern-democra
tische weg aanbod en vraag op elkaar af 
te stemmen. Maar bij nadere beschou
wing kunnen twijfels opkomen. Is deze 
aanpak eigenlijk nog wei een oplossing 
van het probleem, en niet veeleer een 
terzijde schuiven ervan? Externe demo
cratisering (inpassing in de overheidsor
ganisatie) elimineert de eigen identiteit, 
interne democratisering kan minstens aan 
de aanbod-zijde de integriteit ervan aan
tasten. In beide gevallen wordt de besluit
vorming naar het politieke model als surro
gaat-orientatie gehanteerd. De aard van 
veel welzijnswerk maakt het onmogelijk dit 
als een 'neutrale' activiteit te organiseren 
vorming, emancipatiewerk, opbouwwerk 
en jeugdhulpverlening bijvoorbeeld ont
komen er niet aan, een visie op de mens 
en diens plaats in de samenleving tot uit
drukking te brengen; het ontkennen of als 

27 Vgl N Achterberg. Theor~e und Dogmat1k des offent
l•chen Rechts (Berl1n 1980) 250-272. alsmede m11n later 
d1t Jaar verschiJnende b11drage 'Regelen op afstand als 
vere1ste van een soc1ale rechtsstaat', 1n: M.A.P. Bovens 
W Derksen en W.J Witteveen (red.), Rechtsstaat en 
stunng. Zwolle 1987. 

28 111980-1981. 14493. nr. 17,41 
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willekeurig-verwisselbaar voorstellen van 
die visie verandert daar niets aan. lntegen
deel: een als 'neutraal' voorstellen van 
welzijnswerk met zo'n verhulde strekking 
kan qua effect intoleranter zijn dan de met 
open vizier gebrachte signatuur. 

In een rechtsstaat die het maatschappe
lijk middenveld in zijn waarde wil Iaten 
moet men daarom naar andere manieren 
zoeken om te Ieven met de spanning tus
sen de bescherming van identiteit aan de 
aanbodzijde en de bescherming van de 
identiteit aan de vraagzijde. Die spanning 
is daarom onvermijdelijk, omdat in een 
pluriforme samenleving de mensen niet 
Ianger vaste plaatsen in hun zuilen heb
ben. 

ldentiteit en subsidiering 
Om de bescherming van de identiteit van 
het aanbod zo goed mogelijk te verenigen 
met die van de vraag, kan de overheid via 
haar welzijnsbeleid slechts het aanbod 
be'invloeden, en wei met gebruikmaking 
van haar bevoegdheid om regels te stellen 
voor subsidiering en daaraan voorschrif
ten te verbinden. Uitgangspunt zal moe
ten zijn dat in het bestel van welzijnsinstel
lingen een zodanige varieteit in identiteit 
bestaat dat het risico van conflicten met de 
identiteit aan de vraagzijde zo klein moge
lijk wordt gehouden. Openheid van het 
welzijnsbestel voor nieuwe initiatieven is 
daarvoor een voorwaarde. Daarmee zijn 
echter de problemen niet opgelost. Taak 
en spreiding van welzijnsinstellingen zijn 
zodanig dat lang niet overal welzijnszorg 
van de verlangde richting kan worden ge
geven. Naarmate een welzijnsinstelling 
een qua identiteit van de vraag breder 
'verzorgingsgebied' heeft, mag van haar 
een grotere openheid voor andersden
kenden worden verlangd. 29 Oat behoeft 
niet te betekenen dat zij haar aanbodiden
titE)it opgeeft; als een bepaalde vorm van 
haar hulpverlening daarrnee niet verenig
baar is, behoeft zij die niet te bieden, al 
wordt daarom door de client gevraagd. 
Maar wei mag van de welzijnsinstelling 
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worden verwacht dat zij de identiteit van 
de welzijnszorg-vragende respecteert, 
zoals in sommige democratiseringsbepa
lingen van de medezeggenschap uitoefe
nende, andersdenkende client wordt ver
langd dat deze de identiteit van de instel
ling respecteert (zonder dat de medezeg
genschap uitoefenende client daarom de 
eigen vraag-identiteit behoeft op te ge
ven). 

Men zou hierbij de kanttekening kunnen 
plaatsen dat lang niet aile clienten blijk 
geven van een duidelijke vraag-identiteit. 
Leidt de zojuist bepleite benadering er niet 
toe dat de identiteit aan de aanbod-zijde 
(al moet men daarbij een afwijkende 
vraag-identiteit respecteren) duic;Jelijker 
wordt geprofileerd dan de identiteit aan de 
vraagzijde? Oat zou inderdaad het geval 
kunnen zijn, maar dat is nu juist een impli
catie van de beschermwaardigheid van 
de identiteit aan de vraagzijde. De zin van 
een maatschappelijk verband - in de 
pregnante betekenis van het gedragen
zijn door gemeenschappelijke godsdiens
tige, levensbeschouwelijke of andere cul
turele waarden - kan niet met een ap
plausmeter worden bepaald, maar raakt 
op de eerste plaats degenen die geza
menlijk in dat verband een deel van hun 
levensvervulling vinden. lk breng hierbij 
nog eens in herinnering dat de identiteit 
van het Nederlandse particulier initiatief 
op welzijnsgebied lang niet altijd een 
godsdienstige of levensbeschouwelijke 
identiteit is, en ook niet behoeft te zijn. 
Zolang niemand geforceerd wordt om 
welzijnszorg op grond van een door hem 
of haar afgewezen identiteit te ondergaan, 
is een relatieve wederzijdse onafhankelijk
heid van aanbod-identiteit en vraag-identi
teit in een rechtsstaat niet aileen aanvaard-

29 Op vergelljkbare gronden beple1t W.CM. van L1eshout 
ondersche1d te maken tussen ·open' en 'gesloten · katho
lleke scholen, al naar gelang van de samenstell1ng van 
haar populat1e, daarbiJ gaat hiJ ervan u1t dat 1n Nederland 
de 'overgrote meerderheid' een 'open' kathol1eke 
school zal ziJn (Kathol1eke school op weg naar 2000, p 
135. 1n Commumo. lnternatlonaal Kathoilek Tltdschnft. 
19 12 [1987]. nr 2. p. 130-142 
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baar, maar - wil men beide bescher
men - zelfs vereist. 

Deze benaderingswijze geeft ook aan
letding tot terughoudendheid bij het stellen 
van eisen aan de interne organisatie van 
welzijnsinstellingen. Het aanvaarden en 
respecter en van de eigen identiteit van het 
aanbod brengt mee dat men geen politie
ke besluitvormingsmodellen moet opleg
gen; een zo opgevatte 'democratisering' 
zou ertoe leiden dat hetzij de vraag-identi
teit eenzijdig tot doorslaggevende factor 
wordt gemaakt, hetzij sociaal-politieke 
concepties gaan fungeren als substituut 
voor een echte, voor het betrokken wel
zijnswerk relevante identiteit. Dit betekent 
intussen niet dat genoegen moet worden 
genomen met naar binnen gekeerde be
sluitvormingsprocessen in besturen van 
welzijnsinstellingen. lntegendeel: het stel
len van eisen inzake openheid, toeganke
liJkheid en controleerbaarheid van die be
sluttvormingsprocessen is naar mijn oor
deel veel Ztnvoller dan het opleggen van 
personeel- en clientenzelfbestuur. 

Slot 
Ter afronding van deze beschouwingen 
het volgende. Een rechtsstaat is een aan 
het recht gebonden staat. Dit stelt grenzen 
aan het gebruik van machtsmiddelen; niet 
aileen de vrijheidsbenemende machts
middelen waaraan men vroeger placht te 
denken, maar ook de sturende zoals sub
stdiering en vergelijkbare 'positieve prik
kels' behoren een wettelijke grondslag te 
hebben. Zoals Zoller heeft uiteengezet 
wordt onze lijd gekenmerkt door een con
currentie tussen religie, wetenschap en 
polttiek als zingevingen, potentiele orienta
ttes30: een concurrentie die is opgeroepen 
door het wegvallen van de traditionele 
verankering van de mensen in religieuze 
verbanden die in hun zingeving ook de 
staat en de persoonlijke ontplooiing om
vatten. Een verltes van elke orientatie 
- men spreekt hier wei van consumentis
me, of in een zeer beeldende terminologie 
van narcisme31 - creeert een geestelijk 
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machtsvacuum, waarin sekten op jacht 
kunnen gaan en waaruit ook een (voor een 
zozeer verwetenschappelijkte samenle
ving als de onze opmerkelijke) ontvanke
lijkheid voor fundamentalisme te verklaren 
is; afgewacht moet worden hoe dit va
cuum zal worden opgevuld. 

Als wij mogen aannemen dat een 
rechtsstaat de voorwaarden moet onder
houden waaronder mensen in hun geeste
lijke en fysieke eigenheid als personen tot 
hun recht kunnen komen, moet zowel aan 
de vraagzijde als aan de aanbodzijde van 
het welzijnswerk de identiteit (in gods
dienstige, levensbeschouwelijke of ande
re culturele zin) gewaarborgd zijn. Om de 
identiteitsgebondenheid in een open, plu
riforme samenleving levend te houden, 
moet het particulier initiatief kwetsbaar ge
noeg zijn om niet te verzanden in bureau
cratisme. De aanbod-identiteit kan aileen 
dan naast de vraag-identiteit respectabel 
blijven, als zij ook weer eigen middelen 
kan opbrengen, en niet volledig afhanke
lijk is van staatssubsidies. In een samenle
ving die weer centripetaler word! moet 
dat, al is het geleidelijk, kunnen worden 
opgebouwd. In een fameus centripetale 
samenleving als die van de Verenigde 
Staten wordt 2,5% van het nationaal inko
men aan filantropische giften besteed (dat 
is ongeveer 75 miljard dollar per jaar), een 
veelvoud van wat in ons land gebruikelijk 
is. Zander overspannen verwachtingen te 
koesteren over de mogelijkheid gewoon
ten in dit vlak te be'tnvloeden, mag loch wei 
worden aangenomen dat de ontwenning 
van het doen van giften voor welzijnswerk 
binnen onze samenleving tot op zekere 
hoogte omkeerbaar is. Verruimde giftenaf
trek en verscherpte confrontatie door niet 
elk financieel gat uit de openbare kas te 
vullen, kunnen hiertoe bijdragen. Kunst-

30. Mrchael Zoller. lm Prokrustes·Bett der Gruppengesell· 
schaft. rn Frankfurter A!lgememe Z8ilung (9 mer 1987) 
15 

31 Zre Adrraansens en ZrJderveld. a w 71 dre deze term 
ontlenen aan Chrrstopher Lasch, The Culture of NarCis· 
s1sm. Amencan Life Ill an Age of DemJmshmg Expecta· 
lions. London 1979 
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matige voeding van de aanbodidentiteit 
kan immers niet blijven duren, en een van 
subsidiering onafhankelijke voedingsbron 
zal haar vitaliteit en overtuigingskracht ai
leen maar ten goede komen 32 

32. D1t art1kel wordt oak gepubl1ceerd 1n het T!jdschnft voor 
OpenbaarBestuur. nr 17, oktober 1987 
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