
Pcr1scoop 

Commentaar uit het Wetenschappelijk ln
stituut 

Armoede en de 
verantwoordelijke 
samenleving 

Bestrijding van het financienngstekort 
richt zich niet primair op de sociale uitga
ven, als het om het begrip 'verantwoorde
/ijke samenleving' gaat. Bestnjding van 
armoede blijft een wezenlijke taak van de 
overheid 

'Daklozen zwerven in rafelige kleren door 
de straten van de stad en slapen 's nachts 
in portieken of op de roosters van de 
ondergrondse. Veel van hen ziJn voormali
ge patienten uit psych1atrische inrichtin
gen. Duizenden staan in de rij voor gaar
keukens omdat zij geen andere mogelijk
heid hebben om zich te voeden. Miljoenen 
kinderen worden zo slecht gevoed dat 
hun lichamelijke en geestelijke ontwikke
ling ernstig wordt geschaad'. 

Zo schrijven de bisschoppen van de 
Verenigde Staten over armoede in Ameri
ka.1 Het is een beeld dat wij in Nederland 
niet kennen. Het is zelfs zo dat ons land, 
vergeleken met andere Ianden in West
Europa, een laag percentage van armen 
heeft. Die armoede wordt meestal door 
middel van kwantitatieve inkomensgren
zen aangeduid. Nederland scoort steeds 
gunstig, welke grens ook wordt aangeno
men.2 Men zou zo zeggen dat het politieke 
beleid een gunstige uitwerking gehad 
heeft. Het is onderzoekers opgevallen dat 
in Ianden met een laag percentage armen 
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de aandacht voor armoede relatief groot 
is. Waar die percentages hoog zijn (bij
voorbeeld in Griekenland, ltalie en lerland) 
wordt het armoedevraagstuk weinig on
derzocht. D1t is net zo' n paradoxaal ver
schiJnsel als wij in de reacties van kerkeliJ
ke !eiders kunnen zien. Waar de sociale 
voorzieningen relatief zeer goed zijn, 
wordt de regering door de kerken fel on
der vuur genomen. Waar ze goeddeels 
ontbreken hoort men daarentegen weinig 
protest. Als armoedebestrijding een ge
wichtig politiek streven is dan vinden wij 
ook bezorgdheid en interesse daarover in 
samenleving en wetenschap. Kortom, 
voor Nederlanders is armoede een punt 
van zorg en daarom wordt zij doeltreffen
der bestreden dan elders. En wei vanuit 
politiek en samenleving. 

Wat is armoede? 
De Amerikaanse bisschoppen bedoelen 
met armoede 'het gebrek aan materiele 
middelen die voor een fatsoenlijk bestaan 

1 Nat1onal Conference of Catholic 81shops. 'Econom1c JUStl
cefor all Pastoral letter on catholiC soc1al teach1ng and the 
U S economy'. (Wash1ngton DC 1986) 84 

2 A de Vnes. 'Effecten van soc1ale zekerhe1d onderzoek. 
theone. methode. Oeel 3 Armoede onderzocht', IVA. 
lnst1tuut voor Soc1aai-Wetenschappeli1k Onderzoek. K U 
B . (TIIburg 1986) 25. 
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nodig zijn'. Deze obJectiverende formule is 
zeer gangbaar. Armoede is volgens deze 
definitie geen gevoel maar een financiele, 
materiele omstandigheid. De bisschop
pen wijzen er wei op dat oak andere vor
men van armoede bestaan; andere vor
men van verschraling van het Ieven. Voor 
polit1ek beleid is een f1nanciele maat ech
ter beter hanteerbaar. De overheid kan 
beter vat kriJgen op het voorwerp van haar 
beleid als zij over kwantitatieve gegevens 
beschikt. Dan kun je eenduidlge criteria 
voor bijstandsgerechtigheid opstellen en 
je kunt nagaan wat je doet. Natuurlijk zijn 
er oak subjectieve maatstaven. Op de 
vraag naar de subjectieve bestaanszeker
heid kunnen mensen vanuit de beleving 
van hun eigen levensomstandigheden 
een antwoord geven. Die antwoorden 
hangen samen met de objectieve beoor
deling van hun (gebrek aan) welstand. 
Maar de correlat1e is verre van perfect Er 
zijn veel men sen met een redelijk inkomen 
die tach het gevoel hebben erg moeilijk 
rand te kunnen komen. En er zijn er die 
objectief gezien arm zijn maar zichzelf n1et 
als arm en zien. Een overheid doet er goed 
aan om zich bij de materiele feiten te hou
den, anders zou onredelijk klagen door 
het beleid worden bevorderd. Daarmee is 
tegelijk gezegd dat armoede nooit aileen 
een zorg van de overheid kan zijn, en 
zeker niet aileen met geld kan worden 
opgelost. Familie, buren, vrienden, scho
len, sociale organisaties, verenigingen, 
kerken, zij allen kunnen met de hen eigen 
middelen van materiele en vooral immate
nele aard armoede bestrijden, oak al is het 
hun primaire doel niet. Het belang van die 
minder concreet grijpbare aspecten van 
armoede wordt soms zo sterk beklem
toond dat men het aangeven van een 
inkomensgrens afwijst. In een tamelijk re
cent Frans regeringsrapport wordt erop 
gewezen dat: 
- armoede een combinatie van verschil

lende factoren is die niet aile via inko
men kunnen worden gemeten; 

- de aanduiding van een financiele grens 
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tot de pol1tieke illusie leidt dat armoede 
opgelost is als het minimuminkomen 
wordt gegarandeerd; 

- die financiele grens verschilt voor oud 
en jong, voor stadsbewoners en platte
landers; 

- de regelmatigheid van het inkomen erg 
belangriJk is3 

Nu IS een deel van die Franse bezwaren 
wei te ondervangen. In Nederland is het 
verschil tussen armoedegrenzen voor jon
geren en ouderen niet aantoonbaar. Oat 
tussen platteland- en stadsbewoner wordt 
ten dele door de individuele huursubsidie 

Nederland is een gezins
en kind- onvriendelijke 
samenleving. 

weggenomen. Wei hebben gezinnen met 
kinderen, en vooral de eenverdienershuis
houdens, het aanmerkelijk moeilijker dan 
andere 4 Oat komt omdat de kinderbijsla
gen niet kostendekkend zijn. Als Je het 
hoofd net boven water kunt houden dan is 
elk kind dater bij komt een onoverkomelijk 
financieel probleem. Hier ligt een verschil 
dat nog met de gebru1kelijke materiele 
middelen bestreden kan worden. Neder
land is kennelijk een gezins- en kindon
vriendelijke samenleving. Het fiscaal be
leid strait de alleenverdienershuishou-

3 A de Vnes. op Cit 56 
4 Godfr1ed Engbersen & Ranke van der Veen Moderne 

armoede. Overleven op een SOCiaal m1n1mum. Stenfert 
Kroese BV (Le1den 1987) 179-180. over de schuldenpOSI 
t1e van gez1nnen van versch1llende grootte 
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dens, het gezinsbeleid is zeer schriel te
genover kinderen en besteedt al helemaal 
n1ets aan de opvoeders. In West-Duitsland 
en Belgie, direct over de grens, is dat 
meteen al andersl5 

Door een f1scaal en sociaal beleid dat 
nauwelljks rekening houdt met verant
woordelijkheden van mensen voor elkaar 
word! de fmanciele steun slecht gencht. 
Zeer ten nadele van de gezinnen. Kerken 
hoor Je daar zelden tegen protesteren, 
hetgeen een extra teken is dat deze nood 
de samenleving koud laat. Het misstaat de 
regering n1et dat een, z1j het voorzicht1g, 
stapje in de richt1ng van een goede kinder
biJSiag gezet word!. Zo word! de armoede 
gericht bestreden. lmmers ook voor Ne
derland geld! dat 'kinderen de armste leef
l1Jdsgroep vormen' _6 

In tegenstelling tot het vnj algemene 
verspre1de vermoeden is het f1nanciele as
pect in de Nederlandse s1tuatie niet meer 
alles overheersend als het over armoede 
gaat. Het barre materiele tekort word!, 
behalve voor gezinnen, tamelijk effecllef 
bestreden. De sociale d1mens1e gaat het 
gez1cht van de armoede bepalen. 

Wie wordt er getroffen? 
Smds enkele jaren kennen we de uitkering 
aan meerjarige echte minima. Oat zijn 
huishoudens die meerdere Jaren van een 
minimuminkomen moeten rondkomen. 
Volgens officiele ramingen zijn er 180.000 
meerpersoonshuishoudens d1e zich Ian
ger dan vier Jaar 1n zo'n situatie bevinden. 
Daarnaast ziJn er 135.000 eenpersoons
hulshoudens die vier of meer jaren op 
deze ondergrens verkeren. Het totale aan
tal echte min1ma beloopt 820.000 7 

Wie zijn die veeiJarige echte min1ma? 
Verreweg de meesten z1jn baanloos. On
derzoek in de stad Rotterdams laat zien 
dat deze categorie naar verhouding veel 
bejaarden omvat. Voorts gaat het biJ de 
ouderen vooral om arbeiders en kle1ne 
zelfstandigen met zelden meer dan lager 
onderwijs en bij de jongeren om arbeiders 
en lagere employees met lager onderwijs 
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of met lbo/mavo-diploma. Mensen met ho
gere opleidingen redden zich wei. Oat 
beeld is internationaal hetzelfde en over 
decennia onveranderd. Hoe minder oplei
ding des te groter de kans op armoede. 
Geen wonder dat de regering aandacht 
vraagt voor scholingsprogramma's om 
mensen meer perspectief te kunnen ble
den. En des te verbazingwekkender dater 
zo we1nig onderzoek is ten behoeve van 
het onderWIJS aan kinderen die langdurig 
volgehouden algemeen vormend onder
wijs intellectueel en qua mentale instell1ng 
n1et aan kunnen. 

Vrouw en armoede 
Een ander opvallend kenmerk van de be
sproken categone is de sterke oververte
genwoordiging van vrouwen. Eensdeels 
komt dat door het feit dater meer bejaarde 
vrouwen dan bejaarde mannen zijn, an
dersdeels vanwege de grote groep bij
standsmoeders. Ook dit verschijnsel IS ln
ternationaal herkenbaar. In de Verenigde 
Staten bestaat de groep van langdurig 
arme huishoudens voor 61% uit een
oudergezinnen9 Ook het Rotterdamse 
rapport toont, ziJ het minder uitgesproken, 
deze oververtegenwoordiging. De onder
zoekers merken dat het moeten rondko
men van een minimuminkomen ook in de 
'volled1ge gezinnen' een taak van de 
vrouw is, zodat het vraagstuk van de ar
moede voor een goed deel op het bordje 
van de vrouwen ligt. 

Een rechtvaardig emancipatiebeleid zal 
dus pnmair gericht zijn op vrouwen die 
vooralsnog aile energie nodig hebben om 
met hun gezin te overleven. Zij behoeven 
werkelijk geen financiele druk van buiten 
om hen de, voor hen wein1g emancipatie 

5. AM Oostlander. "Vecllten voor lusten en lasten·. Chnsten 
Democrat1sche Verkenn1ngen 5/85. 226 e v. 

6 Nat1onal Conference of Cathol1c B1shops. op. C!l. 87 
7 Memone van Antwoord. Tweede Kamer. 1986-1987 

20013nr 5 27·8·1987 
8 A de Vnes. op c11 en Engbersen e. a op. c11 
9 Nat1onal Conference of Cathol1c B1shops. op. C!l . 86 
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btedende, arbeidsmarkt op te dwingenl 
Men kan terecht opmerken dat het leed 
dus beter over mannen en vrouwen ver
deeld moet worden. Helaas neemt de pro
portte bejaarde mannen daardoor niet toe, 
worden kinderen daardoor voorshands 
niet eerder aan de vader toegewezen en 
verandert de cultuur, de man-vrouwrela
tie, in de 'arbeidersklasse' daardoor op 
korte en middellange termtJn niet. En de 
vrouwen van vandaag en van morgen 
kunnen niet op de realisatie van vrome 
wensen wachten. In andere lagen van de 
bevolk1ng kan met succes worden ge
werkt aan rolverdeling, geltjke kansen 
voor carriereopbouw. In de groep van 
armen liggen andere brandende vragen 
boven op de stapel. lbo/mavo-meisjes 
hebben er bijvoorbeeld persoonlijk, he
laas nog meer dan JOngens, belang bij dat 
ze heel goed leren budgetteren en hun 
huishouden managen. Zulks in afwach
ting van betere tijden. Voor deze realiteit 
mag men niet, op ideologische gronden, 
de ogen sluiten. 

De fuik van de armoede 
Armoede IS geen statisch verschijnsel 
maar een zich zelf in stand houdend pro
ces. De gevolgen van armoede zijn op 
zichzelf armoede-bevestigend. Langdurig 
Ieven op een sociaal minimum heeft een 
negatieve invloed op de gezondheid, 
vooral van jongeren. De onregelmatigheid 
van het nu eens een baantJe hebben en 
dan weer werkloos zijn, de veel voorko
mende gezinsinstabiliteit, de intellectuele 
beperk1ngen, de ontmoediging, dat alles 
maakt het moeilijk om het eigen Ieven 
onder controle te krijgen, om vooruit te 
plannen. We treffen bij de armen dan ook 
veel pessimisme en apathie aan. Er is 
sprake van een laag prestatie- en aspira
tieniveau. De tijd verliest zijn structuur, 
men ontwent het arbeidstempo en de 
daarmee gepaard gaande norm ale stress. 
Door het gebrek aan geld kunnen familie
contacten minder goed onderhouden 
worden en acht men de weg naar vrijwilli-

444 

gerswerk en deelname aan verenigingen 
versperd. Het wereldJe krimpt in, sociale 
isolatie is een veel gehoorde klacht. Men 
kan nergens meer over mee praten omdat 
de ervaringen op het werk en van de 
vakanties ontbreken. Men is niet gemoti
veerd om zich te organiseren Dan ziJn er 
nog de zwervers, de psycho-sociale 'pro
bleemgevallen'. Deze zogenaamde on
derklasse komt niet in verzet. Daarvoor is 
de groep ook te heterogeen en voelt men 
zich elkaars concurrent op de arbetds
markt. Marx heeft destijds al onderkend 
dat u1t deze laag van de bevolking de 
revolut1e niet zal voortkomen. Hij m1kte 
veeleer op de gedeklasseerde midden
stand, de verarmde ambachtslieden, de 
· kleine luyden'. Die groep had nog wei 
voldoende dynam1ek om een revolut1e te 
beginnen. De echt langdurig armen mop
peren hoogstens op de politiek, maar on
dernemen n1ets. 

In dit beeld past de constatering dat de 
echte min1ma weinig kansen zien tot zwart 
werk. Daarvoor moet je immers een net
werk van relatles hebben en voldoende 
handighetd om klussen tot een goed emde 
te brengen. Als je in een sociaal isolement 
verkeert, vind Je die klussen niet. Het slim
me berekenende gedrag waardoor de so
ctale zekerhe1dswetgev1ng op onetgen
lijke WIJZe kan worden uitgebuit wordt eer
der btJ mensen uit de middenklasse aan
getroffen.1o De meeste echte m1nima ont
breekt het aan bureaucratische vaardig
heden die daar voor nodig z1jn. Deze lang
dunge echte minima zullen daarom al snel 
in de knel komen als er een stelsel van I age 
basis1nkomens zou bestaan. lmmers de 
vooronderstellingen die achter het idee 
van het basisinkomen steken (voldoende 
initiatief en capaciteiten om bij te kunnen 
verdienen) gaan bij deze groep van echte 
armen niet op. 

Maar ook de huidige goede en zeker 
goed bedoelde wetgeving waardoor de 
armen geholpen worden heeft zijn scha-

10 Engbersen e. a op Cit. 31-32 
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duwz1jden. De sociale zekerheid is zo ge
regeld dat het geen winst oplevert als ar
men erin slagen om in eigen onderhoud te 
voorzien. Met de toename van het eigen 
verdiende inkomen nemen de toeslagen 
en de bijstand af. Uit Engels onderzoek 
bleek dat met een verdubbeling van het 
inkomen van vijfendertig naar zeventig 
pond per week slechts een feitelijke inko
mensverbetering van 5% gepaard ging. 11 

Ook 1n Nederland kan dit verschijnsel 
vooralsnog niet voorkomen worden getui
ge de nota betreffende de inkomensprij
zen. 12 Het IS de keerzijde van een gewenst 
bele1d gericht op de noden van de aller 
armsten. De fuik van de armoede (poverty 
trap) als internationaal gesignaleerd pro
bleem. Steeds meer wordt onderkend dat 
een bijstand die tot passiviteit dwingt de 
menselijke waardigheid niet overeind 
houdt. Recht op sociale zekerheid moet 
met plichten worden gecombineerd. De 
plicht om zich constructief ergens voor in 
te zetten, werkzaamheden te aanvaarden, 
een gestructureerd Ieven te leiden gericht 
op lotsverbetering en op het dragen van 
verantwoordelijkheden. Oat is menswaar
diger dan een passief overleven zonder 
uitzicht. 

De verantwoordelijke samenleving 
In de CDA-rapporten over de verantwoor
delijke samenleving en de verzorgings
maatschappiJ wordt een sterk accent ge
legd op de wederzijdse hulp in de informe
le en familiale sfeer of door middel van 
georganiseerde verbanden. Daarop is kri
tiek gekomen. Het CDA zou teveel specu
leren op de goede gezindheid van hen die 
tot helpen in staat zijn en zo de hulpelozen 
1n de gevarenzone brengen. Hulp is voor 
hulpelozen een eenrichtingsverkeer. Hun 
rechten zouden door een voortdurende 
terugtredende overheid intussen voortij
dlg worden afgebroken. 'Het model van 
een zorgzame samenleving kan dus niet 
gepaard gaan met een afzijdig blijven van 
de overheid. Zelfs in een zorgzame sa
menleving behoudt de overheid volledig 
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haar verantwoordelijkheid ten aanzien van 
de armste bevolkingsgroepen', ... voor 
hen waarvan ... 'de fundamentele rech
ten flmk in het gedrang zijn' 13 aldus de 
beweging ATD (aide a toute detresse) 
V1erde Wereld (een internationale organi
satie die zich voor de armsten inzet). 

Die stelling moet vanuit het CDA krach
tig ondersteund worden, omdat onze visie 
op de inrichtmg van de samenleving voor
al ook gericht IS op de verbetering van de 
soc1ale posities van mensen. Het solidari
teitsprincipe is van ouds toetssteen voor 
christen-democratisch en christel1jk so
ciaal beleid. We moeten ons derhalve 
steeds afvragen waarom is de verant
woordelijke samenleving goed voor de 
meest kwetsbaren? 

Over het antwoord daarop wordt getwij
feld, omdat het langere termijnstreven 
naar herinrichtmg van de samenleving 
momenteel nog al snel gekoppeld wordt 
aan de kortere termijnproblemen die sa
menhangen met de collectieve uitgaven. 
Door zo'n koppeling kun je gemakkelijk in 
oud-liberale vaarwaters terecht komen 
waarin van een terugtred van de overheid 
sprake is terwijl wat laconiek over de (voor 
velen zich opstapelende) nadelige sociale 
effect en van die teru gtred gesproken 
wordt. Oat nu heeft niets met een verant
woordelijke samenleving te maken aange
zien zo' n samenleving per definitie geen 
onverantwoordelijke overheid kan schep
pen. 

De filosofie van de verantwoordelijke 
samenleving is echter terdege van belang 
voor de armen. Het zicht op de verschei
denheid aan maatschappelijke structuren, 
de nadruk op de overheid met haar eigen 
opdracht om vloeren in het bestaan te 
garanderen, die elementen passen bij een 

11 Engbersen e. a op Cit. 124 
12 M1n1ster~e van Soe~ale Zaken. Nota 'fnkomenspnjzen 

Den Haag 198 7 
13 Ann1e van den Bosch-Howeler, Eugene Notenmans en 

Jos Vroomans V1erde Wereld V1s1e 4 Armoede IS n1et 
terug. ze IS noo1t weggeweest. Beweging ATD-V1erde 
Wereld, Den Haag 1987. 
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veelzijdige benadering van een menseliJk 
vraagstuk van de armoede. Ralf Daren
dorf14 merkte onlangs op dat er proble
men zijn die niet te verhelpen ziJn met 
economische groe1 of met een stijging van 
het reele inkomen; en dater geen eendui
dige factor is die een m1ddel aanwijst om 
de vicieuze cirkel van de achtergestelden 
te doorbreken. Het is niet aileen moeilijk 
om voor de 'onderklasse' banen te krij
gen, maar ook om ze te motiveren tot het 
aanvaarden van dat werk. Darendorf con
stateert dat er vertrouwenspersonen no
dig zijn die de capaciteiten hebben om 
verandering te brengen in de situatie van 
de onderklasse. Kerkelijke leiders, rech
ters en andere publ1eke personen moeten 
tot actie oproepen. 'Die act1e moet niet 
aileen van de overheid komen; er zijn wei 
honderd zo niet duizend plaatselijke initia
tieven nodig'. Ook in het rapportje van de 
V1erde Wereldbeweging1s wordt er gewe
zen op het unieke karakter van elke ar
moedesituatie. Oat maakt het vraagstuk 
moeilijk toegankelijk voor wetgeving, die 
immers globaal generaliserend van aard 
is. Niet echter aileen personen zijn nodig, 
maar vooral ook de verscheidenheid aan 
samenlevingsverbanden. De Amerikaan
se bisschoppen pleiten in dat verband 
voor 'beleid en programma's op aile ni
veaus die de kracht en stabiliteit van gezin
nen ondersteunen, vooral van die welke 
door de economie zijn aangetast'. Zij on
derstrepen het door paus Johannes Pau
lus II gestelde principe16 dat de sociale 
instituties hun beleid zo moeten structure
ren dat moeders van jonge kinderen niet 
door economische noodzaak gedwongen 
worden om hun kinderen aan hun lot over 
te Iaten omdat een baan buitenshuis moet 
worden aanvaard'. Dit punt is van groot 
belang in verband met de gevreesde over
dracht van armoede van de ene naar de 
volgende generatie. Het is immers een 
reuze prestatie om, als je voor een du bbel
tje geboren bent, een kwartje te worden. 
Wij moeten voorkomen dat kinderen van 
armen vanzelf ook weer armen zullen zijn, 
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Voorkom dat kinderen van 
armen vanzelfsprekend 
weer arm zullen zijn. 

vanwege het gebrekkige opvoedingskli
maat. Maar niet aileen op gezinnen moet 
men zu1nig ziJn, ook de integrite1t van de 
buurt en verenigingsverbanden ziJn van 
groot belang voor de ontplooiing van 
mensen. Voor de armoedebestrijding ziJn 
sociaal en financ1eel makkelijk toegankelij
ke samenlevingsverbanden onontbeerlijk. 
In principe zijn kerken geschikt om daarin 
een rol te spelen zowel bij de stichting als 
bij de instandhouding van ontmoetings
punten waar bijvoorbeeld de door Daren
dorf bedoelde potentiele vertrouwensper
sonen in contact kunnen komen met de 
armen die hen nodig hebben. Maar ook 
om, met passende discretie, hulp te verle
nen die niet als persoonlijke liefdad1gheid 
overkomt. De verschralmg van het be
staan kan op allerlei manieren bestreden 
worden. 

Het staat buiten kijf dat 'de eerste aan
valslijn tegen de armoede moet bestaan 
uit de opbouw en het 1n stand houden van 
een gezonde economie welke voorziet in 
werkgelegenheid tegen rechtvaardig 
loon, voor aile arbeidsgeschikte volwasse
nen'. Oil wordt bijvoorbeeld door de Ame-

14. Ralf Darendorf. ·oe overbod1ge onderklasse: een kan
kergevoel of de pri)S van succes? . NRC. 8· 7 ·1987 

15 Ann1e van de Bosch·Howeler ea .. op Cit 
16. Nat1onal Conference of Cathol1c B1shops. op Cit .. 101 
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rikaanse bisschoppen met zoveel woor
den gezegd. 17 

Het beleid van het kabinet-Lubbers 
strookt met deze opvatting. Maar het is 
even zeer waar dat w1j het hier niet bij 
mogen Iaten. Het valt toe te JUichen dat 
aan de zogenaamde bas1sbehoeften door 
de sociale wetgeving op redelijke wijze 
tegemoet wordt gekomen in Nederland. 
Nochtans is er voor een volwaardig be
staan, ook van de armen, meer nodig dan 
het voorzien in materiele primaire noden. 
Als we over menselijke waardighe1d spre
ken gaat het immers om meer dan dat. 
Een verantwoordeiiJke overheid moet ac
tlef ziJn op het geb1ed van de wetgevmg, 
maar tegelijkertijd wordt door velen beseft 
dat JUist voor de aller armsten de wet- en 
regelgeving moeiliJk toegankeiiJk is. Overi
gens moet de formulering van de over
heidsverantwoordelijkheid kritisch bezien 
worden. Een overheid die de baslsbe
staansvoorwaarden (vloeren) waarborgt 
r1cht de aandacht van de politiek veel dui
delijker op diegenen die de bijstand van 
de overheid het meeste nodig hebben dan 
een overheid die het zeer algemene gelijk
heidsbeginsel huldigt. Het vooropstellen 
van een breed gelijkheidsstreven leidt 
eigenliJk de aandacht af van de specifieke 
groep van de aller armsten. En ziJ worden 
toch al zo slecht gehoord 

Aile hens aan dek 
Het is natuurlijk niet zo dat de verantwoor
delijke samenleving een handig middel is 
om allerlei bezuinigingen in de steer van 
de overheidszorg goed te praten. De be
strijding van het financieringstekort en de 
beheersing van de collectieve uitgaven 
zijn uiteraard zeer honorabele doelen. We 
kunnen er niet omheen dat zelfs na zorg
vuldige afweging van belangen en noden 
soms tot pijnlijke maatregelen besloten 
wordt. En sommige maatregelen zijn wel
licht onvoldoende sociaal doordacht! Als 
het over afslankingen gaat dan richt het 
beg rip van de verantwoordelijke samenle
ving zich in ieder geval niet primair op de 
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soc1ale uitgaven, hoewel verantwoord be
stuur vereist dat deze op een doeltreffen
de en niet op een verkwistende wijze wor
den besteed. Maar onze visie op de over
held impliceert veeleer een afslanking bin
nen de overheidstaak als zodanig. Het ligt 
voor de hand dat de centrale apparaten 
- de departementen - eerder in aanmer
king komen dan de dienstverlenende in
stantiesl De bezuinigingspraktijk is mo
menteel nog anders! Het begrip 'verant
woordelijke samenleving' houdt een ver
schuiving van activiteiten binnen de over
heid m. Tegelijkertijd moet er goed met de 
financ1ele middelen worden omgegaan 
opdat de burgers het meest profijt van 
overheidsbeleid hebben. Dat betekent pri
vatisering, duidelijke beleidsruimte voor 
decentrale overheidsorganen en vooral 
om een geactiveerd particulier initiatief. 
Het CDA denkt dan primair aan de niet
commerciele sector. De overheid kan vrij
willige inzet begunstigen. Zij kan de le
venskracht van sociale verbanden bevor
deren. Dat is uit preventief oogpunt van 
belang. Juist om de concrete mensen be
ter tot hun recht te doen komen zijn beg rip
pen als verantwoordelijke samenleving en 
gespreide verantwoordelijkheid bedoeld. 
Gelukkig zien n1et aileen christen-demo
craten dit in. In een tweetal recente publi
katies uit de hoek van de Harmon1sat1e
raad Welzijnsbeleid 15 wordt nog eens sys
tematisch ingegaan op de noodzaak van 
een veelziJdige benadering van het ar
moedevraagstuk. Het gaat daarbij over de 
Herziening van de Algemene Bijstands
wet. Opgemerkt wordt dat de Bijstandswet 
in 1965 vastlegde dat de financ1ele steun
verlening voortaan door de overheid be
hartigd zou worden en de immateriele 
hulp een taak voor het particuliere initiatief 
zou blijven. Beleidsmatig werd de hulpver
lening opgedeeld. De zorgfunctie bleef 

17. H G de Grer. ·oe Algemene BrJstandswet en de nreuwe 
armoede', Econom1sche Stai!SIIsche Bench ten. 
268-1987 HRWB. Op ergen kracht. Een bodempakket 
als bestaanszekerherdsvoorzrenrng Den Haag, augus
tus 1387 
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bu1ten het overheidsbereik. Rond 1980 is 
getracht door een vorm van bijstands
maatschappelijk werk, deze breuk tussen 
materiele en 1mmateriele benadering te 
boven te komen. Deze vorm van maat
schappelijk werk zou zich moeten richten 
op opvang, begeleiding en doorverwijzing 
van clienten, stimulering van zelfhulpgroe
pen, budgetbegeleiding en schuldsane
ring. Daarvan is niet voldoende terecht 
gekomen vanwege de explosieve toeloop 
van bijstandsgerechtigden 

Een andere tak van hulp is die welke 
gericht is op de her1ntredlng op de ar
beldsmarkt voor hen die daarvoor 1n aan
merking komen. Scholingsprogramma's, 
ontwikkel1ng van sociale en administratle
ve vaard1gheden, arbeidsbemiddeling 
passen in d1t beeld. In genoemde publlka
ties wordt geple1t voor decentralisatie van 
het bijstandsbeleid zodat op lokaal vlak 
materiele en immateriele bijstand op maat 
geleverd kan worden. In dit kader kunnen 
ook zekere verplichtingen aan de hulpver
lening worden verbonden. Wat ons vanu1t 
de CDA-v1sie aanspreekt is de nadruk op 
de veelzijdigheid van de hulpverlening en 
op het decentrale karakter van het beleid. 
Wat ontbreekt in de stukken van HRWB 1s 
de nadruk op inbreng vanu1t de samenle
ving zelf. Darendorf schrikt er niet voor 
terug om het belang van vertrouwensper
sonen buiten de overheidssfeer te beklem
tonen. B1nnen het CDA wordt met name 
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veel waarde gehecht aan de rol van maat
schappeiiJke organisaties van zeer uiteen
lopende aard waaronder vakbonden en 
kerken. Oat de etatist1sche inst1ncten nog 
sterk Ieven blijkt uit de reacties op onze 
suggestie om de samenleving duideiiJker 
tot activiteit te brengen. Dan klinkt al snel 
het verwijt van neo-moralisme. Het is alsof 
er angst bestaat voor de inbreng van niet 
politieke z1jde. Well1cht is er ook sprake 
van diepe schaamte bij sommige stromin
gen in d1t land vanwege het fe1t dat men 
n1et in staat is geweest om, buiten de 
overheden om, maatschappelijke inzet 
van enigerlei betekenis te organiseren 
Wie de oplossingen van maatschappelijke 
noden slechts van de overheid verwacht 
onderschat de problem en waarvoor wij nu 
en 1n de toekomst zullen staan. 

Het 1s een kwestie van aile hens aan 
dek, want als een verantwoordelijke over
heid niet meewerkt aan de oplev1ng van 
een verantwoordelijke samenleving, als 
de samenleving - vakbonden en bur
gers - zelf haar verantwoordelijkheden 
niet met nog meer ijver, dan er al IS, ter 
hand neemt; als dat allemaal niet gebeurt, 
dan kunnen de armen hun lotsverbetenng 
wei vergetenl 

A.M.O. 
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