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Zorg voor een 
zorgzame 
samenleving 
Als partij en samenleving verkeren wij 
volop in de discussie over de vormgeving 
van de zorgzame samenleving, verant
woordelijke maatschappij, of hoe we het 
ook noemen. Wat de achterl1ggende ge
dachten ook mogen zijn - puur bezuini
gingsbeleid (Min. Deetman in V.N. 26-9-
1987) of het opbouwen van een maat
schappiJ, gebaseerd op de vier kernbe
grippen van het CDA (gerechtigheid, ge
spreide verantwoordelijkheid, solidariteit 
en rentmeesterschap): wij bevinden ons in 
een onomkeerbaar proces. De rol van de 
overheid moet worden teruggedrongen, 
burgers krijgen meer verantwoordelijk
heid voor de vormgeving van de verzor
gingsmaatschappij. De tot nu toe op dit 
terrein ontwikkelde theoretische concep
ten zullen aileen tot een zorgzame samen
leving leiden, wanneer zij in de praktijk 
door brede lagen van de bevolking gedra
gen worden. 

De gedachten over een zorgzame samen
leving zijn niet nieuw. Burgers hebben 
door de eeuwen heen verantwoordelijk
heid ten opzichte va:n elkaar getoond en 
gepraktizeerd. Hieruir zijn ·bijvoorbeeld 
thans - grotendeels ·- onder de over
heidszorg vallende zaken als onderwijs, 
gezondheidszorg, woningbouw ontstaan. 
In de loop der tijd zijn vele particuliere ini
tiatieven doorgeschoven naar beroeps
en overheidszorg. Terugdringing om par
ticuliere initiatieven over te hevelen naar 
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de overheid zal moeilijk, maar niet onmo
gelijk z1jn. 

Met het overdragen van delen van de 
zorg naar de overheid kwam er bij de bur
gers ruimte vrij om zich met nieuwe zorg te 
richten op nieuw onderkende knelpunten 
in de maatschappij. Daarvan kunnen op 
d1t moment genoemd worden het milieu, 
de kernenergie en de kernwapenproble
matiek, en de ongelijke economische ver
houdingen in de wereld c.q. de ontwikke
lingsproblematiek. Recente terreinen van 
zorg in Nederland zijn met name de 
aidsproblematiek, de toenemende ar
moede en het vluchtelingenbeleid. Bur
gers hebben zich op vrij grote schaal rond 
de diverse onderwerpen georganiseerd 
en waren en zijn bereid zich hiervoor in te 
zetten. 

Nu de overheid op termijn geen nieuwe 
terreinen tot haar taken zal rekenen en de 
verantwoordelijkheid voor een deel van 
haar oude zorgtaken niet Ianger aileen 
kan en wil dragen, zullen wij een behoorlijk 
kader moeten scheppen waarin burgers 
de verantwoordelijkheid voor de samenle
ving kunnen dragen. Wanneer de burgers 
gevraagd wordt om de zorg voor mede
burgers op zich te nemen (bij sluiting van 
bejaardentehuizen, bezuinigingen op 
grote delen van het welzijnswerk, om 
maar een paar voorbeelden te noemen) 
moet dat con~equenties hebben. Deze 
overheidstaken kunnen niet zonder meer 
afgestoten worden. Zij, die vrijwillig bereid 
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zijn om in te springen waar dat nodig is, 
zullen daarvoor tenminste faciliteiten moe
ten ontvangen. De overheid zal een kader 
moeten scheppen, waarbinnen mensen 
de zorg voor anderen op zich kunnen ne
men. Burenhulp is een prima zaak bij 
noodgevallen, maar kan aileen onder 
voorwaarden een structurele oplossing 
brengen. 

Het is tendens in onze samenleving, dat 
iedereen betaald werk moet gaan doen. 
Afgezien van het feit, dat volgens het 
jongste OESO-rapport het nog jaren zal 
duren voor er zoveel werkgelegenheid in 
Nederland zal zijn, dat ieder betaalde ar
beid kan hebben, zal er bij een terugtre
dende overheid een toenemende behoef
te bestaan aan inzet voor elkaar. Waar dat 
via de overheid onbetaalbaar is, zal dat 
ook onder elkaar grotendeels onbetaal
baar blijken te zijn Een zorgzame samen
leving vraagt van de mensen inzet, dienst
baarheid, arbeid, die grotendeels om niet 
zal moeten geschieden. 

Voor hen, die een inkomen hebben, zul
len kosten geen kernproblemen vormen. 
Bij hen ligt het knelpunt bij de factor tijd, 
die zij juist vanwege de betaalde arbeid 
niet ter beschikking hebben. Voor hen, die 
geen betaald werk hebben, wei de tijd en 
de bereidheid om zich voor de samenle
ving in te zetten, ligt het probleem bij de 
kosten, die iedere inzet onherroepelijk met 
zich mee brengt. Wat dat betreft wordt in
zet om verantwoordelijkheid te dragen als 
vrijwilliger momenteel absoluut niet gesti
muleerd. Mensen, die vrijwilligerswerk 
doen ervaren het als onterecht, dat zij 
geen enkele faciliteit hebben om hun werk 
en inzet mogelijk te maken. 

Vrijwilligerswerk is daarnaast ook in die 
zin onaantrekkelijk, dat de vrijwilliger 
maatschappelijk nauwelijks of niet mee
telt. 'Wat voor werk doe je?' Je durft nau
welijks te antwoorden, dat je je vrijwillig in
zet, omdat dat stellig meewarige reacties 
ontlokt. Recent onderzoek toont daarbij 
aan, dat bijvoorbeeld bestuursfuncties 
niet bekleed worden door mensen met 
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vrije tijd, maar verdeeld worden onder de 
mensen met betaald werk: daar liggen de 
relaties en de ervaring. De kloof tussen het 
werkende en niet-betaald werkende deel 
der bevolking wordt op die manier aileen 
maar steeds groter. Meer en meer hoor en 
zie je van een tweedeling in de maat
schappij. Oat is niet acceptabel. Vrijwilli
gerswerk zou een heel goede opstap kun
nen zijn bij het slechten van die kloof. 

Recent onderzoek over de armoede in 
Nederland wijst met name op sociale ar
moede: geen contacten meer door het 
ontbreken van de mogelijkheden voor 
vervoer, lezen van kranten en tijdschriften 
en dergelijke. Dit isolement zou mogelijk 
doorbroken kunnen worden door de inzet 
als vrijwilliger te stimuleren. Als hulpouder 
op school, als ziekenbezoeker of begelei
der van patienten naar het ziekenhuis, er 
zijn tal van manieren waarop het groeien
de isolement in onze samenleving door
broken kan en moet worden. 

De zorgzame samenleving vraagt dan 
wei om faciliteiten om dit werk, deze inzet, 
mogelijk te maken. Zij, die bereid zijn om 
deze lasten van de knelpunten in onze sa
menleving op zich te nemen als vrijwilli
ger, mogen dan tenminste van overheids
wege wei een steuntje in de rug krijgen. 
De vorm, waarin dat zou moeten, zou met 
spoed nader doordacht moeten worden. 

Het lijkt mij een punt van rechtvaardig
heid, dat wij niet aileen hen, die reeds voor 
hun werk betaald worden, maar allen, die 
zich voor de opbouw van onze zorgzame 
samenleving inzetten, ook in die zin bij het 
maatschappelijk gebeuren te betrekken, 
dat hun inzet erkend en gewaardeerd 
wordt. Een daarbij komend voordeel 
wordt dan, dat die vrijwillige hulp, waar 
structureel op gerekend kan worden, uit 
de liefdadigheidssfeer getild wordt. En 
daarmee komen we dan weer iets dichter 
bij de maatschappij, waarin gerechtig
heid, gespreide verantwoordelijkheid, so
lidariteit en rentmeesterschap centraal 
staan. 
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