
Zorgzame samenlev,ng 

Drs. G.H. Terpstra 

Bouwstenen voor een 
zorgzame samenleving 

Bmnen het CDA is de afgelopen jaren veel 
geschreven over de overgang van de ver
zorgingsstaat naar de verzorgmgsmaat
schappij. H et Wetenschappelijk I nstituut 
van onze parttJ heeft aan deze dtscussie 
veel bijgedragen onder andere door mid
del van rapporten over het beg rip gesprei
de verantwoordelijkheid. 

De partiJraad heeft 1n november 1986 
de discussie over de wenselijkhe1d van het 
streven naar een zorgzame samenleving 
afgesloten. Het gaat nu 'aileen· nog maar 
om de invoering. 

In dit artikel zal worden getracht hier
voor bouwstenen aan te dragen, met 
name op sociaal-economisch terrem. Spe
ciale aandacht zal daarbij worden besteed 
aan de rol van allerlei maatschappelijke 
organisaties zoals vakbonden, zieken
fondsen, bedrijfsverenigingen en werkge
versorgan1sat1es (het zogenaamde mid
denveld). 

Voor het CDA als polit1eke partiJ is het 
uiteraard ook interessant stil te staan biJ de 
rol van de overheid. Dit kan zowel slaan op 
de rol van de overhe1d binnen de zorgza
me samenleving als op de rol van de 
overheid bij het realiseren van deze sa
menleving. In dit laatste verband spreekt 
men wei van confrontatiepol1tiek. Ook op 
dit begrip zal ik in het kort ingaan. 

Volledigheidshalve merk ik hier nog op 

dat d1t artikel moet worden gez1en als een 
biJdrage aan de d1scussie op persoonlijke 
titel. 

Waarom juist nu? 
Binnen het CDA spelen v1er kernbegrip
pen een grote rol. Het gaat daarbij om 
gerecht1gheid. solidariteit. rentmeester
schap en gespreide verantwoordelijkheld 
Deze vier kernbegnppen moeten min of 
meer gelljktljdig worden gerealiseerd. Het 
vinden van het JUiste evenwicht IS de grote 
kunst. 

In de Jaren zeventig heeft 1n ons land het 
streven naar gerecht1gheid een groot ge
Wicht gekregen. De sociale zekerhetd is 
verder u1tgebouwd, het min1mumloon is 
sterk verhoogd ten opz1chte van het ge
mlddelde loon en de werkgelegenheid in 
de sectoren volksgezondheid en welziJn 1s 
drastisch u1tgebreld 

HoogstwaarschiJnliJk 1s toen, achteraf 
gezien, te weinig gelet op het beheren en 
besturen van de maatschapp1J. Zowel het 
rentmeesterschap als de gespre1de ver
antwoordelijkheid ZIJn daardoor onder 
grote druk komen te staan. Het benadruk
ken van de gerechtighe1d is gepaard ge-
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gaan met een verhoging van de collectie
ve lasten en een vergroting van de invloed 
van het Rijk ten koste van lagere overhe
den en maatschappelijke organ1saties. 

Een viertal factoren heeft dit proces 
sterk bevorderd: 
~ de ideologie van het kabinet-Den Uyl 

(1973-77), gebaseerd op de gedachte 
dat de overheid beter weet wat goed is 
voor de mensen dan de mensen zelf; 

~ de externe dreiging met name op eco
nomisch geb1ed in de vorm van de 
stijging van de olieprijzen en nieuwe 
economische wereldmachten zoals 
Japan; 

- de maatschapptjkrillsche dlscussie 
tussen werkgevers en werknemers. 
daterend uit de Jaren zestig waardoor 
de overheid haar mach! drastisch kon 
vergroten. 'Twee honden vechten om 
een been, de derde loop! ermee 
heenl"; 

~ de grote nadruk op de individualise
ring waardoor het middenveld zwak
ker werd. 

Aan het eind van de jaren zeventig en het 
beg1n van de Jaren tachtig tekende zich 
geleidelijk aan het falllissement af van 
deze sterk gecentraliseerde aanpak. Het 
f1nancteringstekort bleef stijgen en de om
vang van de werklooshetd nam dramati
sche vormen aan. Maar vanaf het midden 
van de Jaren zeventig kwam er in het be
driJfsleven maar vooral ook b1nnen de 
chnstelijk-sociale organisaties een bezin
ning op gang over de rol van de staat in 
het sociaal-economisch Ieven. 

Na de doorbraak van het Slichtingsak
koord 1982 is veel werk verzet dat gericht 
IS op real1seren van het begrip gespreide 
verantwoordelijkheid. Zowel de Sticht1ng 
van de Arbeid als de SER (Sociaal Econo
mische Raad) hebben op dit punt baan
brekend werk vemcht. Hun advtezen, bij
na altijd unaniem, hebben gemeenschap
peiiJk de overtuiging dat het georganiseer
de bednJisleven meer zelf moet kunnen 
doen en dat de regelzucht van de over
held best 1ets m~nder kan. De overhe1d 
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heeft dit idee met name voor de marktsec
tor, schoorvoetend overgenomen. 

Confrontatiepolitiek 
De overheid moet de burgers en de maat
schappelijke organisaties confronteren 
met hun individuele en gezamenlijke ver
antwoordelijkheid. Achterliggende ge
dachte hierbij is dat de overheid wei wil, 
maar dat de rest van de samenleving er 
nog niet voor rijp is. In sommige CDA
publikaties wordt dit aangeduid met con
frontatiepolitiek. Deze stelling gaat echter 

Op veel terreinen is de 
overheid zelf de remmende 
factor in het overdragen 
van 
verantwoordelijkheden. 

voor veel sociaal-economische onderwer
pen niet op. Veelal is daar de overheid zelf 
een remmende factor. Het beg rip confron
tatiepolitiek is dan ook op deze gebieden 
niet bruikbaar. Misschien gaat het wei op 
voor bepaalde sectoren zoals welzijn, on
derwljs en de gezondheiszorg. Ook daar 
IS het echter opvallend dat tijdens de werk
bezoeken zelfs PvdA-wethouders van on
derwiJS de hulp van de CDA Tweede Ka
merfractie inroepen tegen de centrale re
gelzucht. 

Tegenstanders van de CDA-gedachten 
over een verantwoordelijke maatschappij 
of een zorgzame samenleving proberen 
soms de indruk te wekken dat deze opera
lies aileen maar woorden ZIJn om een hard 
bezuinigingsbeleid te dekken. Hetzelfde 
hoort men ook wei als het gaat om decen-
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tralisatie, de overdracht van bevoegdhe
den van het rijk naar de gemeenten. Maar 
volgens mij liggen de verbanden iets lnge
wikkelder. 

We moeten bezuinigen biJ de overheid 
omdat we meer uitgeven dan we ontvan
gen. TegelijkertiJd kunnen we de ont
vangsten niet verhogen zonder schadeliJ
ke bijwerk1ngen. Evenmin kunnen we per
manent blijven lenen. 

Deze moeilijke financiele pos1tie heeft 
een aantal, voor aile Westeuropese indus
triele Ianden geldende oorzaken op het 
gebied van energie, milieu en concurren
tieverhoudmgen. Deze problemen zijn 
voor ons land extra groot vanwege de 
relatief sterke bevolkingsgroe1, de harde 
gulden en de te centralistische aanpak 
van allerlei problemen. 

Ten emde bovengenoemde problemen 
te kunnen oplossen moeten we, althans 1n 

deze tiJd met een sterke internationale con
currentie, de rol van maatschappelijke or
ganisaties en individuele ondernemingen 
versterken. Tevens moet de overheid zelf 
meer taken decentraal uitvoeren. Als we 
dit niet doen, kunnen we onze problemen 
niet oplossen. Dan zullen we nog meer 
moeten bezuinigen. 

Samenvattend zou je kunnen zeggen: 
Bezuinigen moet, maar kan minder wor
den indien we de centrale overheid met 
minder taken opzadelen. Decentralisatie 
en overdracht van bevoegdheden zijn dus 
middelen die de bezumigingsproblema
tiek kunnen verzachten. 

Betere werkverdeling? 
Een te grote centralisat1e van bevoegdhe
den bij het Rijk ondermijnt het verantwoor
delijkheidsgevoel van burgers, instellin
gen, maatschappelijke organisaties en ge
meenten. Om dat te ondervangen komen 
er steeds meer voorschriften en steeds 
meer beleidsmakende en richtinggeven
de ambtelijke diensten bij, die op hun 
beurt het rentmeesterschap verder onder
mijnen. Het beleidsmakende en beheren
de orgaan wordt steeds duurder. Dit pro-
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ces is een van de oorzaken van het nau
welijks beheersbare karakter van de riJkS
uitgaven op dit moment. Vol gens het SER
advies over de gezondheidszorg van april 
1987 vormen de beheerskosten de snelst 
stijgende kostenpost in die sector. 

Een wijziging in de verdeling van de 
verantwoordeiiJkheden zal besparend 
werken. Tevens wordt zo een maatschap
pelljk aanvaardbare bas1s voor de afslan
kmgsoperatie geleverd. 

Maatschappelijke organisaties 
Het spreekt vanzelf dat ideeen over een 
verantwoordeliJke maatschappij veel aan 
hang hebben bij de christelijk-soclale or
ganisaties. Niet voor niets hebben deze 
organisaties ook een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de noodzakeliJke bezmnmg 
1n de achter ons liggende Jaren. In ons 
sociaal-economisch Ieven spelen ZIJ (CNV. 
NCW, KNBTB, CBTB en NCOV) een grote 
rol. Ook binnen VNO en FNV Ieven ideeen 
over een versterking van de rol van de 
maatschappelijke organ1saties. Globaal 
zou men kunnen zeggen dat op dit punt 
veel FNV-organisaties, met name in de 
marktsector, veel dichter biJ het CDA-ge
dachtengoed staan dan biJ de filosofie van 
de PvdA. BiJ die partiJ wordt de vakbewe
ging meestal zeer wantrouwend bekeken 
en wordt over het algemeen de voorkeur 
gegeven aan de staat. 

Binnen het onderwijs. de volkshuisves
tlng en de omroep speelt de levensbe
schouwing van de organisat1e een belang
rijke rol. Mede door het overheidsbele1d in 
de Jaren zeventig is het levensbeschouwe
IIJk georgan1seerd werk in de sectoren wei
ZIJn en volksgezondheid drastisch vermin 
derd. Dit betekent echter niet dat h1er geen 
draagvlak meer zou bestaan voor een an
dere werkverdeling tussen overhe1d en 
bedrijfsleven. lmmers de laatste jaren zijn 
de werknemers- en de werkgeversorgani
saties in deze sectoren sterk in opkomst. 
Naast de CFO en de ABVA-KABO kan 
worden gewezen op onder andere deNa
tionale Ziekenhuis Raad en de Werkge-
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versverenig1ng Maatschappelijke Dienst
verlening 

In deze discussie is het interessant te 
WIJZen op het fe1t dat ook de Amerikaanse 
bisschoppen 1n hun br1ef over de Ameri
kaanse econom1e WIJzen op het belang 
van het middenveld. 1 

Concrete uitwerking 
De hieronder u1tgewerkte voorstellen ZIJn 
voor een belangriJk deel gebaseerd op 
publikat1es van het Wetenschappelijk lnstl
tuut voor het CDA, diverse SER-adviezen, 
de CNV-notitles over politiek en vakbewe
g~ng en last but not least het CDA-pro
gramma 'Uitzicht'. Veel onderdelen ziJn 
ook reeds opgenomen in het Regeerak
koord. 

In princ1pe 1s de opzet voor aile sectoren 
geliJk en gebaseerd op de volgende uit
gangspunten: 
- De overhe1d draagt zoveel mogeiiJk 

taken over aan het georgan1seerde be
dnJfsleven, te beg~nnen met d1e secto
ren waarover binnen d1t bednJfsleven 
overeenstemming bestaat. Dit geldt nu 
biJVOorbeeld voor het arbeidsvoor
waardenbeleid 1n de meest brede Zln, 
de werknemersverzekenngen en het 
arbeidsvoorz1eningenbeleid (met de 
overhe1d als derde, gelijkwaardige 
partiJ). 

- De centrale overhe1d draagt zoveel 
mogelijk taken over aan gemeenten en 
prov1nc1es. Doelu1tkeringen worden 1n 
pnnc1pe afgeschaft. 'De overheid' 
komt zo dichter biJ de burger te staan. 

- In de geprem1eerde en gesubsidieer
de sector alsmede in grate delen van 
de overhe1dssector (onderwiJs, volks
huJsvesting) wordt de centrale regule
ring vervangen door het budgetme
chanisme, met kwal1teitseisen voor het 
eindprodukt. D1t mechanisme regelt 
de f1nanc1ele band tussen bijvoorbeeld 
het RIJk en de gemeente, de woning
bouwvereniging of de werkgeversor
ganJsatle (spoorwegen, onderwijs, 
welziJn enz.); 
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- Steeds meer delen van de overheid 
worden verzelfstandlgd (PTT, Post
bank. openbare nutsbedrijven) of ge
privatlseerd; 

- De budgetten worden vastgesteld 
door de financiers, dat is de regering 
(kabinet en parlement) voor de 'echte' 
collectieve sector en werkgevers en 
werknemers voor de door hen betaal
de sectoren als werknemersverzeke
ringen en de volksgezondheid; 

- De arbeidsvoorwaarden worden in aile 
sectoren in principe geregeld bij CAO. 
Dit 1s nu al het geval met b1jvoorbeeld 
de VriJe Universiteit. De CFO (de CNV
ambtenarenbond) gaat ook u1t van een 
CAO voor het nieuwe arbeidsvoorzie
ningenapparaat dat wil zeggen voor 
meer dan de helft van het m1nistene 
van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid in de huidige vorm; 

- PriJzen, tarieven en het profijtbeginsel 
ziJn kwesties van de werkgever, net 
zoals bij een ander bedrijf; 

- De centrale overheid regelt minimum
voorwaarden. D1t geldt per definitie 
voor haar eigen taken, zoals bijvoor
beeld de volksverzekeringen (AOW). 
Ook kan ziJ een bodem in de markt 
leggen, zoals het minimumloon of het 
standaardpakket voor de ziektekos
tenverzekering. Er dient voor gewaakt 
te worden dat hierdoor de invloed van 
het RiJk weer niet te groat wordt; 

- De budget ontvangende werkgevers 
ZIJn v1a door externe accountants 
goedgekeurde jaarverslagen verant
woording schuldig over de besteding 
van de geld en. 

De belangrijkste voordelen van dlt sys
teem ziJn: 
- het verantwoordelljkheidsgevoel van 

werkgevers en werknemers(-organisa
ties) wordt aanmerkel1jk versterkt door-

1 Joba A.M.J Jansen. 'Herderi:Jke schnJvens over soclaal-
economlsche vraagstukken Chnsten Democratische 
Verkennmgen (12/86) 534-542 
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dat zi j ze lf verantwoordelijk zijn voor de 
goede gang van zaken; 

- de politiek, zowel nationaal als regio
naal , kan gemakkelijker prioriteiten 
stellen omdat zij zich al leen bezig 
houdt met de hoofdlijnen van beleid ; 

- het centrale apparaat kan aanmerkelijk 
kleiner worden; 

- het geheel leidt tot een doelmatige 
besteding van de beschikbare midde
len. 

De overheid 
Uiteraard blijft er in dit systeem een vrij 
grote centrale overheid over. Ook hier kan 
geprobeerd worden meer met budget
mechanismen te werken. Dit vereist , maar 
draagt tevens bij tot een versterking van 
het management. 

Een interessant discussiepunt is nog in
hoeverre voor deze overheid één arbeids
voorwaardenregeling moet gelden of dat 
ook hier aparte regelingen wenselijk zijn. 
In dit verband kan worden gewezen op 
ontwikkelingen binnen de VNG die neigt 
naar één aparte regeling voor de gemeen
ten, die losser staat ten opzichte van de 
Rijksregeling. 

Naarmate er meer CAO's komen in de 
brede collectieve sector, waarbij veelal 
ook de ambtenarenbonden zijn betrok
ken , kan men overwegen deze CAO's 
bepalend te doen zijn voor dat deel van de 
ambtenaren dat niet onder een normaal 
onderhandelingsmechanisme valt. Dat 
lijkt op het systeem in de Bondsrepubliek 
Duitsland. 

Enkele voorbeelden 
Dit systeem werkt gemakkelijker uit naar
mate er minder instellingen/werkgevers 
zijn. Voor de Nederlandse Spoorwegen 
en de NOS is het vrij eenvoudig. De over
heid stelt de bijdrage aan de NS vast en 
bepaalt de luister- en kijkbijdrage voor 
onder andere de NOS. Binnen deze bud
getten zijn de werkgevers zelf verantwoor
delij k voor de kwaliteit van het produkt, de 
werkgelegenheid, de prijs en de arbeids-
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voorwaarden via een CAO met de betref
fende werknemersorganisaties 

iets ingewikkelder wordt het voor bij
voorbeeld de onderwijssector, welzijn en 
de gezondheidszorg. Toch is in principe 
ook hier hetzelfde systeem werkbaar. 

Wat betreft het basisonderwijs is het 
denkbaar dat er één CAO komt voor de 
gehele sector. Scholen krijgen budgetten 
voor bepaalde aantallen leerlingen , geba
seerd op de loonkosten van deze CAO en 
alle andere uitgaven. De schoolleiding is 
verantwoordelijk voor de gehele gang van 
zaken waarbij op centraal niveau de kwali
teitseisen in eindtermen worden vastge
steld en bewaakt 

Hetzelfde systeem is denkbaar voor an
dere onderwijsvormen. Voor de universi
teiten is zelfs één budget en één CAO per 
instelling denkbaar. Extra bijverdiensten 
vergroten in dit systeem de financiële 
ruimte van de instelling. 

In het SER-advies over de gezondheids
zorg wordt er voor gepleit dat werkgevers 
en werknemers op centraal niveau de fi
nanciële budgetten vaststel len waardoor 
verzekeraars en ziektekostenverzekeraars 
weten waar ze aan toe zijn. Deze ziekte
kostenverzekeraars onderhandelen met 
de aanbieders (ziekenhuizen, huisartsen 
en dergelijke) over de prijs. De ziekenhui
zen onderhandelen zelf over de arbeids
voorwaarden met de diverse organisaties. 
Dit kan leiden tot één nationale CAO voor 
de gehele bedrijfstak zoals nu , maar ook 
regionale CAO's zijn denkbaar of regiona
le marges boven de nationale CAO. 

Binnen de welzijnswereld stelt de natio
nale politiek de totale ruimte vast en ver
deelt dit bedrag vervolgens over provin
cies en gemeenten. Deze verdelen op hun 
beurt dit budget over de diverse werksoor
ten. Zo ontstaat een louter financiële band 
tussen gemeente en bijvoorbeeld een in
stelling voor maatschappelijk werk. 

De CAO, de retributies en dergelijke zijn 
in deze opzet onderwerpen voor de be
drijfstak zelf waar de politiek geheel buiten 
staat. Invloed uitoefenen kan alleen via het 
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De beste weg naar een 
zorgzame samenleving is 
consequente uitvoering 
van het CDA-Program. 

budget en de kwaliteitseisen die gesteld 
worden aan het eindprodukt 

Via deze weg worden de instellingen 
verplicht doelmatig te werken en kan de 
overheid op elk niveau beter prioriteiten 
stellen Tevens wordt het beheersappa
raat kleiner en daarmee tevens veel over
zichtelijker. 

Hoe dit te bereiken? 
De beste weg is het consequent uitvoeren 
van het CDA-program . De Tweede Ka
mer-fractie zal erop moeten toezien dat het 
kabinet de goede voornemens op dit punt 
uitvoert en het aantal goede voornemens 
drastisch opvoert. 
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Het meest concreet wordt nu gewerkt 
aan de overdracht van het arbeidsvoorzie
ningenbeleid van het ministerie van Socia
le Zaken en Werkgelegenheid naar een 
nieuw orgaan waar werkgevers, werkne
mers en de overheid ieder voor een derde 
deel zitting in hebben Dit orgaan krijgt een 
budget én is daar zelf voor verantwoorde
lijk. 

Bij onderwijs en welzijn gaat het zeer 
langzaam de goede weg op. Daar zou de 
invoering van het budgetmechanisme 
echter veel sneller kunnen. Bij de gezond
heidszorg hebben zowel de commissie
Dekker I als de SER goede aanzetten ge
geven. 

Uiteraard houdt dit beleid niet al leen in 
dat de Tweede Kamerfractie het kabinet 
stimuleert om door te gaan maar ook dat 
de fractie zich op het punt van regelgeving 
een wijze zelfbeperking oplegt. 
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