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effect sorteren maar ook het microgebeuren 
raken. Ten overvloede wijs ik op de effecten 
op de gezinsvorming en de rolverdeling van 
maatregelen in de sfeer van de belastingen 
en de sociale zekerheid. 

'In all known societies, family structure has 
been closely linked to economic structure', 
schrijft Mary Ann Glendon in The New Family 
and the New Property (Butterworth Toronto 
1981 ), p. 1. 

Drs. L.J.J. van Nistelrooy (1953) is lid van Provinciale 
Staten van Noord-Brabant en maakte dee/ uit van de 
CDA-werkgroep die het rapport 'Van verzorgingsstaat 
naar verzorgingsmaatschappij' heeft opgesteld. 

Zorgzame samenleving handen en 
voeten geven 
In 'Uitzicht', het ontwerp-CDA-verkiezings
programma 1986-1990, worden belangrijke 
keuzen voor de samenleving van morgen in 
beeld gebracht. Centraal daarbiJ staat de 
oproep aan de burger waar mogelijk zelf 
verantwoordelijkheid te dragen voor het Ie
ven en welzijn. Daarmee wordt afstand ge
nomen van een door veel christen-democra
ten mee vormgegeven bestuurspraktijk, 
waarin juist de overheid voorop gaat bij de 
realisering van oplossingen voor de proble
men in de hedendaagse samenleving. 

Allereerst wil ik stellen dat ik het met deze 
benadering in het ontwerp-verkiezingspro
gramma eens ben. Het is een belangrijk 
w1nstpunt dat deze benadering vanuit de 
christen-democratische beginselen duidelijk 
wordt geformuleerd. Hiermee wordt een 
noodzakelijke ruimte geschapen voor een 
hernieuwde inzet van velen voor het welzijn 
in de eigen leef-, woon- en werksituatie. 
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lk vraag me echter af of voldoende handen 
en voeten wordt gegeven aan de ontwikke
ling naar meer verantwoordelijkheid voor de 
burger en de maatschappelijke verbanden 
waarbij deze betrokken IS. In de inleiding van 
het programma wordt gesteld: 'Dit ver
kiezingsprograrn bedoelt een Appel te zijn 
orn aan de groei van zo'n verzorgingsmaat
schappij creatief rnee te werken. Het CDA is 
ervan overtuigd dat het in de sarnenleving 
weerklank zal vinden. Temeer omdat een 
beroep op eigen verantwoordelijkheidsbesef 
niet aileen (of in de eerste plaats) van de 
politiek hoeft te komen. Het CDA vraagt 
aileen dit besef ook politiek te vertalen'. 

Welnu, worden in het programma - met 
narne toegespitst op het welzijnsbeleid -
voldoende aanknopingspunten geboden 
voor een samenleving met meer zelfzorg en 
minder overheidsbemoeiing? 
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Toerustingsbeleid noodzakelijk 
In dit kader wil ik nog eens wijzen op het 
GOA-rapport 'Van verzorgingsstaat naar 
verzorgingsmaatschappij' waarin wordt ge
pleit voor een maatschappelijk toerustings
beleid, erop gericht de burger te stimuleren 
daadwerkelijk de handen uit de mouwen te 
steken. Daarin wordt gesteld dat de over
heid voorwaarden moet scheppen opdat de 
zelfwerkzaamheid van de burger wordt ge
prikkeld. Een activerende rol, waarbij de na
druk ligt op de toerusting van mensen voor 
de vele taken die op basis van vrijwilligheid 
zullen moeten worden opgepakt en uitge

voerd. 
In veel wijken en buurten zijn de oude tus-
senkaders verdwenen en zijn deze posities 
door de overheid in de vorm van gesubsidi
eerde (semi)-overheidsinstellingen overge
nomen. Wei tekenen zich nieuwe vormen af 
zoals buurtgroepen, zelforganisaties bijv. van 
minderheden of interesse- of belangenorga
nisaties ondermeer in de milieubeweging. 
Oat deze verbanden als vanzelfsprekend de 
door het CDA aan hen toebedachte taken 
op zich gaan nemen, lijkt me een al te opti
mistische stelling. Toch is het zeer de moeite 
waard om aan te sluiten bij de bereidheid 
van velen zich in te willen zetten voor de 
eigen situatie en die van anderen. 
Verantwoordelijkheid bij de burger leggen 
betekent voor het openbaar bestuur het vol
gen van een consequente en gedurfde lijn, 
die velen in deze kring met enige huiver zal 
vervullen. Het wantrouwen tegen het parti
culier initiatief met name bij de sociaal-de
mocraten is bijzonder groot en zal in veel 
gevallen een struikelblok gaan vormen. 

Concretisering gewenst 
Het programma blijft in zijn uitwerking, gelet 
op de ondersteuning van de burger in de 
groei naar een zorgzame samenleving wei
nig concreet. Gewezen wordt op een ver
sterking van de bestuurskracht van instellin
gen voor gezondheidszorg en maatschap
pelijke dienstverlening en de verankering van 
deze instellingen in de bevolking. In de inlei
dinq wordt gepleit voor werkelijke zeggen-
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'De bocht is ingezet, maar nog niet genomen' 

schap van mensen in de samenlevingsorga
nisaties. Mijns inziens is nadere concretise
ring geboden. Het particulier initiatief zal in 
de komende jaren in staat moeten zijn op te 
boksen tegen de diep gewortelde praktijk in 
het openbaar bestuur, die het primaat -
zeker waar het gaat om de beleidsbepaling 
in de welzijnssector -- bij de overheid legt. lk 
spreek in dezen van een 'tegenstroom', die 
nodig is om de in het programma genoemde 
'innerlijk versterkte maatschappelijke orde' 

' In het definitieve 
programma moet 
worden ingegaan op 
vergoedingen
regelingen en 
belastingfaciliteiten 
voor vrijwilligers. ' 

te bevorderen. lk ben het met de opstellers 
van het program eens dat onze benadering 
in de samenleving weerkiank zal v1nden; 
voor het welslagen ervan zijn echter meer 
concrete randvoorwaarden en instrumenten 
nodig. 

In dit l1cht dient in het defin1tieve programma 
te worden ingegaan op: 
- de ondersteuning die organisaties en van 

particuliere initiatieven dienen te reall
seren om de burgers bij het beleid te 
betrekken en voor de toerusting van het 
bestuurlijk en uitvoerend kader. DaarbiJ 
hoort het benoemen van werkzaamheden 
zoals kadervorming en begele1ding. 
het ontwikkelen van belastingfaciliteiten 
voor hen die zich in georganiseerd ver
band inzetten voor vrijwilligerstaken in de 
diverse takken van het maatschappelijk 
Ieven (bijv. in het onderwijs, sociaal-cultu
reel werk, milieubehoud of de hulpverle-
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ning). Met een dergelijke algemene bena
dering wordt de decentralisatie in het wel
zijnsbeleid door de centrale overheid niet 
doorkruist, maar wordt de vitaliteit van het 
particulier initiatief op de diverse niveaus 
juist bevorderd. 
In samenhang met het voorgaande dient 
ook een vergoedingenregeling voor vrij
willigers tot stand te komen, waarbinnen 
de directe kosten van de betrokkenen 
kunnen worden vergoed. Een dergelijke 
regeling vraagt om een interne prioriteits
stelling in het welzijnswerk, die erop ge
richt is eenieder de rnogelijkheid te bieden 
zich in te kunnen zetten, ook wanneer er 
sprake is van een geringe financiele 
draagkracht. 

- het stimuleren van een pluriforrn particu
lier 1nitiatief. Naast de ruimte voor het 
werk op levensbeschouwelijke basis 
wordt hiermee tevens bevorderd dat bur
gers zich eerder betrokken zullen weten 
bij de organisaties en verbanden waarbin
nen de verantwoordelijkheid van de bur
ger in de eigen leef-, woon- en werksitua
tie gestalte kan krijgen. In een belangrijk 
deel van het welzijnswerk is dit aspect van 
eminent belang, teneinde de herkenbaar
heid voor vrijwilligers te handhaven. 11 In 
een aantal situaties zal dit voor het CDA 
betekenen dat in de overheidsbemoeiing 
naast de criteria van doelmatigheid en 
samenhang in de voorzieningen, ook plu
riforrniteit en herkenbaarheid nadrukkelijk 
en expliciet rnoeten worden gehanteerd. 
De tendens tot veralgernenisering van 
welzijnsinstellingen die in de afgelopen ja
ren rnet kracht is ingezet, dient in dit kader 
in heroverweging te worden genornen. 

- het nader preciseren van art. 15 in hoofd
stuk V, waarin wordt gesteld dat de rijks
overheid de verantwoordelijkheid houdt 
voor voorzieningen rnet een landelijke be
tekenis. Met narne de plaats van het iden
titeitsgebonden particulier initiatief in het 
sociaal-cultureel werk verdient hierbij aan
dacht. Door de decentralisatie in de Wel
zijnswet komt de verticale afstemrning in 
veel landelijk opererende organisaties 
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in het geding, bijvoorbeeld bij de 
plattelandsvrouwenorganisaties, christelij
ke jongerenorganisaties en de bonden 
voor ouderen. Wanneer met opname in 
het rijksplan voor dit werk een duidelijke 
bijdrage wordt geleverd aan het functio
neren van deze organisaties, dient demo
gelijkheid hiertoe te worden geopend. 

- het hanteren van een sobere opzet van de 
welzijnsplanning, waarbij de ruimte voor 
het particulier initiatief wordt vergroot. Uit 
recent onderzoek blijkt dat in de welzijns-

. planning zoals deze zich in de afgelopen 
jaren heeft ontwikkeld de eigen verant
woordelijkheid van het (lokale) particuliere 
initiatief is onderschat. 21 

Uit het voorgaande blijkt dat voor het wel
zijnswerk in de opbouw van de verzorgings
samenleving een eigen taak is weggelegd, 
die 1n hoofdzaak is gericht op de maat
schappelijke activering. Het CDA-program
ma kan voor dit werk een uitdaging zijn vorm 
te geven aan de toerusting van burgers in de 
bestaande en nieuw te vormen maatschap
pelijke verbanden. Hiervoor zal ook ver
nieuwing in het welzijnswerk zelf noodzake
lijk zijn. Het lijkt me goed deze uitdaging in 
het definitieve programma te Iaten door
klinken. 
Hoewel de door mij aangegeven kantteke
ningen zijn toegespitst op het landelijke 
CDA-programma, zullen deze ook een uit
strallng hebben op de programma's op pro
VInciaal en gerneentelijk niveau. 

1) zie Bestuursforum, febr. 1985: ldentiteitsgebonden soci
aal-cultureel werk tussen wal en het schip?, L.J.J. van 
Nistelrooy. 
2) zie het proefschrift van Th. Schuy1 'Opbouwwerk en 
lokaal welzijnsbeleid' Vuga-uitgeverij (1985). 
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