
'De bocht is ingezet, maar nog niet genomen' 

Mevrouw R.M. van der Maesen (1927) was a.m. inspec
trice bij de Kinderbescherming, bedrijfsmaatschappelijk 
werkster en tot 1983 inspectrice bij de Arbeidsinspectie 
te Rotterdam. Sinds 1970 is zij raadslid voor het CDA in 
Rotterdam, met als specialismen sociale zaken en volks
gezondheid. 

Het rapport over de zorgzame 
samenleving vanuit Rotterdam 
bezien 
In dit artikel wil ik ingaan op enkele aspecten 
van het GOA-rapport over de verandering 
van de 'verzorgingsstaat' naar de 'verzor
gingsmaatschappij'. Oit rapport dient mede 
als basis voor het verkiezingsprogram 1986-
1990. 
Hoewel vele invalshoeken denkbaar zijn, w1l 
ik me vooral beperken tot het vnjwilligers
werk in relatie tot het professionele werk en 
de verhouding tussen betaalde en onbetaal
de arbeid. Wat betekenen de aan het rap
port ten grondslag liggende opvattingen 
voor het toekomstig beleid van het COA voor 
deze onderwerpen? Wat zijn de consequen
ties van dit beleid voor de praktijk van elke 
dag? 
lk zit al vijftien jaar voor het CDA in de 
gemeenteraad van Rotterdam. Bovenstaan
de thema's raken mijn portefeuille en heb
ben daarom uiteraard mijn belangstelling. 
Met interesse, zo nu en dan met enige ver
bazing en soms met enige irritatie over de 
toonzetting heb ik vanuit deze ervaring en 
bezien door een grootstedelijke bril het rap
port gelezen. 
Is het onderscheid voor de auteurs van het 
rapport tussen 'verzorgingsstaat' en 'verzor-
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gingsmaatschappij' van enig belang? 11 Naar 
mijn gevoel is 'verzorgingsmaatschappij' te 
veel als politiek wondermiddel opgevoerd 
om de bestaande situatie te veranderen 
zonder dat hieraan een verantwoorde analy
se ten grondslag ligt. De verzorg1ngsstaat is 
immers meer dan een staatsvorm. Het is een 
resultante van actuele maatschappelijke ver
houdingen. Wat men z1ch overigens bij een 
'verzorgingsmaatschappij' moet voorstellen 
is ook niet duidelijk. Of daarom het onder
scheid betekenis heeft blijft in nevelen ge
huld. In het rapport wordt hierover echter 
niets opgemerkt. Wat duidel1jk u1t het rap
port naar voren komt is dat het welzijnswerk 
kennel1jk minder hoog scoort dan in de jaren 
zest1g. De hulpverlening, als aspect hiervan, 
zou verbureaucratiseerd z1jn en de mensen 
worden hiervan ongelukkig. 2

) Oeze hulpver
lening ontleent haar criteria aan 1deeen over 

1) Rapport van het CDA (1983) 'Van Verzorgingsstaat naar 
Verzorgmgsmaatschappij', pag. 36: 'De komende 1aren 
gaat het erom de essentie van de verzorgingsmaat
schappij - die 1n feite een verzorg1ngsstaat is geworden 
- opnieuw te formuleren ' 

21 zie noot 1, pag. 36. 
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deskundigheid, waarbij hulpverleners voor
bijgaan aan datgene waaraan mensen be
hoefte hebben 3

) Maar de schrijvers van het 
rapport vergeten wei Iicht dat sinds 197 4 in 
regeringsdocumenten over de gezondheids
zorg, vooral door toedoen van het CDA is 
gepleit voor meer deskundigheid, meer doel
matigheid en economische efficiency met 
als gevolg bureaucratisering. Deze docu
menten zwijgen over menselijk lijden, verdriet 
en ongemakken. Ook wordt in deze docu
menten niet gerept over datgene waar men
sen behoefte aan hebben. 4

) Welke behoef
ten zijn dan in het geding? 
lets dergelijks zien we ook ten aanzien van 
andere aspecten. Zo zou de economie val
gens het rapport ondermeer in een crisis ziJn 
geraakt omdat de ondernemingsgeest van 
mensen afnam als gevolg van de 'Jan Sa
liementaliteit'; mensen eisten aileen meer en 
wilden zich nergens toe verplichten. 5

) In het 
rapport ontbreken echter opmerk1ngen over 
de toepassing van geavanceerde technolo
gie en de automatisering 1n relatie tot de 
uitstoting van arbeidskracht. 6) Net als de 
hulpverlener word\ de werknemer in het rap
port afgeschilderd als een wat eigenwijs, 
slap individu, dat geen rekening houdt met 
behoeften en mogel1jkheden. Deze ideologi
sche voorstelling heeft wei erg weinig te 
maken met de JOOds-christelijke traditie, 
waaraan de schrijvers refereren door de Bij
bel als richtsnoer voor de essentie van het 
politiek handelen te kiezen. Binnen deze tra
ditie ligt juist het accent op de erkenning van 
menselijke capac1teiten, de waardering er
van en de noodzaak ze te stimuleren. Maat
schappelijke mechanismen die dlt ondergra
ven, dienen te veranderen. 
D1t rapport draait het nu precies om. Er 
spreekt een te negatieve toon uit jegens 
mensen en hun drijfveren. 7) Voorts lijkt het 
erop alsof de schrijvers het CDA menen te 
moeten profileren door zich tegen de WD af 
te zetten. De laatste is dan de politieke 
groepering van mensen die volkomen ego
centrisch in het Ieven staan.s) De PvdA, ook 
in deze zin gebruikt, bestaat omgekeerd uit 
mensen die hun ik-zijn totaal hebben opge-
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offerd ten gunste van de Staat. 9
) Alsof bin

nen onze partij geen egocentrische leden 
voorkomen, noch leden die de negatie van 
hun ik-zijn voorstaan! Als we ons inderdaad 
op de joods-christelijke traditie beroepen, 
dan wordt het hoog tijd deze ongenuanceer
de wijze van denken vaarwel te zeggen en 
uit te gaan van een positiever joods-christe
lijk mensbeeld. 

In het rapport krijgt het vrijwilligerswerk her
nieuwde aandacht. Vrijwilligerswerk is een 
historisch fenomeen. Vooral beter gesitueer
den en niet te vergeten ontelbare religieuzen 
hielden zich hiermee bezig. De motieven zijn 
niet altijd vergelijkbaar. Voor de eersten kon 
het statusverhogend werken en legitimeerde 
het sociaal-economische verschillen. Er was 
ook een taakverdeling te onderkennen. 
Mannen namen veelal deel aan het bestuur
lijk werk; vrouwen gingen helpend rond, 
vooral belast met het uitvoerende werk. Veel 
onrechtvaardig leed trachtte men hiermee te 
verzachten maar de oorzaken werden hier
door niet weggenomen. Dergelijk vrijwilli
gerswerk is in bepaalde opzichten in diskre
diet geraakt en waarschijnlijk in omvang ge
reduceerd. De oorzaken daarvan zijn erg 
gecompliceerd. Het rapport stelt echter sim
pelweg dat het vrijwilligerswerk verdrongen 
is door de professionele hulpverlening. 
Waarom heeft het deze versimpeling nodig? 
De nadruk op het vrijwilligerswerk in het 

3) zie noot 1. pag. 42. 
4) Slechts de nota 'Schets voor de Eerstei!Jnsgezond

heidszorg'. (Staatssecretaris E. Veder-Smit van Vomil, 
februari 1980, StaatsuitgevenJ. Den Haag) gaat expliciet 
op de 'behoefte' als onderwerp in. pag. 12: Behoefte is 
niet objectief voor te stellen 

5) zre noot 1, pag. 38. 
6) zie noot 1 , pag 35. 
7) zie noot 1. pag. 35: 'Willen wiJ wrjzen op het ontstaan 

van een levenshouding en levensgevoel biJ grate groe
pen in onze samenleving, waann consumeren accent 
krijgt boven produceren'. 
Nota bene om de economie weer aan te wakkeren moet 
en meer ger'nvesteerd. meer geproduceerd dus meer 
en meer geconsumeerd worden, zie noot 1, pag. 39: 
Wat doet het CDA met deze paradox? 

8) zie noot 1, pag. 33 en 36. Daarin heeft de 'rk-cultuur' 
betrekking op het milieu van de WD. 

9) zie noot 1 , pag. 36 
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rapport vloeit wellicht mede voort uit de 
opvatting dat ledigheid leidt tot des duivels 
oorkussen. Afbraak van betaalde arbeid be
hoeft een alternatief. En hoe kunnen we het 
vrijwilligerswerk legitimeren? Enerzijds door 
het professionele werk fel te bekritiseren. 
Anderzijds door te wijzen op noodzakelijke 
bezuinigingen en de 'goedkope' rnogelijkhe
den van het vrijwilligerswerk bij de afbraak 
van het professionele werk. Het zou me niet 
verbazen als deze 'vondst' komt van vooral 
economen en andere wetenschappers die -
met het arbeidsethos zo hoog in het vaandel 
- met een arbeidsloos bestaan geen raad 
weten. Aile zinvolle bezigheden omschrijven 
zij immers als 'arbeid'. Neemt de uitstoting 
van betaalde arbeid toe of stagneert opvang 
van jongeren in het arbeidsproces dan zal 
toch 'arbeid' nodig zijn om zinvol bezig te 
blijven. 
Dit betekent dat we andere arbeidsmogelijk
heden behoeven. Het onderscheid tussen 
het eerste en het tweede geschiedt met 
behulp van de toevoeging 'betaalde' versus 
'onbetaalde' arbeid. Het moderne (te ont
wikkelen) vrijwilligerswerk is dan 'onbetaal
de' arbeid, dus arbeid en dus zinvolw) Op 
deze wijze hebben we in terminologische zin 
het maatschappelijk probleem helpen oplos
sen, maar niet effectiever dan de 'keizer 
zonder kleren'. 
In het rapport pleiten de auteurs voor loon 
naar capaciteiten en inzet. 11

) Wie bepaalt 
echter rnet behulp waarvan de aard der 
verschillen naar capaciteit en geleverde in
zet? De auteurs kunnen in gemoede toch 
niet volhouden dat de aanzienlijke verschillen 
in salarissen tussen bijvoorbeeld specialisten 
en verpleegkundigen in ziekenhuizen ont
leend zijn aan sociaal erkende criteria ter 
bepaling van die verschillen? 
Betaalde arbeid verschaft geld, dat de voor
waarden schept voor status, contacten, voor 
het kopen of inhuren van steun. Onbetaalde 
arbeid is van dit alles afhankelijk en daardoor 
grillig. Toevallige omstandigheden en het al 
of niet meewerken van mensen, bepalen de 
mogelijkheden. Maar waarom valt dan het 
zorgen voor, het rekening houden met, het 
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helpen bij tij en ontij van mensen per definitie 
tot het domein van het onbetaalde? Waarom 
ontvangen rnensen met een hoog gespecia
liseerde opleiding, die bovendien nog maat
schappelijk is mogelijk gemaakt, hoge sala
rissen? Is het in dit Iicht dan niet schrijnend, 
dat kinderen uit 'ongeschoolde' milieus voor 
96% verstoken blijven van het voortgezet 
middelbaar onderwijs, zoals een recent on
derzoek van Dr. Wim Meijnen aantoont? Zij 
zullen dankzij maatschappelijke mechanis
men, automatisch tot de kandidaten voor de 
onbetaalde arbeid gaan behoren. Doen inzet 
en niet ontwikkelde capa<::iteiten dan niet ter 
zake? Om dit aanvaardbaar te maken krijgt 
de onbetaalde arbeid het kenmerk van 'vrij
willigerswerk' als nieuwe kwaliteit. Vrijwilli
gerswerk staat dan in het teken van naas
tenliefde als uitgangspunt van christelijke 
politiek. De cirkel lijkt weer rond. 
Met verwijzing naar de Bijbel is enerzijds de 
ongelijkheid gerechtvaardigd en zijn ander
zijds de consequenties ervan voor de gedu
peerden veranderd in een morele opdracht. 
Zij die het met betaalde arbeid te druk heb
ben, bezig ZIJn met hun maatschappelijke 
positie, zij zijn geexcuseerd. Ze hebben het 
immers te druk met wat als opperste zinvol
heid geldt. De aanspraken op mensen, die 
zonder 'arbeid' dreigen te geraken, zijn dan 
in tweeledige zin logisch. Ten eerste omdat 
ook 'arbeid', in onbetaalde vorm, zinvol is. 
Ten tweede omdat hiermee de kw1ntessens 
van de christelijke politiek vorm en inhoud 
kan krijgen. Het gaat om 'medemenselijk
heid' als alternatief jegens de WD (egocen
trisme) en de PvdA (menselijke negatie). 

Laten we eens zien wat de ideologische 
uitgangspunten voor de schriJvers van het 
rapport betekenen ten aanzien van het wel
zijnsbeleid in de grote stad. De schrijvers zijn 
tevreden over de bezuinigingen die door het 
CDA, in samenwerking met de WD, tot 

10) zie noot 1, pag. 37. 
11) zie noot 1, pag. 41: 'Een globale inkomenspolitiek doet 

bovendien geen recht aan terechte inkomensverschillen 
op grond van verantwoordelijkheld en inzet'. 
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stand zijn gebracht. 12
) Het gaat mij hiervoor

al om bezuinigingen op het maatschappelijk 
werk, het bejaardenwerk en de gezinsver
zorgingn) Wat blijken hiervan de gevolgen 
te zijn? Laten we eens kijken naar de situatie 
in Rotterdam. Deze stad is aan het vergrij
zen. In 1982 bestond de Rotterdamse be
volking al voor 17,4% uit bejaarden (bijna 
100.000 personen). Dit aantal neemt nog 
steeds toe! Maar dat niet aileen; de mensen 
worden ook steeds ouder. Er staat ons een 
dubbele vergrijzing te wachten. 14

) 

De bejaarde in Rotterdam kan pas in een 
verzorgingstehuis worden opgenomen als hij 
of zij zwaar verzorgingsbehoeftig is. In de 
praktijk betekent dit een gemiddelde leeftijd 
van 82 jaar. Aan het moment van opname is 
vaak een moeilijke periode voorafgegaan. 
Veel oudere Rotterdammers wonen 1n wij
ken waar de problemen zich opstapelen. De 
wijk waar zij vaak een groat deel van hun 
Ieven hebben doorgebracht, ondergaat 
vooral de laatste jaren nogal wat veranderin
gen in bevolkingssamenstelling. We zien im
mers een groot vertrek van gezinnen met 
kinderen en een toename van het aantal 
kleine huishoudens van jongvolwassenen, 
bejaarden en migranten. Het is dan ook niet 
moeilijk om zich voor te stellen hoe sociaal 
vereenzaamd en lichamelijk afhankelijk veel 
ouderen in probleemwijken z1jn. Familiehulp 
kan vaak niet meer zijn dan een incidenteel 
gebeuren. Kinderen wonen vaak op grote 
afstand; ze zijn bij hoogbejaarde ouders zelf 
ook niet zo jong meer. Door het teruglopen
de kindertal krijgen minder jongeren de zorg 
voor ouders, grootouders en overgrootou
ders, hetgeen nu al in bepaalde gevallen als 
drukkend wordt ervaren. Van burenhulp is in 
deze wijken (veelal) geen sprake (meer); be
woners spreken letterlijk (minderheden) en 
figuurlijk Uongeren) elkaars taal niet meer. 

Hoe goed de gedachte op zich ook is dat we 
ons verantwoordelijk moeten voelen voor el
kaar en elkaar de helpende hand moeten 
toesteken, zij is echter weinig reeel voor veel 
plaatsen binnen onze samenleving. Deze 
grote nadruk getuigt van gebrek aan reali-
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teitszin en zinvol politiek en economisch 
denken. 15

) De buurtsamenleving is in relatief 
korte tijd een samenleving geworden vol ver
vreemding, waar ook het afscheid van de 
kerken, het gemis aan ondersteunende ge
loofsgemeenschappen, zijn sporen nalaat. 
De ouderen 1n onze samenleving hebben het 
recht zelfstandig te blijven zolang zij dat 
willen en kunnen. Oit betekent dat zij verze
kerd moeten zijn van hulp waarop direct 
aanspraak kan worden gemaakt. Oat bete
kent in de praktijk vooral professionele hulp 
in de extramurale zorg vanwege de kwaliteit 
en continu'1teit van deze hulp. Over deze 
zorg, de zogenaamde eerstelijnszorg, lezen 
we in het GOA-rapport niets, terwijl betaalde 
zorg de spil binnen de gezondheidszorg zal 
moeten vormen. Bezuinigingen in deze sec
tor veroorzaken daarom pijnlijke gevolgen 
waarvoor we later een flinke rekening gepre
senteerd krijgen. 

Uitermate zorgelijk zijn ook de bezuinigingen 
ten aanzien van de verzorgingstehuizen, de 
intramurale zorg. Reeds gezegd is dat in 
Rotterdam de bevolking van het 
verzorgingstehuis overwegend bestaat uit 
zwaar verzorgingsbehoeftige bejaarden. Er 
is in de meeste verzorgingstehuizen tevens 
sprake van een toenemend aantal bewoners 
dat gedragsstoornissen vertoont, zoals ver
geetachtigheid, dwalen, alcoholmisbruik en 
agressie. Ten behoeve van de Rotterdamse 
Gemeenteraadscommissie voor Sociale Za
ken en Volksgezondheid is inzicht gegeven 
in de desastreuze gevolgen van de bezuini
gingen voor de verzorgingstehuizen. De kor
tingen op het budget hebben daarentegen 

12) zie noot 1, pag. 39 
13) De Staatssecretaris van WVC, 'Nota Eerste/ijnszorg', 

Ministene WVC, Leidschendam, december 1983, pag. 
29. 

14) De financiele problematiek van Rotterdam, uitgave ge
meente Rotterdam 1985. 

15) De Staatssecretaris van WVC, 'Volksgezondheidsbeleid 
bij beperkte middelen', Staatsuitgeverij, Den Haag, sep
tember 1983, pag. 11. Expliciet vall te lezen dat niet de 
maatschappeliJke ontwikkelingen maar de gevolgen 
centraal staan. Het individu moet zich weerbaar maken. 
Zelfzorg is hier het ei van Columbus. 
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het zorgniveau in 1 985 tot een minimum 
teruggebracht. De aangekondigde bezuini
gingen voor 1 986 snijden in de meerzorg en 
daardoor in het individueel bepaalde 
verzorgingspakket. Dit laatste betekent snij
den in het bestaansrecht en de essentie van 
het verzorgingstehuis. Verdere bezuinigin
gen in 1 986 en later leiden tot nog verdere 
inkrimp1ng van het personeelsbestand, dat 
nu reeds een onverantwoord peil heeft be
reikt.16) Deze voorbeelden kunnen we moei
teloos tot andere takken van zorg uitbreiden, 
zowel intra- als extramuraal. Denk bijvoor
beeld maar aan het jeugdbeleid. Volgens het 
rapport zijn deze bezuinigingen gerechtvaar
digd omdat de verzorgingsstaat te ver is 
doorgeschoten 17), hetgeen geleid heeft tot 
een verwording van de hulpverlening; de 
hulpverleners kennen de menselijke behoef
te niet meer! Deze stelling ontbeert, zeker in 
het Iicht van het bovenstaande, elke inhoud. 
Het is opvallend dat de auteurs ze met zo 
weinig schroom poneren. lk kan me nauwe
lijks aan de indruk onttrekken dat de 'econo
mische crisis' door een overdaad aan hulp is 
veroorzaakt! 
Het zogenaamde doorschieten van de ver
zorgingsstaat verhalen de auteurs op de 
verzorgingsterreinen met bikkelharde bezui
nigingen waaraan geen inhoudelijke overwe
gingen ten grondslag liggen. En in het ver
schiet ligt de 'zorgzame samenleving'. Hier
bij Iaten de auteurs wei na de verzorgings
staat aan de hand van criteria voor het CDA 
te toetsen. Dit is ook niet mogelijk omdat ze 
deze criteria niet formuleerden. Van Doorn 
merkt in zijn boek over de interventiestaat op 
dat een dergelijke benadering het argument 
Ievert om als staat nog meer in te grijpen. 
Het teveel van de 'verzorgingsstaat' valt te 
bestrijden door nog meer te doen .18) Ook in 
de gezondheidszorg zien we dat zonder op 
de medische technologie te (kunnen) bezui
nigen 19), de regering de ene maatregel na de 
andere afkondigt: budgettering, beddenre
ductie, bouwplafonds etc. Deze paradox, 
namelijk meer richtlijnen omwille van minder, 
is de rekening van het ontbreken van de 
analyse. Bejaarden zijn hiervan de dupe. Op 
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hun hulpverleners wordt bezuinigd. 
De voorgestelde afbouw van de 'verzor
gingsstaat' komt mijns inziens teveel van 
mensen die schrijven vanuit de ivoren toren 
van de theorie. Zij worden al (te) snel op hun 
wetenschappelijk woord geloofd. Zij zijn te
gelijkertijd veelal mensen die, vanwege hun 
positie in de maatschappij en hun persoonlij
ke omstandigheden, waarschijnlijk niet van 
enige vorm van welzijnswerk afhankelljk zijn 
geweest of zullen zijn. Diegenen daarente
gen die zouden moeten beoordelen of de 
hulpverlening inderdaad aan overdaad lijdt, 
verbureaucratiseerd is, namelijk zij die er nu 
mee te maken hebben, zij 'beschikken 
meestal niet over maatschappelijke status, 
maatschappelijke routine en verbale be
gaafdheid om hierover iets te berde te 
brengen. 

Het is tijd om binnen het CDA werkelijke 
tendenzen bioot te leggen en bespreekbaar 
te maken. Het zou wei eens zo kunnen zijn 
dat naast de landelijke wens in bepaalde 
zorgsectoren capaciteit af te bouwen er ook 
sectoren zijn waar groei moet worden mo
gelijk gemaakt. Natuurlijk moet de planning 
van beroepskrachten zorgvuldig op de zorg
behoeften worden afgestemd. Veel meer zal 
echter door middel van onderzoeken, infor
matie-verzameling en expenmenten inzicht 
verkregen moeten worden in de werkelijke 
problemen. Op grond van die analyse zal de 
afstemming van vraag en aanbod van be
roepskrachten moeten plaatsvinden. Want 
dan aileen bestaat er uitzicht op een 'samen 
werken voor morgen' zodat w1j ook morgen 
samen kunnen Ieven. 

16) Rapport Dienst Gemeentelijke Verzorgingstehu1zen Rot
terdam 'Een wtwerkmg van de bezwnigingsopdracht 
1985. Hoe onmogelijk IS het mogel!jke. of. hoe mogelijk 
is het onmogeluke?' Rotterdam. 3 april 1985. ir F. de 

Vries-Pels 
17) z1e noot 1, pag. 36. Dit is ook het thema van de 'Nota 

Eerstelijnszorg' (noot 13) en van 'Beperkte middelen' 

(noot 15) 
18) J.A.A. van Doorn, 'Anatomie van de interventiestaat'. 

pag. 10 in JW de Beus en J.A.A. van Doorn (red), 'De 
lnterventiestaat', Boorn. Meppei/Amsterdarn. 1984. 

19) Het Sociaal Centraal Planbureau, 'Rapport 1984'. 
StaatsuitgevenJ, Den Haag, pag. 48. 
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