
De verzorgingsmaatschappij in het ontwerp-verkiezingsprogramma 'Uitzicht' 

Prof dr. JJJ van Dijck (1937) is hoog/eraar 
aan de Katholieke Hogeschoo! Tiiburg. 

Politiek: koersbepaling van 
maatschappelijke ontwikkeling 
Enige gedachten bij het CDA-programma 'Uitzicht' 

B1j het beoordelen van beleidsvoornemens 
1n het algemeen, van een pol1t1ek partijpro
gramma 1n het bijzonder, speelt de tijdshori
zont een belangnjke rol. Op welke periode, 
hoeveel jaren na 'nu' wordt een doork1jk 
gegeven, uitzicht geboden? Een ander even 
onmisbaar punt van beoordeling is gelegen 
in de vraag: hoe z1et de (op termijn) gewens
te maatschappijsituatie eruit? Tenslotte 
moet er gevraagd worden naar de 'maak
baarheld' van die situatie. 
Deze vragen houden mij bezig biJ de weg1ng 
en beoordeling van 'Uitzicht'. Gezien mijn 
ervarings- en belangstell1ngsgebied zal 1k lof 
en kritiek vooral richten op het gedachte en 
geschetste soc1aal-economisch bestel van 
de toekomst. 

Van beleidsplanning naar een koersbe
paling 
In de jaren '70 - een periode van 'nota
cultuur' op 1eder beleidsgeb1ed - is er spra
ke geweest van een overspannen beleids
denken, in het bljzonder waar het de rol van 
de overheid betrof. De blauwdruk-benade-
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ring van de toekomst en het rotsvaste geloof 
in planning zijn we gaan relativeren. Weten
schap en technologie op ieder terre1n heb
ben dlt pretentieuze streven gestuwd en ge
voed. 
Toch is er iets goeds van over gebleven. Het 
bestuderen van mogelijke en wenselijke toe
komsten, deze formuleren in de vorm van 
scenario's, en het kiezen van een bepaalde 
koers voor maatschappelijke ontwikkeling, 
maken naar mijn inzicht de kern uit van 
politiek en wetenschap. Koers en ontwikke
ling zijn in dit verband pregnante begrippen, 
al worden ze dikwijls losjes gebruikt. Koers 
verwijst naar het feit dat maatschappijver
nieuwing een proces van lange duur is. De 
richting is bepaald, bij een vrij grote speel
ruimte voor het begaan van zijwegen, paral
lelwegen en zelfs omwegen. Ontwikkeling 
betekent 'oms lag', systeemdoorbreking, het 
aangaan van een nieuwe verhouding met de 
omgeving, een kwal1tatieve verandering met 
een sprang in de onzekere toekomst. 
Er is dus een middenweg te begaan tussen 
'comprehensive planning' (een blauwdruk 
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van de samenleving, van het soclaal-econo
mische bestel, enz.) en verstandige, oppor
tunistische probleemoplossing in het heden. 
In politicis zoals bij strategiekeuze in organi
saties gaat het erom een koers te kiezen, 
een ontwikkelingsoptie te hebben, en deze 
als perspectief, als doorkijk, als uitzicht, tot 
gelding te brengen bij probleemoplossing in 
het heden. 

De koers en ontwikkelingsoptie van 'Uit
zicht' 
Het verkiezingsprogramma van het CDA 
voor de periode '86-'90 - dat wil zeggen 
stappen op een veel langere weg - bevat 
verschillende elementen die tezamen een 
koers lijken te vormen. Verderop zal blijken 
waarom ik mij wat terughoudend uitdruk. 
Laat ik de elementen, de blikvangers van die 
koers eens opsommen: spreiding van ver
antwoordelijkheld, de confronterende en te
rugtredende overheid, leefbaarheid van de 
wereld (sociaal, ecologisch), creatieve bijdra
gen van de samenleving, gerechtigheid (in 
de zin van 'equal opportunities'?), een sa
menleving die meer (echte? andere?) zeker
heid biedt, sociale ontwikkelingen op hun 
economische haalbaarheid bekijken, achter
standssituaties slechten (sociale ongelijkheid 
in relatieve zin verminderen?), zeggenschap 
in 'kleine kringen' en 'op lagere niveaus' (!11), 
voortgaande democratisering van de sa
menleving, versterken van het overheidsge
zag in de samenleving, een rechtvaardige 
internat1onale economische orde. 
Mij intrigeert vooral het leidende beginsel van 
'verantwoordelijkheid'. BiJ voortduring her
ken ik er het beleidsdenken in van de be
roemde socioloog Etzioni. Zijn conceptie van 
de 'Active Society', waarin de rol van de 
overheid, van elites, van organisaties vooral 
in de 'guiding of social change' gelegen is, 
kan helpen bij het verhelderen en verscher
pen van de in 'Uitzicht' zo centrale notie van 
verantwoordelijkheid. Een andere notie is die 
van gerechtigheid en rechtvaardigheid. Hier 
heb ik een ander fundament nodig om hel
der te maken wat 'Uitzicht' zou kunnen be
doelen. lk doel op 'the Theory of Just1ce' 
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(Rawls), waarin het sociaal contract centraal 
staat tussen individuen en groepen, bij het 
streven om via samenwerking tot 'mutual 
benefits' te komen, tot een 'fa~re' verdeling 
van de opbrengsten, en tot een geaccep
teerd geheel van rechten en plichten. 
De sociologische beschouwing enerzijds, 
een sociaal-filosofische beschouwing ander
zijds, funderen samen een aantrekkelijk en 
uitdagend sociaal ethos, een 'uitzicht'. 

Verscherping van de koers van 'Uitzicht' 
Het gaat bij verantwoordelijkhe1d in de eer
ste plaats om een n1euw besef, om een 
houding, om een mentaliteit van mensen, 
individueel en in groepsverband (bijvoor
beeld: in een bedrijf, een buurt). Waarden in 
het vlak van arbeid, welvaart, gezondheid, 
e.d., ondergaan op zich een proces van 
herdefiniering en worden ook op een nieuwe 
wijze op elkaar betrokken. Verantwoordelijk
heid betekent een actieve, ondernemende 
houding. lk denk hierbiJ liever aan Prome
theus die het vuur toch u1t de heme! bracht, 
dan aan de 'rentmeester' die vooral zorgvul
dig beheert (en dat is ook heel belangrijk). De 
moderne theologie drukt dit uit door vooral 
aandacht te vragen voor 'het rijk Gods op 
aarde'. 
Verantwoordel1jkheid beleven en act1ef dra
gen veronderstelt vervolgens een faire, stl
mulerende en toegankelijke kansenstruc
tuur. Er is weinig fantasie nodig om hierbij 
concreet te denken aan arbeidsmarktpro
cessen, aan verdeling van arbeid, aan de 
relativering van diploma-ideolog1e in het on
derwijsbestel, aan de oneerl1jke 'labor queu' 
en de moeilijk doorbreekbare mechanismen 
van JOb competition (Thurow, 1976) 
Zeker, verantwoordelijkhe1d als leidend poli
tiek beg1nsel vraagt om een herz1en1ng en 
herstructurenng van rechten-en-plichten. 
De stelselherziening van de sociale zeker
heid is in dit opzicht nog slechts een begin. 
Maar het houdt de aandacht van politiek en 
beleid (bijvoorbeeld van ondernemingen) on
verminderd gericht op verdelingsvraagstuk
ken. Niet vanuit de optiek van gelijkheid (de 
weinig wezenlijke inkomensnivelleringsdis-
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cussie) maar vanuit de optiek van een faire 
kansenstructuur. Aan macht, kennis, lnko
men, enz., van 'hogeren' moet dan ook de 
vraag gesteld worden of en in welke mate de 
'benefits' van 'lageren' ermee gediend zijn. 

Gaat het in 'Uitzicht' niet te eenzijdig over 
een herschikking van macht en zeggen
schap van de almachtig en onmachtig ge
worden staat en overheid naar maatschap
pelijke groepen en verbanden? Er wordt 
naar mijn indruk tamelijk traditioneel terug
gegrepen op oude waarden van ·ragere ni
veaus' en 'eigen kring'. 
Vooral in de inleiding van hoofdstuk IV (soci
aal-economisch beleid en financiering) wordt 
u1tgebreid 'verklaard' hoe de samenleving 
passief, afwentelend, kortom 'onverantwoor
delijk' geworden is, bij en door een toene
mende belangengroepdemocrat1e (sociale 
partners!) en een pretent1euze, in haar be
leids- en regulerende rol expanderende 
overheid. Dit proces omkeren - wat moet 
gebeuren - en de samenleving confronteren 
met de onbetaalbaarheid en de dysfuncties 
van overheidsregulering en harmonisatie, is 
noodzakelijk maar niet op zich voldoende 
voorwaarde voor ontwikkeling naar een 
nieuwe orde. 
Een andere inrichting van de samenleving 
(decentralisatie, deregulering, enz.) zal zeker 
een 'druk' betekenen in de richtlng van ver
nieuwing. De vern1euwing zelf is van diepere 
culturele aard. Z1j is reeds gaande en staat of 
valt niet met het terugtreden van de over
held. Deze culturele 'omslag' wordt veeleer 
voortgebracht door een materialist1sch ge
onenteerde technologische en economische 
expansie en bijpassende massaconsumptie. 

Er is dus in de samenleving een beginnend 
proces van d1fferentiatie en pluriformiteit 
rond arbeid, gezondheid, levensstijl, e.d., die 
helaas nog steeds overwegend burgerlijk 
gedefinieerd worden. Burgerlijk staat dan 
voor het samenstel van rationaliteit (weten
schappelijk, technologisch, economisch), in
dividualisme (eigen prestatie, beloning en 
ontplooiing: utilitarisme) en prestatie-ethos. 
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Vooralsnog vallen het homogene, uniforme 
en geharmoniseerde van arbeid, consump
tie, levensstijl, echter meer op dan het pluri
forme. Verantwoordelijkheid verwijst voor mij 
naar een culturele 'omslag' die zich onmis
baar aftekent in de basis van de samenle
ving. Kernen daarin zijn: veelvormigheid van 
waardenorientaties en levensstijlen (thans 
vooral in de sfeer van arbeid merkbaar), 
interacties tussen mensen en groepen die 
tot sociale contracten leiden (over rechten/ 
plichten en opbrengsten), en een geleidelijk 
dominant worden van post-materialistische 
waarden. Verdelingsvraagstukken krijgen 
dan ook een gans ander karakter. Zij hebben 
betrekking op 'positional values' (betrokken
heid bij arbeid, expressie, natuur, milieu en 
rust, e.d.), in veel mindere mate op 'material 
values'. Deze v1sie op de actieve, verant
woordelijke samenleving komt duidelijker 
naar voren in 'Van Verzorgingsstaat naar 
Verzorgingsmaatschappij'. In 'Uitzicht', het 
algemeen gedeelte en hoofdstuk IV (sociaal
economische ontwikkeling) in het bijzonder, 
komen de kernthema's te weinig of te wazig 
door. 

De 'theorie' van de verantwoordelijke mens, 
organisatie of samenleving, zoals ik deze z1e, 
stoelt op de kernpunten: een actieve grond
houding, een faire en stimulerende kansen
structuur (o.a. voor wat zeggenschap be
treft), een cultureel vernieuwings- en diffe
rentlatieproces (plunformiteit), en het ver
n1euwingspotent1eel van soc1ale contracten 
die de interact1es en transacties van lndividu
en en de groepsvorming regelen. 

Sturen van sociaal-economische ontwik
keling 
De plaatsbepaling van hoofdstuk IV blikt te
rug op de jaren '60 en '70. Het is naar mijn 
mening zeer de vraag of 'Den Haag' wei in 
belangrijke mate 'gestuurd' heeft met be
trekking tot de sociaal-economische ontwik
keling. Sturen mag zeker niet gelijkgesteld 
worden met het voortdurend verbeteren, 
harmoniseren, uniformeren en 'ngidlseren' 
van regelingen en voorzieninqen in het vlak 
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van arbeidsvoorwaarden, rechtspositie, soci
ale zekerhe1d, e.d .. Oat hebben politiek en 
overhe1d wei gedaan in de achterliggende 
periode (tot '77). Politiek en overheid waren 
daarbij nauw vervlochten (in adviescolleges 
en dergelijke) met de samenleving in de ge
stalte van belangengroepen, in het bijzonder 
de sociale partners. Een corporatistisch spel 
van beslu1tvorming dat wel1swaar 'rust' maar 
ook onbetaalbaarheid, en afwenteling op de 
anon1eme collectiviteit gestimuleerd heeft. 
Er is nauwelijks van 'echt' sturen van econo
mische ontwikkeling sprake geweest, bij
voorbeeld via een gericht deskundig onder
bouwd industriebeleid, via een innovatie- en 
technologie-(wetenschap:s)beleid, en ten
slotte een aanschaffingsbeleid. Waar het op 
spectaculaire WIJZe plaatsvond (RSV!) kun
nen lessen geleerd worden uit ernstige fou
ten: te grote distantie van de politiek, het 
conserverende en qua besluitvorrning weinig 
slagvaardlge karakter van sociale partners
constructies, en het wein1g technocratische 
karakter van de onderbouwing van econo
misch overheidsbeleid. In feite moet er 1n de 
komende jaren vanuit de politiek en de door 
haar gecontroleerde overheid meer en voor
al op principle/ere wijze gestuurd worden, 
dat wil zeggen vanuit concepties van streef
situaties. Er moet - inderdaad - minder 
geregu/eerd worden. 
'Uitzicht' geeft in onvoldoende mate het ver
schil aan tussen een in termen van regule
ring, uniformering, uitvoering, en dergelijke 
terugtredende overhe1d, en een overhe1d die 
langere-termijnontwikkelingen 'voortrekt', 
conditioneert en daarmee stuurt. Er zijn naar 
mijn mening drie belangrijke ontwikkelings
lijnen: 
- economische en technologische ontwlk

keling. Benaderingen als van een Com
missie Wagner (hoofdaandachtsge
bieden, en dergelijke) hebben hier de 
voorkeur boven te zeer met de overheid 
vervlochten adviesconstructies. De stu
ring van de overheid zelf kan echter aan
zienlijk planmatiger zijn (selectiever, ge-
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richter) met een concentratie op innova
tiepotenties en produktiviteitsbronnen. 
Hoe moet anders de bundeling van 
krachten van overheid, bedrijfsleven en 
wetenschap begrepen worden? 

- differentiatie en flexibilisering van het ar
beidsbestel via het arbeidsvoorwaarden
en arbeidsvoorzieningenbeleid, en v1a het 
sociale- zekerheidsbeleid (dat qua verde
re ontwikkeling in de mist blijft). 

- verdel1ng van arbeid via maatregelen die 
'voortrekkend' z1jn (de overheid als werk
geverl) en 'druk' in die richting op de 
samenleving uitoefenen. De grondslag 
van 'equal opportunities', van een faire en 
stimulerende kansenstructuur, vraagt hier 
uitdrukkelijk om sturing. 

Deze opvatting over de sturende rol van 
politiek en overheid is alleszins rijmbaar met 
de centrale koers van verantwoordelijkheid 
'diep' in de samenleving. lndividuen, (belan
gen)groepen, professionele elites (onderne
mers, managers, etc.), organisaties (onder
nemingen, overheidsdiensten en instellingen) 
kriJgen speelruimte voor initiatieven, oplos
singen en 1nnovaties (met name op het soci
aal gebied) die differentiat1e scheppen. 
Waarom doet 'Uitzicht' n1et een directer ap
pel op deze rijksgeschakeerde basis ? Na
tuurlijk zijn processen van ruil, overleg en 
onderhandel1ng wezenlijk en noodzakelijk, 
vanwege het v1nden van goede en accepta
bele oplossingen. Waarom wordt er vooral 
op soc1aal-economisch geb1ed weer terug
gegrepen op sociale-partner-constructies ? 
Medezeggenschap moet toch op directere 
en meer flex1bele wiJze gedefin1eerd worden. 
'Uitzicht' zou meer afstand moeten nemen 
van het traditioneel corporatistische denken. 
Het programma doet zeer zeker een appel 
op verantwoordelijke 'eenheden' 1n de sa
menleving. De politiek krijgt echter vooral 
weerklank wanneer zij toekomstbeelden en 
streefsituaties 'voortrekkend' schetst en als 
stuurdoelen kiest. 
Deze blijven vooralsnog in 'Uitzicht' vaag. 
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