
Commentaar uit het 

Wetenschappelijk /nstituut 

Christelijk-sociaal over GOA-program 

Het antwerp-program van het COA heeft 
heel wat reacties uit de sociale organisaties 
opgeroepen. Enerzijds zijn er tweemaal drie 
miljoen ingezet door resp. FNV en ABVIV 
KABO om dat program te analyseren en te 
bestrijden, anderzijds is de filosofie daarvan 
door 'verwante organisaties' onverbloemd 
toegejuicht. 
In beide gevallen wordt de soep echter niet 
;:o heet gegeten. 
In de eerste plaats wordt bij de presentatie 
van het FNV-program 1986-1990 uitdrukke
lijk gepleit voor 'een sociaal stelsel dat een 
vernieuwde verzorgingsmaatschappij kan 
schragen'. Oaarmee wordt een sleutelbegrip 
uit de COA-filosofie overgenomen. Voorts 
blijkt uit het FNV-program een behoorlijke 
mate van politieke eerlijkheid (ook wei 
'nieuw-realisme' genoemd). Op de keper 
beschouwd kan bepaald niet van Iauter te
genstellingen met het COA-program 
gesproken worden. Zelfs met een budget 
van drie miljoen kan dat er niet van gemaakt 
worden. 
Anderzijds zijn bij de chnstelijk-sociale orga-
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nisaties, naast instemming met de hoofdlij
nen van het CDA-program, ook kritische to
nen te horen. De belangrijkste daarvan is de 
vraag of het COA wei zal doen wat het 
schrijft. Kortom: is de breed in de partij 
behandelde beleidsvisie uitgedrukt in 'Van 
verzorgingsstaat naar verzorgingsmaat
schappij' aileen een mooie preek voor de 
achterban of Iaten de beleidmakers zich 
werkelijk daardoor inspireren? Een even 
klemmende vraag is of die COA-visie aileen 
als dekmantel voor bezuinigingen dlent of 
werkelijk een eigen betekenis heeft voor 
maatschappijhervorming. Beide vragen wor
den met name vanuit het CNV gesteld dat 
zich het uitvoerigst over 'Uitzicht' heeft uit
gelaten. 

Eigen positie van de verwante organisa
ties 
Politiek speelt zich niet af op een eiland, 
maar is verweven met allerlei activiteiten van 
maatschappelijke aard. Het CDA is op zich 
een politieke stromi:lg die als zodanig inge
bed is in een brede beweging van organisa-
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ties met uiteenlopende mandaten en doel
stellingen, maar met een mn of meer ge
meenschappelijke visie op mens en maat
schappij. Oat is verklaarbaar en noodzake
lijk. Verklaarbaar omdat de ledenbestanden 
van die organisaties, de knngen van sympa
thisanten e.d., elkaar in hoge mate overlap
pen. CDA-Ieden zijn 1n de regel leden van 
kerken, CNV-Ieden stemmen in duidelijke 
meerderheid op het CDA, etc .. Noodzakelijk, 
omdat de realisatie van een politieke visie 
afhankelijk is vanuit de georganiseerde sa
menleving. D1e steun moet niet steeds door 
dwang of moeizame onderhandelingen wor
den verkregen, maar moet uit overtu1g1ng 
kunnen ontstaan. Trouwens, het omgekeer
de geldt evenzeer. Christel1jke organisatles 
op uiteenlopend gebied kunnen moeil1jk 
functioneren als vanu1t de politiek daar niet 
aan wordt meegewerkt. De wederzijdse af
hankelijkheid van overheid en samenleving is 
in het verleden niet duidelijk beseft. Nu de 
pretentie van de 'maakbaarheid door de po
litiek' wordt afgewezen groeit het inzicht dat 
die wederzijdse afhankeiiJkheid ook heel we
zenlijk IS voor organisaties met eenzelfde 
levensbeschouwelijke inspirat1e. 
Daarmee worden die organisaties niet min
der 'souverein in eigen kring', noch wordt 
onderl1nge kritiek afgesneden. Het CNV is 
daar heel duidelijk over. Het zal aile pro
grams van pol1tieke partijen analyseren en 
beoordelen op basis van het e1gen visie- en 
soc1aal-politieke program. Zijn leden kunnen 
dan, binnen de partij waar ze lid van z1jn, hun 
pol1tieke inbreng beter funderen. 

Commentaar van tweeerlei aard 
In het CNV-v1s1eprogram 1984 wordt 
gesproken over het tweeledig doel van de 
vakbeweg1ng: 'EnerziJdS waren de bonden 
belangenorganisaties, die het lot van werk
nemers Wilden verbeteren. Anderz1jds wilden 
ziJ het onrecht in de maatschappij bestrijden 
en meebouwen aan een meer rechtvaardige 
samenleving. Ook het CNV werd een organi
satie die beide soorten belangen behartigt 
en deze tweeledige doelstelling w1l behou
den'. Waarschijnlijk zullen de andere christe-
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lijk-sociale organisaties een soortgelijke visie 
op zichzelf hebben. Zij ontmoeten elkaar in 
het Christelijk Sociaal Convent, op basis van 
hun gemeenschappelijke inspiratie en maat
schappijopvatting, maar vormen geen een
heid vanwege hun verschillende belangen. 
Men kan zeggen dat principe en belang de 
twee kanten zijn van deze organisaties. Bei
de samen funderen hun bestaansrecht. In 
de commentaren komt men die tweeledig
held van doelstelling duidelijk tegen. Soms 

' Het CDA is zeer gebaat bij 
vermaan van de 
christelijke-sociale 
organisaties dat de partij 
op de eigen inspiratie en 
visie wijst. ' 

heeft de princpiele visie op mens en maat
schapp1J de overhand, soms de belangenbe
hart1g1ng. De beide doelstel1ngen zijn niet 
altijd op harmonieuze wijze verenigd. Ook 
dat valt op. Zelfs strookt het commentaar op 
het CDA-ontwerpprogram niet altijd met de 
visie die de betreffende organisatie in eigen 
documenten heeft vastgelegd. Maar in het 
algemeen, en zeker als de commentaren in 
onderling verband gelezen worden, is de 
kritiek vanuit de Conventsorganisat1es heel 
opbouwend. Als lid van de familie is het CDA 
zeer gebaat bij vermaan dat de partij op de 
e1gen 1nsp~rat1e, v'1sie en doelstellingen wijst. 
Het christelijk-sociaal gedachtengoed is in 
het Convent goed bewaard gebleven. Daar 
valt voortdurend van te leren. Het naar voren 
brengen van belangen is daarnaast een goe
de zaak. Het CDA moet dE~arover breed 
ge1nformeerd zijn om tot een billijke afwe
ging te kunnen komen. We kunnen zo ont
dekken of wij niet te zeer bepaalde belangen 
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of door maatschappelijke positie bepaalde 
visies aanhangen. 

Ja tegen de verzorgingsmaatschappij 
'Het NCW kan zich in de grate lijnen van dit 
antwerp goed vinden. Met name in de uit
gangspunten, de ideele achtergrond, her
kent het NCW het christelijk-sociale gedach
tengoed, waaraan het ook zijn eigen hande
len refereert.' Het NCW stemt in met 'de 
kentering die het CDA de laatste jaren heeft 
doorgemaakt' richting verzorgingsmaat
schappij. Naar aanleiding van de uiteenzet
ting over de vier kernbegrippen van het Pro
gram van Uitgangspunten zoals deze in de 
inleiding van 'Uitzicht' zijn verwoord, zegt het 
CNV-commentaar: 'Het CNV herkent zich 
duidelijk in deze uitgangspunten'. En voorts 
'Wat de rol van de overheid betreft, valt het 
op, dat het CDA nu in het nieuwe program
ma aanmerkelijk in onze richt1ng is opge
schoven (H. van der Meulen, 13 juni 1985). 
Argwanend geworden door zijn ervaringen in 
het verleden vraagt het CNV van het CDA 
een duidelijker uitspraak over de precieze 
grenzen van de overheidstaak dan het in het 
eigen program mogelijk acht. De overheid 
(parlement en regering) zal die grenzen op 
grand van bepaalde criteria moeten vaststel
len maar de vraag naar die criteria is bepaald 
nog niet afdoende te beantwoorden, ook 
niet door het CNV, al doet het een goede 
paging om op een beperkt terrein tot een 
nadere afbakening te komen tussen over
heid en sociale partners (primaat van sociale 
partners inzake primaire en secundaire ar
beidsvoorwaarden; samenwerking tussen 
overheid en sociale partners over onderwijs, 
volksverzekering, gezondheidszorg, arbeids
voorzieningen; primaat van de overheid bij 
arbeidsrecht, bescherming van de minima). 
Aan het NCW is opgevallen dat het GOA
program tach wei expliciet is over de wezen
lijke overheidstaken. 
Het NCOV-commentaar klaagt over de 
moeilijkheid die het ondervond om mede
verantwoordelijk te kunnen zijn voor ontwik
kelingen op het eigen (MKB)terrein. Het is 
dan ook positief over de erkenning dat de 
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overheid niet in staat is en moet willen zijn tot 
het regelen, c.q. beheersen van de samenle
ving. Het stemt in met 'een grater beroep op 
de verantwoordelijkheid van burgers en van 
hun organisaties' als 'uitgangspunt van 
overheidshandelen'. Die verantwoordelijk
heid van maatschappelijke organisaties 
moet niet aileen beleden maar ook beleefd 
worden, aldus een argwanend NCOV. 
Gespreide verantwoordelijkheid en verzor
gingsmaatschappij, dat zijn sleutelbegrippen 
waarmee overal wordt ingestemd. 

Uitwerking van het verantwoordelijk
heidsconcept. 
De sociale organisaties stemmen in met 
overdracht aan hen van het beheer over de 
loondervingsverzekeringen, zij het dat het 
NCW wei en het CNV niet instemt met de 
daaraan voorafgaande stelselwijziging. Het 
bezwaar van het CNV richt zich echter aileen 
tegen de verlaging van de uitkeringen. Te
recht wordt opgemerkt dat deze verzekerin
gen na overdracht eigenlijk niet meer bij de 
collectieve sector gerekend kunnen worden. 
Spreiding van verantwoordelijkheid heeft 
voor het NCW mede als voordeel dat de 
overheidsuitgaven daardoor beter beheers
baar worden. Het CNV waarschuwt er juist 
tegen dat die spreiding als 'dekmantel voor 
bezuin1gingen' wordt gebruikt. Zowel het 
een als het ander bevat iets behartigens
waardigs. Het CDA zal worden getoetst op 
de punten oprechtheid en effectiviteit van z'n 
beleid inzake de op maatschappijhervor
ming gerichte voorstellen. Gewezen wordt 
op de primaire rol van het CAO voor het 
maken van afspraken over werkgelegenheid, 
innovatie, kostenmatiging en flexibiliteit (ont
slagprocedures e.d.). Het is niet aan de 
overheid om daarin prioriteiten te stellen 
(CNV). 

Gespreide verantwoordelijkheid kan wei 
eens p1jn doen. Met name als ze tot reorga
nisatie van de Rijksdienst, privatisering, 
overdracht aan non-profitorganisaties 
noopt. Dan zijn de concrete voorbeelden 
ineens 'slagen in de Iucht' (CNV) en is er 
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behoefte aan breedvoerige argumentatie en 
meerjarenbele1d. Kortom voorwaarden die 
tot aanzienlijke vertraging kunnen voeren. 
Hier wordt de doorwerking van een maat
schappijvisie gestoord door gevestigde be
langen van bepaalde leden (bonden). Het 
NCW heeft op zijn beurt moeite met de 
respectering van het eigen mandaat van sa
menlevingsverbanden als het om de media 
gaat. Men zag bij het NCW liever ruimere 
kansen voor commerciele omroep. Het CNV 
is hier heel wat zuiverder op de graat. Het 
CDA-program is op dit punt volgens het 
CNV niet hard genoeg. 
Spreiding van bevoegdheden door verzelf
standiging van instellingen voor hoger en 
univers1tair onderwijs vindt een goed onthaal 
(NCW); over de verzelfstandiging in andere 
sectoren van het onderwijs wordt niet 
gesproken. 
Bekend is dat de blik nog te zeer beperkt is 
door de loopgravenoorlog tussen 'christelijk' 
en 'openbaar'. Bovendien zijn hier machts
posities van beide in het spel die een 
eigentijdse ontwikkeling van de bestuurs
vorm van het levensbeschouwelijk 'neutraal' 
onderwijs bemoeiiiJken. De belangen van de 
sociale partners zijn hier niet rechtstreeks in 
het spel. Hun maatschappijvisie well 
Duidelijker taal horen we (van het CNV) over 
de medezeggenschap. Het CDA-program is 
op dit punt zeer mager, hetgeen strijdt met 
de nadruk op spre1ding van verantwoorde
lljkheid. Het Europese model voor de sa
menstelling van de Raden van Commlssaris
sen (gelijke vertegenwoordiging van aan
deelhouders, werknemers en gemeen
schappelijk gekozenen) zoals in vorige pro
grams werd opgevoerd, zou het CNV eerder 
bevredigd hebben dan het huidige pas-op
de-plaats-beleid. Jammer dat eenzelfde mo
del door het CNV voor ideele, non-profit, 
instellingen wordt voorgesteld. Naar hun 
aard verschillen deze van bedrijven. Van een 
christelijk-sociale organisatie zou meer on
derscheidingsvermogen verwacht kunnen 
worden. Elk type samenlevingsverband be
hoeft een eigen type democratie. Het 'be
drijfsdenken' heeft geen onbeperkte waar-
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de. Zelfs het CNV-bestuur zou zo'n bedrijfs
democratisch model voor zichzelf afwijzen. 
Interessante vragen over de vergroting van 
de mogelijkheden voor werknemerszelfbe
stuur, de rol van sociale partners en van 
ondernemingsraden in het beleid ten aan
zien van automatisering, wettelijke basis
voorzieningen op vakbondswerk 1n de on
derneming, de invoering van prov1nciale 
SER's, e.d. komen aan de orde. Het CDA 
doet er goed aan daar nog eens ernstig naar 
te kijken. 
Het door zijn consistentie en oorspronkelijk
heid opgevallen model van Gezondheidska
mers ter besturing van de volksgezond
heids- en maatschappelijke-zorgsector 
wordt met voorzichtige terughoudendheid 
benaderd, al constateert men met vreugde 
dat de macht van de sociale partners daarbij 
toeneemt. Terecht wordt gewezen op de 
noodzaak van kostenbesparende prikkels in 
dat systeem (NCW). lets wat bij u1tstek kan
sen krijgt in de in het program voorgestelde 
opzet waarin kosten en baten direct met 
elkaar geconfronteerd worden. Volgens het 
CNV heeft de overheid in het model nog veel 
te grote macht. Naast de interesse in de 
bestuursstructuur overheerst daar de wens 
tot de opbouw van een brede volksverzeke
ring. Het CDA-program ziet die breedte niet 
zitten. De overheid dient zich onzes inziens 
te richten op het 'garanderen' van 'vfoeren' 
in de sociale zekerheid. 

De pluriforme samenleving die het CDA op 
het oog heeft ontmoet op allerlei punten 
waardering bij de Conventsorganisaties 
maar de accenten worden conform de eigen 
specifieke belangen aangebracht. Menig
maal rijst bij de lezer twijfel of het principe 
van gespreide verantwoordelijkheid wei te
genover de be/angen overeind blijft. 
De sociale partners denken wei na over de 
eigen rol en die van de overheid, maar de 
e1gen mandaten van andere verbanden (in 
cultuur, gezondheidszorg, onderwijs e.d.) 
wordt soms weinig betekenis toegekend. 
Met name het NCW-commentaar lijdt hier
aan. Van die zijde zijn aanmerkelijk sterkere 
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stukken bekend. 
Het CNV heeft voor zichzelf een bepaalde 
werkgelegenheidsdoelstelling (halvering van 
de werkloosheid) en wei een die verder gaat 
dan die van de FNV (maatregelen ter vermin
dering van de werklooshe1d met 250.000). 
Het COA wil, als politieke partij, niet de pre
tentie voeren dat het de arbeidsmarkt zo 
maar zou kunnen regelen. Met de 'maak
baarheid' vanuit de vakbeweging is het ech
ter evenmin florissant gesteld als men beziet 
hoe over werkgelegenheidsverdeling wordt 
gedacht en getwist. Het CNV is in het eigen 
program nogal spec1fiek over de arbeidstijd
verkorting. Men acht een daling van de 
werktijd tot gemiddeld 32 uur in 1990 een 
haalbare doelstelling. In de COA-filosofie 
past dat verkiezingsprograms zulke speci
fieke voornemens aan de sociale partners 
overlaten. Het COA laat z1ch aileen uit over 
de doelstelling van de overheid bij onderhan
delingen met de bonden van overheidsper
soneel. 
Uit de FNV hoort men soms tegengestelde 
geluiden. De overheid zou de arbeidstijdver
korting moeten afdwingen (voor de markt
sector) maar voor het overheidspersoneel 
juist niet (ABVA/KABO)I Het gebrek aan logi
ca in deze reacties leidt tot onderlinge verwlj
ten binnen de FNV. Vergeleken daarbij zijn 
de COA-visie en de aanvankelijke CNV-voor
stellen toonbeelden van rationele samen
hang. 

Bekend is de tegenzin van werkgevers (ook 
het NCW) tegen a. t.v.; dat zou ten koste van 
economische groei gaan. Verbazing wekt 
het CNV-vermaan tegen de gedetailleerd
heid van het GOA-program terzake a.t.v. 
voor overheidspersoneel. Opgemerkt wordt 
dat de ervaringen met 32-uursbanen niet 
opwekkend zijn. Bovendien wil het CNV in 
geen geval salarisoffers ten behoeve van de 
werkgelegenheidsverdeling in de collectieve 
sector. Het CDA wil die ook niet, maar men 
kan gezien het. CNV-program toch verrast 
zijn dat deze bond expliciet voor ambtena
ren-inkomen boven werk kiest. 
Aldus gaat de werkgelegenheidsdoelstelling 
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van FNV, maar ook van CNV, in rook op. De 
rekening daarvan kan niet op het bord van 
de overheid worden gelegd door middel van 
het onderhandelbaar maken van het totale 
personeelsbudget van de overheid. 
Hier gaat, ondanks aile aanvankelijke goede 
wil, een kans verloren. 

Sociale kwesties 
Het CNV is het meestal eens met de sociale 
beleidsvoornemens. Oat zal vooral gelden 
voor de handhaving van de koopkracht van 
het wettelijk minimumloon. Het NCW is ter
zake minder positief; daarbij valt zelfs de 
uitdrukking 'uit den boze'. Hier zou een aan
slag worden gepleegd op de dienstensector 
en het MKB. Met name uit de detailhandel 
hoort men echter heel andere reacties. Het 
NCOV-commentaar rept hier niet over. Op 
diverse andere punten onthullen de com
mentaren van de christelijk-sociale organisa
ties aileen maar hun 'klassepositie'. Oaaraan 
heeft een volkspartij niet zoveel. Afbouw van 

' De commentaren van de 
christelijke-sociale 
organisaties onthullen 
soms allen maar hun 
'klassepositie'. Daaraan 
heeft een volkspartij niet 
zoveel. ' 

de WIR is tegen de wens van het NCW; mag 
doorgaan van het NCOV mits de kleinscha
ligheidstoeslag blijft; is geheel akkoord na
mens het CNV dat de WIR-bedragen in 
grootscheepse programma's voor her- en 
omscholing en volwasseneneducat1e wil be
steden. 
Het artikel over de gewetensbezwaarden 
gaat het CNV bepaald niet ver genoeg, maar 
het NCW veel te ver. Flexibele hantering van 
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de regels voor arbeidsomstandigheden en 
ontslagprocedures wordt door werkgevers 
bepleit maar volgens het CNV gaat het nu al 
flexibel genoeg. Het solidariteitselement in 
de ziektekostenverzekering wordt volgens 
het CNV te zeer verzwakt. Het CNV is zeer 
ongerust over de sociale consequenties van 
de stelselwijzigingen. Het NCW, anderzijds, 
stemt in met beperkte eigen ris1co's. 

De waarde van deze tegenstrijdige com-

' Aanvaardt men de 
gespreidheid van 
verantwoordelijkheden 
ook als dat lastig is of 
als dat op korte termijn 
gezien niet de 
eigenbelangen dient? ' 

mentaren is dat het CDA aan de hand daar
van kan nagaan in hoeverre het werkelijk een 
volkspartij is gebleven of dat het door eenzij
dige keuzen een te grote afstand schept ten 
opzichte van bepaalde sectoren van de be
volking. In andere gevallen zal het CDA er 
goed aan doen aan de commentaren voorbij 
te gaan omdat juist de stemlozen daarin 
geen stem verkregen. 
Als bijvoorbeeld gevestigde belangen van 
vakbondsleden absolute prioriteit krijgen bo
ven die van de nog niet in het ledenbestand 
opgenomen jongere werknemers dan moet 
het CDA maar kiezen voor een billijke kans 
voor de jeugd. Het verzet van CNV-zijde 
tegen de stelling dat het aantal dienstjaren 
niet doorslaggevend is b1j afvloeiingsproce
dures in het onderwiJS verdient dus geen 
honorering door het CDA. 
Het CDA zal zich er overigens van bewust 
zijn dat naast de sociaal-economische mo
tieven die door de Conventsorganisaties 
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naar voren worden gebracht ook milieu
eisen, culturele belangen, bescherming van 
mensenrechten e.d. het beleid dienen te 
bepalen. Deze worden niet geheel verwaar
loosd in de genoemde kritieken, maar ze 
spelen geen hoofdrol gezien de doelstelling 
van de betreffende organisaties. 

Tot slot 
Mens- en maatschappijvisie en belangenbe
hartiging, beide bepalen het oordeel van de 
christel1jk-sociale organisaties over het GOA
program. Heel veel goede toespitsingen van 
programartikelen worden door hen voorge
steld. Leemten op het gebied van het be
stuur van de onderneming en inzake het 
midden- en kle1nbedrijf worden trefzeker 
aangewezen. lnzicht in de diverse belangen 
is voor het CDA onmisbaar. Toch is het de 
vraag of de gemeenschappelijke filosofie de 
commentaren voldoende gestempeld heeft. 
Terecht vrezen Conventsorganisaties dat 
bepaalde principes en slogans door het 
CDA kunnen worden misbruikt als dekman
tel voor een pragmatisch en eenzijdig getint 
(bezuinigings-)beleid. Onverwacht blijkt het 
ook nodig om bij de Conventsorganisaties 
'de nieren te proeven'. Steunt men de chris
telijk-sociale en christen-democratische 
maatschappijvisie aileen waar deze de 
macht van de eigen organisaties versterkt of 
is men principieler? Ziet en respecteert men 
ook de mandaten van de andere samenle
vingsverbanden voldoende? Of versmalt 
men de werkelijkheid tot haar politieke en 
sociaal-economische aspecten? 
Aanvaardt men de gespreidheid van verant
woordelijkheden ook als dat lastig is of als 
dat op korte termijn gezien niet de eigenbe
langen dient? 
Kortom, er is genoeg reden om elkaar we
derzijds op het goede spoor te houden. 
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