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door prof. dr. W. Albeda 

'Werkloosheid en de crisis in onze samenleving; de 
samenhang tussen economie, cultuur en politiek '. Vir
gave van het Wetenschappelijk lnstituut voor het 
CDA, 's-Gravenhage, 1984. 
Dit rapport wordt besproken door prof. dr. W. 
Albeda, hoogleraar Economie aan de Rijksuniversiteit 
Limburg. 

Einde van de verzorgingsstaat? 

Het rapport over werkloosheid en de crisis van de samenleving vormt een gocdc 
aanzet voor het nadenken over de crisis. Steeds duidelijker komen we tot de 
conclusie, dat de crisis ons dwingt tot een fundamentele herbezinning op ecn aantal 
punten. Die herbezinning betreft de rol van de ovcrheid, de doclstellingen van het 
sociaal-economisch beleid en daarmcde de plaats van de arbeid. 

Voor een politieke partij is een bezinning 
op de rol van de overheid uiteraard van 
wezenlijke betekenis. De constatering, 
dat wij (en dan niet maar het onpersoon
lijke 'wij' waarmede wij 'de Nederlandse 
samenleving' bedoclen) als christen-de
mocraten mee verantwoordelijk zijn voor 
de ontwikkeling van een 'bepaald type 
overheidsoptreden, dat niet past in de 
dilemma's waarvoor wij de komende ja
ren staan, noch bij de levensstijl in onze 
samenleving' is belangrijk en vraagt om 
uitwerking. Er is het een en ander scheef
gegroeid in ons staatsbcstel en in de sa
menleving. Het rapport spreekt over een 
gegroeide praktijk, die men omschrijft 
als een compensatie-politiek op centraal 
politick niveau. De overheid 'laat zich 
doelstellingen aanleunen·, die de samen
leving niet zelf weet te realiseren. De 
overheid wordt erop aangesproken zulke 
doelstellingen (bijvoorbeeld volledige 
werkgelegenheid) tc realiseren. het 
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ontbreekt haar evenwel aan instrumen
ten om het gevraagde te bcwerkstelligen. 

Het rapport ziet een tegenstelling tot ont
wikkeling komen tussen datgene wat van 
de overheid verwacht wordt en de levens
stijl, die zich ontwikkelt. Die ontwikke
ling gaat immers in de richting van demo
cratisering en subjectivering. De mensen 
willen het zelf doen. En dat past weer 
niet in het maakbaarheids- en plannings
denken zoals zich dat in de jaren zestig 
ontwikkelde en waarvan die compensa
tiepolitiek de praktische uitwerking 
vormt. We zitten nu met een overheids
beleid, dat gebaseerd is op de gedachte 
van maakbaarheid en beheersbaarheid 
van de samenleving, maar een samenle
ving, die veeleer wil democratiseren en 
dus de mensen de eigen problemen wil 
zien oplossen. Zo gezien zou er aileen 
maar een wat ongelukkige scheefgroei te 
constateren ziin. Het overheidsbeleid 
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kan de ontwikkeling in de samenleving 
niet bijhouden. past daar niet meer in en 
moet veranderen. 

Even verdcr ( pag. 24) wordt een funda
menteler analyse gegeven: politieke par
ti jen creeerden een sfeer, waarbi j het 
wegorganiseren van maatschappelijke 
problemen naar de politick als cen van
zelfsprckende methode werd aangcprc
zen, en waarbij bovendien 'dikwijls de 
indruk werd gewekt, dat daarmee voor 
de betrokkenen pijnlijke afwegingsvraag
stukkcn vermeclen konden worden·. Dit. 
stelt men dan terecht. geldt ook- mis
schien wel juist voor de christen-demo
cratic. Christen-democraten had den be
ter moeten weten. Juist zij gaan er van uit 
clat mensen deel uitmaken van verschil
lende onderscheiden leefgemeenschap
pen zoals gezin. onderneming, kerk en 
ook de politieke gemeenschap. Er is niet 
een grate gemeenschap (de Staat) waarin 
allc problemen kunnen worden opgelost. 
Tach lijkt dat wel de basisgedachte van 
de verzorgingsstaat te zijn. Het rapport 
komt daarom royaal met de erkenning 
naar voren: 'het is de laatste 10 a 20 jaar 
vanuit christen-democratische kring in 
onvoldoende mate gelukt om aan te ge
ven op welke wijze het vertrouwde chris
telijk-sociale denken betekenis kan heb
ben voor dilemma's van de verzorgings
maatschappi j ·. 

Het gaat dus maar niet om een ongelijke 
ontwikkeling van het overheidsbeleid en 
het gebeuren op maatschappelijk terrein. 
een soort tempoverschil. Het gaat niet 
om de ontwikkeling van de 'dilemma's 
van de verzorgingsstaat'. Het gaat vee l
eer om de ontwikkeling van de verzor
gingsstaat zelf. Het gehele begrip 'verzor
ging' verwijst naar een relatie tussen 
overheid en samenleving die niet deugt. 
De overheid is niet een hogere macht, die 
het goede weet voor de mensen en die 
voor mensen zorgt. De Franse term Etat-
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Providence is op dat punt onthullender 
dan onzc term verzorgingsstaat: de staat 
die 'voorziet'. die voorzienigheid speelt. 

Het basisprobleem van de verzorgings
staat is immers de vraag hoever de staat 
kan gaan met het 'maken' en beheersen 
van de samenleving, wanneer men weet 
dat de samenleving zelf moet functione
ren. Ons ideaal kan niet een Etat-Provi
dencc zijn. Veeleer zouden wij moeten 
streven naar een samenleving, waarin 
menscn zelf met voorzorg handelen. De 
'providence·. de verzorging door de staat 
kan gemakkelijk in strijd komen met de 
zelfwcrkzaamheid, die de samcnleving 
tot een levencl en functionerend geheel 
maakt. 

De verzorgingsstaat. zo zou men wellicht 
mogen redeneren, is een symbiose van 
een markteconomie en ecn sociaal ac
tieve staat. Het is de vraag of die symbio
se levensvatbaar is. Een markteconomie 
volcloet aan de eis, dat de eigen verant
woordelijkheid der burgers maximaal 
wordt geprikkeld en uitgedaagd. Een 
verzorgingsstaat kan gemakkelijk juist op 
dat punt een tcgengestelde werking heb
ben. De symbiose loopt dan uit op het 
overwoekeren van de economic en van 
de samenleving door de 'Etat-Providen
ce ·. De eigen verantwoordelij kheid 
wordt uitgehold. De mensen gaan zich 
dan ook dienovereenkomstig gedragen. 
Aile oplossingen worden alkreerst van 
de staat verwacht. De staat financier! 
wei. de staat subsidieert wei. de staat 
zorgt er wel voor. 

In de nieuwe roep om democratisering en 
decentralisering ligt het verzet van de 
samenleving tegen deze overwoekering 
binnen de symbiose. Tegelijkertijd blijft 
men rekenen op de verzorgende, finan
cierende staat. Men roept om zelfstandig
heid uit protest, maar rekent tegelijker
tijd op verzorging uit verslaving. De in-
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nerlijk tegenstrijdige situatie ligt daarme
de bloat: mensen voelen zich bevoogd 
door een onnodig centraliserend over
heidsapparaat. Tegelijkertijd rekenen 
mensen op dat apparaat voor werkgele
genheid. inkomen. zekerheid enz. 
Dezelfde symbiose, die tot verzet leidt. 
leidt tot verslavende afhankelijkheid. De 
door het rapport geconstateerde tegen
strijdigheid tussen overheidsbeleid en 
wat men 'levensstijl' noemt is dan veeleer 
Abraham Kuypers verzet van de 'souve
reiniteit in eigen kring' van de samenle
ving in al zijn verschijningsvormen tegen 
de usurpatie ervan door de staat. En dit 
alles speelt zich af. gegeven een staat, 
waarin de christen-democratic voort
durend een belangrijke rol speelde. 

Het rapport constateert ook een 'kwar
tair levensgevoel', een levensstijL die 
geen, of in zeer onvoldoende mate besef 
heeft van de noodzaak van een gezonde 
economic en van de voorwaarden. die 
daarvoor geschapen moeten worden. 
Een levensgevoel, meer gekenmerkt 
door rechten dan door plichten. waarin 
risico moet wijken voor zekerheid. Con
sumptie hier en nu gaat boven de zorg 
voor de welvaart van straks. Hierin zit 
een element van verwenning. Bij de on
vermijdelijke aanval op deze levenshou
ding valt dan ook op, dat mensen reage
ren als verwende kinderen. (Het was toch 
beloofd! Het is een verkregen recht!) 

De verzorgingsstaat leidde ook tot eco
nomisering en professionalisering van so
ciale zorg. De zorg voor mensen in nood 
is afgekocht met een anoniem, collectief 
en gebureaucratiseerd stelsel van premies 
en belastingbetaling. Het evenwicht tus
sen professie en vrijwilligheid, tussen 
techniek en engagement is uit het zicht 
geraakt. De Fransman Rosanvallon ') 
spreekt van een 'mechanische solidari-

teif. die in de plaats gekomen is van 
werkelijk beleefde en gevoelde solidari
teit. 

Ook in deze mechanisch geregelde soli
dariteit met en in de geprofessionaliseer
de (betaalde) hulp a an de mens in nom! 
kan men de praktijk van de verzorgings
staat herkennen. Een verzorgingsstaat. ik 
herhaaL opgebouwd onder voortdurende 
partici patie van de christen-democra tie. 

De therapie 
Als het waar is, dat de kwalen van onze 
economic samenhangen met de gevolgen 
van een mislukte symbiose tussen staat 
en markteconomie, tussen verzorgings
staat en samenleving. moeten we dan niet 
af van de verzorgingsstaat? En als dat zo 
is, is er dan een weg om mechanische 
solidariteit weer te vervangen door echte 
menselijke solidariteit, om de burgers 
weer verantwoordelijkheid voor elkaar 
en voor zichzelf bij te brengen. om het 
kwartaire levensgevoel te overwinnen? 
En vooral: kan dit allemaal gebeuren 
zonder toch weer de mens in nood op de 
een of andere manier in de steek te Iaten? 
Is er met andere woorden een humaan 
alternatief voor de verzorgingsstaat? Was 
de verzorgingsstaat niet in laatste instan
tie een vorm van 'kapitalisme met een 
menselijk gezichf- en moeten wij vast
stellen dat dat net zo zeer onmogelijk is 
als het 'socialisme met een menselijk ge
zichf? 
In principe moet er een nieuwe symbiose 
worden ontwikkeld. In de eerste plaats 
moet er nieuwe ruimte geschapen wor
den voor de markteconomie. In de twee
de plaats moet er een nieuwe sociale 
structuur, ter vervanging van de verzor
gingsstaat worden ontwikkeld. 

1. Het rapport geeft een aantallijnen 
aan: 'Wii zullen het gelijkheidsstreven, 

') Pierre Rosanvallon, La crise de l'Etat Providence. Editions du Seuil, Parijs 1982. 
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zoals dat de afgelopen twintig jaar heeft 
vorm gekregen moeten staken'. Dit bete
kent: wei onderlinge afstemming tussen 
de inkomens in de verschillende sectoren 
(particuliere sector, overheidssector, 
trendvolgers) maar niet Ianger via 
automatische koppelingen. Dit betekent, 
lijkt mij, in de verschillende sectoren de 
werking van de arbeidsmarkt versterken 
en volgen met hoogstens- aanvullend
een beleidsmatige koppeling. Het 'gelij
ke monniken gelijke kappen' blijft, maar 
de vraag wat eigenlijk 'gelijk' is wordt 
vooral aan de markt voorgelegd. Overi
gens onderschatte men niet hoeveel rege
ling er zodoende toch nodig blijft. Wil 
men een minimumloon handhaven? Wil 
men de trendvolgers meer ruimte 
bieden? Is men bereid een nieuwe Toxo
peiis-ronde uit te voeren, nu blijkt dat 
vee! hogere ambtenaren bij Economische 
Zaken en Financien verdwijnen? Of is 
juist een stelsel van arbeidsmarkttoesla
gen ad hoc meer functioneel? Zijn we zo 
flexibeL dat ministeries een eigen sala
risbeleid kunnen voeren, of enige ruimte 
daarvoor krijgen? Kunnen universiteiten 
wat armslag krijgen om de arbeidsmarkt 
te volgen, of blijven wij schaarse bedrijfs
economen net zo behandelen als- bij
voorbeeld- overvloedige juristen. Is er 
ruimte om uitzonderlijke bekwaamheid 
te belonen? 

Voorts pleit men voor een 'confronta
tiepolitiek': het scheppen van omstandig
heden waardoor mensen zicht kunnen 
krijgen op hun verantwoordelijkheid en 
op de verplichtingen jegens degenen met 
wie zij verkeren. Binnen ondernemingen 
en instellingen moeten de beslissingen 
over werk, inkomen, vrije tijd, bovenwet
telijke uitbouw van sociale zekerheid in 
onderlinge samenhang bespreekbaar ge
maakt worden voor werknemers en on
dernemers. Een decentrale aanpak van 
Jonen en arbeidsvoorwaarden over de he
Je linie. Geen ingrepen in de primaire 
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inkomenssfecr. 
Geen uitbreiding van de collectieve sec
tor, maar herstel van de marktsector. 
Minder arbeidskrachten in de kwartaire 
sector in de komende jaren. De vraag 
rijst overigens of dit soort kwantitatieve 
aanduidingen kunnen voldoen. Belang
rijker dan de omvang van de kwartaire 
sector zou de wijze van financiering kun
nen zijn. Groei, maar op een andere dan 
op een subsidie-basis is hier en daar 
denkbaar. Het rapport geeft daarvan zelf 
reeds voorbcelden. 

2. Ongemerkt komt men zodoende bij 
de tweede poot van het beleid: het cree
ren van alternatieven voor de bestaande 
circuits van de verzorgingsstaat. Ik vind 
dit moeilijker dan de eerste poot. Een 
selectief ontmoedigingsbeleid wordt 
voorgesteld. Er moet een nieuw even
wicht gevonden worden tussen professie 
en vrijwilligheid op basis van het herstel 
van de onderlinge hulpverlening, stelt het 
rapport. Mooi! Maar hoe vult men zo'n 
beleid in? Hoe kan worden voorkomen, 
dat bij het terugtreden van de overheid er 
toch geen alternatieve circuits gaan ont
staan en wie zijn de slachtoffers wanneer 
die alternatieve circuits er niet komen? 

In wezen wil men een ontwikkeling van 
professionalisering ( dus het omzetten van 
vrijwillig (amateurs)werk in betaalde ar
beid van experten) terugdraaien. Kan dat 
overal gebeuren? Ik heb daar twijfels 
over. Zou ook hier in sommige gevallen 
een andere financieringswijze: meer 
eigen bijdragen, meer zichzelf bedruipen
de particuliere organisatie niet een betere 
weg vormen? Kan men aile professionele 
zorg over een kam scheren? Twijfels heb 
ik wanneer men 'aan de inkomenskant de 
vraag naar betaalde arbeid wil ontmoedi
gen', bijvoorbeeld door extra-belasting 
van tweeverdieners, in de hoop dat men 
zich eerder als onbetaald vrijwilliger be
schikbaar stelt. Ik weet dat nog zo net 
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niet. De Verenigde Staten. Zweden en 
andere Ianden Iaten zien. dat in ons type 
samenleving een vee! grotere inschake
ling van de bevolking in de beroepsbevol
king mogelijk is, mits er ruimte is voor 
part-time arbeid. Flexibilisering van het 
arbeidsa<lnbod lijkt mij juist en gewenst. 
kunstmatige beperking ervan spreekt mij 
eigenlijk niet aan. Het lijkt mij bijna 
onvermijdelijk. dat die beperking voor
namelijk vrouwen zal treffen. 

Zo zijn er wellicht meer vragen te stellen. 
Ik zou meer willen weten over een alter
natieve opzet van de sociale zekerheid. 
Wil men hetzelfde systeem hanteren. met 
slechts wat verlaging van uitkeringen, of 
is een meer omvangrijke herstructurering 
nodig? Gaat het aileen om betaalbaar
heid of gaat het ook hier om het creeren 
van alternatieve circuits om de overbelas
te staat te ontlasten? 

Vragen te over, maar dat doet niets af 
aan mijn grote waardering voor deze stu-
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die van ons Wetenschappelijk lnstituut. 
Het rapport is geschreven vanuit een in
terpretatie van de crisis, die wij beleven. 
die kansen biedt op het ontwikkelen van 
nieuwe alternatieven. Ik zou op dat pad 
verder willen gaan. Er zou volop aanlei
ding zijn om op de therapie meer in detail 
in te gaan. Maar dat is een zaak van de 
praktische politiek. Belangrijke aanzet
ten liggen er nu. Betekent dit, en met die 
vraag wil ik eindigen, het einde van de 
verzorgingsstaat? Ik denk dat het een 
stap is naar een volgende fase, naar een 
nieuw type staat, een beter functioneren
de symbiose met een markteconomie. die 
zonder terug te vallen m ouderwets kapi
talisme, de ruimte heeft om op verant
woordelijke wijze te functioneren. 


