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door drs. G. J. Hazenkamp 

drs. G. I. Hazenkamp is sinds 1975 directeur van de 
stichting lande/ijke Gereformeerde raad voor Samen
levings-Aangelegenheden (GSA) te Leusden. Vanaf 
1977 heeft hij zitting in de Provinciale Staten van 
Utrecht voor het CDA. 

W elzijnswerk: solidariteit, profijt 
en deskundigheid 

Twee absolute uitspraken die elkaar uitsluiten, kunnen niet tegelijkertijd beide waar 
zijn. Met betrekking tot het welzijnswerk vallen de laatste tijd twee dergelijke uitspra
ken te beluisteren. De ene luidt: Hoe meer problemen, hoe meer welzijnszorg. De 
andere luidt: Hoe meer welzijnszorg, hoe meer problemen. 

Op de eerste uitspraak die aansluit bij een 
voor de hand liggende gedachtengang, zijn 
het bestaan en de groei van het welzijns
werk in Nederland gebaseerd. Bij een toe
nemend aantal mensen, categorieen van 
mensen en samenlevingsverbanden dat 
met persoonlijke en maatschappelijke pro
blemen kampt, dienen binnen bepaalde 
grenzen dan meer welzijnswerkers te wor
den ingezet. In de door Christendom en 
Humanisme ge1nspireerde cultuur is een 
der belangrijkste verworvenheden niet 
voorbij te gaan aan persoonlijk en maat
schappelijk leed van medemensen. De 
grenzen bij de inzet van meer welzijnswer
kers liggen bij deze uitspraak dan ook 
meer op het terrein van de beschikbare 
financiele mogelijkheden dan op ideeel 

terre in. 
Op de tweede uitspraak die de titel vormt 
van een hoofdstuk uit het boek van Ach
terhuis 'De markt van welzijn en geluk' 1, 

is een actuele discussie over de zin en de 
doelmatigheid van het welzijnswerk ge
baseerd. Het is daarbij opvallend, dat deze 
discussie, ook ver buiten de kring van het 
welzijnswerk, samenvalt met een tijdspe
riode van economische recessie. De uit
spraak is er echter niet minder intrigerend 
om. Maar welke uitspraak is nu waar? 

Achterhuis: het aanbod schept de vraag 
In zijn hiervoor genoemde boek sluit Ach
terhuis aan bij een verklaringsmodel dat 
Jllich voor de gezondheidszorg heeft uit-

1 Achterhuis, dr. H., De markt van welzijn en ge/uk, Ambo; Baarn; 4e druk; p. 25. 
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gewerkt. Laatstgenoemde stelt dat de zich 
steeds sneller uitbreidende medische we
tenschap en de hierop berustende profes
sionele institutionele gezondheidszorg het 
omgekeerde veroorzaken van wat ze be
ogen: zij bedreigen de gezondheid in 
plaats van die te bevorderen 2• Jllich han
teert in dat kader het be grip 'iatrogenese', 
dat in de medische vakliteratuur gebruikt 
wordt om nieuwe ziekten, waarvan artsen, 
ziekenhuizen en geneesmiddelen de ver
wekkers zijn, mee aan te duiden. Het be
grip kan onderscheiden worden in een 
klinische (schadelijkheid van een medi
sche ingreep is groter dan de mogelijke 
voordelen), een sociale (de gezondheids
zorg dient er steeds meer toe om de poli
tieke omstandigheden die de maatschappij 
ongezond maken, te verhullen) en de 
structurele iatrogenese (het medisch sys
teem heeft de neiging de mens zijn vermo
gen om zichzelf te genezen en zijn eigen 
levensomstandigheden te bepalen, te ont
nemen) a. Een van de vele sprekende 
voorbeelden die Achterhuis noemt, is bet 
gegeven dat in Duitsland het aantal blin
dedarmoperaties drie keer zo hoog ligt als 
in Nederland. Toekomstige chirurgen in 
Duitsland moeten een vastgesteld aantal 
blindedarmoperaties verricht hebben alvo
rens zij als medisch specialist worden er
kend. De 'blindedarmmarkt' blijkt zeer 
be"invloedbaar te zijn door het aanbod, 
aldus Achterhuis 4. 

Overstappend naar de welzijnssector pro
beert Achterhuis aan te tonen, dat ook het 
aantal welzijnswerkers en niet de objectief 
geregistreerde welzijnsnood en welzijns
behoeften van mensen, de voornaamste 
voorspellende factor is voor bet aantal 
interventies in de welzijnssfeer 5. Hij doet 
dat aan de hand van een groot aantal uit-

2 Achterhuis, p. 25. 

" Idem, p. 25. 

" Idem, p. 96. 

" Idem, p. 27. 
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spraken en ervaringen van deskundigen 
op welzijnsterrein. Bij ontbreken van vol
doende wetenschappelijk onderzoeksma
teriaal op welzijnsterrein kan op de be
wijsvoering van Achterhuis die zelf weinig 
of geen praktijkervaring op welzijnsterrein 
heeft, bet nodige worden afgedongen. Bo
vendien heeft hij uiteraard zoveel mogelijk 
die citaten en uitspraken verzameld die 
passen in het vooropgezette schema van 
aanbod naar vraag. Niettemin gaat het 
hier om een boeiende studie op welzijns
terrein die velen binnen het welzijnswerk 
aan het denken heeft gezet, en velen daar
buiten in verwarring heeft gebracht. In
houd en omvang van menselijk leed en 
verdriet, zowel persoonlijk als maatschap
pelijk, heeft hij niet beschreven en ook 
niet ontkend. Het gaat hem vooral om de 
invloed van het aanbod op de vraag. En 
daarmede is zijn uitspraak als hiervoor 
geciteerd, meer te beschouwen als- waar
devolle - correctie op de eerste uitspraak. 
Een uitspraak die dan bovendien begrensd 
wordt door zijn bantering van het markt
model voor het welzijnswerk. 

Kiezels of Tegels: De vraag bepaalt bet 
aanbod, maar niet onbeperkt 
In 1975 nodigde de toenmalige minister 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappe
lijk Werk de Nationale Raad voor Maat
schappelijk Welzijn uit gedachten en voor
stellen te ontwikkelen met betrekking tot 
de toekomstige taak, rol en werkwijze van 
de zgn. nationale koepels, mede gezien in 
het Iicht van de voorgenomen decentrali
satie van planning en besluitvorming aan
gaande het welzijnswerk. In 1977 werd 
de zgn. Onderzoekgroep Funktioneren 
Landelijke organisaties onder voorzitter
schap van de beer H. J. L. Vonhoff ge
installeerd. Na tussentijds verschijnen van 



SOCIAAL-CULTUREEL 

een aantal deelrapporten werd medio 
1980 het eindrapport 'Kiezels of Tegels, 
kiezen of del en in welzijnsland', uitge
bracht. Dat eindrapport beperkt zich niet 
tot het huidige externe en onderlinge 
functioneren van de N ationale Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn en zijn ruim 50 
lidorganisaties, maar bevat ook een aantal 
voorstellen voor de vernieuwing van het 
welzijnsbeleid en het welzijnswerk in Ne
derland die in hun samenhang de veran
dering van het complete welzijnsbestel 
betreffen. 
Evenals Achterhuis maakt de Onderzoek
groep gebruik van het marktmodel, maar 
dan in omgekeerde zin. De vraag naar de 
toekomstige taak, rol en structuur van een 
landelijk systeem van welzijnsorganisaties 
kan volgens de Onderzoekgroep aileen op 
fundamentele wijze benaderd worden 
door nate gaan, eerst hoe de vraag naar, 
vervolgens hoe het aanbod van welzijns
werk zich in de komende tien a vijftien 
jaar zuilen ontwikkelen 6. In de aanpak 
van de Onderzoekgroep staat de benade
ring van onderop, dat wil zeggen vanuit de 
vraagzijde denken, centraal. In een van 
de deelrapporten, uitgebracht onder de 
titel 'Een handvol kiezels' wordt het den
ken vanuit de vraagzijde nader uitgewerkt 
in een schets van ontwikkelingen rond 
arbeid en primaire leefvormen. De men
selijke en maatschappelijke problemen 
die aileen al op deze gebieden verwacht 
worden, zuilen evenwel volgens de Onder
zoekgroep leiden tot een zodanige ver
groting van de vraag dat een immens wel
zijnszorg-apparaat zou moeten worden 
opgebouwd 7 • Een samenleving kan niet 
'wei zijn' wanneer een groot gedeelte van 
de bevolking 'in behandeling' en dus af
hankelijk is, zo stelt de Onderzoekgroep. 
Zij is dan ook van oordeel dat de huidige 
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zorgactiviteiten (reparatief denken) een 
naar verhouding kleiner aandeel gaan 
vormen in het totaal van activiteiten, een 
minder centrale plaats gaan innemen. 
Welzijnsactiviteiten in hun totaliteit moe
ten gericht zijn op 'weerbaarheidsvergro
ting', op het actief bezig zijn met eigen 
welzijn door individuen en groepen. Er 
komt een andere vulling van het begrip 
preventie, n.l. activering van individuen 
en groepen s. 

Beheersing van vraag en aanbod 
Teneinde de verhouding van vraag en 
aanbod zo goed mogelijk kwantitatief en 
kwalitatief op elkaar af te stemmen, kiest 
de Onderzoekgroep voor een nieuw orde
nings- en besturingssysteem. Op micro
niveau vindt het uitvoerend welzijnswerk 
plaats. Op meso-niveau, dat zijn in het 
voorstel gebieden van 60.000 tot 100.000 
inwoners, in vele gevailen derhalve boven
gemeentelijk, vindt een strategische meer
jarenplanning met een tijdhorizon van ca 
5 jaar plaats. Op dat niveau dient ook het 
management en beheer ten dienste van het 
uitvoerend werk op micro-niveau te wor
den georganiseerd in zgn. 'mantelorga
nen'. Op macro-niveau tenslotte vindt een 
orienterende planning met een tijdshori
zon van 10 a 15 jaar plaats. 

Voor de planorganen op meso-niveau, 
door de Onderzoekgroep ook wel 'balan
cerend tussenniveau' genoemd in verband 
met de vertaal- en spilfunctie tussen het 
macro- en micro-niveau, acht de Onder
zoekgroep een semi-publieke rechtsvorm 
te overwegen, omdat daardoor de samen
werking tussen overheids- en particulier 
systeem goed gestalte kan krijgen. 
Evenals voor organisaties op micro- en 
meso-niveau acht de Onderzoekgroep ook 

6 'Kiezels of Tegels', Kiezen of delen in welzijnsland, eindrapport van de Onderzoekgroep Func
tioneren landelijke organisaties, uitgebracht in opdracht van de Nationale Raad voor Maatschappe
lijk Welzijn te 's-Gravenhage, juli 1980, p. 8. 

7 Idem, p. 20. 
8 Idem, p. 21. 
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voor het op macro-niveau te situeren lan
delijk orgaan voor orienterende welzijns
planning een politiek-bestuurlijke veran
kering noodzakelijk. Maar het landelijk 
orgaan dient daarnaast onafhankelijk te 
zijn en niet te berusten op bestuurlijk hier
archische of representatieve lijnen. Het 
houdt zich bezig met de ontwikkeling van 
toekomstgerichte beleidsvoorstellen, ana
lyse van materiaal en onderzoek, van 
voorwaarden op het terrein van techno
logic, financien, bemanning en organisa
tie, en met beleidsbei:nvloeding. 
Anders dan de Nationale Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn dient de nieuwe 
landelijke organisatie volgens de Onder
zoekgroep het accent te leggen op inte
gratie en samenhang van de welzijnsplan
ning op een breed welzijnsterrein. Daarom 
dienen rond actuele en toekomstige wel
zijnsthema's 'verzamelingen' van landelij
ke organisaties gevormd te worden. 
[n een volgende fase dienen de tot nu toe 
landelijk verrichte activiteiten, inclusief 
personeel, overgedragen te worden aan 
het meso-niveau. In de laatste fase ten
slotte vindt verdergaande integratie bin
nen het landelijk orgaan voor orienteren
de planning en afbouw van de landelijke 
welzijnsorganisaties plaats 9. 

Welzijnswerk nit de greep van bet markt
model 
Zowel Achterhuis in zijn boek 'De markt 
van welzijn en geluk' als de Onderzoek
groep van de Nationale Raad voor Maat
schappelijk Welzijn in haar eindrapport 
'Kiezels of Tegels' maken gebruik van het 
marktmodel, hetzij ter gedeeltelijke ana
lysering van de huidige situatie, hetzij ter 
sturing en ordening van de toekomstige 
situatie. 
Vanzelf rijst dan de vraag in hoeverre nu 

9 'Kiezels of Tege/s', p. 85. 
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dit marktmodel het enige model is voor 
het inhoud geven aan de toekomstige ont
wikkeling van het welzijnswerk in Neder
land. Het is Van den Berg geweest die in 
een inleiding onder de titel 'Vraagtekens 
bij het marktdenken in het welzijns
werk' Io gewezen heeft op het bestaans
recht van andere modellen dan het markt
model. Hij noemt in dat verband het so
ciale controlemodel en afwijkend gedrag, 
het diffusiemodel en de waarden en het 
finale model en de doeleinden. Bij deze 
andere modellen een enkele kanttekening 
ter verduidelijking. Bij het sociale con
trolemodel en afwijkend gedrag is, aldus 
Van den Berg, geen sprake van uitwis
seling of ruil tussen een vragende en een 
aanbiedende partij, die beiden op ethisch 
neutrale wijze worden opgevat. De vra
gende partij is hier de categorie van men
sen met afwijkend gedrag, waarbij de aan
duiding afwijkend niet geassocieerd dient 
te worden met psychische defecten, maar 
met afwezigheid van normen en waarden. 
Daarbij sluit Van den Berg aan op de ge
dachtenwereld van de Franse socioloog 
Durkheim, die zich verzet tegen een on
kritische aanvaarding van onbegrensde 
behoeften bij de mens, en die wijst op het 
grote gevaar van normloosheid voor een 
samenleving. 
Bij het diffusiemodel en de waarden wor
den de partijen in het welzijnswerk vol
gens Van den Berg benaderd als zenders 
en ontvangers van boodschappen. Het 
gaat daarbij om de verspreiding van nieuw 
inzicht bij de ontvangers met betrekking 
bijvoorbeeld tot allerlei sociale proble
men. Het betreft boodschappen die de 
pretentie hebben dat verwerping of aan
vaarding ervan bepalend is voor de kwali
teit van het bestaan, voor het welzijn. 
Bij het finale model en de doeleinden ten-

10 Van den Berg, prof. dr. H. 'Vraagtekens bij het marktdenken in het welzijnswerk', inleiding ge
houden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting landelijke Gereformeerde raad 
voor Samenlevings-Aangelegenheden (GSA) te Leusden, op 24 oktober 1980. De inleiding is opge
nomen in de jubileumpublikatie van voornoemde stichting. 
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slotte wordt het welzijnswerk, aldus Van 
den Berg, begrepen vanuit wat het wil be
reiken en vanuit de middelen, die ter be
reiking van gestelde doeleinden worden 
ingezet. Dit van de politicologie afkomsti
ge model beschouwt de sterkste oorzaak 
van bijvoorbeeld een sociaal probleem 
niet vanzelfsprekend als het beste middel 
tot leniging van nood. Er is in dit denken 
meer dan aileen maar oorzakelijkheid en 
noodzakelijkheid, er is ook vrijheid en 
keuzemogelijkheid, mogelijkheid van een 
eigen handelingsontwerp. Tot zover Van 
den Berg. 

De grote betekenis van de bijdrage van 
Van den Berg is geweest, dat het niet aan
gaat de ontwikkeling van het welzijnswerk 
eenzijdig op basis van het marktmodel te 
beschouwen. Met name de zgn. norma
tieve welzijnsorganisaties waartoe o.a. de 
welzijnsorganisaties van confessionele 
signatuur behoren, functioneren eerder 
vanuit het sociale controlemodel en vanuit 
het diffusiemodel dan vanuit het markt
model. Dezelfde situatie doet zich overi
gens ook voor met betrekking tot norma
tieve omroeporganisaties en tot normatie
ve publiciteitsmedia die uit de greep van 
het marktmodel willen blijven. 

Omgaan met leed in de spanning van 
planning en solidariteit 
Wie in de christelijke traditie van het wel
zijnswerk staat met haar wortels in Evan
gelische noties over de verhouding van 
mens tot medemens en over het werken 
aan een duurzame samenleving waar ge
rechtigheid heerst en de identificatie met 
de eigen samenleving groot is, kan in de 
verleiding komen volstrekte afstand te 
willen nemen van het marktmodel en de 
daarmee in de moderne samenleving ver
bonden noodzaak tot planning. Die ver
leiding wordt sterker naarmate uit de ge
noemde publikaties, gebaseerd op het 
marktmodel, blijkt, dat aan de religieuze 
dimensie van menselijk en maatschappe-
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lijk leed geen aandacht wordt besteed. Dat 
voorts aan de ontwikkeling van verwachte 
vragen en behoeften het karakter wordt 
gegeven van een wetmatigheid die tot aan
passingsreacties dwingt. Dat tenslotte 
vanuit een eenzijdig geaccentueerd indivi
dualisme met betrekking tot mensen met 
persoonlijke en maatschappelijke proble
men aan de grote betekenis van medever
antwoordelijkheid, van solidariteit van 
medemensen in grote mate voorbijgaat. 
Voor de christen die maatschappelijk 
actief wil zijn, lijkt het alternatief dan 
duidelijk: terug naar de periode van de 
jaren vijftig en zestig toen de vergaande 
professionalisering, ontzuiling en decon
fessionalisering nog niet hun intrede in het 
welzijnswerk haddcn gedaan. Toen con
frontatie met menselijk en maatschappe
lijk leed nog een directe aanleiding kon 
en mocht zijn tot het scheppen van een 
eigen levensbeschouwelijke voorziening 
tot bestrijding of verzachtig van dat leed. 
Toen particulier initiatief nog initiatief 
was in de meer letterlijke betekenis van 
het woord. 

Toch is die weg terug niet meer in aile 
opzichten begaanbaar. Meer dan enkele 
decennia geleden wordt welzijnswerk 
thans als een essentiele functie van onze 
moderne samenleving erkend. Het mar
ginale karakter van het welzijnswerk met 
de daaraan verbonden voordelen, zoals 
hiervoor in deze paragraaf grof geschetst, 
maar ook met de daaraan verbonden na
delen in de sfeer van kwaliteit, continui:
teit, flexibiliteit en management, is daar
mee grotendeels verdwenen. Bij die erken
ning van de essentiele functie van het wel
zijnswerk en de daaruit voortvloeiende 
beschikbaarstelling van financiele midde
len door de overheid behoren beleid en 
planning. Het eerste begrip duidt op de 
ontwikkeling van doelstellingen en het 
tweede begrip op het uiteenleggen van de 
verschillende tijdsfasen ter bereiking van 
de doelstellingen. In een steeds verande-
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rcnde samenleving dicnen beleid en plan
ning, ook op het terrein van het welzijns
werk, periodiek te worden bijgesteld om 
de aansluiting met die samenleving en 
haar verandercnde behoeften te bebou
den. En wie behoeften zegt, komt daarmee 
weer dicht in de buurt van het markt
model. Dat is ook daarom niet te vermij
den waar in ecn samcnleving met de po
sitief te waarderen toegenomen mondig
heid en zelfbepaling van de burgers, aan 
de uitspraken van die burgers zelf ten 
aanzien van hun sociale problemen niet 
voorbij kan en mag worden gegaan. Maar 
om in die uitspraken de absolute norm 
van de oplossing te leggen, zoals bij een 
rigide toepassing van het marktmodel 
plaatsvindt, leidt tot een onaanvaardbare 
eenzijdige benadering. De solidariteit van 
mensen met medemensen, tot uiting ko
mend in de bereidheid tot vrijwilligers
werk en bestuurlijk werk in welzijnsorga
nisaties, wordt dan verdrongen door een 
exclusieve gerichtheid op profijt. 
De grate opgave van de toekomst zal zijn 
hoe met gebruikmaking van beleid en 
planning, de worteling van het welzijns
werk in de samenleving en haar verban
den, weer sterker kan worden. Daartoe 
zal in het overhcidsbeleid meer aandacht 
worden geschonkcn aan de externe de
mocratisering van het welzijnswerk, met 
andere woorden er zal nauwer op moeten 
worden toegezien dat met name bij wel
zijnsorganisaties van algemene signatuur 
tach zoveel mogelijk samenlevingsverban
den in de besturen van die organisaties 
vertegenwoordigd zijn. 

Welzijnswerk op drie niveaus 
Zoals in paragraaf 4 reeds vermeld, gaat 
de Onderzoekgroep in haar eindrapport 
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'Kiezels of Tegels' uit van drie territoriale 
niveaus waarop bet welzijnswerk georga
niseerd dient te worden, waarbij op micro
niveau uiteraard het uitvoerende werk 
zoveel mogelijk dient plaats te vinden. 
Dat uitvoerend werk, waarbij een sterk 
accent dient komen te liggen op voorko
ming van welzijnsproblemen, zou volgens 
de Onderzoekgroep meer en meer moeten 
worden ondergebracht in 'barde' kaders, 
zoals de school, de organisatie voor eerste
Iijns gezondheidszorg, de arbeidsorganisa
tie, het sociale zekerheidsstelsel, de wo
ningbouworganisatie en de politic. Met 
dit voorstel van de Onderzoekgroep beb
ben velen in het welzijnswerk, terecht, 
grate moeite, omdat in die situatie aan bet 
welzijnswerk zijn autonoom kritische en 
dienstverlenende functie ten opzicbte van 
de samenleving geweld wordt aangedaan 
en de aanpassingsmecbanismen worden 
versterkt. Aan die bezwaren kan nog wor
den toegevoegd, dat vooral ook het soli
dariteitsaspect vanuit de samenleving en 
baar verbanden nog verder zal worden 
verzwakt. Het micro-niveau zal volgens 
de Onderzoekgroep in belangrijke mate 
samenvallen met buurt, wijk en burger
Iijke gemeente, maar niet volledig waar zij 
ook de regionale scbaal blijft hanteren. 
Helaas ontbreekt in dat verband een sterk 
pleidooi voor schaalverkleining van het 
welzijnswerk op micro-niveau in zelfstan
dige bestuurlijke eenheden, zoals onlangs 
de gemeente Beek en Donk heeft gedaan 
met betrekking tot het kruiswerk 11 . Deze 
gemeente is de eerste gemeente in Neder
land die in bet kader van de decentrali
satie van het welzijnsbeleid, een meerjaren 
welzijnsplan beeft uitgebracht. Daarin 
wordt o.a. bepleit om de regionaal wer
kende kruisorganisatie zodanig te reorga
niseren dat in Beek en Dank weer een 

11 Ontleend aan de CRM-uitgave 'Dichterbij', nr. 1, 1981 'Op weg naar gedecentraliseerd welzijns
beleid', p. 1 0. 
N.B. Hierbij dringt zich ook een vergelijking op met het schaalverklciningsproccs in het woon

wagenbeleid, dat thans plaatsvindt na erkenning van de nadelen van schaalvergroting op dit 
terrein. 
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zelfstandige bestuurlijke eenheid die bin
nen de eigen gemeente werkzaam is, tot 
stand komt. Het is te hopen dat dit signaal 
van Beek en Donk ook elders en op een 
breder welzijnsterrein zal weerklinken. 

Het meso-niveau valt voor de Onderzoek
groep niet samen met het provinciaal 
niveau, maar met gebieden van 60.000 tot 
100.000 inwoners. Wie kiest voor een 
ordening van het openbaar bestuur in Ne
derland met drie bestuurslagen, waarbij 
het aantal provincies beperkt wordt uit
gebreid, kan dit voorstel van de Onder
zoekgroep als onwenselijk, maar ook als 
onrealistisch afdoen. Valt het meso-niveau 
wei samen met het provinciaal niveau, 
dan past het in het decentralisatiedenken 
dat aan het provinciaal niveau van het 
openbaar bestuur de planningstaak wordt 
toegekend en aan het provinciaal niveau 
van het particulier initiatief de zgn. steun
functie-taken ten dienste van het micro
niveau, zoals thans krachtens de in wer
king zijnde rijksbijdrageregelingen reeds 
het geval is. Management en beheer van 
de uitvoerende welzijnsorganisaties op mi
cro-niveau ook als een steunfunctietaak te 
beschouwen, is op provinciaal niveau, 
maar ook op het meso-niveau van de On
derzoekgroep, ongewenst in het Iicht van 
de versterking van de autonomie op mi
cro-niveau in relatie tot de betrokkenheid 
van die 'micro-samenleving' op het uit
voerende werk. 

Aan het landelijk niveau als macro-niveau 
valt in tegenstelling tot het huidige beleid 
van het ministerie van CRM in het kader 
van de rijksbijdrageregelingen volgens de 
Onderzoekgroep slechts de functie van 
orienterende planning toe. De steunfunc
tie-taken van het Iandelijk niveau komen 
daarbij niet in het vizier. Het nieuwe lan
delijke orgaan voor orienterende planning 
dat de Onderzoekgroep zich voorstelt tot 
ontwikkeling te brengen, zou dan boven
dien onafhankelijk dienen te zijn ten op-
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zichte van het meso- en micro-niveau. Dat 
voorstel past allerminst in het gescheiden 
verantwoordelijkheden-model tussen over
heiden particulier initiatief. In dat model 
heeft de overheid, ook op landelijk ni
veau, een eigen planningsverantwoorde
lijkheid, en heeft het georganiseerd parti
culier initiatief, ook op landelijk niveau 
een eigen verantwoordelijkheid om een 
inbreng te leveren in het door de overheid 
te ontwikkelen en te voeren beleid en de 
daarbij behorende planning. 

Het is duidelijk dat er tussen de drie ni
veaus van welzijnswerk organisatorische 
verbindingen dienen te bestaan. Ook de 
Onderzoekgroep acht zulks noodzakelijk, 
tussen het meso- en micro-niveau, waar 
nodig, directief van aard, en tussen het 
meso- en macro-niveau, naast wederzijds 
beinvloedend, ook zgn. 'dringend-advise
rend' van aard. Van een van onder-op 
vertegenwoordigingssysteem rept de On
derzoekgroep niet. En dat valt te betreu
ren, omdat een vertegenwoordigings
systeem, ondanks de daaraan ook te on
derkennen bezwaren van belangenbehar
tiging en zelfhandhaving, aansluit bij de 
terecht bestaande verlangens naar betrok
kenheid. Dat die verlangens soms door
slaan naar uitersten in de zin van organi
saties op micro-niveau die volledig het be
Ieid en beheer opeisen van de steunfunc
tie-organisaties op provinciaal en Iandelijk 
niveau, is geen reden met een ander uiter
ste te komen. Recht doend aan de eigen 
verantwoordelijkheden van de drie terri
toriale niveaus dient gezocht te worden 
naar mengvormen van vertegenwoordi
gingen vanuit de Iagere niveaus en van 
vertegenwoordigingen vanuit het provin
ciaal en landelijk niveau zelf. Zo zouden 
kerken en andere ideele verbanden, die 
maatschappelijke verantwoordelijkheden 
willen dragen, op provinciaal en Iandelijk 
niveau bestuurskader kunnen leveren voor 
de op die niveaus functionerende welzijns
organisaties. 
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Differentiatie en integratie in bet wel
zUnswerk 
Tot dusverre is in het voorgaande geen 
onderscheid gemaakt tussen de verschil
lende werksoortcn van welzijnswerk. Een 
bekende, maar grove tweedeling is die 
tussen zorg en educatie. Een voorbeeld 
van een zorg-werksoort is het gezinsver
zorgingswerk, een voorbeeld van een edu
catie-werksoort is het club- en buurthuis
werk. De differentiatie als proces van ver
bijzondering heeft in het welzijnswerk 
een grate vlucht genomen en is daarbij 
ook samcngegaan met verbijzondering 
naar afzonderlijke organisaties. Zo is een 
grate verscheidenheid van organisatie
principes ontstaan naar functie (gezins
verzorging), naar categoric (zwakzinni
gen), naar verschijnselen (huwelijkspro
blematiek), naar medium (telefonische 
hulpdiensten), naar preventie (opvoe
dingsvoorlichting), naar nagestreefde ver
andering (integratie homosexualiteit) en 
naar levensbeschouwing. Dat heeft geleid 
tot een onoverzichtelijk organisatiepa
troon in het welzijnswerk op aile niveaus. 
Tegenover differentiatie staat integratie 
als proces van samcngaan der afzonder
lijke componenten. In het eindrapport van 
de Onderzoekgroep 'Kiezels of Tegels' is 
integratie het remedium voor het pro
bleem van de te ver voortgeschreden dif
ferentiatie. En waar het onderzoek van de 
Onderzoekgroep in de eerste plaats ge
richt was op het functioneren van de lan
delijke welzijnsorganisaties, wordt het 
remedium 'integratie' dan ook vlot ge
hanteerd voor een fasegewijs doen afbou
wen van die Iandelijke organisaties. Het 
is echter zeer de vraag of die door de On
derzoekgroep voorgestelde aanpak een 
adequate oplossing van het differentiatie
probleem zal opleveren. 

Gegeven de drie territoriale niveaus waar
op het welzijnswerk georganiseerd dient 
te worden en gegeven de uitgesproken 
voorkeur in dit artikel om op lokaal/ 
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micro-niveau weer te streven naar klein
schalige organisatie, is het voor de hand 
Iiggend dat naarmate de territoriale schaal 
grater wordt de differentiatie kan toene
men. Met andere woorden: op Iandelijk 
niveau kan de differentiatie grater zijn 
dan op provinciaal niveau, en op provin
ciaal niveau grater dan op lokaal niveau. 
In 'Kiezels of Tegels' komt een dergelijke 
benadering niet voor. In tegenstelling tot 
de verwachting ontbreekt in 'Kiezels of 
Tegels' ook een krachtige aanzet om tot 
een nieuwe indeling van organisatieprin
cipes te komen. Voor welzijnsorganisaties 
die oprecht naar verandering van het wel
zijnsbestel willen streven, biedt de Onder
zoekgroep in haar deelrapporten en in 
haar eindrapport 'Kiezels of Tegels' een 
grate hoeveelheid waardevolle analyses en 
informatie. De praktische toepasbaarheid 
laat evenwel door de eenzijdige keuze 
voor het marktmodel en door het achter
wege Iaten van geconcretiseerde voorstel
Ien over de verhouding differentiatie en 
integratie, alsmede van een uitgewerkte 
classificatie van welzijnsvoorzieningen, 
veel te wensen over. 

Landelijke welzijnsorganisaties waarheen? 
Het beleidsuitgangspunt van het ministe
rie van CRM dat het decentralisatiebeleid 
op het terrein van het welzijnswerk kan 
en moet leiden tot verkleining van het 
aantal gesubsidieerde formatieplaatsen 
op Iandelijk niveau is ten principale juist. 
De omvang van de beoogde verkleining 
van het aantal formatieplaatsen is voor 
een deel van politieke opvattingen over de 
eigen plaats van het landelijk niveau en 
over de verhouding van het particulier 
initiatief en de overheid op dat niveau 
afhankelijk. Voor een ander deel wordt de 
omvang van de beoogde verkleining be
paald door de mate van differentiatie van 
werksoorten van welzijnswerk. De nood
zaak van een nieuwe classificatie van wel
zijnsvoorzieningen c.q. werksoorten wordt 
daardoor nog eens beklemtoond. Wan-
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neer de uitbouw van het provinciaal ni
veau met zijn steunfunctie-taken in vol
doende mate heeft plaatsgevonden, is voor 
landelijke welzijnsorganisaties de omvang 
van het werk op lokaal en provinciaal 
niveau niet ]anger bepalend voor de per
sonele omvang van de landelijke appara
ten. Ter verrichting van steunfunctie
taken op Jandelijk niveau, waarbij met 
name te denken valt aan werkzaambeden 
op bet terrein van onderzoek en innovatie, 
kan bet overweging verdienen voor aile 
werksoorten een gelijk, maar zeer beperkt 
aantal formatieplaatsen vast te stellen. De 
binnen de nieuwe classificatie van wel
zijnsvoorzieningen passende landelijke, 
zelfstandige welzijnsorganisaties zouden 
dan verder in bet kader van een nieuw te 
vormen landelijk samenwerkingsorgaan 
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van het particulier initiatief op basis van 
een multidisciplinaire benadering werk
zaam moeten zijn aan daarvoor in aan
merking komende welzijnsvraagstukken. 
In het gescbeiden verantwoordelijkbeden
model van overheid en particulier initia
tief zou bedoeld samenwerkingsorgaan 
ook de kritiscbe gesprekspartner zijn voor 
de rijksoverbeid, die met inschakeling van 
organisaties als bet Sociaal-Cultureel 
Planbureau e.d., de eigen verantwoorde
lijkheid voor de landelijke planning blijft 
dragen. 


