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P. A.ID EN BU R G 

De verzorgingsstaat als besluitvormingsprobleem 

'De toekomst van de verzorgingsstaat word t niet 
langer bepaald door ideeën over so 'iale recht
vaardigheid, maar bedreigd door gel genheid ar
gumenten. Politieke bewegingen hebben ver
zuimd hun ver leten ideologieën l actuali eren. 
Zelfs nu de economische omslandigheden de po
li ti i dwingen de grens te trekken tussen noden en 
verlangens laten ze het afwet n en word t h taan 
de ambtenaren overgelalen om de verzorgings
staat door te lichten.' Aldus in en notedop een 
bestandopname van het politieke klimaat waar
onder een nieuw kabinet van start gaat. I 

Wie zich in dat klimaat verdiepl, kan moeilijk 
tot een andere conclusie komen dan dat verlegen
heid met de vraagstukken waarvoor onze amen
leving staat overheer t; dat panijen en individu
en niel meer weten wat nu de kern van het pro
bleem i dat om een oplossing vraagt. Di inter
pretatie van de problemen is geen academi che 
kw stie, want zij betekent een keuze voor de rich
ting waarin oplossingen gezocht moeten worden. 
Dat i het belang van dit debat en daarin chuilt 
de motivatie voor dit artikel, dat afgeslolen wordt 
op een moment dat een pa aangelreden kabinet 
weer de portefeuille ter beschikking telt en jour
nali ten zich verdiepen in de 12 mogelijke en 
denkbare oplossingen waarom dat gebeurd zou 
kunnen zijn. Het gaat in de verzorgingsstaat-dis
cu sie om gewichtige vraagstukken voor ons toe
komstige welzijn, die behand Id worden op een 

voor de burger niet meer invoelbare wijze. Dat is 
niet nodig; hel zou ook anders kunnen. Daarom 
wil dit artikel een bijdrage zijn aan dit debat 
door de verzorging staat-problematiek te bezien 
als een besluitvormingsprobleem. Het b perkt 
zich daarbij tot de besluitvorming op rijksniveau, 
in regering en parlement. 

Besluitvorming 

Pour se disputer, I'on doit être d'accord. Me
ningsverschillen bestaan bij de gralie van over
eenstemming over het terrein van bet debat. H · t 
huidige poli tieke trijd perk onderscheid t zich 
daarin niet van eerdere ituatie. Iedere politieke 
gemeenschap b staat bij de gratie van een stil
zwijgende overeenstemming over de terreinen 
waarover getwist zal worden en wat buiten de 
politiek behoort te liggen. Iedere periode kent zo 
zijn centrale thema: volksvijand nr. I. 

Naarmate op die thema s een antwoord wordt 
gevonden, verschuift het politieke debat naar een 
strijd om nieuwe thema's op de politieke agenda 
te krijgen, t neinde die thema' na het vinden 
van een oplos ing of het b reiken van ompromis
sen - weer af te kunnen voeren. Politieke geschie
denis is zo gezien een proces van poli ti ering en 
depoliti ering2

. 
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De ver<.orgingsstaat tot de oliecrisis 

De huidige politieke cultuur is gestempeld door 
de vraagstukken van de vijftiger en zestiger jaren. 
Het centrale thema uit die periode was het econo

misch herstel en de economische groei via indus
trialisatie. 

Met behulp van een steed actievere overheid 
werd gestreefd naar een economische groei, volle
dige werkgelegenheid en sociale zekerheid. Zo 
ontstond een maatschappijvorm die, volgens de 
reeds in 1962 geformuleerde defini tie van Thoe
nes, gekenmerkt wordt door een op democrati
sche leest geschoeid systeem van overheidszorg, 
dat zich bij handhaving van een ondernemings
gewijze produktie garant stelt voor het oLlectieve 
welzijn van haar 'onderdanen'.3 De ontwikkeling 
van de hiervoor noodzakelijke voorzieningen ver
eist dat de staat steeds meer deskundigen op 
steeds meer deelterreinen van dit uitgebreide 
pakket dient in te schakelen. 

Deskundig beheer is een eerste kenmerk van de ver
zorgingsstaat dat voor de politiek cultuur die 
ontstond, van betekenis is. Een fundamentele 
voorwaarde voor deze ontwikkeling was de eco
nomische groei, die het mogelijk maakte om de 
zich steeds verder differentiërende eisen4 van de 
bevolking te honoreren. En zo groeide wat ont
taan was als aanvullende hulp voor de zwaksten 

in de amenleving 'tot een pakket van voorzienin
gen ten dienste van het overgrote deel van de be
volking'.5 De garantie, waarover Thoenes 
spreekt, word t steeds verder u i tgebreid. Di t vond 

ook internationaal gezien zijn neerslag in een 
aantal rechten voor de burger op door de taat 
gewaarborgde voorziening n. Dit w rden cen
traal gegarandeerde sociale grondrechten. 

Een tweede voor de besluitvorming kenmerkende ont
wikkeling van de verzorgingsstaat in de jaren vijf
lig en ze tig wa derhalve een to nemende centrale 
regulering van rechten en plichten. Als gevolg daarvan 

ontstaat tussen staat en burger een 'maatschap
pelijk middenveld'6 met allerlei groepen die de 

belangen van steeds verder gedifferentieerde be
volkingscategorieën wisten te bundelen. Sterker 
dan in andere landen kwam daar in Nederland 

nog bij dat het systeem van overheidszorg ver
schaft werd door een stelsel van relatief autonome 
organisaties en beroepsgroepen, die in toenemen
de mate mee gingen spreken bij de nationale be
leidsbepaling. Vaak gebeurde dat regelrecht met 
de zich eveneens steeds verder differen tiërende 
overheidsbureaucratie of via corporatistische or
ganen als de SER. 

Een derde voor de besluitvorming kenmerkende 
ontwikkeling in de vijftiger en ze tiger jaren was 
daarom de ontwikkeling van een meesprekend en 
meesturend maatschappelijk middenveld. 

Gevolgen voor het politieke proces 

Welke gevolgen hadden deze maatschappelijke 
ontwikkelingen voor het politieke proces? 

Door vele auteurs is erop gewezen dat de ver
zorgingsstaat nauwelijks ideologisch verankerd 
is.7 Wilensky neemt, na aftrek van ultureel niet 
onbelangrijke variaties, in vrijwel alle zi h indus
trialiserende landen in oost en west dezelfde ver
schijnselen waar.8 Die voor ideologen van rechts 
en links nogal onthutsende constatering stimu
leert diepgravende studies in de poliüeke achter
gronden van de verzorgingsstaat.9 De m este van 
deze studies tonen aan hoe de verschillende tot de 
Verlich ting te herleiden politieke tradi ties elk 
hun bijdrage hebben geleverd aan het politieke 
compromis dat de verzorgings taat in w zen lijkt 
te zijn. Het politieke debat in de jaren vijftig en 
in het begin van de jaren zestig ging echter niet 
over de ideologis he achtergronden van de ga
rantieformule van de verzorgingsstaat, maar over 
de wijze van invulling van die formule. De type
rende politieke discussie uit die periode ging over 
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de belangen van 'vergeten groepen' en over de 
wettelijke en bestuurlijke garantie voor hun 
deelbelangen. Bel! schreef dan oo~ jn 196J een 
grafschrift voor de grote politieke discussies uit 
het verleden in zijn 'The End of Ideology' . '0 

Daarmee is het kwetsbare karakter van de ver
zorgingsstaat ech ter aangegeven. Deze word t ni L 

gedragen door één of meer maatschappelijke be
wegingen, maar geaccepteerd vam-vege zijn op
brengsten. Vanwege de 'garantieformule' lijkt de 
verhouding van staat en maatschappij op die van 
contractpartner. Door afwezigheid van een ster
ke ideologische verbondenheid is hun relatie 
kwetsbaar. 

Vanuit het oogpunt van politieke besluitvorming 
betekenden de jaren vijftig en zestig in hoge mate 
een proce van depolitisering. De vormen waarin 
getracht werd de besluitvorming te routinise
ren", waren het directe gevolg van de genoemde 
kenmerken van de verzorgingsstaat. De groeien
de betekenis van deskundigen betekende een zich 
steeds verder uitbreidende bureaucratie, bemand 
met de afgestudeerden uit de nieuwe discipline: 
economen, sociologen, ingenieurs, agogen e.d. 
Voor ieder nieuw aan te vatten maatschappelijk 
probleem werd een nieuwe departementale afde
ling, een nieuwe adviesraad of studie-orgaan in
gesteld. De centrale regulering van rechten en 
plichten had een zelfde gevolg voor de politieke 
besluitvorming. Het politieke debat werd ontlast 
door een steed voortgaande vastlegging van 
rechten en plichten in wetten, uitvoeringsbeslui
ten, normbladen en andere regelingen van veler
lei aard. De groeiende betekenis van het ' maat
schappelijk middenveld' betekende de oprichting 
van steeds meer semi-collectieve instellingen, koe
pels, inspraak- en overlegraden en belangenorga
nisaties. Ondertussen liet het geschetste proces 
van 'humanisering van het industriële systeem'l2 
wel trendbreuken zien. De eerste was de bespro-

ken verbreding van de garantieformule van spe
cifieke voorzieningen voor de zwaksten naar uni
versele voorzieningen voor vrijwel iedereen: van 
de wieg tot het graf. 

De tweede trendbreuk kwam aan het einde 
van de jaren zestig: de democratisering beweging 
trachtte een sterk gedepolitiseerd en door deskun
digen gestuurd systeem te doorbreken. Terugkij
kend echter is die beweging niet meer dan een 
correctie. Het systeem dat werd gedragen door 
snelle economische groei en waaraan vorm werd 
gegeven door de gedepolitiseerde structuren en 
processen had ruimte voor deze politiserende ont
wikkeling. Voor het keuzeprobleem was er geen 
echte behoefte aan deze ontwikkelingen, zolang 
het produkt van de 'contractpartner' maar ac
ceptabel bleef. 

Welke conclusies kunnen we uit deze schets van 
de verzorgingsstaat tot de oliecrisis voor d poli
tieke besluitvorming trekken? 

In de eerste decennia na '945 kenmerkte de 
besluitvorming over de verzorgingsstaat zich 
door een vrij grote gedepolitiseerde sector, waar
in deskundigen en maatschappelijke organisaties 
een gedeelte van de relevante beslissingen voor 
hun rekening namen. Het politieke debat was be
trekkelijk marginaal. Het beperkte zi h vrijwel 
tot de verdeling van door economische groei ter 
beschikking komende middelen; en zelfs dat in 
vele gevallen niet. 

In die marge werden gevechten gevoerd ver 
nog onvervuld behoeften van verschjllende be
volkingsgroepen. Voor zover nieuwe problemen 
opkwamen, konden die meestal opgevangen wor
den door nieuwe uitgaven voor nieuwe voorzie
rungen. Voor een werkelijk harde evaluatie van 
het bereikte wa geen noodzaak, vanwege de (ze
ker door de na de oorlog opgegroeide generatie 
gedragen) verwachting van voortgaande ono
mische groei. 
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Hel heftigst was ongetwijfeld de democratise
ringsbeweging; uüing van een st eds mondiger 
burgerij die haar deel wenste in de besluitvor
ming. Structureel gezien bleef de politieke be
sll!itvorming echter betrekkelijk onideologisch en 
vriendelijk.'3, '4 

Na de oliecrisis 

Er behoeven niet veel woorden te worden gewijd 
aan het feit dat aan de hiervoor geschetste politie
ke situatie een eind is gekomen. Er blijkt geen 
grond te zijn voor het vertrouwen dat een blij
vende economische groei antwoord zal kunnen 
geven op onvervulde behoeften. Terecht sprak 
Den U yl dan ook kort na de erste oliecrisis de 
gedenkwaardige woorden: 'die tijd komt nooit 
meer terug'. Het is echter een kwestie van inter
pretatie op welke wijze grondvoorwaarden van 
de besluitvorming zijn aangetast. 

Met het wegvallen van de verwachting van 
economi. che groei wordt tegelijkertijd het ver
trouwen in de garantieformule van de verzor
gingsstaat aangetast. De ontbrekend ideologi-
che band tu sen staat en maats hap pij wordt nu 

zichtbaar. 
AI aanwezige latente kriti k op het systeem 

krijgt r:tieuwe impulsen: van links dat de verzor
gingsstaat niet echt tot herverdeling en de bevor
dering van gelijkheid komt; uit confessionele 
kring dat van echte solidariteit weinig sprake is 
en van rechts dat de verzorgingsstaat het maat
schappelijk initiatief ondermijnt; van alle drie, 
dat hij inefficiënt, om niet te zeggen, ineffectief 
is. '5 

Het hele gedepolitiseerde want buiten de poli
tièk gezette, besluitvorrningssysteem komt zo op 
10 se schroeven te staan. De toenemende kritiek 
op ingenieurs (chemici, verkeer ingenieur ), art
en, het onderwijs, sociale wetens happers, eco-

nomen etc. is een illustratie van het afnemend 

vertrouwen dat besluitvorming, overgelaten aan 
deskundigen, goed voor elkaar komt. 

Het afnemend ledental van de vakbeweging, 
interne conflicten in talrijke andere landelijke or
ganisaties en in het welzijnsveld het ter discussie 
komen van de koepelstructuur, tonen aan hoe het 
maatschappelijk 'middenveld' onder kritiek komt 
te staan. 

Ook het derde element van de depolitisering 
de centrale regulering via allerlei soorten van re
gelingen met de bijbehorende bureaucratische 
constructies - staat onder kritiek. Recent voor
beeld daarvan: de rapporten van de commissie
Vonhoff. 

Het besluitvormingssysteem wordt door deze 
toenemende kritiek van een aantal basiszekerhe
den beroofd. 16 Dienen niet allerlei elementen die 
in het verleden efficiënt van de politieke agenda 
werden afgevoerd weer op de agenda te verschij
nen? Zo ja, welke dan? Maar ook omgekeerd, is 
het traditionele poli tieke debat zelf nog wel terza
ke? Is het nog wel zinvol te blijven zoeken naar 
onvervulde noden als de middelen on tbreken om 
er ooit aan tegemoet te komen? 

Onzekerheid 

Het is begrijpelijk dat de politiek cultuur op al
lerlei wijzen de kenmerken vertoont van onzeker
heid over de mogelijkheid het bereikte compro
mis van politisering en depolitisering te handha
ven. Is het wel mogelijk zoveel te delegeren aan 
deskundigen; bureaucratisch uitgevoerde regelin
gen en zwak gecontroleerde maatschappelijke or
ganisaties? 

Conclusies uit deze vragen worden echter niet 
getrokken. De besluitvorming blijft gedelegeerd 
aan deskundigen, wanneer aan ambtenaren ge
vraagd wordt om met een stel bezuinigingen te 
komen. De voorstellen blijven dan marginaal en 
gaan uit van het bereikte maar nu in neerwaart-
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se zm: varianten van bezuinigingen tot 20%.'7 

De maatschappelijke organisaties graven zich in 
om het bereikte te verdedigen, d kwalitei t te 
handhaven etc.,B Maar aan hun macht wordt 
ternauwernood geknaagd. En hoewel er toene
mende zorgen zijn over het bot worden van de 
bestuursinstrumenten (belastingen worden ont
doken, wetten niet uitgevoerd e.d.) word n daar 
nog weinig daadwerkelijke conclusies uitgetrok
ken. Een evaluatie van het systeem zelf komt nog 
maar traag van de grond. 

Door deze onzekerheden krijgt het hele politie
ke klimaat iets reactionairs, hetgeen grote maat
schappelijke kosten met zich meebrengt. Aller
eerst kan de voortgaande maatschappelijk ver
andering niet langer worden opgevangen. Voor 
nieuwe beklemde groepen als culturele minder
heden, de bewoners van in verval zijnde oude 
stadswijken, de groeiende groepen hoogbejaar
den en langdurig werklozen, zullen geen voorzie
ningen getroffen kunnen worden. Tegelijkertijd 
betekent een financieel beleid van snoeien en 
schaven dat nieuwe beknelde groepen ontstaan. 
Nog zwak geregelde voorzieningen zullen het eer
ste aan bezuinigingsdrift ten onder gaan, waar
door wie recent werd 'opgevangen' nu weer in de 
knel komt. Allerlei zaken zullen worden afgescho
ven naar groepen als het gezin of de ' buurt' en in
stituties als gemeenten'9, die de problemen lang 
niet altijd aan kunnen. 

Helaas blijven deze problemen niet beperkt tot 
deze gevolgen van de verstarring in de beslui tvor
ming. 20 Gevreesd moet worden dat politieke be
sluitvorming in een tijd van onzekerheid over de 
uitgangspunten, irrationeel n dysfunctioneel 
gaat worden. 

In een artikel voor de OEcD-conferentie over De 
Verzorgingsstaat in crisis heeft Dror een opsomming 
gemaakt van processen waarvoor gevree d mo t 
worden. 2t Ook ten onzent waar huwde Van 
Doorn reeds voor deze gevolgen bij een over-

- --------- ---

belasting van de besluitvorming.22 G doeld 
wordt op effecten als het onderdrukken van fei
ten, het geloof hechten aan geruchten en illusies, 
het vertekenen van fei ten, on toelaatbare opde
ling van problemen, het afschermen van oncon
ventionele voorstellen, het overwegen van te wei
nig al ternatieven, het niet nemen of uitstellen van 
noodzakelijke besluiten 23 of het overhaast nemen 
van drastische besluiten. Voor een internationaal 
publiek is Dror te beleefd om met al te concrete 
voorbeelden te komen, maar als hij het heeft over 
'ideological de-problemisation' denk ik aan wat 
in de Verenigde Staten in de geestelijke gezond
heidszorg dreigt te gebeuren, nl. de verbreiding 
van de gedachte dat bepaalde problemen niet be
staan of opgelost zijn (bijv. drug ) of dat het al
tijd beter is voor geesteszieken om zelfstandig te 
blijven wonen in plaats van hen te onderwerpen 
aan de 'hospitalisering' van het ziekenhuis. 

Je gaat je afvragen of economen niet rap bezig 
zijn met nieuwe mythes te creëren als ze werke
lijkheid toekennen aan een onbewijsbare stelling 
als die welke in de Laffer urve schuilt: boven een 
bepaald percentage belastingdruk nemen de be
lastingopbrengsten door toenemende ontduiking 
af. Of wanneer oude mythes - van het grote mis
bruik van sociale verzekeringen weer nieuw le
ven in wordt geblazen. Min tens even irrationeel 
komt mij het voor wanneer een juridificering ten 
aanzien van alles en nog wat tot 3 d cimalen ach
ter de komma plaat vindt, terwijl de grond lagen 
van het systeem aangetast dreigen te worden. or 
wanneer het probleem van de verzorgingsstaat 
getrivialiseerd word t door enerzijds te streven 
naar volledige werkgelegenheid, l rwijl die 
hoogstwaarschijnlijk nooit weer terug zal komen, 
en door anderzijds de honderdduizenden vrou
wen die toegang zoeken tot de arbeid markt en 
de eveneens honderdduizenden WAO-ers die bij 
andere werkomstandigheden helemaal niet uitge
sloten hadden behoeven te zijn, niet of maar ge
deeltelijk mee te tellen. 
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De besluitvorming dreigt bovendien vast te lo

pen al iedereen zich met alles bemoeit. Het ge
volg daarvan is dat het systeem het overneemt'4, 

of met andere woorden, dat ten onrechte de 

onder geheel andere omstandigheden geformu

leerde politieke cultuur de toekomst zal gaan be

palen. Begrijpelijk als dan vanuit de samenleving 

wordt gezegd dat men het geloof in politici heeft 

opgegeven. 

Wie deze boutade op zich laat inwerken, zal be

grijpen dat hij wordt ingegeven door de gedachte 

dat politici zich bezig houden met zaken die ze 

aan deskundigen moeten overlaten n dat des

kundigen ten onrechte beslis ingen nemen over 

zaken van het allergrootste politieke belang. '5 

Met andere woorden: het comP1"Omis van politisering 
en depolitisering in de verzorgingsstaat is aan herziening 
toe . 

Het probleem van de verzorgingsstaat opnieuw bezien 

In het begin van dit artikel werd gesteld dat het 

r politieke debat bij de start van een nieuw kabinet 
gaat over de juiste interpretatie van de proble

men waarvoor wij staan. Er komen meerdere in 
aanmerking. 

De mee t voor de hand liggende is de economi

sche. Het probleem van de verzorgings taat i 

volgens die analyse het wegvallen van de econo

mi che groei. Men kan wijzen op d stijging van 

de energiekosten, het dalen van de investeringen, 
de hoogte van de overheidsuitgaven, het inzak

ken van de wereldhandel, de te hoge loonkosten 

etc. etc. Zel~ een organisatie als de OECD met een 

sterke e onomische inslag in zijn analyses kan het 

daarbij niet laten en verwijst naar d vele min of 

meer zelfstandige maatschappelijke aspecten van 

het vraagstuk.'6 Vraag tukken als wie nu nog ei

genlijk verantwoordelijk is voor wat, de vermen

ging van publieke en particuliere verantwoorde-

lijkheden, de sociale grenzen aan de groei, de de

mografische veranderingen, de zich wijzigende 

betekenis van het werk en de vrouwenemancipa

tie. 

Vanuit die constatering is het een kleine stap 
verder naar een culturele analyse die het vraag

stuk zoekt in een verandering van waarden en 

normen: waarden t.a.v. het werk, individu en ge

meenschap'7; enerzijds de toenemende mondig

heid van het individu en anderzijds zijn toene

mende afhankelijkheid van een stelsel van voor

zieningen dat zijn eigen vraag oproept, en de po

larisatie, de egocultuur, de vervreemding, de 

spanningen tussen vrijheid, gelijkheid en olidari

teit. 

Wie al die analyse , de ene nog treuriger dan de 

andere, op zich laat inwerken, bekruipt de twijfel 

of er überhaupt nog wel een beleid te voeren is; 

of de irrationaliteit dat een OECD-conferentie over 

dit thema de al deze vraagstukken overstijgende 

problemen van vrede en veiligheid en de tegen

stellingen van arm en rijk in de wereld on

genoemd laat, 8, niet een noodlot is dat niet te ke

ren valt. 

Bij een nadere bestudering van deze benade

ringen - de beperkte ruimte laat het uiteraard 

niet toe daar nu grondiger op in te gaan blijkt 

hoe elke deelanalyse de andere analyses negeert. 

Dat is ook een van de conclusies van de Beleids

gerichte toekomstverkenning van de WRR, die 

constateert dat wie gelooft in sociocratische op

lossingen pessimistisch is t.a. v. de technocratische 
en omgekeerd .'9 

Tegelijkertijd moet geconstateerd worden dat 

wie pretendeert een overkoepelend analyse te 

geven, niet anders doet dan een nieuwe verkla

ring en oplo ing toe te voegen aan de lange reek
sen voorstellen die er a l liggen. De gedachte dal 

er één oplossing of één set van oplo singen voor 

de verzorgingsstaat-problematiek zou bestaan, 
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beperkt de mogelijkheden om uit de problemen 
te komen al door zijn vraag: allereerst doordat 
overschat wordt wat besluitvorming kan berei
ken. Dat vooronderstelt dat het geheel aan vraag
stukken te overzien valt, terwijl nu juist elke pro
bleemdefinitie andere uitsluit. Zou bovendien dat 
overzicht wel mogelijk zijn , dan lopen er nog 
geen directe verbindingen van onderkende pro
blemen naar oplossingen. De maakbaarheid van 
de samenleving is gering. 

Het zoeken naar een oplossing lijkt vervolgens 
ook irreëel, omdat daardoor aan het hele (nog 
niet eens politiek duidelijk gewaarmerkte) idee 
van de verzorgingsstaat meer werkelijkheid 
wordt toegekend dan het in feite bezit. 30 

Zou het werkelijk zo zijn dat met het oproepen 
van de vraag naar de verzorgingsstaat en de im
pliciete suggestie dat op die vraag een antwoord 
mogelijk is, de oplossing van de vraagstukken be
moeilijkt wordt? Dan zijn we in de politiek getui
ge van een schijndebat, waarbij argumenten van 
de ene orde bestreden worden met argumenten 
uit een geheel andere denkorde, terwijl de vraag
stukken waarop de kiezer een antwoord verwacht 
van weer een geheel andere orde zijn. 

Bezien we de problematiek van de verzorgings
staat met deze ogen, dan kan geconcludeerd wor
den dat: 
- door het wegvallen van de verwachting van 

economische groei het vertrouwen in zijn func
tioneren is aangetast; 

- er bij het ontbreken van een duidelijke ideologi
sche verankering een uitzichtloos debat gevoerd 
wordt over mogelijke verklaringen voor deze 
problematiek; 

- burgers en maatschappelij ke organen zich 
steeds minder herkennen in het politieke debat. 

Voor zoverre besluitvorming zich op nationaal 
niveau afspeelt, betekent dit dat een nieuwe poli
tieke agenda gemaakt zal moeten worden die 
overzichtelijk is, relevant voor de maatschappe
lijke problemen en herkenbaar. 

Wat betekent dit nu? Een nadere uitwerking 
van deze gedachten vraagt op zich om een geheel 
politiek programma. Maar enkele suggesties zijn 
wel te doen. Zo'n nieuwe politieke agenda zal 
moeten worden gemaakt door twee operaties: een 
programma van depolitisering en een program
ma van politisering. Daartoe zullen er ook maat
regelen van een voorwaardelijke aard genomen 
moeten worden. 

Een programma van depolitisering 

Een programma van depolitisering zal dienen te 
worden opgesteld met als uitgangspunt de ge
dachte dat onder de druk van de veranderde om
standigheden politici (naast hun natuurlijke nei
ging te ijverig te zijn ) volstrekt overbelast wor
den; ze zijn niet in staat om werkelijk af! tand te 
nemen van de grote maatschappelijke vraagstuk
ken en staan daardoor onder een zodanige druk, 
dat zij al te gemakkelijk het slachtoffer worden 
van de irrationele tendenties die hierboven wer
den geschetst. 

Momenteel is een tweetal voorstellen aan de 
orde die deels om nadere uitwerking en deels om 
implementatie vragen. 

Het eerste is decentralisatie. Het onderwerp staat 
reeds jaren op de agenda, maar zichtbare voor
uitgang wordt niet geboekt. Elk kent weliswaar 
de laan, maar hij wordt niet begaan. De commis
sie-Vonhoff heeft in een drietal achtergrondstu
dies dit thema nader uitgewerkt: territoriale de
centralisati , privaatrechtelijke decentralisatie en 
decentralisatie naar zelfstandige bestuursorganen 
kunnen onder voorwaarden het centrale politieke 
systeem sterk ontlasten.3' (Decentralisatie, hier 
opgevoerd als vorm van depoliti ering voor de 
centrale overheid, is voor bijvoorbeeld de lokale 
overheid uiteraard een vorm van politisering. Dit 
artikel beperkt zich echter het zij herhaald tol 
de cen trale overheid. ) 
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Het tweede thema is de privatisering: een veel 
minder onderzocht, maar momenteel overal be
studeerd middel tot ontlasting van het politieke 
ysteem. De achtergrondstudie bij de heroverwe

ging operatie32 is een begin van theorievorming, 
die uiteraard politiek zwaar moet worden gewo
gen. 33 Hopelijk is de in dit opzicht zwaar bewolk
te lucht wat aan het opklaren, zodat het mogelijk 
is dit voorstel zonder direct levensgevaar te doen. 

Het. derde depolitiserende voorstel ligt beter in 
de markt, nl. het voorstel te komen tot gegaran
deerde minima.34 Uiteraard kan deze garantie ver
s hjliende vormen aannemen. Gedacht kan wor
den aan een gegarandeerd minimuminkomen of 
aan de garan tie op werk35 (wellich t zelfs een 
plicht tot werken36) . 

In een tijdperk van groei is het bereikte nooit 
onderwerp van discussie. Bij economische stagna
tie dreigt het omgekeerde, namelijk dat niets 
meer veilig is. Dat levert een emotionele over
belasting op van het systeem, die nergens voor 
nodig is. Het vastleggen van een ondergrens van 
het poli tieke debat op zeg 60 % van het bestaan
de limiteert het tot een niveau waarbij met de 
huidige voorsprong in welvaart op het overgrote 
deel van de re t van de wereld de zaak nog over
zienbaar blijft. Doordat hiermede niet telkens de 
hele voorziening ter discussie komt, is dit een de
politiserende maatregel. Doordat deze garantie 
ver beneden het niveau ligt waarnaartoe nu be
zuinigd moet worden, is dit een politiserende 
maatregel. Met dit voorstel wordt niet gedoeld 
op de gedachte om tot basisvoorzieningen te ko
men die, zoals door de HRWB afdoende is aan
getoond, veel te ver in depolitiserende zin door-
laat.37 Een grondige bestudering van de mo

gelijkheden op het gebied van de gegarandeerde 
minima lijkt nu bij de tijd, zeker met behulp van 
het creatieve denken dat in kringen van de eman
cipatiebeweging heerst. 38 

Een programma van politisering 

Een programma van politisering zal moeten wor
den opgesteld met als uitgangspunt de gedachte 
dat onder de druk van de veranderde omstandig
heden het politieke ysteem niet meer voldoende 
in staat is om antwoord te geven op de gevoelde 
maatschappelijke problemen, terwijl de antwoor
den van gisteren verlammend werken op de 
maatschappelijke ontwikkelingsmogelijkheden. 

Als één feit uit alle bestuurskundig onderzoek 
van de afgelopen jaren naar voren springt, dan is 
het dat vernieuwing in het bestaande systeem, ze
ker bij het teruglopen van de economische groei, 
praktisch onmogelijk is. De macht van het be
staande is zo groot dat op vele gebieden alles na
gelvast is gespijkerd met regels, rechten, beroeps
procedures, adviesraden, inspraakprocedures etc. 

Schreef Den Uyl reeds tien jaar geleden over 
smalle marges van de democratische politiek, in 
een tijd van stagnatie zijn die marges praktisch 
afwezig. De enige ruimte die geschapen kan wor
den, bestaat in een afbraak van de top van de 
hele verzorgingsstaatconstructie: niet alleen door 
nieuw voor oud te geven en ook niet door het 
schrijven van de zoveelste knelpuntenanalyse, 
evenmin door het bekijken van - 10 % 20 %-va
rianten, maar door het aantasten van verworven
heden. Alleen door de oplossingen voor de noden 
van gisteren aan te tasten, is het mogelijk om de 
ruimte te scheppen voor het aanpakken van de 
nog zwaardere noden van vandaag. Dit zal verei
sen dat een groot aantal beslis ingen die aan des
kundigen en organisaties overgelaten worden of 
gedelegeerd zijn, politiek gewogen moeten wor
den. 

Een dergelijke operatie zal gepaard moeten 
gaan met een grondige sanering van regelingen 
(deregulation)39 en een evaluatie van het systeem 
waaraan gevolgen verbonden worden. Een der
gelijke radicalisering van de politiek lijkt alleen 
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mogelijk op basis van een hervorming van het de
mocratische besluitvormingsstelsel die maakt, dat 
wie de kosten van bezuinigingen draagt ook de 
opbrengsten ervan kan verdelen. 

Het grote vraagstuk van deze operatie is niet 
de wenselijkheid ervan, maar de vraag of deze re
volutie in onze politieke cultuur zonder bloedver
gieten, dat wil zeggen, met enige geleidelijkheid 
kan worden bereikt. Daarover gaat een derde se
rie voorstellen. 

Maatregelen van voorwaardelijke aard 

Grondvoorwaarde van de haalbaarheid van 
voorgaande voorstellen is het vertrouwen in de 
mogelijkheid om onze politieke cultuur aan de 
maatschappelijke omstandigheden van vandaag 
aan te passen. Het nieuwe kabinet heeft het grote 
voordeel te beschikken over een rapport van de 
CHR waarin meer dan 200 voorstellen worden ge
daan om tot een bijgesteld be tuurs ysteem te ko
men. Ik zal ze hier niet herhalen.40 Het is niet de 
enige serie voorstellen, die de condi ties voor een 
nieuwe politieke agendabouw kunnen scheppen. 
Allereerst al niet, omdat ze primair gericht zijn 
op herstructurering van de rijksdienst. Bij de 
agendabouw gaat het echter minsten zozeer om 
de overige delen van het politieke systeem.41 Een 
verwante analyse van het functioneren zal nodig 
zijn voor het parlement. 

Dit zijn ingrijpende operaties die moeilijk in
pasbaar zijn in het vierjaren-ritme van de poli
tiek. Er zal echter voorkomen moeten worden dat 
ze daardoor van de politieke agenda afvallen en 
evenzeer dat hun haalbaarheid verkleind wordt, 
doordat ze in een te hoog tempo afgewerkt moe
ten worden. De CHR heeft een aantal voorstellen 
voor nieuw te creëren instrumenten gedaan om 
aan deze behoeften te voldoen.42 Zouden die in
gevoerd kunnen worden, dan zal het mogelijk 
zijn om voorstellen te overwegen die niet behoe-

- - --- ----- -- -

ven te pretenderen wat in tientallen jaren is op
gebouwd in éénmaal te veranderen. Dan ontstaat • 
hoop op het effect van meer openheid en pu
blieksvoorlichting, op het ontwikkelen van leer
modellen43 en experimenten, op het gebruik ma
ken van het generatie-ritme dat veel trager is dan 
het politieke ritme, op het werkelijk gebruiken 
van de resultaten van bestuurswetenschappelijk 
onderzoek en op de mogelijkheden van instru
menten voor geïntegreerde besluitvorming als 
wetgevingsharmonisatie en een samenhangende 
begrotingstoelichting. Wellicht is het dan ook 
mogelijk om wat minder energie te verbruiken in 
de jaarlijkse over 14 departementen opgedeelde 
begrotingsslag. 

Conclusies 

Bij de start van een nieuw kabinet is de inrichting 
en toekomst van de verzorgingsstaat het grote po
litieke onderwerp. Elke partij tracht haar analyse 
en de daaruit volgende oplossingen voor de, op 
zich door de meerderheid van de partijen onder
schreven, problemen te laten domineren. 

Dit artikel beschouwt de huidige politiek ver
warring daarom als een beslui tvorrningspro
bleem: 'wat komt op de politieke agenda', 'waar
over besluiten we in de politiek het on ens te 
zijn', en 'waarover besluiten we niet te twisten'. 
Zolang die nieuwe consensus over wat gepoliti
seerd en wat gedepoliti eerd zal worden niet be
reikt is, dreigt de politieke besluitvorming over
belast te worden, en is er het gevaar dat de geno
men beslissingen irrationeel zijn en los staan van 
wat de samenleving als problematisch ervaart. 

Men kan dit vraagstuk zonder overdrijving een 
cultuurprobleem noemen: sluit de politieke cul
tuur nog aan bij de maatschappelijk ervaren pro
blemen? Waar zullen we de instrumenten,ja zelf: 
de breekijzers, vinden om tot een reconstructie te 
komen? Wie heeft de macht om de voorgestelde 
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en nog uit te denken maatregelen te reali eren? 
De publieke reactie op de kabinetsformatie en 

zeker op de val van het pas opgerichte kabinet, 
toont een vertwijfeling over de mogelijkheid om 
oplossingen te vinden. Het zou naïef zijn om te 
denken dat wat hier als een besluitvormingspro
bleem op nationaal niveau word t beschreven, 
ook op dat niveau kan worden opgelost. On
getwijfeld kunnen regering en parlement van 
binnenuit veel veranderen. En ambtenaren kun
nen weigeren om de beslissingen te nemen die 
door het politieke systeem naar hen worden af
geschoven, hetgeen ze gelukkig ook wel eens 
doen. Maar niet mag worden vergeten dat re
gering, parlement en rijksapparaat evenzeer de 
gevangenen zijn van een politiek cultuur die 
achter de maatschappelijke feiten aanloopt, als 
dat zij die cultuur ten onrechte bestendigen. 
Waarmee dus gezegd is dat het programma van 
politisering en depoliti ering evenzeer een kwestie 
is van de hele maatschappij. De verzorgingsstaat 
is een verzorgingsmaatschappij, zagen we eerder. 

Politieke partijen behoren in het opnieuw verbin
den van staat en maatschappij een belangrijke rol 
te spelen. 

Politieke partijen hebben tot taak deze vertaal
functie op zich te nemen. Zij lagen daar maar 
ten deleïn.44 Met een al te gemakkelijk beroep op 
de beweging aan de basis (op zich een zekerheid 
cheppende mythe) kunnen zij hun taak als tolk 
niet delegeren. Waarom doen ze het? Is het om
dat, zoals Van Empel en De Wolff stellen, hun 
ideologieën ver leten zijn? Ik meen van wel. Er 
zal beter geluisterd moeten worden naar wat 
mensen 111 onz amenleving beweegt. Er is een 
snelle verandering in normen en waarden in onze 
samenleving die onvoldoende doorklinkt in poli
tieke besluiten.45 Maar er zal ook op moeten wor
den doorgedacht: 'Some wild thinking is an es
sential input into social policy-making for a d ca
de of decrement' .46 

Er ligt hier een taak voor politieke partijen om, 
wat minder gefixeerd op een allang niet meer op

permachtige overheid, nieuwe vragen en nieuwe 
antwoorden te vinden voor vraagstukken van een 
verzorgingsmaatschappij in snelle verandering. 

oktober 198/ 
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