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Bijgaand stuk werd in 1986 geschreven als 
onderdeel van het project Individualisering van de 
Stichting Wetenschappelijk Bureau D66. Het is 
nooit gepubliceerd. De redactie heeft de schrijver 
gevraagd het nu beschikbaar te stellen voor 
publikatie, omdat de gedachte van een onderlinge 
waarborgmaatschappij, zoals hier uitgewerkt, kan 
worden gezien als een uitwerking van een 'nieuw 
middenveld' zoals omschreven in het artikel van 
Jeekei en Klijnsma. 

Maatschappelijke dienstverlening wordt in dit 
artikel gebruikt als een verzamelbegrip voor 
bejaardenzorg, gezinszorg en algemeen 
maatschappelijk werk. Deze werkzaamheden 
worden uitgevoerd door instellingen, die formeel 
nog worden bestuurd door particulier initiatief 
(meest stichtingen), maar die vrijwel volledig 
worden gef"mancieerd uit de collectieve middelen 
(de eigen bijdragen bij bijvoorbeeld 
gezinsverzorging bedragen ca. 10% ) en die ook 
sterk door de overheid gereguleerd worden. 
De vraag in dit artikel is: kan maatschappelijke 
dienstverlening meer beantwoorden aan de 
huidige tendens tot individualisering? 

Individualisering 

Individualisering is een modieuzeterm, waarvoor geen 
algemeen aanvaarde en eenduidige definitie bestaat. 
Schrijver dezes bedoelt er niet mee, dat mensen meer 
als alleenstaanden zouden gaan leven of meer egoïs
tisch zouden handelen, maar wel datwij voor onszelfen 
voor elkaar meer dan tot nu toe uitgaan van de onher
leidbare verscheidenheid van mensen, die tot uitdruk
king komt in verschillen van smaak, keuzes, voorkeu
ren, prioriteitstelling e.d . Die verscheidenheid is uit
gangspunt voor de omgang tussen mensen onderling 
en tussen overheid en burger. Dat laatste staat haaks 
op de behoefte bij de overheid aan uniformiteit, die het 
onvermijdelijke gevolg is van het door de overheid 
b.eschikbaar gestelde 'verzorgingsarrangement' . De 
overheid mag immers formeel, uit oogpunt van rechts
gelijkheid, niet uitgaan van (intrinsieke) verschillen 
tussen mensen in behoeften en wensen, behalve voor 
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zover dat aan externe factoren kan worden toege
schreven, vandaar ook de grote populariteit van 
omgevingsfactoren als verklaring voor menselijk ge
drag, ten koste van het belang van aanlegfactoren. 
Aangeboren verschillen zijn de laatste decennia een 
nieuwtaboegeworden. Tevens maaktdieverscheiden
heid hetvoordeoverheid moeilijkeen passend aanbod 
te doen, wantzij kan nietop voorhand ieders behoeften 
en wensen kennen, laat staan daaraan tegemoet ko
men. Echter, als de overheid geen aanbod meer aan de 
burger doet, zol hijlzij zelf meer in de behoeften 
moeten voorzien. Individualisering betekent dus meer 
eigen initiatief en daarmee ook meer eigen verant
woordelijkheid. 

Als randvoorwaarde wordt daarbij echter wel ge
steld, dat eigen initiatiefniet mag leiden totafbraak van 
de solidariteit of vermindering van het gewenste 
zorgniveau, ook voor de zwakkeren, die meer zorgbe
hoeftig zijn . 

Voorlopers van Maatschappelijke 
Dienstverlening 

M .D. is een instrument om mensen te ondersteunen, die 
incidenteel of structureel in problemen zijn geraakt, 
waardoor zij verzorging of psychosociale hulpverle
ning nodig hebben. Elke maatschappij heefthaareigen 
organisatievorm gevonden voor de zorg aan hen, die 
onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen . Beperken 
wij ~>ns tot ons eigen land en nemen wij de periode van 
de middeleeuwen tot de tijd van de industrialisering in 
ogenschouw, dan valt de centrale rol van de kerk op. 
Deze instantie, die als enige over de wisselende gren
zen heen een erkende en continue bestuurlijke rol 
speelde, leverde in ons land het leeuwendeel van de 
zorg en de hulpverlening. Daarnaast leverden familie 
en buren dikwijls hulp en verzorging aan zieken en be
jaarden . Dat ging echter wel dikwijls gepaard met een 
heel voelbare en vernederende afhankelijkheid. 

In de vorige eeuw begon de overheid zich als ab
stract en van het persoonlijk heerserschap onafhanke
lijk bestuurlijk lichaam te ontwikkelen. Deze overheid 
nam geleidelijkaan een sterkereverantwoordelijkheid 
op zich voor het welzijn van de burgers. Deze verant
woordelijkheid is in het begin van de twintigste eeuw 
vertaald in beschermende wetgeving, zoals bijvoor
beeld de Armenwet van 1912. 

De daadwerkelijke uitvoering van wat nu de M.D. 
wordt genoemd, bleef in handen van het particulier 
initiatief. In de eerste helft van deze eeuw ontstond een 
bonte lappendeken van stichtingen en verenigingen 
met ieder hun eigen achterban. De afhankelijkheid van 
degene,diezorg nodig had, werd iets onpersoonlijker, 
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maar de hulp bleef in pr inc ipe een gunst, waar tegen
over gepaste dankbaarheid betaamde. 

Na 1945 ontstond het fenomeen verzorgingsstaat. 
De essentie daarvan is, dat de staat een zodanige 
zorgverlening garandeert, dat elke burger recht krijgt 
op hulp, ongeacht zijn geloof, inkomen of woonplaats. 
Voor iedereen behoorden gel i jke condities te worden 
geschapen en de enige instantie, d ie daarvoor (nog) 
garant kon staan, was de overheid . Het individu werd 
daardoor onafhankel i jk van de willekeur von particu
lieren en hun organisaties. 

Gevolgen van de verzorgingsstaat 

In de verzorgingsstaat moet dus voor iedereen een 
gelijk hulpaanbod ter beschikking staan . De 
langdurige hoogconjunctuur na 1945 bracht o .a . met 
zich mee, dat bij de bepaling van het niveau van de zorg 
het hoogste verzorgingsniveau als maatstaf werd ge
kozen voor het peil, waarop de dienstverlening voor 
allen gebracht moest worden . Zo breidde de dienstver
lening zich uit, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve 
zin. Dat laatste kwam tot uitdrukking in het toenemend 
aantal beroeps-zorgverleners. De overheid nam het 
leeuwendeel van de stijgende 'kosten voor haar reke
ning door de subsidiëring van de hulpverlening, die 
nog steeds bij een veeltal van particuliere instellingen 
lag. 

De overheid w i lde toen echter ook controle en over
zicht houden op dewirwarvan instellingen. Omdat ook 
een doelmatige besteding van collectieve middelen 
gewenst was, moest naast opvulling van de 'witte 
vlekken ' , ook afstemming plaatsvinden, om 'overlap' 
uitte bannen . Dit leiddetotfusies, integratie, regionali
sering en echelonnering. En passant verloren vele 
instellingen in dit proces hun levensbeschouwelijke 
identiteit. 

AI deze uiterlijke aspecten van de zorgverlening 
(organisatie, regelgeving en financiering) z i jn niet zon
der gevolgen gebleven voorde inhoud van dezorg,dus 
de manier, waarop de hulp gestalte kreeg . Er ontstond 
een steeds beter gespreid netwerk van voorzieningen 
waar mensen met een scala van problemen terecht 
kunnen, zoals ouderdomsgebreken, vereenzaming, 
vervangende zorg bij ziekte van de huisvrouw, stress 
ten gevolge van scheiding of rouw, etc .. 

Door dit aanbod van overheidswege zijn zorg be
hoevenden verlost van vernederende afhankelijkheid 
van familierelaties, kerk of sociale bedeling . In dat 
opz icht is erveel gewonnen . We mogen dan ook stellen 
dat de verzorgingsstaat als historische fase in onze 
maatschappel i jke ontwikkeling een goede zaak is 
(geweest?) . Een belangri jk facet daarbij is de nivel-

'Huize Siloam' Hoogvliet 
lering in vermogen en inkomen, die de laatste halve 
eeuw heeft plaatsgevonden. Ondanks de zorgelijke 
situatie van veel minimum-inkomen-trekkers, valt niet 
te ontkennen, dat de noodzaak van overheidszorg een 
halve eeuw geleden voor grote delen van de bevolki ng 
dringerder noodzakelijk was dan thans. Ik kom daar 
later op terug . 

Er zijn echter ook schaduwzijden aan de verzor
gingsstaat, die rechtstreeks relevant zijn voorde zich nu 
doorzettende individualisering. 
Die bezwaren komen voort uit: 

de ontkoppeling van betaling voor en gebruik van 
voorzieningen. 
Omdat men door middel van premies en belastingen 
voor de voo rzieningen betaald had en het gebruik 
nauwelijks ofgeen additionele kosten metzicn mee
bracht, hoefde er geen kosten -boten-afweging 
plaats te vinden . Dat ondermijnde eigen initiatief en 
verantwoordelijkheid. • 



de uniforme betalingswijze en het daaraan gekop
pelde uniforme hulpaanbod ('gelijke monniken, ge
lijke kappen') . Dat maakte verschil in behandeling, 
die alleen gebaseerd zou zijn op verschil in persoon
I i jke wensen en behoeften (bi j gel i jke 'nood'), on mo
gelijk, en vanuit het standpunt van de overheid 
bezien ook terecht, gezien het beginsel van 
rechtsgelijkheid . Vanuit de positie van de cliënt/ 
patiënt betekende dat echter, dat hij/zij geen moge
lijkheid kreeg zijn verschil in behoeften en prioriteit
stelling tot uitdrukking te laten komen. 
bovenstaande kenmerken van de ontstane situatie 
leidden tot het eenzijdig passief-consumptief ge
bruik van de voorzieningen, waardoor de eigen 
verantwoordelijkheid goeddeels verloren ging. De 
patiënt/cliënt werd passief zorg-object. 
De verzorgingsstaat heeft dus onbedoelde neven

effecten gehad, die, vanuit hetoogpuntvan individual i
sering, steeds zwaarder zijn gaan wegen. Zijn we niet 
toe aan het doen van een volgende stap? Dan mogen 
we echter niet het kind met het badwater weggooien . 
Het 'badwater' is dan de onpersoonlijke gebureau
cratiseerde passief-afhankelijk-makende overheids
zorg, het 'kind' is hier een kwalitatief hoogwaardige, 
voor iedereen bereikbare en beschikbare hulp- en 
dienstverlening. 

Samenvattende probleemstelling 

Uitgaande van de gegroeide situatie van door de 
overheid gedragen zorgverlening wordt de kernvraag 
welke vorm van maatschappelijke dienstverlening be
ter past bij een geïndividualiseerde samenleving, 
waarin meer ruimte bestaat voor individuele verschei
denheid, een grotere keuzevrijheid en meer eigen 
verantwoordelijkheid. Echter: zonder terug te vallen in 
de destijds bestaande afhankelijkheid van familie of 
kerk en zonder een 'ieder voor zich' of een sociale 
'survival of the fittest' . 

Een mogelijk alternatief 

De sfeer van waaruit de huidige M .D. wordt verleend 
draagt nog steeds de sporen van zijn oorsprong: 
goedgunstige hulp aan mensen, die in moeilijkheden 
zijn geraakt, ofwel zielige mensen, over wie de ge
meenschap zich ontfermt. M.D. kan echter ook worden 
omschreven als een pakket van diensten voor min of 
meer voorzienbare risico's, zoals gebreken van de 
ouderdom, vereenzaming of stress wegens scheiding 
of dood van een partner, enz .. Vanuit deze laatste 
opvatting overhetwerk van deM.D. zijn ookalternatie
ven denkbaar naast de huidige 'verstatelijkte' zorgver-

lening, zonder terug te keren tot de toestanden van 
weleer. Gedacht kan worden aan het model van de 
'verzekering' tegen het risico verzorging of psychoso
ciale hulp nodig te hebben. 
Hiervoor zijn twee vormen mogelijk, namelijk 

de commerciële verzekering, volgens het model van 
de particuliere ziektekostenverzekering, evt. met 
eigen bijdragen, eigen risico, premieafhankelijk 
zorgniveau e.d ., een bekend model, waarop hier niet 
nader zal worden ingegaan. 
een vorm van particulier initiatief, waarbij de onder
linge zorgverlening centraal staat. Deze vorm zal, 
onder de naam van 'onderlinge waarborgmaat
schappij' nader worden uitgewerkt. 

De onderlinge waarborgmaatschappij 

Een 'onderlinge waarborg maatschappij' is een juri 
disch erkendè samenwerkingsvorm, die gebruikt zou 
kunnen worden voor de functies, die nu door de M.D. 
vervuld worden . 
Een dergelijke 'onderlinge' zou er als volgt uit kunnen 
zien: 

het belangrijkste principe is, dat de leden op zich 
nemen wederzijds voor.elkaarte zorgen; 
de benodigde bijdragen kunnen de leden leveren in 
geld of in natura, n.1. door werk/hulp voor elkaar te 
verrichten; 
leden van alle leeftijden kunnen voor elkaar zorgen . 
Niet alleen jongeren kunnen hun bijdragen leveren, 
omdat zij krachtiger zijn, maar ook ouderen kunnen 
diensten verlenen die minder lichamelijke inspan
ningen vereisen . Zo kunnen leden 'punten' sparen, 
die het recht geven op hulp als zij zelf in de proble
men geraken; 
een groot deel van de wederzijdse hulpverlening 
kan op die manier met gesloten beurzen plaatsvin
den. Voorzover er gespecialiseerde, professionele 
hulp nodig is, wordt die bekostigd uit de contributie 
van hen, die niet in staatof bereid zijn hun bijdrage in 
natura te leveren, b.v. omdat ze een drukke baan 
hebben en daardoor over relatief veel geld, maar 
weinig tijd beschikken, of die weinig affiniteit voelen 
met het geven van zorg en hulpverlening aan ande
ren; 
leden mogen zelfde keus maken tussen professione
le of leken-hulp, maar dat heeft dan wel consequen
ties voor het aantal punten, dat zij opgebruiken ofde 
hoogte van hun contributie; 
door gebruik van moderne informatie-technieken 
kan de 'onderlinge' een doorlopend overzicht heb
ben van de hulpvraag en het hulpaanbod van haar 
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leden. Het evenwicht tussen beide zal per 'onder
linge' kunnen verschillen . De ene 'onderlinge' zal 
meer beroep moeten doen op betaalde, commercië
le hulpverleners dan de andere (liever zou ik ze 
'dienstverleners' noemen om de wat ranzige lucht 
rond 'hulpverlening' te vermijden); 
per 'onderlinge' kunnen verschillen in zorgpakket, 
hoogte van de contributie, etc. bestaan. Hierdoor 
kan het individu een keuze maken, die bij zijn per
soonlijke prioriteitstelling past; 
van overheidswege zouden een inspectiewezen en 
een klachtenregeling opgezet- kunnen worden. 
Daarnaast zou zij een minimale en maximale om
vang van de organisatie kunnen vaststellen. Een 
minimale omvang is noodzakelijk om een voldoen
de pakket aan zorg en bijstand te kunnen garande
ren, een maximale omvang is gewenst om overzich
telijkheid en democratische controle in stand te 
houden en anonimisering en bureaucratisering te 
voorkómen. De overheid zou echter geen financiële 
betrokkenheid bij de 'onderlinge' moeten hebben; 
de 'onderlinge' zou zowel regionaal als landelijk 
gespreid kunnen worden opgezet, met min of meer 
autonome afdelingen in verschillende gemeenten, 
zodat mensen na verhuizing bij dezelfde 'onder
linge' kunnen blijven. 
Welke voordelen zou een dergelijke opzet kunnen 

bieden? 
het zou mensen, die zonder betaald werk (moeten) 
leven en daordoor weinig eigen geld, maar veel tijd 
beschikbaar hebben, de kans bieden die tijd te 
gebruiken om hun contributie 'weg te werken', en 
daardoor meer besteedbaar inkomen over te hou
den dan nu, er van uitgaande dat de premies en/of 
belastingen verlaagd zullen worden, omdat de over
heid minder hoeft te subsidiëren; 
doordat mensen zullen kunnen kiezen tussen ver
schillende 'onderlingen', met uiteenlopende zorg
pakketten en contributiehoogten zullen zij meer uit
drukking kunnen geven aan hun persoonlijke voor
keuren en prioriteitstelling, één van de centrale 
kenmerken van individualisering; 
voor het geleidelijk wegvallen van de traditionele 
gezinstaken, zoals opvang en zorg, zal een eigen
tijdse vervanging komen: een op vrijwilligheid ge
baseerde samenwerking, beperkt tot een bepaald 
levensterrein, moar toch op een persoonlijke, niet 
anonieme manier. Juist de beperking in samenwer
king, zowel in omvang als, desgewenst, in tijd, zal 
een deel van de bezwaren wegnemen, die nu kleven 
aan de zorg, die vanuit het gezinsverband wordt 
geleverd en die slechts kan bestaan bij de gratie van 
een samenwerkingswijze, die een veel groter deel 

van het leven bestrijkt (waarvoor de betrokkenen 
lang niet altijd dezelfde affiniteit voelen) en die 
bovendien, volgens de traditionele en formele op
vatting, voor eeuwig en onverbrekelijk wordtaange
gaan. Hiermee wordt tevens een alternatief gebo
den voor het toenemend aantal mensen, dat al niet 
meer leeft in een gezinsverband, maar wel behoefte 
heeft aan vertrouwde relaties, juist als zij in proble
men verkeren, of zorg nodig hebben; 
de vorm van 'onderlinge waarborgmaatschappij' 
maaktdemocratische controle op het bestuursbeleid 
mogelijk. Is een lid het niet eens met het gevoerde 
beleid, en vindt hij/zij geen gehoor voor zijn bezwa
ren, dan kan hij uittreden. Door middel van contrac
ten tussen vergelijkbare 'onderlingen' zouden ver
worven rechten overdraagbaar kunnen zijn, zodat 
men niet, wegens geïnvesteerde inspanningen aan 
een bepaalde 'onderlinge' gebakken zit; 
door de boven voorgestelde contributiebetaling 
(dus èf in geld èf als dienstverlening) kunnen de 
eigen verantwoordelijkheid en afweging van kosten 
en baten meer kans krijgen; 
de onderlinge opzet en het daarmee samenhangen
de vrijwilligerskarakter, zal kunnen leiden tot een 
zekere de-professionalisering, dus een minder over
heersen van beroepskrachten . De nadruk op des
kundi"gheid en officiële kwalificaties is een typisch 
kenmerk van staatszorg en in vele gevallen overdre
ven; 
de mogelijkheden en moeilijkheden van verschillen
de levensfasen zouden een meer natuurlijke plaats 
kunnen krijgen: in de kracht van hun leven kunnen de 
leden zorgdragen voor kinderen en ouderen en 
daardoor aanspraken doen gelden op zorg als ze 
zelf door ouderdom of anderszins gebrekkig zijn 
geworden. Dat vergroot de verantwoordelijkheid , 
die men voor het totaal van zijn leven kan nemen en 
voorkómt de situatie dat mensen in de bloei van hun 
leven zich gedragen alsof zij altijd even vitaal zullen 
blijven en, als zij dan toch eenmaal zorgbehoeftig 
zijn geworden, zich werpen in de schoot der ge
meenschapszorg. 

Zwakten 

Bovenstaande opsomming klinkt nogal idealiserend, 
alsof er met de opzet van een 'onderlinge' niets meer 
mis zou kunnen gaan. Aangezien achter de evt. toe
komstige leden van 'onderlinge waarborgmaatschap
pijen' even goed, resp. slecht zullen zijn als de huidige 
consumenten van staatszorg, zal ook hier oneigenlijk 
gebruik, ontduiking e.d. kunnen optreden. De vraag is 
alleen of er in de hier voorgestelde opzet meer zelf- • 
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corrigerende mechanismen zijn in te bouwen. Ik meen 
van wel. 

Een paar voor de hand liggende zwakten wil ik hier 
opsommen. 
Een systeem, dat gebaseerd is op vrijwilligheid en 
eigen verantwoordelijkheid kan gemakkelijk gecon
fronteerdworden metdevraagwattedoen methen,die 
geen adequate maatregelen treffen en in goede tijden 
alles consumeren, maar in kwade tijden een emotio
neel appèl op de gemeenschap doen, die zich daar uit 
humanitaire overwegingen nietaan kan onttrekken . De 
oplossing hiervoor kan in meerdere regelingen wor
den gezocht: 

de verp l ichting voor alle volwassenen om een voor
zien ing te treffen, die de desbetreffende risico's 
minimaal dekt, zoals dat nu geldt bij de W.A. 
verzekering voor auto's. Daarbij kan dan vr ijelijk de 
keus gelaten worden tussen een commerciële verze
kering of de aansluiting bij een 'onderlinge'; 
als mensen dan toch verzuimd hebben een risico
dekking te treffen zullen zij, in geval van nood, de 
kostprijs voor de verleende diensten normaal moe
ten betalen. Omdat het hierovergrote bedragen kan 
geen, kan dat best ten koste gaan van vermogen of 
spaargeld, maar dat geldt ook voor een verzuimde 
W.A. -verzekeri ng . 
Een ander probleem bij vrijwillige risicodekking isde 

vraag van de permanente hoog-ri si co-groepen (ge
handicapten e.d.) en de niet-verzekerbare risico's. 
De overheid zou hiervoor een taak kunnen hebben, 
dooreen variantvan deA.W.B.Z. dus een regeling voor 
bi;zondere ziektekosten, maar dan bij voorkeur be
taald uit de algemene middelen. 

Tenslotte is duidelijk dat de boven voorgestelde 
'privatisering' van de M .D. (zowel in commerciële als in 
niet-commerciële vorm) totverschuivingen in belasting 
en/of premiedruk zal leiden. In het algemeen zou er 
minder belasting nodig zijn . Theoretisch zouden die 
voor individuele besteding vrijkomende gelden vol
doende moeten zijn om een gelijk niveau van voorzie
ningen te bieden. Gezien de besparingen wegens de 
onderlinge dienstverlening, 'in natura', de waarschijn
lijk verminderde professionaliteit in het hulpaanbod en 
de vermindering van kosten als gevolg van bureaucra
tie zou er zelfs nogal wat geld over kunnen blijven. 
Over de besteding daarvan zal ik me hier niet uitlaten. 
Dat moeten die geïndividualiseerde burgers maar uit
maken. 
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