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De rol van de overheid bij het 
welzijn 
PH.A.IDENBURG* 

Bij het bezien van het welzijnsbeleid van de 
afgelopen dertigjaar is het eerste beeld dat zich 
opdringt dat van groei. Die groei was zo groot dat 
er vooral aan het begin van de jaren zeventig de 
neiging bestond om dat alles nu eens goed te gaan 
regelen. Hoe goed ook bedoeld. die neiging bleek 
al snel achterhaald door de komst van een periode 
waarin veel over crisis werd gesproken en recent 
door een periode van bezuiniging. Velen lopen nu 
rond met de angst dat het werk van een hele 
generatie van onwaarde wordt verklaard. Is dat 
het beeld van de toekomst: voortgaande afbraak? 
Heeft de overheid dan geen taak op dit gebied? Of. 
anders gesteld: heeft een hele generatie die 
meende aan het programma van een sociale 
rechtsstaat te werken zich dan vergist? 

Vooruitgangsgeloof 

Doordevraag zote stellen accentueer ik het gevoel van 
velen die al of niet bewust, moeite hebben met de 
snelheid van de maatschappelijke veranderingen. In 
tal van belangrijke nota's wordt daarom gezocht naar 
een perspectief dat deze snelle veranderingen kan 
duiden en de problemen kan oplossen . 

Is het immers geen paradox dat wij die ettelijke 
malen meer geld hebben te besteden dan zeg in 1946, 
politiek grote moeite hebben om te bepalen waaraan 
dat geld besteed moet worden ? Toenterti jd, kort na de 
Tweede Wereldoorlog, was dat anders . De verzor
gingsstaat begon met grote idealen. Denk aan het 
Atlantic Charter dat in zijn verantwoording van de strijd 
tegen Hitlerschreefoverdete verdedigen fundamente
le vrijheden, waaronder de vrijheid van gebrek. Na de 
oorlog luidde een Engelse formule dat het er in de 
verzorgingsstaat om ging 'to create a country fit for 
heroes' .In eigen land wekte vader Drees diepe emoties 
met zijn pleidooi voor de AOW en de verzorging 'van 
de wieg tot het graf'. 

Het geschiedenisbeeld dat uit deze idealen spreekt 
is er een van vooruitgang : nu zijn er nog problemen, 
maar in de toekomst zal het beter gaan . Het begrip 
vooruitgang is typerend voor een manier van kijken 
naar de geschiedenis waarbij ontwikkelingen slechts 
één kant op kunnen gaan, als het ware langs een 
lineaal. Die lineaire geschiedenisopvatting hebben we 
van kindsbeen af geleerd . En terecht. 

Het vooruitgangsgeloof en zijn lineaire geschiede-
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nisbeeld kan op vier wijzen worden gekenmerkt. 
- Het is een 'doenerige' geschiedenisopvatting 

Wie lineair naar de geschiedenis kijkt tilt nogal 
zwaaraan haarofzijn verantwoordelijkheden. Omdat 
processen onomkeerbaar zijn valt van het verleden 
weinig te leren. Als je op deze manier denkt, zie je geen 
weg terug. Plannen zijn er allemaal op gericht dat het in 
de toekomst beter gaat. Vooral in de politiek is dit 
lineaire model dominant. We praten er altijd over wat 
er zal gebeuren . De begroting gaat over de toekomst, 
de rekening na afloop is voor het nageslacht. 
- Geloof in de maakbaarheid van de samenleving 

Direct verbonden met het vooruitgangsgeloof van 
de verzorgingsstaat is het geloof in de maakbaarheid 
er van . Het directe gevolg van de gedachte dat dingen 
in de toekomst beter zullen zijn is dat we ze beter zullen 
moeten maken en ... dat dat ook mogelijk is . Neem een 
complex sociologisch proces als de emancipatie van 
de vrouw. Het is noodzakelijk die te bewerken met 
maatregelen en het wordt mogelijk geacht dat die 
maatregelen resultaatzullen boeken . Wie een dergelij
ke ontwikkeling niet ziet als een lineaire ontwikkeling 
en stelt dat de volgende generatie er wel weer verstan
diger over zal denken, maakt zich politiek onmogelijk . 
- Overheidsgarantie 

Bijna even sterk verbonden aan het vooruitgangs
geloof van de verzorgingsstaat is een rol voor de over
heid. Die rol is in betekenis gegroeid. Bij Beveridge 
ging het om een verplichting voor de overheid zich in te 
spannen voor hetwelzijn van al haar burgers. Naarma
te dat ideaal werd verwezenlijkt groeide de taak voor 
de overheid totdat zij als het ware garantdiende te zijn 
voor het welzijn van haar burgers. Die garantiever
plichting bracht voor de burger tal van nieuwe (sociale) 
rechten mee. 
- Het niet au serieux nemen van leed 

Een vierde kenmerk van hetvooruitgangsgeloof met 
zijn lineaire geschiedenisopvatting is dat de scha
duwkanten van het bestaan niet voldoende serieus 
worden genomen. Als men gelooft dat na realisatie van 
het goede plan voor de toekomst het thans ervaren leed 



tot het verleden zal behoren, kan die 'hoop doen 
vergeten'. Dan worden de negatieve kanten, (bijvoor
beeld al die gevolgen van overheidshandelen die 
mensen schaden, ondoelmatig zijn, corruptie oproe
pen, de geloofwaardigheid aantasten van onze rechts
orde) als tegenvallers gezien . Men denkt dat ze verme
den hadden kunnen worden. In elk geval wordt er naar 
zondebokken gezocht. 
Sedert enkele jaren is dit vooruitgangsgeloof op de 
klippen gelopen. De overheid garandeert niets meer. 
En eigenlijk weten we daardoor ook weinig raad met 
haar en zitten we met de vraag wat we met de verzor
gingsstaat aan moeten. Moeten we de klok terugzetten 
en een beroep doen op veronderstelde antwoorden uit 
het verleden? 

Drie verklaringen voor mensenleed 

Het gaat in het welzijnsbeleid uiteraard over de hele 
mens. Ter i Ilustratie van wat er momenteel aan de hand 
lijkt te zijn beperk ik mij nu tot de wijze waarop er over 
het leed van mensen is gesproken en wat daarvanuit de 
samenleving aan kan worden gedaan. Het één hangt 
methetandersamen.ledereverklaring van leed draagt 
zijn eigen oplossing ervoor mee. Er is in de geschiede
nis nogal wat veranderd in de wijze waarop over 
menselijk leed gedacht werd en dus in dewijzewaarop 
tegen de oplossingen aangekeken werd. Nu de oplos
singen van de verzorgingsstaat ter discussie zijn geko
men is het dus goed om terug te gaan naar die verkla
ringen van menselijk leed. 

Er hebben eigenlijk altijd drie verklaringen om de 
voorrang gestreden . Ofwel men ziet de oorzaak van 
noden als van individuele aard, ofwel men zoekt het bij 
de directe omgeving van de mens, ofwel de verklaring 
wordt gezocht in het niet goed functioneren van de 
maatschappij en haar instellingen als geheel. Afhanke
lijk van de gekozen verklaring worden dus de middelen 
voor leniging van de nood ingezet. 

Individuele verklaringen voor menselijk leed zijn er 
van oudsher geweest: men schrijft het leed toe aan 
luiheid of zondigheid van het individu, aan psychische 
en lichamelijke tekorten, haar of zijn afwijkend gedrag 
of tekortschietende kennis of ook karma. De klassieke 
antwoorden op dezeverklaringen zijn die van individu
ele hulpverlening: beloning en straf, verpleging, more
le opvoeding en verheffing, vorming, voorlichting, her
en bijscholing. Denkt u maar aan wat vandaag 'alge
mene voorzieningen' genoemd worden. 

Het was een hele stap vooruit in het sociale denken 
toen men langzamerhand ook oog kreeg voor het niet 
goed functioneren van de omgeving van het individu: 
gezin en buurt. Daarbij behoort begrip voor de gevol-

gen van natuurrampen, oorlog en, wat later in de tijd, 
voor spanningen tussen groepen . Het zijn allemaal 
verklaringen vanuit de directe leefgemeenschap van 
mensen . 

Hulpverlening, gebaseerd op deze verklaringen, 
wordt gegeven in de vorm van voorzieningen voor de 
als meest bedreigd geziene categoriën. Denk aan hulp 
voor weduwen en wezen, aan gezin'shulp en aan maat
schappelijk werk, Ook vandaag is die benadering 
dominant: er zijn categorale voorzieningen voor min
derheidsgroeperingen, gehandicapten, verzets
deelnemers en vervolgden. 

Een derde type verklaring voor menselijk leed grijpt 
aan op de brede maatschappelijke kaders . Men zoekt 
het antwoord in de grote wereld; in het niet goed 
functioneren van de economie, de democratie en ande
re systemen. Mensen werden, denkt men, het slacht
offer van door de conjunctuur bepaalde werke
loosheid, regionale stagnatie, van discriminatie, van 
autoritaire verhoudingen, vervreemding, oneerlijke 
verdeling van goederen en maatschappelijke ongelijk
heid. Antwoorden worden gegeven in de vorm van 
regeling van sociale zekerheid, in stimulering van de 
werk ing van de arbeidsmarkt, in een brede aanpak van 
samenlevingsopbouw, in volksonderwijs, bibliotheek
voorzieningen, regionale stimuleringsprogramma's, 
democratiseringsmaatregelen e.d. Als de sociale en 
culturele structuren ten goede veranderen, zo denken 
we, zullen de negatieve gevolgen voor de mensen ook 
verdwijnen . 

Drie verklaringen voor menselijk leed: Individuele 
oorzaken , oorzaken gelegen in het directe leefmilieu 
en algemeen maatschappelijke verklaringen . Met de 
opeenvolgende onderkenning van deze oorzaken van 
menselijk leed, zijn vele eeuwen gemoeid geweest. In 
toenemende mate kreeg de samenleving begrip voor 
de mens en zijn lot. Langs die lange weg zien wij de 
groten van de geschiedenis staan : Mozes, Christus, 
Marx, Pasteur, Freud .. . Telkens ontdekten zij factoren 
buiten de directe invloed van het individu die van 
betekenis zijn voor zijn welbevinden . Met andere 
woorden, voor het welbevinden werd in toenemende 
mate gezocht naarfactoren buiten de mens. Wie ziek is, 
is niet daarom slecht en wie werkeloos werd niet per se 
lui . Mensen hebben die ontdekking van buiten zich 
liggende oorzaken van ongeluk ongetwijfeld als een 
bevrijding ervaren. Daarin schuilt humanisering, voor
uitgang. De antwoorden ontwikkelden zich van de 
charitas tot de klassieke vrijheidsrechten tot voorzie
ningen van 'sociale solidariteit'. Metdeze ontwikkeling 
kreeg de staat meer te doen. Met de steeds verdere 
vulling van het begrip gerechtigheid veranderde zijn 
taak navenant. 
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Consequenties voor beleid 

Voor de beleidsvraagstukken van onze tijd is het van 
groot belang hoe we deze ontwikkeling interpreteren 
en wie we aanspreken om wat aan tekorten te doen . 
Betekent het toenemende begrip voor invloeden van 
buiten de individuale mens, dat nieuwere verklaringen 
méér waar zijn dan de oudere verklaringen; dat bij
voorbeeld een goede arbeidsmarkt belangrijker is dan 
een kring van ondersteunende familieleden en vrien
den? Is hier alleen maar sprake van vooruitgang? Ik 
denk dat die gedachte wel eens meegespeeld heeft in 
een beleid dat steeds meer onvervulde behoeften en 
vergeten groepen ontdekte . 

Ten onrechte . Die stelling verliest aan steun . Het is 
beslist humaner de drie verklaringen als complemen
tairte zien. Elk vindt zijn begrenzing in de twee andere. 
Natuurlijk is het dwaas om mensen verantwoordelijk te 
houden voor infectieziekten als lepra. Maar hoe I igt dat 
met aids? Soms legt onderkenning van oorzaken van 
buiten immers nieuwe taken op aan het individu. Na 
Pasteur is bijvoorbeeld het betrachten van lichaamshy
giëne een vereiste geworden . Het heeft iets ongerijmds 
om bij individueel tekortschieten de maatschappij ver
antwoordelijk te houden . Hoe denken we over degene 
die gehandicapt raakt door dronken achter het stuur te 
gaan zitten? . 

Kortom, het kan ook humaniserend zijn om verant
woordelijkheid niet te allen tijde door afhankelijkheid 
te vervangen en schuld niet steeds door ziekte . Het is 
dus begrijpelijk en zinvol als na een wellicht wat al te 
grote nadruk op staatsinterventie, nu de nadruk meer is 
komen te liggen op individuele en groepsverantwoor
delijkheden . Dedaarin besloten herwaardering van de 
aloude verklaringen van menselijk leed kan opnieuw 
iets van een bevrijding betekenen. 

Zoeven stelde ik de retorische vraag of een hele gene
ratie die zich met hart en ziel gewijd heeft aan de 
opbouw van een verzorgingsstaat zich vergist kan 
hebben . Het antwoord daarop wordt in sterke mate 
bepaald door de keuze voor een geschiedenismodel. 
Zeker in de herstructurering van de Nederlandse eco 
nomie in de jaren vijftig en zestig lag vooruitgang , 
toekomst, in de ontwikkeling van een stelsel van sociale 
zorg . Het was nuttig, nodig en uiterst populair bij een 
generatie die de verschrikkingen van de economische 
crisis en de oor log ondergaan hadden . Thans, in een 
geheel andere geschiedeniSperiode, zijn we na hon
derd jaar vooruitgangsgeloof, zeker op het gebied van 
het welzijnsbeleid, toe aan een verschuiving in accent. 

Maar hoever kunnen we met dat cyclische denken 
gaan? Sommige ontwikkelingen lopen gewoon door. 

Is het reëel te denken datals de politiek eist dat mensen 
meer verantwoordelijkheid gaan dragen voo r hun 
eigen welzijn , zij dat ook kunnen? Kunnen we door
gaande maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de 
individualisering en de gezinsverdunn ing en de veran
derde betekenis van arbeid, met een beroep op de 
geschieden is negeren? Als de overheid welzijn van 
haar burgers niet meer kan garanderen, moeten we 
dan met het voo ruitgangsgeloof ook de overheids
verantwoordelijkheid voor welz i jn als ve rouderd ver
klaren? 

Wat is nu de rol van de overheid? Wat kunnen we 
nog van haar verwachten? 

De taak van de overheid voor het welzijn 

De overheidstaak is thans op verschillende w ij zen aan 
de orde. 
* Allereerst door veel aandacht te geven aan de orga
nisatie van het overheidsapparaat. 
Er zijn weinig departementen die momenteel niet gere
organiseerd worden , privatisering , vermindering van 
regels, andere vormen van beheer, het zijn ontwikke
lingen die zodanig veel energ ie lijken opte slokken dat 
je je afvraagt hoe ambtenaren nog aan hun eigenl i jke 
werk toekomen . De stress op hen persoon li jk en via hen 
op de cliënten van de overheid is een van de meest 
opvallende gevolgen van de huidige benadering van 
de overheidstaakstelling . Vaak zijn die organisatori
sche wijzigingen antwoorden waar je de vraag zelf bij 
bedenken moet. Want de efficiency en effectiviteit van 
het overheidsoptreden lijkt eerder minder dan meer te 
worden . In ieder geval is er nauwelijks sprake van een 
zich terugtrekkende overheid . Met haar neiging haar 
eigen taakvervulling te beheersen is zi j, ook, ofwell icht 
juist, bij een gereduceerdetaakopvatting meer aanwe
zig dan ooit en dringt op allerlei manieren in het 
privéleven binnen. Schnabel heeft er onlangs 1 op ge
wezen hoe de verzorgingsstaat pas echt drukkend 
wordt wanneer de overheid terugtreedt en tegelijker
tijd de zorgzaamheid van de samenleving wil st imule
ren . 

* Ten tweede door aandacht voor de overheidstaak 
zelf. Wordt de burger nu belast door een zich reorgani
serende overheid of de overheid door een lastige 
burgerij? Die laatste zorg speelt een grote rol bij een 
regelrechte bespreking van de overheidstaak zelf . In 
april wijdde de HRWBtergelegenheid van zijn tienjarig 
bestaan een studiedag aan dat thema . Ik heb aan die 
dag ontleend dat het kennelijk moeilijk is om duidelijke 
uitspraken te doen over wat de overheidstaakstelling 



1 is. Het gesprek lijkt te stranden in een probleem
denken .... een analyse van wat de overheid niet kan. 
Anderen doen pogingen om dat bewijs van onver
mogen van de overheid te ontkrachten ... en blijven zo 
ook steken in de problemen van het heden. In de 
discussie ontbreekt de toekomstdimensie. 

Maar wat is overbelasting eigenlijk? Niet de onbe
taalbaarheid van de sociale voorzieningen alleen . 
Luisterende naar de minister-president, maar meer in 
het algemeen naar de argumenten voor het regerings
beleid van dit moment, heb ik de redenering als volgt 
verstaan . 'In de poging om vrijheidrechten uit te brei
den met sociale grondrechten is er iets uit de hand 
gelopen. Wat bedoeld was als vangnet voor wie uit de 
boot dreigde te vallen is een hangmat geworden ten 
koste van een gemeenschap die dat economisch niet 
meer kan opbrengen. We moeten dus terug met onze 
ambities. De jurist Donner heeft daaraan indertijd nog 
toegevoegd dat de sociale grondrechten juridisch mis
plaatst zijn, omdat ze financieel niette garanderen zijn, 
terwijl de klassieke vrijheidsrechten, omdat ze weinig 
kosten met zich brengen, wel te garanderen zijn .' 

In het betoog van de MP werd deze redenering 
echter onderuit gehaald omdat in zijn rede zelfs een 
nachtwakerstoot een onhaalbare conceptie leek te 
worden . Hij toonde aan datde klassieke grondrechten, 
openbaarheid, democratische besluitvorming, in
spraak, bezwaar en beroep en het handhaven van 
recht en orde, al even kostbaar worden als de sociale 
rechten. 

Ik vind dat de minister-president gelijk heeft als hij 
deze thema's aan de orde stelt als welzijnsthema's . 
Maar als het daarbij blijft dreigt het gesprek over de 
overheidstaakstelling zich te radicaliseren; en wel tot 
een omkering van waarden, waarbij de burger een 
bedreiging van de staat wordt, doordat hij de staat met 
onhaalbare claims tegemoettreedt. Moeten we hier de 
dichter Bertold Brecht citeren, die in een gedicht de 
vraag stelt: Wäre es do nicht doch einfacher, die 
Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes?2 

Een overheid die de burgerij beschuldigt haar te 
overvragen maakt een fundamentele denkfout. Iedere 
politieman kan uitleggen dat het onmogelijk is orde te 
handhaven als de samenleving zich daar zelf niet in de 
eerste plaats verantwoordelijk voor voelt. Het is de 
taak van de politiek om vast te stellen wel ke orde dat is . 
Dat vraagt om een conceptie waar mensen achter 
kunnen staan, noem het een ideologie. Ik spreek liever 
overeen toekomstperspectief, waarin je als individu en 
groep een plaats voor jezelf kunt zien; een samen levi ng 
waarin je jezelf als deelgenoot kunt zien. Het lijkt mij 
dat daar de essentiële ordevraag ligt. Want welke 
andere orde dan bezuiniging wordt op het gebied van 

welzijnsbeleid eigenlijk nagestreefd? Hoe kan serieus 
geklaagd worden over het verschijnsel van de indivi
dualisering door een overheid die stelselmatig nieuwe 
vormen van samenlevingsopbouw - denk aan actie
groepen, aan nieuwe vormen van buurteconomie of 
aan nieuwe vormen van samenwonen en primaire 
groepsvorming of van gezondheidsbevordering - als 
bedreiging van de orde ondergaat? Wat kan men 
verwachten van een eigentijds burgerschap als in het 
onderwijs geschiedenis verminderd en maatschappij
leer afgeschaft wordt? Het is een van de eerste taken 
van een overheid haar burgers een kans te bieden zich 
te identificeren met een gemeenschappelijke koers en 
een gemeenschappelijke orde. Een orde die meer is 
dan de inhoud van het laatste regeerakkoord of het 
politieke compromis van dit moment. Regeren is meer 
dan : de rommel opruimen. 

* Ten derde door ontkenning van de behoefte als een 
benadering van de overheidstaak. We moeten ons 
realiseren dat één van de manieren om ditgesprek over 
de overheidstaak voor het welzijn van haar burgers te 
ontwijken schuilt in de relativering van de behoefte 
eraan. Als er geen behoefte is aan hulp is er geen taak 
voor de overheid . Een nieuw werkelijkheidsbeeld 
wordt geschapen door het creëren van nieuwe mythes. 
Waar of niet waar, de bewering dat een groot aantal 
uitkeringsgerechtigden er bij schnabbelen, dat de 
werkeloosheidscijfers de werkelijkheid niet weerge
ven, dat bijstandstrekkers grote auto's zouden hebben 
en wetenschappelijk personeel aan universiteiten zijn 
tijd zit te verdoen, hebben die functie. 

Metandere woorden, mythes, en soms schandelijke 
mythes, steunen keuzes . Als welzijnsbeleid ontmytho
logiseerd moet worden, dan moet het antwoord op de 
vraag naar de overheidstaak gevonden worden door 
afte stappen van verdachtmakingen en als administra
tieve maatregelen verhulde keuzes; en wel, door een 
keuze een keuze te noemen . 

Rationalisering van het welzijnsbeleid 

Mijn keuze is een pleidooi voor een nieuwe, een 
verbrede, rationaliteit in de beleidvoering. Een bena
dering van de vraagstukken van welzijn en welzijnsbe
leid die uitgaat, niet alleen van een toekomst waar in 
alles beter en mooier zal zijn, maar die zich reëel 
confronteert met positieve en negatieve kanten van het 
beleid . 

Een rationalisering van het welzijnsbeleid . Dat 
woord rationaliteit staat hier bewust. Maar ik vind het 
moeilijk om vast te stellen waar moraliteit, en dus een 
politiek oordeel, overgaat in rationaliteit, een oordeel 

21 

o 
m 
m 

'" .'" 
z 
"" '" 
-c 
00 

" 



22 

'" Cl< 
Z 
",' 

'" u.J 
u.J 
o 

over de zinvolheid en de effectiviteit van het beleid. In 
de allereerste plaats is er bij de heroriëntatie in het 
welzijnsbeleid natuurlijk sprake van een moreel oor
deel. Ik heb grote moeite met de groeiende onverschil
ligheid ten aanzien van de zeer velen die om tal van 
redenen in onze veeleisende samenleving niet meer 
mee kunnen komen. Het gaat daarbij om veel meer 
mensen dan degenen die lokaliseerbaar zijn in 
saneringsbuurten. Mensen leven niet bij brood alleen. 
Ze hebben meer nodig; maar hoe vaak is het niet juist 
dat dat meerdere bij bezuiniging overboord wordt 
gezet? Ik vrees de verharding die het resultaat is van 
een groeiende tweedeling in onze samenleving. 

Dat gevoel ligt dicht aan tegen verbazing over de 
irrationaliteit van een zich op financieel-economische 
overwegingen concentrerend beleid. Laat ik toelichten 
wat ik daarmee bedoel. 

Een van de doorgaande tendenties i n het overheids
beleid sedert de Tweede Wereldoorlog blijkt aller
minst cyclisch te zijn maar lineair, namelijk de voort
gaande verwetenschappelijking van het beleid . Een 
voorbeeld: in 1948 wees de toenmalige directeur
generaal van de statistiek de ministervan Onderwijs op 
de naoorlogse geboortegolf die rond 1951 het lager 
onderwijs zou gaan treffen . Zijn vraag was wat de 
minister daaraan ging doen . Volgens het verhaal zou 
de minister geantwoord hebben dat hij zich geen 
zorgen maakte omdat er nog geen toeneming was te 
constateren in het aantal aanvragen voor vestiging van 
nieuwe scholen . Een eng legalistische benadering. 
Contrasteer dit met de huidige beleidvoering waarbij 
geen serieus voorstel wordt ingediend zonder be
volkingsvoorspellingen . Het kabinet tracht in de perso
neelsvoorziening kwartaire sector met hulp van het SCP 
zelfs een heel planningsysteem voor overheidsfinan
ciën te koppelen aan demografische gegevens. 

Deze toenemende rationa I iteit van het overheidsbe
leid berust op een wassende stroom gegevens, die 
gebruiktworden bij de beleidsvoorbereiding. Degrote 
vernieuwing van het beleid na de Tweede Wereldoor
log berustte op de overtuiging dat een industriali
serende economie behoefte heeft aan gezonde en 
hoogopgeleide mensen . Naast alle morele overwegin
gen ten aanzien van de voorzieningen van de verzor
gingsstaat groeide de overtuiging dat welzijnsvoor
zieningen gewoon goede investeringen zijn; investe
nngen In mensen . 

Waar gaat het om bij deze rationalisering? Je kunt 
rationalisering van beleid omschrijven als een toene
mende poging om doelstellingen en middelen van 
beleid bij elkaar te brengen en tegen elkaar af te 
wegen . Dat gebeurt met behulp van wetenschappelijke 
informatie en technieken van besluitvorming en evalu-

atie. Dit is een ideaal, want in zeer veel gevallen zijn er 
bij die beleidsafweging zoveel gegevens beschikbaa r 
dat het moeilijk wordt tot een afgewogen oordeel te 
komen .3 De rationalisering van het beleid ontspoort 
dan als hij zich beperkt tot een eng efficiency-denken, 
in tal van westerse landen gesymboliseerd door be
grippen als no nonsense en zakelijkheid . Ik vind het in 
hoge mate onzakelijk, irrationeel, om de overbelasting 
met teveel relevante informatie op te lossen door hele 
delen van de werkelijkheid als 'irrelevant' buiten de 
kijker te houden en het politieke debat te verengen tot 
het maken van sommen over tekorten en het berekenen 
van effecten van voorgenomen maatregelen om er iets 
aan te doen . Bij rationaliteit gaat het om meer. Mis
schien wel in de eerste plaats om ons rekenschap te 
geven van onze waarden inplaats van de gebruikte 
besturingstechnieken . 

Een nieuw perspectief 

Het nieuwe perspectief op welzijnsbeleid zal zich, 
gesteund door cijfers en evaluatietechnieken, moeten 
oriënteren op de nieuwe werkelijkheden. De politiek 
zal na zijn verenging tot een beperkt aantal issues weer 
moeten trachten zich te oriënteren op de waarden waar 
het om gaat en de tekenen der tijden te verstaan, die 
bepalend zijn voor het menselijk welzijn . 

Waar gaat het daarbij om? Op niveau van de 
enkeling denk ik eraan hoe fundamenteel de grote 
maatschappelijke ontwikkelingen de individuele le
vensloop hebben aangetast. Hoe moeilijk het is voor 
jonge mensen zich een beeld te vormen van de samen
leving waarin zij als volwassenen verantwoordelijk
heid zullen moeten dragen; hoe onzeker ook om op te 
groeien als vrouwen als man; hoe moet je je rol zien , 
wat is je bestemming? En daartegenover de ouderen: in 
wat voor samenleving komen we terecht als 80 al niet 
meer als oud wordt gezien? 

Op niveau van de samenlevingsvormen denk ik in 
de eerste plaats aan de individualisering . Mensen 
willen op noemer van eigen identiteit aan gemeen
schapsvormen deelnemen . Het geldt voor kinderen in 
een gezin , voor gehuwde en ongehuwde volwassenen, 
voor bejaarden die 'zelfstandig' willen blijven . Of we 
het leuk vinden of niet, op tal van wijzen worden door 
deze essentiële keuze gevestigde instituties aangetast. 
Het is op zijn minst onredelijk om een inkomens- en een 
huisvestingsbeleid te baseren op slechts één zo'n sa 
menlevingsvorm; en dan nog een met een zo korte 
geschiedenis en een thans zo zwakke bestaansbasis 
als het nucleaire gezin . 

Op nationaal niveau worden toekomstbeelden van 
mensen essentieel aangetast door de veranderende 



posItie van ons land als onderdeel van Europa en 
hoekje van een wereld die dagelijks op verwarring 
gevende wijze onze huiskamers binnenkomt. Nog 
steeds is Nederland één van de hoogst ontwikkelde 
industrielanden ter wereld, met een hoog opgeleide 
bevolking , een gunstig investeringsklimaat, gezonde 
arbeidsverhoudingen. Keer op keer blijkt uit economi 
sche vergelijkingen dat het Nederlandse arbeidskli
maat, de sociale verhoud ingen, het levenspeil van onze 
bevolking, en andere sociale condities vergelijken
derwijze optimaal zijn voor een gunstige ontwikkeling . 
Hoe lang kunnen we daarvan blijven spreken als een 
krimpend welzijnsbeleid die bestaansvoorwaarden 
aantast? 

Een nieuwe rat ionaliteit, een nieuw gevoel voor 
maat en orde betekent voor mij dat bij het voeren van 
een samenhangend welzijnsbeleid een sociaal-econo
mische bril wordt opgezet met twee glazen. Dat niet 
alleen gekeken wordt naar wat materiële en immate
riële voorzieningen aan kosten met zich hebben 
meegebracht, maar ook naar de directe opbrengsten 
ervan en de vele sociale problemen die wij in andere 
landen kunnen waarnemen en die onze economie niet 
hebben belast. 

Het is irrationeel om over het hoofd te zien dat 
ondanks weil icht overtrokken verwachti ngen daarvan, 
een hoog niveau van sociale gerechtighe id de kern 
uitmaakt van de leefbaarheid en (economische) weer
baarheid van een volk . Maar het accentueren van de 
sociale ve rantwoordelijkheden van individu en groep 
wordt ongeloofwaardig als die gedachte in het veld 
wordt gebracht als alternatief voor sociale gerechtig 
heid in plaats van als belichaming ervan. Een snel 
veranderende hoogontwikkelde samen levi ng is alleen 
bestaanbaar met een bevolking die sociaal en geeste
lijk bestand is tegen de veranderingsschokken . Hij is 
alleen geloofwaardig als diegenen die om een veel 
heid van redenen die soepelheid niet kunnen opbren
gen - en laten we maar allemaal kijken in onze meest 
directe omgeving om welke mensen het (ook) gaat
verzekerd kunnen zijn van de noodzakelijke voor
waarden voor hun bestaan. 

Redenen voor hoop 

Overzien we het huidige politieke bedrijf dan geloof ik 
dat er ook reden voor hoop is . Het zijn geen radicale 
veranderingen . Maar dat is begrijpelijk . Als de weg 
vooruit onhelder is, is het uiterst rationeel voorzichtig te 
zijn . Dit is geen tijd van grootse ideologische concep
ties . De ingrijpende gevolgen van snelle van buiten 
komende veranderingen laten zich wel op tal van 
manieren merken. Deze maatschappelijke dynamiek 

heeft een overheid nodig die nuchter constateert wat 
gebeurt en in een realistische schatting van behoeften 
de grootste schade voor menselijk welzijn tracht te 
voorkomen. 

Maar ze moet wel duidelijk zijn . Dat is bijvoorbeeld 
het geval als de overheid de nuchterheid kan opbren 
gen om de eigen werking op de samenleving kritisch 
onder de loep te nemen . Het is een eerste teken van 
hoop. 

Evaluatie 

Ik zie die liggen in de toenemende aandacht voor de 
evaluatie van het overheidsbeleid . Ik geef een citaat: 
'Als de werkloosheid is toegenomen, is dat volgens de 
regering niet het gevolg van overheidsbeleid, maar van 
de internationale economie, de rentestand en andere, 
niet door de nationale overheid beïnvloedbare facto
ren. Als daarentegen de werkloosheid is afgenomen, is 
de regering merkbaar meer geneigd enige causaliteit 
met overheidshandelen te veronderstellen .'4 Deze kri
tische kanttekening komt niet uit mijn koker, maar uit 
een lezing van minister Deetman voor het congres van 
de Vereniging van de Bestuurskunde. Evaluatie is het 
toetsen van beleidseffecten aan beleidsdoelen. In zijn 
interessante lezing toonde minister Deetman aan dat 
politici heel weinig interesse hebben aan een dergelij
ke toets. Maar de geciteerde zin en het hele feit dat een 
minister van de Kroon dit verhaal hield zijn een teken 
van een politieke mentaliteitsverandering. 

Hij wees ook op de noodzaak voor de overheidsor
ganisotie om te leren . De bereidheid daartoe lijkt 
duidelijk aanwezig in de parlementaire aandacht voor 
beleidsevaluatie en aan het succes van de rapporten 
van de Algemene Rekenkamer. 

Uitte ik zoju ist mijn teleurstelling over het feit dat de 
minister-president sprekende over de staatstaak zich 
beperkt tot het wijzen met de vinger naar de burger en 
de staat als underdog afschildert, het feit dat leden van 
de regering zich laten verlokken tot een debat is een 
positief teken . Ik vind de hardnekkige poging van 
minister Brinkman om zijn beleid met een ideologie te 
ondersteunen hoopvol. Het debat over zijn en andere 
concepties kan handen en voeten krijgen aan de hand 
van belangrijke nota's van binnen en buiten de over
heid en recent bijvoorbeeld in het betoog dat mw. Sint 
hield bij tien jaar HRWB. Zoals ik uiteenzette zie ik dat 
debat gaan over de strijd tussen het geschetste cycli
sche beeld en tendenties die zich allerm inst cyclisch 
ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld demografische ont
wikkelingen of de toenemende informatie en scho
lingsgraad van de bevolking . In dat debat zal het over 
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waarden moeten gaan, maar op basis van beschikbare 
feiten over het welzijn van de bevolking en gericht op 
concreet beleid. Wordt het geen tijd dat de Kamer de 
regering verzoekt een opdracht te verstrekken aan 
WRR, HRWB en SCP om het gevoerde beleid te toetsen 
op de langzamerhand bekende principiële uitgangs
punten voor de staatstaak? 

Als een ander hoopvol teken noem ik ook de ophanden 
reorganisatie binnen WVc. U herinnert zich de drie 
genoemde oorzaken van menselijk leed : individuele 
oorzaken, oorzaken in de omgeving en maatschappe
lijke oorzaken . De oplossingen daarvoor correspon
deren in mijn ogen min of meer met wat 'algemene 
voorzieningen ' worden genoemd, met 'categorale 
voorzieningen' en met op de maatschappij gerichte 
oplossingen. Als ik de plannen voor de WVC reorgani
satie goed heb begrepen is een taakverdeling voorzien 
langs de lijnen van algemene en categorale voorzie
ningen . Ik vind die taakverdeling helder. Er is echter 
nog een directoraat-generaal op het ministerie. Gaat 
het ministerie met zijn reorganisatie nu een stap verder 
en aanvaardt het de uitdaging om het aangepaste 
zorgbeleid te voltooien met een heroriëntatie van het 
cultuurbeleid? Belangstelling voor verbreding van die 
taak zie ik in tal van ontwikkelingen, bijvoorbeeld in 
onderzoek van de Raad voor Cultureel werk en in 
activiteiten van de Stichting Maatschappij en Onderne
ming en de hernieuwde belangstelling voor Van Poe l
je's visionaire pleidooi uit 1951 voor de 'cultuurge
meente'.5 

Tot slot 

Heeft, zo begon ik dit betoog, de thans vertrekkende 
generatie een periode van groei en vervolgens van 
verval meegemaakt? In mijn antwoord op die vraag 
heb ik trachten te schetsen dat dat een kwestie van 
perspectief is. Een visie op het verloop van de geschie
denis. Enerzijds kun je die zien als lineair, onverander
lijk in een bepaalde richting doorgaand. Anderzijds als 
cyclisch, telkens terugkerend op een eerder verlaten 
vertrekpunt. Wat hierin waar is of niet waar, wordt net 
zo zeer bepaald door de feiten als door het perspectief 
van waaruit we de feiten ordenen. Dat kan niet zonder 
een visie op de samenleving 'en een bepaald mens
beeld . Omdat beide veranderen is er ook alle reden te 
vragen hoe we naar de taak van de ov_erheid op het 
welzijnsterrein moeten kijken. 

Ik constateerde daarbij hoe ten onrechte de behoef
te aan welzijnsbeleid wordt ontkend : het strookt niet 
met de feiten, het is moreel verwerpelijk en irrationeel, 
wil Nederland zich evenals in de na-oorlogse periode 

economisch heroriënteren . Kenmerkend en bedroe
vend vind ik daarbij dat de zich wijzigende overheid rol 
in zo sterke mate als een bedrijfsmatige rationalisering 
wordt omschreven. Ook constateerde ik dat het debat 
over de taak van de overheid begonnen is, maar uiterst 
moeizaam lijktte verlopen . 

Mijn eigen visie or de overheidsrol in het welzijns
terrein wordt bepaald door een vertrouwen op een 
toenemende rationalisering die beleid toetst aan prin
cipiële politieke uitgangspunten . Met vallen en op
staan lijkt zich een dergelijke nieuwe rationaliteit door 
te zetten . Een perspectief op grote maatschappelijke 
ontwikkelingen wordt afgeleid uit daarover beschik
bare wetenschappelijke informatie. 
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