
PERSPECTIEF 

Welzijn als contrastbegrip 
Over f1llldamentele welzijnsbehoeften~ 
mensenrechten en de rol van de staat 

In gesprek met Simon Hogervorst 

I , Ik heb niet veel verschillende 
'- functies gehad. Ik heb zeven 
jaar bij het Ministerie van Sociale Zaken 
gewerkt en daarna meer dan 20 jaar bij 
een provinciaal opbouworgaan. Bij Sociale 
Zaken werkte ik bij de sector complemen
taire arbeidsvoorziening. Een sector waar
in de sociale werkvoorziening toen op
kwam en werd vormgegeven. Ik heb daar 
meegemaakt hoe belangrijk het is voor 
mensen die jarenlang hebben thuisgeze
ten vanwege hun handicap of andere om
standigheden om aan het werk te gaan. 
Om zelf iets te produceren en op zaterdag 
met een loonzakje naar huis te kunnen 
gaan. Ze konden eindelijk weer iets maat
schappelijks betekenen; iets zinvols doen 
en zelf geld voor het eigen levensonder
houd verdienen. Het verrichten van pro
duktieve arbeid is voor mensen ontzet
tend belangrijk. Daarna heb ik ruim twin
tig jaar voor een opbouworgaan/welzijns
stichting gewerkt, die allerlei vormen van 
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schenen de laatste jaren 
drie studies waarin het begrip 
welzijn prominent in de titel 
stond vermeld. Een gesprek 

met een bevlogen denker, die 
consequent vasthoudt aan een 

brede interpretatie van het 
begrip welzijn en van daaruit 

de maatschappelijke 

ken een marginaal begrip geworden en 
om de oorsprong daarvan te begrijpen 
moeten we teruggaan naar de jaren '50. 
In 1953 werd het Ministerie voor het 
Maatschappelijk Werk opgericht onder 
Marga Klompé. Toen werd het begrip 
'welzijn' in het beleidsjargon geboren. Na 
de oorlog stond alles in het teken van de 
ontwikkeling van Nederland en de econo
mische wederopbouw. Begin jaren '50 
gingen er echter stemmen op dat het ,niet 
alleen om de welvaart mocht gaan, maar 
ook om het welzijn van mensen. Welvaart 
en welzijn werden als twee complemen

, taire begrippen gezien; in plaats van dat 

welzijnswerk coördineerde en stimuleer- ontwikkelingen probeert te 

men welvaart zag als een onderdeel van 
het totale menselijk welzijn. Welzijn werd 
als een complement gedefinieerd en er 
werd een' 'speciale interdepartementale 
commissie in het ' leven geroepen om het 
welzijnsbeleid vorm te geven. De activi
teiten die daardoor werden ondersteund 
waren: het maatschappelijk werk, het 
maatschappelijk opbouwwerk, de kruis
gebouwen, de clubhuizen, sportvoorzie
ningen, etc. Activiteiten waarin de ont

de, de samenwerking tussen overheid en interpreteren en te beoordelen. 
particulier initiatief vorm gaf en mede on-
dersteunde. .. -----------------e. wikkelingsgebieden - dat waren toen de 
Ik heb me daar steeds wat geremd ge-
voeld bij het gebruik van het begrip welzijn: ik constateerde dat 
in die sector wel heel veel goede dingen werden gedaan, maar je 
werkte slechts in de marge van de werkelijke problemen van de 
samenleving. Je kunt mensen met allerlei voorzieningen tege
moet komen, maar als je ze zelf kunt laten functioneren in een 
arbeidsverband, als je hen maatschappelijk nuttig kunt laten 
zijn, als ze zelf geld kunnen verdienen, dan is dat voor mensen 
van veel wezenlijker belang dan alle rompslomp en goed bedoelde 
activiteiten erom heen. Welzijn is in het Nederlandse beleidsden-
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drie noordelijke provincies, Noordwest en 
Noordoost Overijssel, en bepaalde gebieden in Brabant en Lim
burg - een duidelijke maatschappelijke achterstand hadden. Met 
subsidies werd geprobeerd die maatschappelijke achterstand in 
te lopen. Naast de economische ontwikkeling van die regio's werd 
een speciaal programma opgesteld voor de maatschappelijke ont-. 
wikkeling en dat beleid werd dan 'welzijnsbeleid' genoemd. 
Welzijn is enerzijds een totaalbegrip, maar als je het concreet 
probeert te maken dan kom je al gauw op dat beperkte terrein 
van gehandicaptenzorg, sociale werkplaatsen, van club- en buurt
huiswerk, en onmaatschappelijkheidsbestrijding. Dat werd het 
pakket welzijnsbeleid en daaruit zijn de typische specifieke wel
zijnsactiviteiten ontstaan. Het gaat dus om een in de jaren '50 
ontstane verenging van het welzijnsbegrip. Welvaart werd niet 
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als een onderdeel van het totale welzijn van de mens beschouwd, 
maar als beleidsprioriteit nummer één en daar plakte men iets 
anders tegenaan en:'dat werd dan welzijn genoemd. Zo werd het 
uiteindelijk een vorm van beleid voor kwetsbare groepen. 
Ik vind het een misbruik van het begrip welzijn om dat alleen 
maar toe te passen op de zorgsector voor bepaalde groepen. Ik 
heb grote moeite met dat verkeerde gebruik van het begrip wel
zijn, want ik realiseer me heel sterk dat er structurele problemen 
in onze maatschappij zijn die veel fundamenteler met ons welzijn 
te maken hebben - ik denk daarbij met name aan de sfeer van de 
arbeid en de doem van de onvrijwillige werkloosheid - dan allerlei 
toegevoegde activiteiten. Hoe belangrijk die ook waren en zijn. 
Vandaar dat ik bezwaar aanteken tegen de verarming van het 
welzijnsbegrip zoals dat de laatste jaren is doorgevoerd. Ik zie 
welzijn - en dat is ook de rode draad die door mijn boeken loopt -
als een kernbegrip voor wat politiek nastrevenswaardig is". 

Zelf geef je dus een min of meer existentialistische interpretatie 
aan het begrip welzijn. Zou je iets meer kunnen vertellen over de 

achtergronden waarop je deze interpretatie baseert? 

S.H.: Deels baseer ik dat natuurlijk op de inhoudelijke betekenis 
en de etymologische wortels van het begrip in de Nederlandse 
taal. Welzijn heeft betrekking op het welbevinden van de totale 
mens. Welzijn zie ik als een subjectief begrip: het welzijn van de 
ene mens is wat anders dan het welzijn van de andere. Als we het 
over welzijn hebben, dan gaat het om het welzijnservaren van 
mensen. Dat is het uitgangspunt, niet de abstracte ideeën, maar 
dat wat mensen ervaren als hun welzijn. Hoe kom je dan toch tot 
algemene ideeën ovér welzijn? Dat heb ik in mijn eerste boék uit
gewerkt. Het menselijk welzijnservaren hangt niet alleen af van 
persoonlijke factoren, maar ook van maatschappelijke factoren. 
Aan die persoonlijke factoren kan je met beleid weinig doen: een 
mens kan in z'n welzijn bijvoorbeeld belemmerd worden als zijlhij 
geen persoonlijke relaties kan opbouwen met zijn naaste. Maar 
de overheid kan hier niets aan doen. Die persoonlijke factoren la
ten we hier dus buiten beschouwing. Bij beleid gaat het om de 
maatschappelijke voorwaarden voor welzijnsbeleving. Er zijn 
weliswaar individuele verschillen - voor de een is het economi
sche aspect belangrijker dan het culturele en voor de ander is het 
andersom - maar er zijn bepaalde wezenlijke welzijnsbehoeften, 
die iedereen gemeenschappelijk heeft. Ik ga ervan uit dat alle 
mensen kernbehoeften hebben die essentieel zijn voor hun wel
zijn. Deze kernbehoeften komen tot uiting en worden merkbaar 
wanneer zij in de knel komen. Het welzijnsbegrip is een contrast
begrip, zoals gezondheid dat ook is. Zonder het besef van ziekten 
zouden we het begrip gezondheid niet kennen. Een mens zou zo 
ook nooit het begrip welzijn kunnen gebruiken als hij niet zou 
weten wat onwelzijn is. 
De rol van de overheid is nu ervoor te zorgen dat de maatschap
pelijke condities zodanig zijn dat mensen hun welzijn optimaal 
kunnen realiseren en dat mogelijke oorzaken van evident onwel
zijn worden bestreden en weggenomen. Bij welzijnsbeleid kan je 
dus niet uitgaan van een of andere blauwdruk; ik heb ook geen 
bepaald welzijnsideaal dat ik nastrevenswaardig vind: welzijns
beleid zou het bestrijden van evidente onwelzijnveroorzakers 
moeten inhouden en niets meer. Ik kom hierbij op de filosofie van 
Epikuros. Volgens Epikuros is de hoogste lust het ontbreken van 
onlust. Het optimale welzijn van mensen is het ontbreken van on-

welzijn. Dit zou het richtinggevende beginsel voor het welzijnsbe
leid van de overheid dienen te zijn. Ik geloof in een open maat
schappij waar mensen optimaal hun eigen welzijnsidealen kun
nen nastreven. 

Ik vraag me af hoe dit zich verhoudt tot het liberale denken. Als je 

de wat grovere liberale theorieën neemt, dan wordt daarin beo 
weerd dat de overheid niet het welzijn van mensen kan bevorde
ren. De overheid moet zorgen voor een situatie waarin de natuur

toestand niet kan overheersen en de overheid moet een soort orde 
scheppen waarin vrij verkeer van goederen en diensten plaats kan 
vinden. Wat daar vervolgens uit voortkomt aan welbevinden is 
geen overheidszaak. 

S.H.: Dat laatste zou ik zo niet willen stellen. De overheid heeft te 
zorgen voor het noodzakelijk minimum aan maatschappelijke 
orde en schept daarmee de condities voor optimale individuele 
vrijheid en verantwoordelijkheid. Maar de overheid kan zich na
tuurlijk niet distantiëren van de effecten van die door haar ge
schapen en in stand gehouden maatschappelijke orde. Leidt deze 
tot evident onwelzijn, dan dient er gecorrigeerd te worden. Wel 
moet de overheid zich daarbij dan met name beperken tot dat
gene van wat mensen ervaren als een aantasting van hun wel
zijn. Dan gaat het om heel fundamentele zaken die zo essentieel 
zijn als mensenrechten. Mensenrechten zijn ontstaan uit de be
wustwording van ervaren onrecht. Ten tijde van onderdrukking 
gaan mensen fundamentele rechten formuleren, die primair be
trekking hebben op de problemen van die tijd. Bijna 50 jaar gele
den, in 1948, is the Dec1aration of Human Rights tot stand geko
men. Waarin allerlei rechten aan de toen reeds eerder erkende 
mensenrechten zijn toegevoegd, zoals het recht op arbeid en het 
recht op een behoorlijke levensstandaard. Die rechten zijn gefor
muleerd naar aanleiding van ervaren onrecht en ervaren tekor
ten. Het is dezelfde ontwikkeling als op het individuele niveau. 
Ervaren onrecht heeft in onze westerse cultuur geleid tot het for-
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muleren van mensenrechten rakende aan fundamentele welzijns
behoeften, die in de knel waren geraakt. Ten tijde van onder
drukking grijpt men naar vrijheid, de mensen moeten recht heb
ben op vrije meningsuiting, de integriteit van hun persoon moet 
worden gewaarborgd. Waarom is dat? Omd;;tt ze hebben ervaren 
wat het betekent onderdrukt te worden, dat ze niet mochten zeg
gen en denken wat ze wilden, dat ze de gevolgen zagen en onder
vonden van slavernij en 'onmenselijke' vormen van gezagsuitoefe
ning. Ik geloof dat mensenrechten gefundeerd kunnen worden op 
fundamentele welzijnsbehoeften van mensen. 
Hier komt ook de rol van de staat in het geding want de staat for
muleert de behoeften in termen van rechten. Dat is de wijze 
waarop de politiek vormgeeft aan wat ik zojuist zei, namelijk dat 
de staat moet kunnen garanderen dat mensen hun eigen welzijn 
kunnen nastreven. 

Je hebt verschillende vormen van liberalisme. Ik zou graag willen 
weten hoe jij je verhoudt tot iemand als Richard Rorty, die ook 
centraal stelt dat mensen hun conceptie van het goede leven moe
ten kunnen verwezenlijken. Het gaat hem dan om een minimaal 
programma waarbij mensen moeten afzien van het elkaar toe
brengen van leed en van het gebruiken van geweld. 

S.H.: De meeste liberalen zijn vooral voor een bepaald soort men
senrechten en zij vinden dat de overheid zich niet moet bemoeien 
met bredere aspecten die te maken hebben met welzijn. Maar 
dan gaan ze uit van een zeer beperkte opvatting van mensenrech
ten. De politiek filosoof Robert Nozick begint zijn boek 'Anarchy, 
state and utopia' met de opmerking: "Individuals have rights and 
there are things no person or group may do to them (without vio
lating their rights)". Nozick gaat ervan uit dat de ruimte van de 
staat wordt begrensd door de mensenrechten. De overheid mag 
niet meer doen dan dat de mensenrechten toelaten. Hij heeft ech
ter een uiterst beperkte opvatting van mensenrechten. Het gaat 
hem om net bezit van lijf, leden en goederen. Andere men
senrechten noemt ~j niet. Ik onderschrijf zijn uitgangspunt om 
het overheidshandelen te beoordelen uitgaande van mensenrech
ten, maar als je je beperkt tot de mensenrechten in de zin van 
wat de Franse revolutie daar van gemaakt heeft - centraal het 
'heilig recht' op privé eigendom - dan houd je te vroeg in de ge
schiedenis op. Je moet doorgaan naar wat in 1948 aan mensen
rechten zijn geformuleerd: inclusief een zekere mate van be
staanszekerheid en het recht op arbeid. Deze komen bij de liber
tijnen als Nozick niet in het vizier. Vandaar dat Rawls en de zij
nen het op een heel andere manier hebben geprobeerd te formule
ren. Zij proberen via het begrip 'gerechtigheid' vat te krijgen op 
de maatschappij en het bevorderen van het welzijn van mensen. 
Ik meen echter te moeten stellen dat Rawls met zijn gerechtig
heidsthese minder houvast geeft en minder perspectief biedt dan 
Nozick, althans wat diens uitgangspunt betreft. Nozick stelt de 
rechten van de individuele mens als fundamenteel voorop. Dit 
herkennen wij ook in de preambule van de Verklaring van de 
Mensenrechten: " The recognition of rights is the foundation of 
justice". Rechtvaardigheid baseren op mensenrechten: het is pre
cies het omgekeerde van wat Rawls heeft voorgesteld. Rawls stelt 
een bepaalde constructie van rechtvaardigheid voorop: vanachter 
de sluier van onwetendheid moeten mensen zich uitspreken over 
de gewenste rechtvaardigheidsbeginselen. Maar hij gaat louter 
uit van een verdelingsprincipe en definieert rechtvaardigheid als 

een zodanige verdeling van sociale goederen, dat ook de slechtst 
bedeelde er toch nog het beste van afkomt. Als mensen vanachter 
de sluier van onwetendheid tot een verdeling van goederen moe
ten komen, dan is dat de uitkomst. Deze constructie is aanvecht
baar; niet alleen ten principale maar ook omdat gerechtigheid 
meer is dan een kwestie van 'eerlijk delen'; het is een begrip met 
een bredere existentiële dimensie die hier wordt miskend. Nog af
gezien van het feit dat achter de praktische hanteerbaarheid van 
de constructie van'Rawls nog de nodige vraagtekens zijn te plaat
sen. Daartegenover zet ik dan de weg van de mensenrechten die 
Nozick ons in beginsel gewezen heeft en onderstreep ik de pream
bule van 1948. 

Je spreekt inje boeken ook over de mogelijkheid van conflicterende 
rechten. Als het fundamentele recht van A het fundamentele recht 
van B in de weg staat, zou moeten worden afgewogen welk recht 
meer prioriteit heeft. Ik vraag me dan af wie dit moet afwegen en 
hoe dat zou moeten gebeuren. 

S.H.: Dat moeten de samenleving en de politiek doen. Zo behoort 
de politiek in een open samenleving waar alles ter discussie 
staat, te functioneren. 
Er is een diversiteit van -mensenrechten omdat mensen ook ver
schillende fundamentele behoeften hebben. Daarbij vindt de ene 
mens de vrijheid van meningsuiting belangrijk en de ander de 
materiële zekerheid. Als die prioriteitskeuzes in bepaalde concre
te gevallen met elkaar in conflict komen - het gaat dan om de af
weging van ongelijksoortige rechten - , moet je kijken naar wat 
voor één of meer van de betrokkenen existentieel gezien het 
zwaarste weegt. Waar is de existentie van de betrokkenen het 
sterkst in het geding? Dat moet de doorslag geven. Als voorbeeld 
geef ik het bezitten van een mes. Ik mag daarmee doen wat ik 
wil, maar als ik er een ander mee wil steken, dan is het duidelijk 
dat zoiets niet kan. Waarom niet? Omdat het recht van de ander 
op de integriteit van het eigen lichaam zwaarder weegt dan het 
beschikkingsrecht van degene die het mes bezit. Dat zijn twee 
conflicterende rechten. Het recht ·op de beschikking over het ei
gendom en het recht op de onaantastbaarheid van het menselijk 
lichaam en de eigen persoon. 
Als ik deze wijze van redeneren toepas op de sfeer van de arbeid, 
dan kom ik op een kernpunt van ons westers sociaal-economisch 
bestel: de eigendom van de produktiemiddelen versus de afhan
kelijke positie van de arbeider. Marx had er een simpele oplos
sing voor: de produktiemiddelen moesten eigendom zijn van de 
arbeider. Maar hij heeft zich onvoldoende gerealiseerd wat het 
begrip 'eigendom' precies impliceerde. De eigendom is een bunde
ling van rechten, waaronder het beschikkingsrecht. Als we een 
grote, particuliere onderneming bezien, dan hebben degenen die 
deze gefinancierd hebben het volledige beschikkingsrecht over de 
onderneming. Maar degenen, die daar werken en 'alleen maar' 
hun arbeid - dat is hun levenstijd - erin investeren, hebben niets 
te zeggen. Hier treedt ook zo'n situatie van conflicterende rechten 
op. Ik kijk dan naar welk recht belangrijker is: het beschikkings
recht en de eigendom, of het recht op medebeschikking over de 
eigen leefsituatie? Wie is er nou het meest wezenlijk bij betrok
ken? Wezenlijk voor de arbeidsinzet is dat mensen zichzelf ter be
schikking stellen. Zij zijn wezenlijker bij het bedrijf betrokken 
dan de mensen die alleen maar geld ter beschikking stellen. Hun 
recht op 'mede'-beschikking over de produktiemiddelen dient dus 
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bij het beheer van de onderneming zwaarder te wegen dan dat 
van degenen die alleen maar het geld fourneren. 
Ik zal deze zeggenschap-via-arbeid nader uitwerken. Naast finan
ciële aandelen komen er zogenaamde arbeidsparticipaties. Beide 
geven stemrecht in het hoogste beslisorgaan: de Vergadering van 
participatie- en aandeelhouders. De arbeidsparticipaties moeten 
tenminste opwegen tegen de financiële aandelen wanneer er ge
stemd zou worden. Ik zeg tenminste, dus het moet meer zijn om
dat de werknemers er wezenlijker en persoonlijker bij betrokken 
zijn in termen van fundamenteel welzijn, dan de mensen die het 
geld verschaffen. Die arbeidsparticipaties kunnen de werknemers 
verwerven door er via hun arbeid voor te sparen. Dus als je één 
jaar in dienst bent, krijg je zoveel stemrecht en bij twee jaar het 
dubbele. Tot een maximum van tien jaar. Hiermee voorkom je 
dan dat de jongste medewerkers ineens het hoogste woord zullen 
krijgen. Degenen die tien jaar bij een bedrijf hebben gewerkt, 
hebben tien jaar van hun leven in dat bedrijf geïnvesteerd. Die 
existentiële betrokkenheid dient, zolang ze bij het bedrijf werken, 
te worden gehonoreerd met een evenredig medebeschikkings
recht. Zo kom ik tot een andere oplossing dan Marx voor het pro
bleem van de beschikkingsmacht over de produktiemiddelen en 
op andere gronden. 

Je analyse blijft nogal abstract. Wat is bijvoorbeeld de taak voor 
de politieke partijen bij dit alles? Welke rol zie je voor hen in het 
verschiet. 

S.H.: Dat is het formuleren van verderweg liggende doelstellin
gen op de lange termijn, het geven van een visie die kan inspire
ren en richting geven aan het huidige beleid. De politieke partijen 
moeten een visie op dit soort vraagstukken ontwikkelen. 
Neem bijvoorbeeld de onvrijwillige werkeloosheid. Eén van de 
grootste onwelzijnsveroorzakers in onze samenleving. Daar hangt 
ontzettend veel mee samen. De hele verzorgingsstaat is een berg 
van lapmiddeltjes en noodverbanden geworden omdat de kwaal 
niet is aangepakt. Op het moment 
worden er wel wat corrigerende sug
gesties gedaan die gaan in de richting 
van liberalisering van de arbeidsvoor
waarden en van de arbeidsmarkt. 
Mensen in de bijstand zouden wat 
meer mogen bijverdienen, etc. Maar 
dat is allemaal sterk opportunistisch; 
het gaat vaak om incidentele en wei
nig samenhangende maatregelen. In 
de praktijk overheerst de korte ter
mijn politiek. 
Als ik pragmatisch na ga wat de kern 
van het probleem is, dan is de belem
mering om meer mensen aan het 
werk te krijgen de hoogte van de lo
nen. 
De hoogte van de lonen wordt be
schermd door het algemeen verbin
dend verklaren (A VV) van de CAO's. 
Als je nu een combinatie zou maken 
van de tendens tot loonliberalisatie 
met de invoering van een basisinko
men voor iedereen, dan reduceer je 

enerzijds de enorme rompslomp van de sociale zekerheid en an
derzijds is er weer vrije toegang tot de arbeid. Geen A W meer 
van de loonparagrafen in de CAO's en afschaffing van de mini
mumlonen. Maar dat is alleen maar verantwoord als je daar een 
algemeen basisinkomen tegenover stelt. Anders geef je mensen 
prijs aan een enorme vermindering van de bestaanszekerheid. 
Dit vormde het thema van mijn eerste boek. Maar daarmee is de 
kous niet af. Een consequentie van zo'n stelselwijziging is dat er 
door de verscherpte loonstrijd een verharding kan optreden in de 
verhouding tussen werkgever en werknemer. Daartegenover stel 
ik - en dat is het thema van mijn tweede boek - dan de verster
king van de medezeggenschap van de arbeider in de onderne
ming: zo krijgt de arbeider een stem in het totaalbeleid van de on
derneming. In gezamenlijk beheer wordt besloten wat er met de 
verliezen en de winsten moet gebeuren. Dan krijg je een gemeen
schap van belangen van de fmanciers en de werkenden in de on
derneming en dat biedt dan een noodzakelijk tegenwicht tegen de 
anders te verwachten verscherping van de verhoudingen. 

Hoe verhoudt dit programma zich tot het denken binnen D66? 

S.H.: Het lijkt mij dat de door mij beschreven ideeën uitstekend 
passen bij het sociaal-liberale gedachtengoed van D66. Ik zou 
naar een bepaalde vorm van een minimale staat toe willen, waar
in echter een breder scala van mensenrechten centraal staat dan 
in de libertijnse opvatting. Ook ik heb mijn reserves bij de maak
baarheid van de samenleving. Maar de overheid dient wel haar 
unieke verantwoordelijkheid te nemen voor de maatschappelijke 
condities van ons samenleven; dat betekent dat zij heeft bij te 
sturen, te corrigeren wanneer er iets fout gaat. Het gaat mij tel
kens om de vrijheid van de mens en het kunnen dragen van de 
eigen (mede-)verantwoordelijkheid, ook in de sfeer van de arbeid 
en de arbeidsverhoudingen. En dat lijken me toch belangrijke so
ciaal-liberale uitgangspunten . • 

Welzijn is een subjectief begrip 
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