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Tussen ideaal en werkelijkheid 
Door Leo van de Kerkhof 

S
inds enige tijd verschijnen er prik
kelende publikaties op het terrein 
van welzijn en welzijnsbeleid, die 

in brede kring aandacht trekken en op
nieuw aanleiding geven tot herbezinning. 
Paul Kuypers en Jos van der Lans nodi
gen uit tot een nieuw paternalisme. In 
een zeer lezenswaardige brochure waar
schuwen zij voor verzakelijking en profes
sionalisering en pleiten zij voor bemoei
zorg. Baanbrekend is de studie van Hor
tulanus naar de welzijnsbeleving van bur
gers in Dordrecht. Er blijkt een discrepan
tie tussen de gewenste bevordering van 
welzijnsbepalende factoren en het aanbod 
van voorzieningen en diensten, zonder 
daarbij het feitelijk aanbod te verkette
ren. Het Ministerie van WVC startte het 

Welzijn staat weer op de Daarna komt de vraag aan de orde op 
welke wijze dat doel bereikt kan worden 

agenda. Daar zijn verschillende en wie op wat kan worden aangesproken. 
Welzijn is aldus gedefinieerd een abstract 
begrip. Het is een tijdloze aanduiding, die 
telkens opnieuw concreet moet worden in
gevuld, afhankelijk van omstandigheden 
en opvattingen. In de wijze waarop dat 
gebeurt, zijn thans een drietal trends te 
ontdekken. 

redenen voor. De heroriëntatie 
op de verhouding overheid
burger roept discussie op. 
De relatie tussen Rijk en 

gemeenten kenmerkt zich door 
decentralisatie, maar ook 

recentralisatie dient zich aan. I ntegraliteit 

Een overzicht van de Welzijn krijgt soms een brede invulling 
en soms een smalle. In het algemeen be
staat het besef dat welzijn een materiële 
component kent (welvaart) en een imma-

actuele discussie. 

• 
project Vernieuwing Lokaal Welzijnsbeleid in welk kader kortge
leden de publikatie 'Samenwerken voor Stedelijk Welzijn' ver
scheen. Het Sociaal Cultureel Planbureau verkende het Wel
zijnsbeleid in Leiden, Tilburg en Zaanstad ter voorbereiding van 
een meeIjarige evaluatie in 30 gemeenten. In deze voorstudie 
kwam pregnant de vraag bovendrijven of gemeenten wel een ei
gen welzijnsbeleid voeren dan wel de agenda van het Rijk kopië
ren C.q. zich laten sturen door het management van instellingen. 

In dit artikel wil ik aangeven welke aandachtspunten naar mijn 
mening centraal staan in de actuele discussie. Stelliger dan Ent
zinger in zijn bijdrage doet, maak ik daarbij onderscheid tussen 
de verantwoordelijkheid van de overheid en de uitvoering van het 
door de overheid bepaalde beleid. Voorzover instellingen en orga
nisaties taken uitvoeren die uit publieke middelen worden be
taald, geldt het primaat van de politiek. Overigens herken ik de 
zoektocht van Entzinger naar equivalenten in buitenlandse talen 
voor het Nederlandse begrip welzijn. Ik sluit niet uit, dat hij meer 
succes zou hebben gehad wanneer hij zich meer noordelijk had 
georiënteerd. Nederland heeft meer verwantschap met Dene
marken, Zweden en Finland dan met Duitsland, Frankrijk en 
Engeland wat betreft staatsinrichting, maatschappelijke trends 
en politieke appreciatie daarvan. 
Thuisgekomen van de taalkundige rondreis van Entzinger, kan 
raadpleging van Van Dale de mogelijkerwijs opgelopen desoriën
tatie wegnemen. Welzijn is: 'welvaren, goede lichamelijke en 
geestelijke gezondheid'. Dat is het doel waarnaar wij streven. 

Drs. Leo van de Kerkhofis hoofd van de afdeling Maatschappelijke 
Aangelegellheden en Volksgezondheid van de Verenigillg van Nederlandse 
Gemeenten 
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• 
teriële. Als het echter gaat over de politie

ke inzet op welzijn, dan zijn er behoorlijke verschillen aan te 
geven. Illustratief voor opvattingen van het einde van de jaren ze
ventig was de introductie van het begrip 'specifiek welzijn'. Speci
fiek welzijn was een onderdeel van de algemene notie van wel
zijn. Defensie was ook welzijn, want het strekte tot de bevorde
ring van het veiligheidsgevoel van burgers. Volkshuisvesting was 
ook welzijn, want een dak boven het hoofd is een primaire levens
behoefte. Inkomensbeleid was ook welzijn, want zonder inkom
sten geen brood op de plank. In deze zienswijze is alle overheids
beleid welzijnsbeleid. De Kaderwet Specifiek Welzijn werd in 
1977 bij de Tweede Kamer ingediend door de minister-president 
en de minister van CRM. Enerzijds werd daarmee het aspiratie
niveau aangegeven, anderzijds kon deze wet niet anders dan een 
specifiek onderdeel van het welzijnsdomein beslaan, omdat deze 
zich beperkte tot de competentie van slechts enkele ministers. 
Daarom luidde artikel 1 van die kaderwet ook heel betekenisvol: 
specifiek welzijn betreft het welbevinden en de ontplooiing van de 
burger, voorzover deze worden bevorderd door zorg, educatie en 
recreatie. Daarmee werd enerzijds recht gedaan aan de integrale 
benadering van kabinetswege, anderzijds werd het bereik van de 
wet beperkt tot het domein van de specifieke welzijnsdeparte
menten. 
Kenmerkende trekken van de pogingen tot integrale benadering 
zijn de afgelopen jaren ook terug te vinden in de positionering 
van de welzijnspoot van het Ministerie van WVC resp. VWS. Zo
wel in de nota's van Minister d'Ancona als in de Memorie van 
Toelichting op de begroting 1996. 
In de praktijk van alle dag op het lokale niveau valt op, dat er op
nieuw veel aandacht is voor samenhang en preventie. Er wordt 
geïnvesteerd in welzijnsconditionerende omstandigheden als eco
nomisch potentieel, werkgelegenheid, veiligheid, openbare ruimte 
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en samenleving op wijk- en buurtniveau. In het Grote Steden
beleid is deze aanpak prominent aanwezig, maar feitelijk wordt 
door veel meer gemeenten daarvoor gekozen. Welzijnsbevorde
ring manifesteert zich op deze wijze op hele andere domeinen dan 
via de traditionele, specifieke welzijnsinstellingen. 
Het is daarbij in feite helemaal niet interessant of op dat alles 
wel of niet het etiket welzijn wordt geplakt. Belangrijker is deze 
ontwikkeling als positief te bestempelen, omdat hiermee de kern
gedachte van samenhang weer op de agenda staat én in de prak
tijk wordt geprobeerd daar handen en voeten aan te geven. 

Verschuivingen in het beleid: nonnsteUingen 

Een tweede observatie betreft de normstelling van het welzijns
beleid. Ook wat dit betreft is sprake van accentverschuivingen, 
beïnvloed door het tijdsbeeld - overvloed of schaarste - en door 
veranderende opvattingen over de relatie overheid-burger. Voor
heen viel de nadruk bij het formuleren van het object van wel
zijnsbeleid sterk op het individu. Persoonlijke ontplooiing was be
langrijk, materieel en immaterieel welbevinden evenzeer, om 
maar enkele trefwoorden uit het welzijnsjargon te hanteren. Soci
ale redzaamheid en participatie zijn daar in de loop van de tijd 
aan toegevoegd. Het overheidsbeleid bood ruimte aan burgers om 
gebruik te maken van een groeiend scala van voorzieningen. Deze 
werden meestal substantieel door diezelfde overheid gefinan
cierd. De economische situatie maakte dat mogelijk. De omslag 
vindt plaats in het begin van de jaren tachtig. Steeds mondiger 
burgers blijven in toenemende mate een beroep doen op collectie-

ve of collectief gefinancierde voorzieningen. De overheden krijgen 
problemen met de financiering en dus moet er bezuinigd worden. 
Het is het tijdsgewricht waarin geleidelijk aan de plichten van de 
burger meer worden benadrukt dan zijn rechten. De opvatting 
dat de bUrger zich wel erg afhankelijk heeft gemaakt van de over
heid krijgt steeds meer aanhang. Het individualisme wordt aan 
de kaak gesteld. Deels begrijpelijk en terecht, omdat er natuurlijk 
sprake is van een maatschappelijke ontwikkeling die meer indivi
dualisering laat zien dan voorheen. Vaak ook onterecht, omdat 
individualisering bestempelen als individualisme overheden een 
te gemakkelijk alibi verschaft voor bezuinigingen. 
Door deze gang van zaken is het oogmerk van welzijnsbevorde
ring verschoven van ruimte voor het individu naar normstelling
en van beleidsmatige aard. Economische groei als voorwaarde 
voor sociaal beleid, handhaving van de openbare orde en rechts
regels in het algemeen, handhaving van de koopkracht, budget
tering van voorzieningen en een werkplicht voor in principe 
iedereen. Door deze verschuivingen ontstaat de behoefte om de 
noodzaak van maatwerk te beklemtonen. 
Beleid dat in eerste instantie zonder aanziens des persoons wordt 
geformuleerd, generieke maatregelen en begrenzing van het volu
me van voorzieningen, zijn te grofmazig. Er zijn verdelingsme
chanismen nodig. Ik noem een aantal voorbeelden. Indicatiestel
lingen voor de ouderenzorg en de sociale werkvoorziening. Cate
gorisering van werkzoekenden om de schaarse toeleidingsmidde
len zo verantwoord mogelijk te verdelen. Produktie-afspraken 
tussen ziekenhuizen, specialisten en ziektekostenverzekeraars. 
Invoering van eigen bijdragen in de gezondheidszorg gaat ge-



paard met de behoefte om de laagste inkomens daarbij te ontzien 
en de eigen bijdrage voor de chronisch zieken te begrenzen. 

Maatwerk is aan de orde, nadat het besef is doorgedrongen dat 
generiek beleid voor sommige groepen burgers in bepaalde situ
aties tot problemen leidt. Kabinetsbeleid - en in veel gevallen ook 
gemeentelijk beleid - wordt gedomineerd door de noodzaak tot be
heersing en bezuiniging. Landelijke en plaatselijke portefeuille
houders Welzijn zijn als gevolg daarvan genoodzaakt flankerend 
beleid te voeren om de schade voor het welzijn van burgers zoveel 
mogelijk te beperken. 

Van ontplooüng naar achterstandsbeleid 

Wat tenslotte opvalt in de ontwikkeling van het welzijnsdenken 
is de verschuiving van positief geformuleerde oogmerken van wel
zijnsbeleid naar doelstellingen die een 'negatieve' positie van bur
gers op het oog hebben. 
In de jaren zeventig en tachtig werd gesproken over welbevinden, 
ontplooiing, en over individuele en sociale redzaamheid. De rech
ten van de burger en zijn aanspraken op het voorzieningenni
veau, dat de overheden geacht worden in stand te houden, ston
den voorop. Vanaf eind jaren tachtig zijn daarvoor andere begrip
pen in de plaats gekomen. Het voorkomen van uitsluiting, de be
strijding van de criminaliteit, anti discriminatie en segregatie, het 
tegengaan van schooluitval, aanpak van werkloosheid. 
Recent kan hieraan nog worden toegevoegd: bestrijding van de 
armoede. 
Het ontstaan van deze nieuwe termen gaat gelijk op met het be
nadrukken van de plichten van de burger. In dezelfde periode 
wordt aarzelend gediscussieerd over de vraag of er nu wel of geen 
sprake is van een tweedeling in ons land. Deze wordt meestal of
wel politiek ontkend, ofwel alleen in termen van een dreiging ge
formuleerd. 
Tegelijkertijd benoemen we echter steeds meer specifieke situ
aties waarbij sprake is van ongewenst gedrag. Een dergelijke be
nadering gaat uit van een maatschappelijke norm, die door de 
overheden tot richtsnoer voor het politieke handelen wordt verhe
ven. De politiek kiest en geeft aan wat wel en niet acceptabel is. 
Het is een uiting van exclusief denken, omdat de schijnwerper 
wordt gericht op situaties en mensen die zich buiten de gevestig
de orde en de beoogde maatschappelijke context bevinden. Deze 
articulatie bevestigt in eerste instantie de outsiderpositie van be
trokkenen. Daarmee wordt op zijn minst het beeld van een twee
deling opgeroepen dan wel bevestigd. 
Een niet onbelangrijk neveneffect is de nadruk die hiermee valt 
op uitzonderingssituaties. Al heel snel lijken de gesignaleerde 
problemen van grotere omvang dan ze in werkelijkheid zijn. Wat 
nog ernstiger is: de schuld voor hun afwijkende positie wordt 
maar al te gemakkelijk bij betrokkenen zelf gelegd, waardoor de 
goedwillenden lijden onder het flagrant laakbare gedrag van een 
meestal kleine groep dwarsliggers. 
De rode draad in deze drie observaties is de wisselwerking tussen 
overheid en burger, onder invloed van de toegenomen individuali
sering enerzijds en de verslechtering van de economische omstan
digheden anderzijds. Het welzijnsbeleid was uitnodigend en faci
litair. Welzijn wordt nu geacht tot stand te komen met toepassing 
van verplichtingen en correcties, alle inspanningen van ons Wel
zijnsministerie ten spijt. 

WelzijnsinsteUingen 

Als je aan buitenlanders moet uitleggen, hoe het welzijnsbeleid 
en de uitvoering ervan in Nederland in elkaar steekt, dan leert de 
ervaring, dat een uitleg vooraf over de positie van het particulier 
initiatief en de subsidiëring dan wel financiering van de ac
tiviteiten noodzakelijk is. Ons stelsel van voorzieningen is in dit 
opzicht uniek. Het particulier initiatief was de uitdrukking van 
burgelijke zorg en solidariteit in eigen kring voor noden en risi
co's enerzijds, en van liberale overheidsopvattingen (vorige eeuw) 
en van positieve waardering van overheidswege (deze eeuwen 
met name na de oorlog) anderzijds. Bestuurd door voorlieden uit 
de eigen kring en met grote inzet van professionals (gezondheids
zorg) en van veel vrijwilligers (maatschappelijk dienstbetoon), 
voorzag het particulier initiatief in maatschappelijke functies. 
Daarmee werden taken waarvan de uitvoering anders door de 
overheden had moeten plaatsvinden door instituten, organisaties 
en verenigingen voor hun verantwoordelijkheid genomen. Finan
ciering dan wel subsidiëring vond in toenemende mate door de 
overheid plaats naarmate de particulier geleverde diensten van 
overheidswege gewenst en noodzakelijk werden geacht. Vooral in 
de jaren vijftig en zestig heeft de rijksoverheid op welzijnsterrein 
steeds meer onder z'n hoede genomen. Aan rijkssubsidie-regelin
gen werden voorwaarden voor erkenning van kwaliteit verbon
den. Professionalisering was een vereiste; steeds nadrukkelijker 
ging de deskundigheid tellen en werden specialisaties ingevoerd. 
De bestuurlijke decentralisatie via rijksbijdrageregelingen eind 
jaren zeventig en beginjaren tachtig en de invoering van de Wel
zijnswet in 1986 verlegde de eerste overheidsverantwoordelijk
heid van Rijk naar gemeenten. Maar bij deze decentralisatie ble
ven de kwaliteitseisen gehandhaafd. In de tachtiger jaren ver
sterkten de ontwikkelingen van schaalvergroting en deconfessio
nalisering de zelfstandige positie van welzijnsinstellingen. Van 
de andere kant bleven zij vaak voor 100% afhankelijk van ge
meente-subsidie, omdat zij publiek gedefinieerde taken uitvoer
den. Vanuit de angelsaksische literatuur is daarvoor het begrip 
quango (=quasi-autonomous non-governmental organisation) ko
men overwaaien. 
Inmiddels zijn de betreffende particuliere instellingen meer be
drijven - weliswaar meestal nog non-profit - geworden dan de uit
drukking van burgelijke betrokkenheid bij het wel en wee van de 
samenleving. Daarom wordt er terecht niet langer van uitgegaan, 
dat zij nog het echte particulier ininltiatief zijn. In de Knel
punten-nota van 1974 en bij gelegenheid van de Kaderwet Spe
cifiek Welzijn gold nog als één van de uitgangspunten, dat de 
rechtszekerheid van de instellingen gegarandeerd moest worden. 
Momenteel is de algemene lijn van denken, dat de instellingen 
zelf rechtszekerheid moeten garanderen. Dat is gemakkelijker ge
zegd dan gedaan, vooral wanneer de desbetreffende instelling een 
monopolistische aanbieder is. 
Als gevolg van de eigen drijfveren van particuliere instellingen en 
van overheidsbeleid dat zich beperkt tot het stellen van rand
voorwaarden, hebben instellingen veelal hun eigen aanbod ont· 
wikkeld. Het Sociaal en Cultureel Planbureau bekritiseert de ma
te waarin de gemeenten zich afhankelijk maken van instellingen
beleid. De bedoeling van decentralisatie was toch, qat gemeenten 
het welzijnsbeleid zouden gaan aansturen. Blijkbaar is hier spra
ke van een hardnekkige, moeilijk te nemen blokkade. 
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Reeds eerder is geprobeerd het instellingsgeoriënteerde denken 
te doorbreken. In de rijksbijdrageregelingen van weleer en in de 
Kaderwet Specifiek Welzijn is een vorm van functioneel denken 
geïntroduceerd. Het beleid zou zich moeten richten op de func
ties educatie, zorg en recreatie en nadere specificaties daarvan. 
Daarvoor waren middelen beschikbaar. Die konden worden aan-
gewend om activiteiten terzake te subsidiëren. Ook toen al was 
dat uitgangspunt moeilijk over de volle breedte tot uitdrukking 
te brengen. De rijksbijdrageregeling Kinderdagverblijven was 
bijvoorbeeld een regeling ter bestendiging van de financiering 
van bestaande instellingen. De Welzijnswet hink-
te ook op twee gedachten. De opdiacht in de wet 
zelf is gesteld in termen van algemene welzijns-
doelen, in de bijlage bij de wet staan echter de De 

functioneren van Arbeidsvoorziening en wil daar directer op 
kunnen sturen bijvoorbeeld door te kunnen beschikken over een 
inkoopbudget. Als ziektekostenverzekeraars een zwaardere rol 
krijgen in de gezondheidszorg, dan ligt het voor de hand dat om 
redenen van democratische inbedding gemeenten de verantwoor
delijkheid oppakken om onafhankelijke en deskundige indice
ring te garanderen. 
Geconfronteerd met de uitvallers uit de samenleving en met op
vattingen hoe dat voorkomen zou kunnen worden, neemt de be
hoefte van gemeenten om meer de regie te voeren toe. Die regie 

kan zich ook uitstrekken tot instanties en perso
nen waar de gemeente geen formele of financiële 
relaties mee onderhoudt. 

Flexibiliteit en financieel regime werkvelden opgesomd corresponderend met de 
bestaande infrastructuur van instellingen. In de 
praktijk zijn gemeenten de bestaande instelling
en blijven subsidiëren. Soms meer, soms minder. 
In het ene geval zijn instellingen samengevoegd, 
in het andere besloten instellingen zelf tot fusie. 
Wijzigingen in het aanbod kwamen in goed over
leg tot stand dan wel moesten worden afgedwon
gen. In het algemeen stellen instellingen zich op 

gemeente 
fungeert als 

De term 'basisvoorziening' wordt niet meer gebe
zigd in welzijnsland. Ze werd met verve en over
tuiging gebruikt toen decentralisatie op de agen
da stond. Basisvoorzieningen waren die voorzie
ningen, die de overheid zou moet bestempelen als 
onmisbaar en gegarandeerd voor gebruik door de 

bezemwagen 

• 
het standpunt, dat opvattingen van gemeenten 
over wijziging van het aanbod moeten leiden tot 
extra geld. Het bestaande aanbod moet naar hun mening ten 
minste worden gehandhaafd. Zij wijzen daarbij op de vraag naar 
hun diensten, die nu al vaak de geboden capaciteit overstijgt. 
Nieuw voor oud is zelden aan de orde. Gemeenten slagen er ove
rigens zelf ook niet altijd in om aan te geven op basis van welke 
analyse van de lokale noden zij tot wenselijke beleidsaanpassin
gen besluiten. Een botsing van opinies ligt dan voor de hand. De 
instellingsprofessional haalt zijn neus op voor al dat politieke 
gedoe, de portefeuillehouder welzijn en zijn ambtenaren knarse
tanden over het autonome gedrag van de instelling. 
Intussen verschuift de inhoud van de notie welzijn. In veel ge
meenten wordt onder stimulans van de Sociale Vernieuwing en 
momenteel onder de vlag van het Grote Stedenbeleid voor een 
andere aanpak gekozen. Kenmerk daarvan is de probleemge
richte oriëntatie. De wijkgerichte aanpak doet zijn intrede. Na
druk wordt gelegd op de bestrijding van werkloosheid, segregatie 
en onveiligheid. Het huidige welzijnsbeleid van gemeenten vol
trekt zich in belangrijke mate los van het werk van de traditio
nele welzijnsinstellingen. De sociaal-culturele instellingen vor
men daarop grotendeels een gunstige uitzondering. Maar zij 
hebben dan ook destijds van meet af aan de decentralisatie om
armd. 
De probleemgerichte aanpak van gemeenten heeft overigens een 
niet onbelangrijk neveneffect. Nog meer dan het geval was, fun
geert de gemeente als een bezemwagen. Aan de daarbij opgeda
ne ervaringen, worden opvattingen ontleend over het tekort 
schieten van elders geformuleerd beleid (andere overheden) en 
van voorliggende voorzieningen (autonomie van instellingen). 
Als het uitkeringsniveau in de Algemene Bijstandswet te laag 
blijkt, dan is gemeentelijk minimabeleid een automatische re
flex. De mate waarin dat nodig is, zou teruggedrongen kunnen 
worden door aanpassing van Rijksbeleid. Als de bijstandscliënte
Ie moet uitstromen naar werk en de gemeente daarop wordt af
gerekend, dan heeft de gemeente dus een opvatting over het 

• 
burger. De instelling die een dergelijke voorzie
ning bood ontleende er zekerheid aan. Decen
tralisatie leverde immers het risico op dat ge-

meenten bepaalde instellingen en voorzieningen de nek om zou
den draaien. De decentralisatie is doorgegaan zonder dat er for
meel garanties voor basisvoorzieningen zijn getroffen. Feitelijk 
hebben gemeenten in grote lijnen de welzijnsinfrastructuur op 
lokaàl en regionaal niveau in stand gehouden. Als de kritiek van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau juist is, dat gemeenten te 
weinig eigen beleid voeren, dan hebben zij de facto voldaan aan 
de wensen van de instellingen die destijds hetzelfde wilden be
reiken door voor basisvoorzieningen te pleiten. Een andere ma
nier, waarbij de belangen van rijksoverheid en instellingen sa
mengaan, is opname van een voorziening in de AWBZ. Het Rijk 
proclameert de aanspraak op een. voorziening tot een recht en de 
instelling die de voorziening biedt ontleent er status en zeker
heid aan. Niet langer wordt er van jaar tot jaar politiek besloten 
over budgetten. De AWBZ legt een sluier over het daarin onder
gebrachte pakket en de politieke aandacht verengt zich tot de 
jaarlijkse discussie over de hoogte van de AWBZ-premie. Deze is 
wel of niet acceptabel, afhankelijk van de inpassing in het inko
mensplaatje. Daarmee verkeren de bestanddelen van het A WBZ
pakket in de betrekkelijke luwte van het politieke debat. 
Vanaf de jaren zeventig heeft er op deze wijze een ware intocht 
in de AWBZ plaatsgevonden, het Walhalla voor menige instel
ling. Te beginnen met de Sociaal-psychiatrische diensten, al snel 
volgden de Medisch Opvoedkundige Bureaus en de Bureaus voor 
Levens- en Gezinsvragen. Omdat zodoende uniformering van fi
nanciering had plaatsgevonden, was het mogelijk geworden lan
delijk RIAGG's te installeren. De rij van tot dan toe begrotings
gefinancierde instellingen die neerstreken in de AWBZ werd in 
het begin van de jaren tachtig gesloten door het kruiswerk en de 
gezinszorg. 
Deze ontwikkeling had de wind in de rug, omdat ervan uit werd 
gegaan, dat samenhang in beleid en substitutie alleen maar mo
gelijk was bij het onderbrengen van verwante voorzieningen in 
één financieel regime. 
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AWBZ-financiering stolt de manier waarop hulp wordt verleend. 
Omdat de aanspraak in juridische termen moet worden vastge

legd, wordt de verleende service meer of minder nauwomschreven 
en daarmee ·gefixeerd. De AWBZ bevriest de status quo en be
moeilijkt aanpassingen in de hulpverlening die nodig zijn omdat 
de tijd en de hulpvraag verandert. Dat bewustzijn is wel doorge
drongen en daarom is er sinds kort een zorgvernieuwingsfonds. 
Dat is echter slechts een doekje voor het bloeden. Het zorgver
nieuwingsfonds moet zorgen voor de noodzakelijke flexibiliteit, 
terwijl de bulk van de AWBZ-diensten zich volgens het vaste pa
troon blijft voltrekken. 
Verder leidt de AWBZ tot medicalisering. Van oudsher voorzag 
de AWBZ in gezondheidszorg en vooral de intramurale. Later is 
ook psychosociale hulpverlening en zelfs maatschappelijke 
dienstverlening er deel van gaan uitmaken waardoor ook de ex
tramurale, ambulante verstrekking toenam. Terwijl de beleidsop
vattingen erop gericht waren de intramurale zorg te substitueren 
door ambulante, was het aspiratieniveau van koepels, instellin
gen en werkers omwille van status en salaris georiënteerd op de 
klinische sector. Daarmee verwijdert deze sector van hulpverle
ning zich uit de frontlinie van de acute, dagelijkse nood. Zij insti
tutionaliseert en er ontstaat een gat in de hulpverleningsketen, 
namelijk daar waar deze het hardst nodig is. 
Dit klassieke patroon van afstandnemen van de last en het onge
mak van de dagelijkse praktijk dreigt zich nu weer te voltrekken 
met de ambulante verslaafdenzorg. De helft van die zorg zou 
onder de AWBZ gebracht kunnen worden. Daarmee zou de kwali
teit gebaat zijn en zou de samenhang tussen kliniek en ambulan
te behandeling worden bevorderd. "De emancipatie van de versla
vingszorg is voltooid", zegt een instellingsdirecteur in de volks
krant van 21 maart 1996. Dat vindt hij dan blijkbaar het belang
rijkste. Ik ben het daar geheel en al mee oneens. Ambulante ver
slaafdenzorg moet zich flexibel kunnen blijven ontwikkelen, naar 
gelang . verslavingsproblematiek zich in wisselende gedaanten 
aanbiedt. Daarbij zullen soms concessies aan de kwaliteit worden 
gedaan. Het is dus naar mijn mening een klassieke fout als beslo
ten zou worden oml de begrotingsfinanciering voor de helft van de 
ambtllante verslaafdenzorg te wijzigen in AWBZ-financiering. 

Agendapunten 

In de Knelpuntennota van de eerder genoemde Beraadsgroep 
werden in 1974 al de criteria geformuleerd om welzijnsbeleid te 
toetsen. Deze criteria waren: samenhang, bereikbaarheid, de de
mocratische grondslag bij beleidsvoorbereiding, besluitvorming 
en uitvoering, flexibiliteit en rechtszekerheid. Deze criteria zijn 
alleinog onverkort te gebruiken. 
Samenhang is er nog steeds onvoldoende. Interactief besturen is 
het actuele eufemistische sleutelwoord daarvoor. Bereikbaarheid 
van voorzieningen blijft aandacht vragen, zeker omdat de euforie 
van een - loket- 7 benadering grote risico's in zich draagt van 
schaalvergroting. 
Democratisering is in die zin belangrijk, dat de invloed van de 
Staalop het particulier initiatief toeneemt. 
Flexibiliteit was en blijft noodzakelijk, maar is nog steeds lastig; 
aansturing van particuliere organisaties gebeurt nog steeds zeer 
respectvol. Uit een oogpunt van flexibilisering is A WBZ-financie
ring inadequaat. 
Meer rechtszekerheid en rechtsbescherming voor particuliere in-

stellingen is bepaald niet nodig. Wat destijds een belangrijk aan
dachtspunt was, is door de tijd achterhaald. Het particulier initi

atief is ál.lang geen echt particulier initiatief meer .• 
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