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BESCHOUWING 

Tussen overheid en burger: 
het verenigingsleven 

Door Bram Rutgers van de r L oe f f 

O ver culturele democratie gespro
ken, Nederland is een vereni
gingsland. Van de culturele ver

eniging tot de ANWB, van de Vereniging 
van Huisvrouwen tot de werkgevers- en 
de werknemersorganisaties, van voetbal
vereniging tot Orde van Advocaten en van 
de vereniging van Montessorischolen tot 
Milieudefensie. Zo uiteenlopend als de 
verschijningsvormen zijn, zo eenvoudig 
kan de omschrijving van het verenigings
wezen zijn: 'het particulier initiatief in de 
non-profitsector'. Het verenigingswezen ver
vult maatschappelijke nuttige en vaak 
zelfs onmisbare taken. Soms geheel op 

De overheid kan niet alle bestuursorganen, kwam deze tot een 
totaal van 613 instellingen. De oogst liep 
uiteen van de Orde der Advocaten tot de 
universiteiten, van de mede-financierings
organisaties op het gebied van de ontwik
kelingshulp tot schoolverenigingen, van 
KNMI tot Ziekenfondsraad. Sommige or
ganen, zoals de Waterschappen, zijn te 
zien als afzonderlijke kleine overheidjes 
op hun eigen gebied, maar voor een groot 
deel vormen deze zelfstandige bestuursor
ganen het 'verstatelijkte verenigingswe
zen', dat wil zeggen verenigingen met een 
door de staat erkende taak en veelal ge
heel of gedeeltelijk afhankelijk van over
heidsfinanciering. 

boven-individuele taken 
uitvoeren. 

Het verenigingsleven speelt 
een belangrijke rol als derde 

uitvoerder, naast overheid 
en politiek. Het proces van 

bestuurlijke vernieuwing mag 
daarom niet beperkt blijven 

tot de overheid. 

.------------------------------. basis van contributies en vrijwilligers-
werk, veelal echter -en dat is specifiek Nederlands- ook met fi
nanciële steun van de overheid. In dat laatste geval worden de 
scheidslijnen tussen overheid en particulier initiatief evenwel 
minder duidelijk dan de bovengenoemde omschrijving suggereert. 
Hoe ingewikkelder de maatschappij wordt, hoe belangrijker het 
verenigingswezen. Want is het denkbaar dat de overheid de uit
voering van alle maatschappelijk relevante taken voor haar reke
ning neemt? Zowel de financiële lastendruk, als wat betreft de re
geldruk, zou een dergelijk over-actieve en over-verantwoordelijke 
overheid verstikkend werken. Bovendien zal zo'n overheid over 
z'n eigen benen struikelen en voor volksvertegenwoordigers en 
voor het volk volstrekt oncontroleerbaar worden. In belangrijke 
mate is dit helaas al het geval. Vandaar de 'grote operaties' zoals 
privatisering, decentralisatie, deregulering, jaarlijkse Heroverwe
gingen en bestuurlijke vernieuwing. 
Mstoten en overlaten van taken aan de markt, de profit-sector, 
krijgt aanzienlijk meer aandacht dan het afstoten of overlaten 
van taken aan de non-profitsector. Dit laatste kan evenwel wor
den aangeduid als een vorm van functionele decentralisatie. 

Functionele decentralisatie 

Traditioneel is D66 voorstander van functionele decentralisatie. 
Op z'n minst dient de uitvoering van overheidstaken aan functio
neel gespecialiseerde instellingen of zelfstandige bestuursorga
nen te worden overgelaten. In Nederland gebeurt dat sinds jaar 
en dag, zij het op een weinig systematische en daardoor weinig 
overzichtelijke manier. 
Toen de WRR in 1983 een inventarisatie maakte van zelfstandige 
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Via functionele decentralisatie zou het verenigingswezen een gro
tere rol ku=en gaan spelen in de maatschappij . Het is een term 
die slaat op het overdragen van bepaalde overheids- bevoegdhe
den 'van bovenaf aan andere instellingen. Dat zou ten onrechte 
kunnen suggereren dat er voor het verenigingswezen alleen maar 
de taken zijn, die de overheid kan afstaan -zogenaamde 'over
heidstaken'. Maar net als aan de markt kan aan het vereni
gingswezen een zelfstandige functie worden toegekend, zoals ook 
in de gegeven omschrijving ('particulier initiatief) besloten ligt. 

Geen blauwdruk 

Het scala van activiteiten van het verenigingswezen is minstens 
zo rijk geschakeerd als dat van de marktsector. Er behoren zowel 
organisaties toe die zich primair op het eigenbelang richten, als 
organisaties die zijn opgericht ter bescherming van de belangen 
van zwakke derden (bijv. mede-financieringsorganisaties op het 
gebied van de ontwikkelingshulp, maar ook Foster Parents en 
Milieudefensie). Er zijn organisaties met een sterk ideële e%f 
levensbeschouwelijke inslag (Kerken, Humanistisch Verbond) en 
puur praktische organisaties bij (buurtverenigingen). Soms is de 
scheidslijn tussen marktsector en verenigingswezen niet scherp 
te trekken: waar gaat een belangenvereniging in een commerciële 
lobby-organisatie over, waar gaat een coöperatieve woningcorpo
ratie over in een commercieel verhuur-bedrijf? Bij het vereni
gingswezen dat officieel door de overheid wordt erkend en gefi
nancierd, wordt ook de scheidslijn overheid-verenigingswezen 
moeilijker te trekken. Uit het genoemde WRR-rapport bleek al 
evenzeer een grote diversiteit van organisatie-structuren en doel
einden. 
Het verenigingswezen is dan ook niet op basis van een blauw
druk ontstaan. Integendeel, het is als een soort breiwerk zonder 
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vast stramien. Het feit dat het om particulier initiatief gaat, 
brengt een maatschappelijke betrokkenheid van onderop met 
zich mee: een maatschappelijke democratie naast - en gedeeltelijk 
onder - onze parlementaire democratie. 
Voor zover verenigingen maatschap-

haalbaar, en bovendien overbodig. In onze samenleving is overleg 
en wederzijdse aanvaarding gelukkig belangrijker dan (klassen-) 
strijd, daarom hoeft maatschappelijk overleg niet aan staatstoe
zicht te worden onderworpen. 

Het is van belang dat naast de voor
pelijke functies vervullen, zouden be
paalde eisen moeten worden gesteld 
wat betreft kwaliteit, toegankelijk
heid en pluriformiteit of democratisch 
gehalte. Pluriformiteit kan daarbij 
dezelfde rol vervullen als concurren-

Het 'middenveld' is lang 
noemde pluriformiteit de 'countervai
ling power', die organisaties van bij
voorbeeld werkgevers, werknemers en 
consumenten tegenover elkaar kunnen 
uitoefenen, niet wordt aangetast. Als 
voor het beheer van en toezicht op be
paalde maatschappelijke activiteiten 
gekozen kan worden tussen pluriform 
beheer enerzijds en beheersing door de 
overheid anderzijds, verdient de eerste 

niet altijd een 

ouderwets verzuild, 
tie in de markt: er voor zorgen dat de 
burger voldoende keuze-mogelijkhe
den krijgt en dat er een zekere onder
linge concurrentie, of op z'n minst 
vergelijkbaarheid van prestaties, ont-

ongecontroleerd christelijk of 

socialistisch machtsblok 

staat. Pluriformiteit kan dan tot op zekere hoogte fungeren als 
alternatief voor een - opgelegde - democratische verenigings
structuur: bij voldoende pluriformiteit kunnen de burgers, net als 
op de markt, immers 'met de voeten stemmen'. 

Verzuiling en middenveld 

Al is er vanuit het beginsel van de functionele decentralisatie alle 
reden voor D66 om zich positief tegenover het verenigingswezen 
op te stellen, vele D66-ers laten zich kritisch of negatief uit over 
het verenigingswezen. Meestal wordt daarbij de belaste term 
'middenveld' gebruikt. Het zou ouderwets verzuild zijn, een onge
controleerd christelijk machtsblok - al is en was er ook sprake 
van een socialistische zuil - en het zou niet passen bij onze huidi
ge steeds verdergaande individualisering. Tenslotte zou door een 
grote rol voor het verenigingswezen het primaat van de politiek 
worden aangetast! 
Het zijn op zich niet geheel onbegrijpelijke, maar wèl kortzichtige 
bezwaren, gebaseerd op een gebrekkige -en dus D66-onwaardige
analyse. 
Het idee dat het verenigingswezen - of 'het middenveld' - en de 
verzuiling nog veel met elkaar te maken hebben, is gezien de 
bovenstaande voorbeelden verouderd. Tot welke zuil moeten de 
ANWB, de Vereniging van Huisvrouwen, Milieudefensie, de Con
sumentenbond en de Vereniging van Montessorischolen worden 
gerekend? Dat het Nederlandse verenigingswezen bepaald niet 
alleen een christelijke -of socialistische- aangelegenheid betreft, 
is met die voorbeelden ook voldoende aangetoond. De titel van 
het interview met prof. A. Zijderveld over het maatschappelijk 
middenveld, 'De zuilen staan er nog' (Idee, april 1992), was in dit 
opzicht dan ook misleidend. Angst voor en weerstand tegen een 
christelijke zuil of een socialistisch kartel is bij voldoende maat
schappelijke pluriformiteit onnodig en overdreven. Om vanuit die 
weerstand het verenigingswezen! middenveld te verwerpen, bete
kent het kind met het badwater weggooien. Voor zover de verzui
ling nog met het middenveld te maken heeft, kan zij zelfs worden 
toegejuicht, omdat vooral dááraan de pluriformiteit van het mid
denveld te danken is. 
Het stellen van randvoorwaarden, zeker waar het verenigings
wezen in belangrijke mate met overheidsgeld op de been wordt 
gehouden, ligt dan ook meer voor de hand dan het afschaffen 
ervan. Ook een verbod op onderling overleg binnen zuilenverband 
-bijvoorbeeld om machts- en kartelvorming tegen te gaan- is on-

mogelijkheid verre de voorkeur. De con
troleurs hebben al genoeg te doen en het is ongewenst om onnodig 
de verantwoordelijkheden van burgers en bedrijven 'naar boven' 
te delegeren. 

Individualisering en het 'contract social' 

Voor veel D66-ers is de (vermeende) tegenstrijdigheid tussen ver
enigingswezen en individualisering een bron van kritiek of op z'n 
minst reden voor terughoudendheid tegen het verenigingswezen. 
Echter, ook het individu heeft groepen nodig om tot ontplooüng te 
kunnen komen. Niet zozeer door zijn behoefte aan de nabijheid 
van soortgenoten, maar vooral doordat de individuele mens, ook 
met alle moderne hulpmiddelen, een vrij hulpeloos wezen is en 
blijft. Hij of zij kan misschien nog wel z'n eigen stoepje schoon
houden, maar niet het plantsoen om de hoek. Men kan zich wel 
tegen van alles verzekeren, maar een verzekeringsuitkering al
leen is niet voldoende om elk leed op te vangen. 

In de 18e eeuw lanceerde Rousseau het idee dat de individu voor 
alle zaken die zijn individuele draagkracht te boven gaan, een 
'contract social' afsluit (of beter: afgesloten heeft), dat dient als le
gitimatie voor het bestaan van de overheid. De ideeën van 
Rousseau, waarbij ook die van de edele wilde en de verderfelijke 
invloed van beschaving, speelden in de aanloop naar de Franse 
revolutie een belangrijke rol. Op basis van deze gedachten en van 
de wanprestaties van de toenmalige adel, gilden en kerken, werd 
in de Franse revolutie onder andere besloten tot een vereni
gingsverbod, met name ten aanzien van werkgevers- en werkne
mersorganisaties. Zo ontstond een situatie die een eeuw later 
door Durkheim werd aangeduid met het begrip 'anomie': indivi
duen hadden geen groepen meer om zich mee te identificeren en 
kwamen daarmee - volgens zijn analyse - in een soort psychisch 
en sociaal luchtledig terecht, waarbinnen een normaal menselijk 
functioneren niet meer mogelijk was. 

In het verlengde van deze kritiek zou men het begrip 'contract so
cial' een ruimere betekenis kunnen geven, door het niet alleen op 
de overheid van toepassing te verklaren maar mede en vooral op 
het verenigingswezen. Het is immers welbegrepen eigenbelang 
om je te verenigen met 'soortgenoten', met mensen met gelijke be
langen en!of een gelijke belangstelling. Men kan niet alles wat 
een boven-individuele inspanning vergt aan de overheid toewij
zen. De overheid zou in dat geval uit z'n voegen groeien, zoals in 
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feite de afgelopen decennia is gebeurd. Bovendien 
wordt de individuele verantwoordelijkheid uitge
hold. Om dat te voorkomen zijn groepen en vereni
gingen nodig die met behoud van individuele be
trokkenheid en verantwoordelijkheid, aan boven-in
dividuele activiteiten vorm geven, of het nu gaat 
om schoolbeheer of milieubeheer, om de belangen 
van werkgevers en werknemers of van die van 
consumenten, fietsers of gehandicapten. Binnen 
een goed verenigingswezen kunnen al deze groepen 
van gelijkgestemde individuen zich beter beschermd 
en erkend weten dan binnen de - in onze tijd grote 
en anonieme - overheid. 

Ook het bezwaar van de aantasting van het pri
maat van de politiek dat overigens vooral door an
dere partijen dan D66 wordt aangevoerd- moet 
tegen de achtergrond van de overbelaste overheid 
gerelativeerd worden. Want wat stelt het primaat 
van de politiek voor, wanneer de overheid zo lood
zwaar is geworden dat ze nauwelijks meer bewegen 
kan en nauwelijks meer gecontroleerd kan worden? 
Wat stelt het primaat van de bijbehorende parle-

In 1992 I .. wamell o.a. Milieudefellsie , het Direct Marketing Instituut 
Nederland, Loesje èll sOl/unige gemeentes met eigen brievenbltsstickers tegen 
ongeculresseerde reclame. Dit jaar greep de Stichting Swurgroep Reclame in.: 
er is IJlt één. type sticker ill verschillellde uit,voerillgell , waaraan conSlUllBlltell

organisaties , VNG ell de recla1llebranche zich bij convellant hebben gebonden. 
mentaire democratie voor, wanneer je als kiezer 
door middel van één rode stip eens in de vier jaar, je mening ken
baar moet maken over de besteding van bijna f 1000 mld, het be
drag dat gedurende één kabinetsperiode door de rijksoverheid 
wordt (her)verdeeld? En simpeler nog: wat is de zin van het stel
len van een algemeen primaat van de politiek als we het hebben 
over zaken als de opvoeding van kinderen, het aanbod van sport
faciliteiten, de loonontwikkeling of de produktie van tandpasta? 
Een ongenuanceerd primaat van de politiek heeft bijna alleen 
bestaan in de stelsels die de afgelopen jaren hun Waterloo heb
ben gevonden, 

Een taakverdeling tussen verenigingswezen, 
markt en overheid 

In een meer genuanceerde en pragmatische benadering moet 
worden gekeken waar (het primaat van) de overheid nodig is en 
waar zaken via één van de beide vormen van particulier initiatief 
geregeld kunnen worden, Noch de overheid, noch het particulier 
initiatief van bedrijfsleven en verenigingswezen kunnen blinde
lings worden vertrouwd, Zij hebben hun sterke en zwakke kan
ten, waarop in dit korte bestek niet uitvoerig kan worden inge
gaan. 
Van overheid, bedrijfsleven en het marktmechanisme zijn de be
langrijkste eigenschappen min of meer bekend. De markt behoeft 
correctie of aanvulling als het gaat om 'natuurlijke monopolies', 
externe effecten en 'bodems' ten aanzien van lonen, sociale voor
zieningen en milieu, De kracht van de markt zit in het simpele 
'voor wat hoort wat'- oftewel het prijsmechanisme, dat binnen be
paalde randvoorwaarden tot een evenwicht van vraag en aanbod 
leidt. De overheid moet een natuurlijk evenwichtsmechanisme, 
zoals op de markt bestaat, ontberen. Zij neigt tot een oncontro
leerbare bureaucratie, kan jarenlang meer uitgeven dan ze bin
nenkrijgt, wordt door kiezers en gekozenen vaak meer op beloftes 
dan op resultaten beoordeeld, denkt als monopolist vaak al
machtig te zijn en houdt altijd weer te weinig rekening met de 

'aanzuigende werking' van gratis of gesubsidieerde goederen en 
diensten (bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, bij volkshuisves
ting, maar ook in de uitkeringssfeer). De overheid beschikt echter 
over machtsmiddelen (belastingheffing, wet- en regelgeving), die 
alle andere maatschappelijke organisaties op hun beurt moeten 
ontberen. 
Uiteraard heeft ook het verenigingswezen zijn sterktes en zijn 
zwaktes. Bij onvoldoende pluriformiteit en/of democratische con
trole kunnen in het verenigingswezen ongewenste machtsconcen
traties optreden. In het verenigingswezen kan eveneens bureau
cratie toeslaan, zeker als de kosten daarvan niet op de leden, 
maar op de belastingbetalers drukken. Als vrijwillige organisa
tievorm beschikken verenigingen niet over de machtsmiddelen 
waarover de overheid kan beschikken, Maar als vorm van parti
culier initiatief is het verenigingswezen een maatschappelijk fe
nomeen, dat enerzijds de overheidstaak kan verlichten (om niet 
te zeggen: hanteerbaar kan maken) en anderzijds de wereld voor 
individuen leefbaar kan maken. Het feit, dat in heden en verle
den fouten zijn gemaakt door het verenigingswezen, kan geen 
reden zijn om deze maatschappelijke organisatievorm af te schaf
fen, net zo min als de fouten van de overheid en van het bedrijfs
leven reden zijn om die instituties buiten spel te zetten. D66 kan 
zich dan ook geen dogmatische verwerping -of aanvaarding- van 
het verenigingswezen veroorloven! Het zal zijn visie op de taak
verdeling tussen overheid, markt en verenigingswezen moeten 
baseren op een degelijke beschouwing over de sterke en zwakke 
punten van deze verschillende partijen. 

Zweden 

Het belang van een goede werkverdeling kan geïllustreerd wor
den met een verwijzing naar Zweden, waar men een verregaande 
scheiding heeft aangebracht tussen enerzijds beleidsvorming en 
anderzijds beleidsuitvoering. Daardoor omvatten alle Zweedse 
ministeries, met uitzondering van Buitenlandse Zaken, niet meer 
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dan 100 á 200 ambtenaren. Uiteraard dienen er bij zo'n systeem 
bepaalde eisen aan de uitvoerende organen te worden gesteld. In 
Zweden zijn die eisen al omstreeks het jaar 1800 in wetten neer
gelegd. Openbaarheid en ombudsmannen zijn de bekendste on
derdelen daarvan, maar er zijn daarnaast ook nog speciale voor
zieningen getroffen voor beroepsprocedures, voor een brede maat
schappelijke vertegenwoordiging -veelal via belangenorganisaties 
oftewel het verenigingswezen- in de besturen en -recentelijk- voor 
ondersteuning van de efficiency van de betrokken organen. 
Gezien de omvang van de uitvoerende organen zijn die eisen nog 
lang niet voldoende. Je zou kunnen stellen dat de uitvoerende or
ganen nog teveel opgesloten zitten in het overheidsmonopolie en 
daardoor te weinig kunnen profiteren van de disciplinerende in
vloed van de concurrentie, die in de markt en het vereni
gingwezen bestaan. Niet dat àlle uitvoerende taken van de over
heid aan de markt ofhet verenigingswezen kunnen worden uitbe
steed, maar het voorbeeld laat zien welke enorme mogelijkheden 
een functionele decentralisatie in dit verband biedt. 

Overlegeconomie eli/of corporatisme 

De belangrijke rol van het verenigingswezen in Nederland komt 
gedeeltelijk en maar zeer eenzijdig tot uitdrukking in het begrip 
'overlegeconomie'. Deze term verwijst vooral naar de rol van de 
sociale partners (de verenigingen van werkgevers en werkne
mers) in onze variant van de sociale markteconomie. Echter, het 
specifieke van onze maatschappelijke orde is niet beperkt tot de 
economische sector, het verenigingswezen is niet beperkt tot de 
sociale partners en de rol van sociale partners en andere vereni
gingen is niet beperkt tot overleg! 
Volgens sommigen is corporatisme of neo-corporatisme een goede 
aanduiding voor de grote rol die het verenigingswezen, en met 
name de sociale partners, in Nederland speelt. Maar deze term 
kent dezelfde bezwaren als de term 'overlegeconomie', bovendien 
zijn er een aantal wezenlijke verschillen tussen het corporatisme 
zoals dat in een aantal landen (Spanje, Portugal, Italië, en Oos
tenrijk) heeft gefunctioneerd en onze overlegeconomie. Zo werd in 
de meest verregaande varianten het gekozen parlement vervan
gen door vertegenwoordigers van de 'corporaties', hadden deze 
corporaties meestal monopolies met gedwongen lidmaatschap 
van werkgevers èn werknemers, en vergaande regel gevende be
voegdheden. In Nederland is nauwelijks of geen sprake van ver
vanging van het parlement door monopolies (althans niet méér). 
Als er sprake is van een verband met overheidstaken, dan gaat 
het voornamelijk om uitvoerende taken die door het vereni
gingswezen worden verricht. Verder is, zoals hiervoor aangeduid, 
in onze Nederlandse variant niet het 'monopolie', maar juist 'plu
riformiteit' een kernbegrip. 

Een nieuw -isme is geen oplossing 

Welke naam ook wordt gekozen voor de taakverdeling tussen 

overheid, markt en vererugmgswezen, het zou als een nieuw 
-isme opgevat kunnen worden. Het is uitdrukkelijk niet de bedoe
ling van dit artikel een nieuw -isme of een nieuwe blauwdruk 
voor onze maatschappij te ontwerpen. De wereld is immers voort
durend in ontwikkeling. Het verenigingsleven is thans duizend 
maal geschakeerder dan een eeuw geleden: de milieubeweging" 
de consumentenorganisaties, de vrouwenbeweging, de mede-fi
nancieringsorganisaties zijn nieuwe loten aan de verenigings
stam. Ook opvattingen over de betrokken onderwerpen zijn in 
beweging, evenals die over de 'maakbaarheid' van de samen
leving. Bovendien vindt een voortdurende ontwikkeling plaats 
van beleidsinstrumenten, dat wil zeggen in de manieren waarop 
overheid, markt en verenigingswezen met elkaar om dienen te 
gaan. De scheiding beleidsvorming-uitvoering is - in de vorm van 
de Trias Politica - al oud, maar kan een nieuwe dimensie en een 
nieuw elan krijgen met instrumenten als privatisering, uitbeste
ding, verzelfstandiging, tripartisering, public-private-partners
hips, agentschappen en convenanten. 

Bestuurlijke vernieuwing 

De taakverdeling tussen overheid, markt en verenigingswezen 
zal zich aan deze veranderingen moeten aanpassen, evenals elke 
andere maatschappelijke organisatie (bedrijf, vereniging of over
heidsafdeling). Net als de markt behoeft het verenigingswezen 
een bepaalde ordening, stroomlijning en erkenning door de over
heid. Volgens goed D66-gebruik hoeft daarbij niet te worden uit
gegaan van een bepaalde ideologie, maar dient op pragmatische 
wijze te worden bezien wat de sterke en de zwakke punten zijn 
van de verschillende maatschappelijke partijen en mechanismen, 
inclusief de overheid. Dat betekent allereerst dat de bijna ideolo
gische anti-verenigingshouding van velen binnen D66 vervangen 
moet worden door een meer zakelijke benadering. In dit artikel is 
gepoogd hiertoe een bijdrage te leveren. 

Het idee dat de samenleving voldoende zou hebben aan de orde
ningsmechanismen van markt (via vrije prijsvorming) en over
heid (via vrije verkiezingen) zou neerkomen op een terugzetten 
van de klok met twee eeuwen. Het zou leiden tot een overbelas
ting van beide of van één van beide systemen. Het is dan ook een 
illusie om te denken dat de huidige overbelasting en oncontro
leerbaarheid van de overheid afdoende bestreden kan worden 
met uitsluitend een bestuurlijke vernieuwing bfnnen die over
heid! Bestuurlijke vernieuwing kan alleen slagen, wanneer zij ge
paard gaat met een vergaande taakverlichting van de overheid 
door, overal waar dat mogelijk is, taken aan de andere maatschap
pelijke mechanismen over te laten. Niet vanuit ideologische 
motieven, maar op basis van een nuchtere analyse van de com
plexiteit en de mogelijkheden van onze huidige maatschappij.(l) • 

(1) Zie 'Holisme en bestuurbaarheid', een gesprek met Philip Idenburg, 
Idee 4, september 1992 
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