
\ 

PERSPECTIEF 

De verzorgingsstaat als keuze 

Door Philip A. Idenburg en Hans van der Loo 

W
ie aan het begin van de jaren 
negentig geconfronteerd wordt 
met de vraag naar de toekomst 

van de verzorgingsstaat, ontkomt er niet 
aan om met enige weemoed terug te den
ken aan de periode van enkele decennia 
geleden. Toen leek een dergelijke vraag 
relatief makkelijk te beantwoorden. Mees
tal volstond één blik in het boek 'Techno
logische Openbaringen' om te bepalen 
waarheen de ontwikkelingen ons de ko
mende 20, 30 en wellicht zelfs 200 jaar 

Veel is er gesproken over de 
Verzorgingsstaat als sociaal
economisch project, maar 

hoe staat het met het sociale 

mische en politiek-bestuurlijke functio
neren. 
De verzorgingsstaat wordt weliswaar ge
kenmerkt door een uitgebreid stelsel van 
beleidssystemen of verzorgingsarrange
menten en deze zijn onlosmakelijk ver
bonden met de economische onderbouw. 
Maar daarnaast en wellicht zelfs in de 

en culturele karakter van 
de Verzorgingsstaat? 

Wij vroegen het ldenburg 
en Van der Loo. 

eerste plaats, is de verzorgingsstaat ook 
iets, wat in het Engels zo fraai wordt 
aangeduid als een 'state of mind': een ge
heel van waarden, normen en zinge
vingspatronen die bepalen wat wij geza

. -----------------------------'. 
zouden leiden. Het voorspellen van de toe-
komst leek niet meer dan een ambachtelijke invuloefening, een 
klus die met de nodige kennis en enige goede wil te klaren viel. 
Inmiddels lijken de kaarten geheel anders geschud te zijn. Niet 
het wenkend perspectief van het alomvattende toekomstpro
gramma ligt in het verschiet, maar de 'nieuwe onoverzichtelijk
heid' die als een zwart gat voor ons opdoemt en die door tal van 
contradictoire en paradoxale ontwikkelingen beheerst wordt. 
Van meerdere kanten is er de laatste tijd op gewezen dat de uto
pie (weer) uit het maatschappelijk denken is verdwenen. Fuku
yama sprak in dit verband recentelijk van het 'einde van de ge
schiedenis': de historie zou momenteel op een eindpunt aankoer
sen van een vrije doch verveelde samenleving, waarin verbeel
dingskracht en sociaal engagement zijn vervangen door econo
mische berekening en het eindeloos voldoen aan de verfijnde be
langen van de consument.(1) Postmoderne denkers hebben ons 
in alle toonaarden bezongen dat wij momenteel getuige zijn van 
het einde van de moderne cultuur. Als tegenwicht tegen de on
dergangsstemming die in menige beschouwing doorklinkt, pro
beren zij ons duidelijk te maken dat de versplintering van 
cultuur, maatschappij en individu niet als een verlies, maar juist 
als een hoopvol uitgangspunt voor toekomstig handelen moet 
worden gezien.(2) Hoe sympathiek dergelijke ideeën op het eer
ste gezicht ook mogen lijken, bij nader inzien zijn zij toch te glo
baal en vaak ook te naïef om als uitgangspunt voor een werkelijk 
wervende toekomstvisie te fungeren. Wèl raken zij op één punt 
de kern van de zaak, en die luidt dat de zogeheten crisis van de 
verzorgingsstaat méér is dan alleen een crisis van haar econo-
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menlijk belangrijk en nastrevenswaardig vinden. In de recente 
discussies rond het falen van de verzorgingsstaat wordt dikwijls 
aan deze culturele of morele dimensie voorbij gegaan. De oplos
singen die worden aangereikt tenderen in de regel in de richting 
van een beperking van de 'produktie van beleid': minder over
heid, minder regels en een organisatorische face-lift zouden een 
aanzienlijke verbetering in de situatie teweeg brengen. Hoewel 
het belang van dergelijke oplossingen zeker niet onderschat mag 
worden, gaan zij voorbij aan vragen omtrent het morele funda
ment van de verzorgingsstaat. Is de verzorgingsstaat een achter
haald instituut, of vinden wij haar nog steeds relevant en waar
devol? En welke implicaties heeft dat voor de stuurbaarheid? 

De basis van de verzorgingsstaat 

Hoewel de verzorgingsstaat in haar huidige gedaante vooral 
vorm heeft gekregen in de periode na 1945, werden de grondsla
gen reeds in het interbellum gelegd. Een belangrijke invloed op 
de toenemende interventie van de overheid op economisch ter
rein had het werk van J.M. Keynes. Hij legde de basis voor over
heidsinterventie ten behoeve van optimale werkgelegenheid en 
een stabiele conjunctuur. Een andere invloed ging uit van het 
rapport dat Beveridge in 1942 opstelde voor de Engelse regering. 
Het bevatte meer dan alleen een schets van een mogelijk stelsel 
van sociale zekerheid, dat na het einde van de Tweede Wereld
oorlog zou moeten worden ingevoerd. Het rapport vormde de 
centrale ideeën waarop de blauwdruk van de naoorlogse verzor
gingsstaat was gebaseerd. In het kort gezegd ging het om drie 
vertrekpunten, te weten a) de staat heeft een verantwoordelijk
heid voor het welzijn van haar onderdanen, b) burgers hebben 
uit hoofde van hun burgerschap recht op zorg en c) professionele 
deskundigen verschaffen de middelen daarvoor. 
De naoorlogse periode kan gelezen worden als een uitbouw van 
rechten. Na een aanvankelijke fase waarin de garantie van de fi
nanciële zekerheid in het dagelijkse leven centraal stond, volgde 
vanaf ongeveer 1970 een periode waarin het beleid niet alleen in 
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rapie voor de hand. Om weer 'gezond' 
te worden diende de overheid niet al-

omvang, maar ook in pretenties fors 
toenam. Van ordenend werd het be
leid sturend en in plaats van aan
passend veranderend. Het vertrou
wen in de 'sturing' door de staat en de 
'maakbaarheid' van de samenleving 
werd tot ongekende hoogten opge
schroefd. Belangrijke beleidsdoelein
den - spreiding van kennis, macht en 
inkomen, milieubescherming, demo
cratisering van arbeidsverbanden -
hebben betrekking op een nieuwe 
conceptie van welzijn, waarin de over
heid een sleutelrol vervulde. Deze fa
se ging niet alleen gepaard met het 
opschroeven van beleidsambities, 
maar tevens met een toenemende ver
vlechting tussen staat en maatschap
pij. Burger en staat werden op steeds 
meer gebieden steeds vaker met el
kaar geconfronteerd, en lang niet in 
alle gevallen gebeurde dit tot we
derzijds genoegen. Integendeel, naar
mate de uitdijende overheid meer 
greep kreeg op het maatschappelijk 
gebeuren, wekte zij steeds meer 
wrevel van de zijde van maatschappe
lijke organisaties, maar ook van in
dividuele burgers op. Temeer, omdat 
langzamerhand het bewustzijn groei
de dat de overheid weliswaar alom te-

Druiloren! ... leen drastisch op haar uitgaven te be
zuinigen, maar bovendien ook veel ef
ficiënter te opereren. Termen als 
'kaasschaafmethode', 'bezuinigingsope
ratie', 'heroverwegingsronde', 'afslan
king', 'doelmatigheidsbevordering " 'ef
ficiencynormen' deden hun intrede in 
het bestuurlijk vocabulair. Naast deze 
vooral economisch geïnspireerde kri
tiek, moest ook het politiek-bestuur
lijk functioneren van de verzorgings
staat het in toenemende mate ontgel
den. Het voornaamste kritiekpunt 
luidde dat de hoge sturingsambities 
in de praktijk vooral geresulteerd had
den in bestuurlijke chaos en een drei
gende onbeheersbaarheid van het 
staatsapparaat. Globaal zouden hier
aan drie factoren ten grondslag lig
gen. In de eerste plaats het feit dat de 
maatschappij steeds meer eisen ging 
stellen aan de overheid. Als gevolg 
van deze 'overvraging' door indivi
duen en pressiegroepen zou het pres
tatievermogen van de overheid zijn 
aangetast. In de tweede plaats werd 
het bestuurlijk onvermogen van de 
overheid in verband gebracht met de 
zogeheten 'regelverdichting'. De voort
durende verfijning van aanvankelijk 

Zoetwatermatrozen ! ... 
Ectoplasma' s! ... 
Basji-bozoeks! 

Kapitein Haddock 

(Uit: De avonturen van KuifJe; album: De schat van 

Scharlaken Rackham.) © illustratie: Hergé 
genwoordig -'Heer Albedil'- maar 
zeker niet almachtig was. Zij kreeg hierdoor iets weg van de 
lichtelijk belachelijke Kapitein Haddock uit de beroemde Kuifje
strips, een persoon die weliswaar van alles wil ondernemen en 
veel om zich heenschreeuwt -duizend bommen en granaten!-, 
maar die bij nader inzien op de meeste punten volstrekt machte
loos is. 

Een spervuur van kritiek 

De zojuist aangeduide discrepantie tussen de hoogte der am
bities en het geringe vermogen deze ook daadwerkelijk in te 
lossen, vormde een vruchtbare voedingsbodem voor een aanzwel
lende stroom van kritiek op het functioneren van de verzor
gingsstaat zèlf. Een belangrijk deel van deze kritiek spitste zich 
toe op de nadelige gevolgen die de explosief gegroeide verzor
gingsarrangementen voor de economie met zich meebracht. De 
stijging van de collectieve lasten, zo werd in steeds bredere krin
gen aangenomen, zou de 'kurk waarop onze welvaart dreef 
aantasten en daarmee de toekomst van de samenleving op het 
spel zetten. Er werd daarbij gewezen op het feit dat de uitbouw 
van de verzorgingsstaat in termen van geld sneller was verlopen 
dan de groei van de welvaart. Dat kon een hele tijd doorgaan, 
omdat de economie zich vanaf het eind van de jaren vijftig zo 
gunstig ontwikkelde, dat de particuliere inkomens desondanks 
bleven groeien. 
Toen de economische groei afnam, moest de verzorgingsstaat wel 
in de problemen komen. Gezien de gestelde diagnose lag de the-
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weinig effectief gebleken regels bracht niet alleen externe lasten 
-uitvoerders en burgers die door het woud aan regels de weg niet 
langer zien- maar ook talloze coördinatieproblemen met zich 
mee. Een derde factor had vooral te maken met de onbedoelde ef-
fecten van overheidsbeleid. Enerzijds ging het hierbij om zoge
heten 'boemerangeffecten': door het hanteren van een hoog 
jeugdloon vermindert men de kans op werk voor jongeren, de 
subsidiëring van de landbouw creëert een mestprobleem, huur
bescherming leidt tot een afnemend aanbod van kamers, door 
500 gulden verschil in de maanduitkering voor alleenstaanden 
en eenoudergezinnen te handhaven veroorzaakt de overheid een 
babyboom onder werkeloze meisjes die voor dat bedrag wel een 
kind willen nemen. Anderzijds signaleerde men ook effecten die 
uitgingen van de verzorgingsarrangementen. In plaats dat deze 
een einde maakten aan de hulpbehoevendheid, zouden burgers 
juist steeds afhankelijker worden en bovendien het consumentis
me - 'kan ik effe vangen?!' - alleen maar aanwakkeren. De ver
zorgingsstaat moedigde de groei van 'nieuwe stijlen van zelfver
ontschuldiging' aan. 'Het is de taak van de overheid', werd tot 
een soort universeel afweer-argument indien individuele burgers 
geconfronteerd werden met allerlei maatschappelijke problemen. 
Ook ten aanzien van de hier gesignaleerde bestuurlijke proble
men lagen diagnose en correctievoorstellen op één lijn. Het aan
nemen van minder verantwoordelijkheden, het afstoten van 
taken, het bewaren van een grotere autonomie ten opzichte van 
maatschappelijke processen, de-regulering en het aanzetten tot 
meer burgerzin waren aangereikte oplossingen die de afgelopen 

IDEE - MEI '93 



Een vernieuwde woonomgeving in de stad; een opeenstapeling van culturele contradicties 

jaren ook min of meer geïnstitutionaliseerde vormen hebben 
aangenomen. 

Hoewel er zeker ook op de afzonderlijke kritiekpunten het een en 
ander valt af te dingen, willen wij ons hier vooral beperken tot 
een tweetal globale opmerkingen. Allereerst mag de hierboven 
geformuleerde kritiek niet tot de conclusie leiden dat de van de 
verzorgingsstaat als zodanig in het geding zouden zijn. Het feit 
dat de gezondheidszorg, de maatschappelijke dienstverlening, de 
huisvesting, het onderwijs en het welzijnswerk de afgelopen ja
ren weliswaar de nodige veren hebben moeten laten, maar zon
der dat daarmee het wezen fundamenteel zou zijn veranderd, 
vormt hiervan reeds een indicatie. Ook het feit dat -gesteld voor 
de keuze- slechts weinigen ècht zullen willen terugkeren naar de 
tijd waarin niet-statelijke instituties als clan, familie of buurtge
meenschap de verzorgende taken op zich nemen, vormt een le
vend bewijs voor de stelling dat de huidige verzorgingsarrange
menten niet alleen structureel, maar ook in moreel opzicht hecht 
verankerd zijn. Wèl is het zo, dat de morele superioriteit van de 
verzorgingsstaat ten opzichte van andere maatschappelijke regi
mes -zowel die van het voormalige Oostblok als ook het 
Amerikaanse casino-kapitalisme- de afgelopen tijd onvoldoende 
is doordacht en voor het voetlicht gebracht. Wij komen hier nog 
op terug. In de tweede plaats moet opgemerkt worden dat de 
dusver gevoerde discussies dikwijls aan de hand van wat al te 
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simplistische reducties van de werkelijkheid gevoerd worden. Zo 
oefent het model van de communicerende vaten blijkbaar grote 
aantrekkingskracht uit: minder 'staat' wordt geacht meer 'maat
schappelijke autonomie' op te leveren. Hoewel van een dergelijke 
voorstelling van zaken een zekere charme van de eenvoud uit
gaat, is zij qua zeggingskracht te beperkt om een gefundeerde 
analyse op te leveren van de problemen waarmee de verzorgings
staat te kampen heeft. Zoals Habermas op overtuigende wijze 
heeft aangetoond, hoeft het afslanken van de staat geenszins te 
betekenen dat individuen en groepen daarmee ook meer autono
me speelruimte krijgen.(3) Het onderscheid tussen staat en 
markt doet volgens Habermas niet zoveel ter zake. Belangrijk is 
welk maatschappelijk integratieprincipe de overhand heeft: dat 
van op resultaat en efficiency gerichte overwegingen - Habermas 
spreekt dan van het 'systeem' - of dat van moreel en emotioneel 
geladen verwachtingen, de 'leefwereld'. Overigens willen wij ook 
bij dit onderscheid een kanttekening plaatsen. In tegenstelling 
tot wat Habermas suggereert, is in het gevlil van de moderne 
verzorgingsarragementen niet zozeer sprake van een scherp te 
markeren overgang tussen systeem en leefwereld, als wel van 
een breed tussengebied. In deze overgangszone worden onmis-

(3) J. Habemlils: Theorie des KommullikalÏvell Halldeins , Frankfurt 
am Mailt 1981. Zie verder ook: J. Habemws: Recht en Moraal, 
Kampen 1988 en H. Ka'Uleman: Habemlils' theorie van het 
communicatieve handelen, Meppel/Amsterdam 1983 
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kenbare systeemeigenschappen (bureaucratische organisatievor
men, nauwgezette planning, gestandaardiseerde procedures) 
voortdurend betrokken op elementen uit de leefwereld, zoals het 
zoveel mogelijk tegemoet komen aan de belangen van patiënten 
of clinten, het bevorderen van de zelfstandigheid van de zorgbe
hoevenden enzovoorts. Moderne verzorgingsarrangementen wor
den dan ook niet zozeer gekenmerkt door hun koloniserende als 
wel door hun ambivalente karakter.(4) 

De paradoxen van de verzorgingsstaat 

De verzorgingsstaat is wel eens vergeleken met een klassieke 
held uit een Grieks drama. Door zijn hardnekkig pogen om het 
goede te doen, bewerkstelligt onze tragische held slechts het te
genovergestelde van wat men beoogde of zelfs zijn eigen onder
gang. Het beeld van de tragische held klopt in zoverre, dat de 
verzorgingsstaat inderdaad gekenmerkt lijkt te worden door pa
radoxen, contradicties en ambivalenties. Allereerst gaat het daar
bij om een aantal zogeheten 'culturele contradicties' (Daniel 
Bell): tegenstrijdigheden die als het ware in de moderne cultuur 
zijn ingebakken. Een tweede reden dat de verzorgingsstaat aan 
aantrekkelijkheid verloren heeft, ligt in de aantasting van de 
grondvoorwaarden van zijn bestaan. Een derde factor die mee
speelt heeft te maken met het gegeven dat zich momenteel tal 
van nieuwe problemen aan het firmament aandienen. 

Culturele contradicties. Wij noemen hier twee van zulke culture
le contradicties: allereerst die tussen het instrumentele gedrag 
enerzijds en de behoefte aan fundamentele zingeving ander:tijds. 
En in de tweede plaats, die tussen het vrijheidsprincipe ener
zijds en het gelijkheidsprincipe anderzijds. 
De eerstgenoemde contradictie heeft, zoals gezegd, betrekking op 
de geleidelijke overwoekering die in onze moderne cultuur 
plaatsvindt van waarderationaliteit door doelrationaliteit. In het 
eerstgenoemde geval gaat het om denken en handelen dat uit 
fundamentele morele en normatieve principes voortvloeit. Doel
rationaliteit stoelt daarentegen op het vermogen om concrete 
doeleinden op zo effectief en efficiënt mogelijke wijze te realise
ren. In de moderne cultuur heeft de calculerende no-nonsense 
mentaliteit van de doelrationaliteit de overhand gekregen. Dit 
biedt ongetwijfeld tal van voordelen: de inzet van doelrationa
liteit in de vorm van technische beheersmiddelen heeft niet al
leen gezorgd voor een vergaande domesticering van de natuur, 
maar heeft ook tot een welvaartsniveau geleid dat zijn weerga in 
de geschiedenis niet kende. Er zijn evenwel ook keerzijden aan 
deze ontwikkeling verbonden. Zo kan erop gewezen worden dat 
de neiging om zich slechts op afzonderlijke doeleinden te con
centreren het gevaar met zich mee brengt dat uiteindelijk het 
zicht op het geheel verloren gàat. Per maatschappelijke 
deelsector kan één en ander doelmatig zijn geregeld, maar als de 
deelsectoren worden samengevoegd kan dit -zoals wij hiervoor 
reeds aantoonden- tot absurde resultaten leiden. Behalve het na
deel van de contraproduktieve effecten van doelrationeel hande
len, is ook sprake van een mogelijk verlies aan individuele auto
nomie. Dit aspect is reeds aan het begin van deze eeuw in tref
fende bewoordingen aan de orde gesteld door Max Weber, toen 

(4) Zie ill dil verb(Uul ook H. KlllllleltUlIl' 
De w(wrheidslrechler, Mep/)eI1986 
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hij sprak van het gevaar dat de volgens een eigen logica functio
nerende bureaucratische organisatievormen zich tot 'ijzeren 
kooien' zouden ontwikkelen. De gestandaardiseerde en contro
leerbare procedures en werkmethoden van bureaucratische orga
nisaties vinden hun keerzijde in een tekort aan flexibiliteit en 
speelruimte, wanneer het erom gaat zorg op maat te leveren. 
Wie de media volgt of zijn oor her en der te luisteren legt, kan 
constateren dat de kritiek van Weber nog weinig aan actualiteit 
heeft verloren. Alledaagse voorbeelden liggen voor het oprapen 
van alledaagse levensproblemen die op -voor de betrokkenen 
veelal ondoorzichtige wijze- in passende categorieën worden 
vertaald, al dan niet voor behandeling in aanmerking worden ge
nomen en op logge en abstracte wijze worden uitgevoerd. Toch 
lijkt zich op dit punt momenteel een kentering voor te doen, in 
de zin dat langzamerhand het besef groeit van wat men zou kun
nen aanduiden als de 'sociale grenzen van bureaucratisch hande
len'. Het streven naar het verlenen van zorg op maat, een meer 
klantvriendelijke benadering en het bieden van meer individuele 
speelruimte voor uitvoerende instanties zijn hier slechts enkele 
voorbeelden van. 
Komen wij nu toe aan de tweede contradictie, die tussen de con
currerende principes van gelijkheid en van vrijheid. (5) De 
verzorgingsstaat is gebaseerd op het principe van de verdelende 
rechtvaardigheid met gelijkheid als uitgl!Ilgspunt. Individuen 
die zich binnen het territoir van de verzorgingsstaat bevinden 
-zijnde staatsburgers- zijn voor de wet, de politiek en het beleid 
in principe gelijk en in die zin ook in gelijke mate object van 
verzorging. Dit heeft een aantal onbedoelde effecten opgeroepen, 
waarvan wij er hier drie noemen. 
Allereerst heeft het streven naar rechtsgelijkheid doorgaans tot 
een centraal gereguleerde en uniforme normering geleid, die in 
de uitvoerende praktijk onvoldoende tegemoet komt aan de spe
cifieke behoeften en individuele omstandigheden van zorgbe
hoevenden. Het leverde de welbekende klacht op dat de verzor
gingsstaat te vergelijken is met een weeshuis: er wordt voor je 
gezorgd maar je krijgt er geen aandacht. 
Een tweede dilemma heeft te maken met de vraag of het nivelIe
ringsstreven niet onherroepelijk gepaard gaat met een toename 
van middelmatigheid, behoudzucht en groepsconformisme. 
Reeds meer dan anderhalve eeuw geleden constateerde De Toc
queville aan de hand van zijn studie naar de gevolgen van de de
mocratisering in de Verenigde Staten dat nivellering gepaard 
gaat met het 'vervagen en vervlakken van uitersten'. Daarvoor 
in de plaats zou een cultuur van de middelmaat ontstaan, die 'te
gelijkertijd minder briljant en minder duister is dan datgene wat 
er in de wereld te zien was'. Recentelijk is dezelfde klacht 
verwoord door Van der Zwan die constateert dat de verzorgings
staat een cultuur van tevredenheid en zelfgenoegzaamheid zou 
hebben geschapen, waarin ieder zich nog slechts met het wieden 
van zijn eigen tuintje bezighoudt, maar waar risicodrang, indivi
dueel verantwoordelijkheidsbesef en het streven naar authenti
citeit niet erg hoog aangeschreven staan. (6) 

Een derde dilemma dat wij hier tenslotte willen noemen, en dat 
overigens nauw met de twee hiervoor genoemde samenhangt, 
heeft te maken met het dialektische gegeven dat het funda-

(5) Deze COlltr«C/iCtie 'wordt m.et lIam.e ook uitgewerkt door D. BeU, 
The ClLltllral COlltradictio/1S of Capitalis/ll, New York 1976 
(6) A. vall der Zwall' AUes vall tvaarde is weerloos. I", De 
Yol/;-.s/mm/ , 25 september 1992 
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mentele besef van menselijke gelijkheid de weg vrij maakt voor 
nieuwe vormen van ongelijkheid. Met andere woorden, nivelle
ring roept onherroepelijk een streven naar distinctie en ac
centuering van de individuele of groepsgebonden specifiteit op. 
Het feit dat de overheid hieraan om bovengenoemde redenen -de 
bureaucratische organisatievorm en het principe van de rechts
gelijkheid- niet of onvoldoende tegemoet kan komen, betekent in 
de praktijk veelal dat de burger haar teleurgesteld de rug toe
keert, om zich toe te leggen op de particuliere sfeer van vrije tijd 
en consumptie, waar individuele geldingsdrang niet tegenge
gaan, maar juist bevorderd worden. De Amerikaanse politieke fi
losoof Albert Hirschmann heeft dit gegeven van teleurstelling in 
het prestatievermogen van de verzorgingsstaat een meer alge
mene grondslag gegeven door te stellen dat de verhoudingen tus
sen de privé-sfeer en het publieke domein voortdurend door 'wis
selende betrokkenheden' gekenmerkt worden.(7) Als drijvende 
kracht hierachter veronderstelt hij het bestaan van teleurstellin
gen in menselijke aangelegenheden. Teleurstelling, die voort
komt uit de wanverhouding tussen verwachtingen en werkelijke 
ervaringen van mensen. Terwijl de teleurstellingen in de door 
het particulier initiatief gewekte verwachtingen (het onvermo
gen de problemen daadwerkelijk op te lossen, het steeds meer 
als knellend ervaren paternalistische karakter van niet-statelij
ke voorzieningen) ten grondslag lagen aan het ontstaan van de 
verzorgingsstaat, zouden de teleurstellingen in diezelfde verzor
gingsstaat vandaag de dag in een omgekeerde beweging resulte
ren. Dat deze terugkeer pas mogelijk is geworden dankzij de 
-veelal moeizaam bevochten- 'gemoedsrust van de verzorgings
staat' doet hier weinig aan af. Een feit is, dat het 'cocoonen' in de 
comfortabele leefomgeving van de particuliere sfeer momenteel 
hoger staat aangeschreven dan het sociaal en politiek engage
ment. 

Veranderde omstandigheden. Mede als onbedoeld effect van de 
verzorgingsstaat zèlf, zijn een aantal belangrijke grondvoor
waarden van zijn bestaan aangetast. Bij de opbouw van de hui
dige verzorgingsstaat konden de architecten nog uitgaan van het 
feit dat de meeste burgers zich verbonden voelden met gelijk
gezinden. De dominante samenlevingsvorm was die van het 
gezin. Er was sprake van een sterk middenveld, bestaande uit 
organisaties en instituties die ten opzichte van de overheid 
autonoom en ten aanzien van elkaar verzuild waren. Typerend 
voor de zuilen was dat er over het algemeen sterk hiërarchisch 
werd gedacht en gezagsgetrouw werd geleefd. Het maatschappe
lijk leven werd niet alleen gekenmerkt door overzichtelijkheid, 
maar ook bepaald door een aantal vaste vanzelfsprekendheden. 
Zo werd lager onderwijs voor de meesten toereikend geacht. Voor 
de elite van zeer talentvollen lagen hoger onderwijs en daarmee 
automatisch ook verbonden 'opwaartse mobiliteit' in het ver
schiet. Het vertrouwen in de voordelen die een wetenschappelij
ke fundering van het beleid met zich mee kunnen brengen, was 
hoog gespannen. De algemene overtuiging was dat beleidsdes
kundigen in dienst van de overheid zouden kunnen bijdragen 
aan de realisatie van de overkoepelende idealen van de verzor
gingsstaat. Aan deze situatie van overzichtelijke structuren en 
vanzelfsprekende gedragspatronen is in de loop van de afgelopen 

(7) A.O. llirschmann: Shifting Involvements: Private Interest and 
Public Action, Princeton 1982 
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decennia een einde gekomen. Als gevolg van de versneld toege
nomen differentiatie -in Nederland onder meer gekenmerkt door 
'ontzuiling'- vormt de samenleving geen onoverzichtelijk geheel 
meer, maar is zij opgesplitst in talloze eenheden die min of meer 
los van elkaar opereren. Sterker nog, om zich als autonome een
heden te kunnen handhaven, streven die systemen elk naar een 
exclusieve functie die alleen zij kunnen vervullen. Dergelijke 
systemen worden niet langer van bovenaf bestuurd, doch zij be
sturen zichzelf. Zij zijn, zoals dat tegenwoordig heet: autopoie
tisch.(8) 
Naast maatschappelijke fragmentering vond ook een proces van 
culturele pluralisering plaats. De hedendaagse cultuur heeft de 
vorm aangenomen van een veelkleurige lappendeken: waarden, 
normen en zingevingskaders overlappen elkaar steeds minder. 
Het leven wordt steeds meer beheerst door naast elkaar staande 
definities van de situatie, die elkaar in snelle ritmes afwisselen. 
De huidige 'turbo'- of 'staccato-cultuur' is er één van steeds wis
selende stijlen, modes en perspectieven, en niet van een samen
hangend zingevingskader.(9) Waarden en normen gelden slechts 
binnen bepaalde maatschappelijke domeinen en for the time be
ing. Bij het nemen van besluiten laten individuen en collecti
viteiten zich steeds minder leiden door vaste routines en vanzelf
sprekende loyaliteiten. 
In een snel veranderde sociale omgeving waar het waardenre
lativisme hoogtij viert, heeft het weinig zin om zich in het gedrag 
vast te leggen op voor eens en altijd vastliggende doeleinden. In 
plaats van doel-realiserend en systematisch wordt het handelen 
doel-zoekend en calculerend: iedere nieuwe situatie kan weer op 
een andere wijze beoordeeld worden en tot andere handelings
initiatieven leiden. In deze maalstroom van veranderingen heeft 
ook de wetenschappelijke onderbouwing van het beleid veel van 
haar vroegere glans verloren. In descriptieve zin gebeurde dat al 
veel eerder, nadat een stroom van onderzoekers het rationali
teitsgehalte van beleid op empirische gronden had gemarginali
seerd. Macht, willekeur, symboliek, toeval - het zijn allen facto
ren die tegenover het rationaliteitsbeginsel zijn geplaatst en die 
de afgelopen jaren tot een bonte stoet van sturingsmodellen heb
ben geleid, variërend van 'incrementalisme' tot 'no-nonsense' of 
'adhocratie'. 
In prescriptieve zin is het karakter van de wetenschappelijke be
leidsonderbouwing vooral de laatste jaren ter discussie gesteld. 
Zo is het besef gegroeid, dat geheel in strijd met de bedoelingen 
van de wetenschap, het beeld van de werkelijkheid niet duidelij
ker, maar juist verwarrender werd naarmate wij er meer kennis 
over hebben vergaard. Met andere woorden, kennisvermeerde-

(8) Kern van de onder meer aan de sociologische inzichten van 
Nüdas Luhnumn ontlee,ule theorie over autopoietische systenum is 
dat moderne maatschappelijke systemen in toenemende nwte zijn 
verzelfstandigd ten opzichte van elkaar. Verandering vloeit in deze 
optiek voort uit de interne operaties va,n die systemen. Sturing (ook 
politieke) is altijd gebaseerd op .vaarneming en deze waarneming 
heeft plaats via een interne -zelfreferentiële- recomtructie van de 
werkelijkheid. Sturing, opgevat als gerichte beïnvloeding, van 
buitenaftvordt in deze theorie als onmogelijk beschouwd. Verande
ringen die optreden zuUen intmers altijd anders zijn dan 'bedoeld' 
door het sturend systeem. Zie voor een beschrijving van de theorie: 
MJ. W. van Twist en L. Schaap: Een theorie over autopoietische 
systemen voor de sociale wetenschappen: een vorm van eigentijds 
geloven. In: Beleidswete'lScltap 1991 (3), pp. 299-322. 
(9) A.C. Zijderveld: Staccato-cultuur, flexibele maatschappij en 
verzorgende staat, Utrecht 1991 • 
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Ten Cate-rrwrtkt, Amsterdam. De gedifferentieerde samenleving 

ring en reductie van de complexiteit door te komen tot een over
koepelende waarheid gaan blijkbaar niet vanzelfsprekend hand 
in hand. De les die daar momenteel door menigeen uit wordt ge
trokken is, dat het streven niet zozeer naar overkoepelende 
waarheden dient uit te gaan, maar naar nieuwe mogelijkheden 
om de verscheidenheid van beelden, interpretaties en waarne
mingen met elkaar te confronteren. 

Nieuwe problemen. De derde reden waarom de verzorgingsstaat 
zijn aantrekkelijkheid als toekomstontwerp voor een belangrijk 
deel verloren heeft, ligt in een aantal nieuwe vraagstukken die 
momenteel onze aandacht vragen. In de eerste plaats gaat het 
daarbij om vragen betreffende de schaal waarop menselijke ac
tiviteiten zich uitstrekken. Wij worden momenteel geconfron
teerd met een aantal ontwikkelingen die het samenleven toene
mend 'grenzeloos' doen voorkomen. Hierbij is sprake van een 
dubbele beweging van uitdijing en inkrimping. Enerzijds vindt 
uitdijing van sociale netwerken plaats, doordat lokale activi
teiten in toenemende mate internationale repercussie hebben. 
Om maar een voorbeeld te noemen: de uitbreiding van Schiphol 
en de aanleg van nabij gelegen kantoorcomplexen is allang geen 
zaak meer van lokaal, regionaal of zelfs nationaal belang, maar 
heeft ook allerlei internationale dimensies. Zo kan het succes 
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van de uitbreiding ertoe bijdragen dat Nederland in de toekomst 
één van de vier Mainports tot Europa wordt en daarmee als be
langrijk internationaal distributieknooppunt kan (blijven) funge
ren. Anderzijds vindt ook het krimpen van de wereld plaats in 
de zin dat allerlei op afstand gebeurde ontwikkelingen - een oor
log in de Golf, een burgeroorlog in Joegoslavië, de desintegratie 
van het Oostblok, de ramp met een kerncentrale welke vele 
duizenden kilometers verwijderd ligt - dikwijls vergaande impli
caties voor lager liggende schaalniveau's met zich meebrengen. 
Vraagstukken die uit deze ontwikkelingen voortvloeien hebben 
niet alleen betrekking op identiteitsvorming (wie zijn wij nog in 
een grenzeloze wereld ?), maar ook op de ontwikkeling van 
nieuwe vormen van solidariteit (met wie voelen wij ons solidair 
en hoe moeten wij deze solidariteit gestalte geven ?). Hoe moei
lijk de beantwoording van deze vragen zal zijn, bewijst de door 
talrijke onduidelijkheden en ambivalenties omgeven discussie 
rond de multiculturele samenleving. 
Een tweede vraagstuk waarvoor wij ons in toenemende mate ge
plaatst zien, heeft te maken met de eisen die samenhangen met 
het algemene proces van individualisering: de eisen van mensen 
die aanspraak maken op hun eigen leven, hun eigen identiteit en 
eigen groeimogelijkheden. Zoals hierboven reeds werd ge
constateerd, is het vermogen van de verzorgingsstaat om aan 
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dergelijke individuele verlangens tegemoet te komen bepaald 
zwak ontwikkeld. Bij een toekomstige herinrichting van de ver
zorgingsstaat zal hier dan ook geducht rekening mee moeten 
worden gehouden, waarbij als vertrekpunt genomen wordt dat 
mensen momenteel zelfstandiger, beter opgeleid en mondiger 
zijn dan ooit. 
Een derde vraagstuk heeft te maken met de steeds sterker in 
ons bewustzijn naar voren dringende milieu problematiek. Hoe 
kan het milieuvraagstuk opgelost worden, zonder enerzijds te 
vervallen in maatregelen die slechts een beroep doen op de goede 
wil van individuele consumenten of producenten en anderzijds 
terecht te komen in een eco-dictatuur, waarin fundamentele 
menselijke vrijheden zijn opgeofferd ten gunste van het behoud 
van de natuurlijke leefomgeving? 
Een vierde en laatste vraagstuk dat wij hier tenslotte willen noe
men, heeft betrekking op de menselijke behoefte aan een moreel 
en spiritueel geïnspireerde zingeving. Eerder hebben wij reeds 
geconstateerd dat de op doelrationaliteit gebaseerd cultuur van 
de verzorgingsstaat over het algemeen weinig affiniteit vertoont 
met inhoudelijke discussies over principiële zaken. Aan kwesties 
over wat goed en slecht, zinvol en zinloos, mooi en lelijk is, wordt 
-in de publieke sfeer althans- buitensporig weinig aandacht be
steed. Doorgaans worden dergelijke discussies futiel gevonden 
en concentreren moderne technocraten zich liever op het realise
ren van 'concrete' doeleinden. Momenteel lijkt zich hierin even
wel een kentering voor te doen. Vraagstukken over ethische en 
esthetische kwesties staan weer meer in de aandacht. Aller
wegen kan men een afnemend vertrouwen in technocratische op
lossingsstrategieën constateren. Alom kan men tendensen be
speuren waaruit blijkt dat burgers inzake belangrijke dingen des 
levens -in letterlijke zin zaken van leven en dood: de aanvaard
baarheid van euthanasie, van risico's die gelopen worden bij be
paalde wijzen van produceren en consumeren, van genetische 
manipulatie, van dreiging met militaire geweldsmiddelen- de al
macht niet langer in de handen van technocraten willen geven, 
maar daar zèlf over willen meepraten en meebeslissen. De revi
val van publieke debatten over morele kwesties en de hevigheid 
van de onlangs in enkele landen gevoerde debatten over de wen
selijkheid van verdere Europese integratie vormen indicaties 
van deze ontwikkeling . 

Kiezen voor vernieuwing 

Laten wij hiermee onze tour d'horizon langs de historische ont
wikkelingslijnen en de actuele problemen van de verzorgings
staat beëindigen, om toe te komen aan het schetsen van een toe
komstperspectief. Wat heeft het gegeven overzicht ons geleerd? 
Kan het dienen als uitgangspunt van een oriëntatie op de verde
re ontwikkeling van de verzorgingsstaat? En wat kunnen wij 
ervan ter harte nemen voor onze eigen inzet, onze eigen ver
antwoordelijkheid? De discussie hierover zou in elk geval de vol
gende vier punten in ogenschouw dienen te nemen: 
- De totstandkoming van de verzorgingsstaat is niet uitsluitend 
op economische of politieke gronden gebaseerd, maar ook op mo
rele overwegingen als de bescherming van kwetsbare groepen. 
Als zodanig vormt hij een concretisering van wat in Engeland 
bekend staat als 'civilized living' -een beschaafd bestaan- en ver
dient de verzorgingsstaat het ook om in ere gehouden te worden. 
- Dit betekent evenwel niet dat wij zonder meer aan de bestaan-

de structuren dienen vast te houden. Op bepaalde punten vereist 
de verzorgingsstaat fundamentele bijstelling. Zo zal hij tot het 
inzicht moeten komen dat de burger de meest onderschatte fac
tor in onze samenleving is. De vraag naar maatschappelijke ont
wikkelingen en de rol van de overheid daarin moet niet op af
standelijke en abstracte wijze aan de orde worden gesteld. Men 
dient niet vanuit het beleid te redeneren om dan vervolgens na 
te gaan wat voor effecten dat heeft op de samenleving. Het be
leid mag de burger niet tot object nemen. Voorop staat daarente
gen de belevingswereld van mensen en wat door hen zèlf op gang 
wordt gebracht. Het grootste deel van de zorgverlening gebeurt 
immers niet door verzorgingssystemen, maar door burgers zèlf. 
Betaalde geïnstitutionaliseerde zorg is slechts marginaal verge
leken met het totale maatschappelijke zorgpakket. Dit ziet men 
niet alleen op terreinen als de gezondheidszorg, maar ook op dat 
van het onderwijs: het grootste deel van ons leren gebeurt door 
middel van zelfleren via de televisie, zelfstudie, leren op het 
werk enzovoorts. 
- Bij het toekennen van het primaat aan de burger, dient men 
anderzijds niet vanuit de foutieve veronderstelling te starten dat 
alles wat burgers doen bij voorbaat mooi is. De leefwereld kent 
ook duistere driften, ongebreideld egoïsme, vergaande agressie 
en wat dies meer zij. Bij het vormgeven van de nieuwe raakgebie
den tussen beleid en burger zal ter dege rekening gehouden moe
ten worden met de ordenende functie van de overheid in deze. 
- Het vormgeven van de toekomstige perspectieven van de 
verzorgingsstaat is niet een kwestie die uitsluitend aan specia
listen kan worden overgelaten. Het is een zaak voor alle burgers. 
De grote opgave voor de toekomst is het om de anonimiteit en 
ondoorzichtigheid van actuele verzorgingsstructuren zodanig te 
vernieuwen dat de passieve en afhankelijke houding van burgers 
verandert in een actieve en weerbare mentaliteit. Dit vereist een 
mentaliteit die afscheid neemt van bestaande vanzelfsprekend
heden en verstarde structuren. Wat onder meer nodig is, is een 
geestesgesteldheid die het mogelijk maakt om dingen net even 
anders te zien: metanoia.( lO) De ambtenaar die inziet dat niet 
de burger dienstbaar is aan de overheid, maar de overheid aan 
de burger, de beleidsexpert die kennisoverdracht niet langer als 
een eenrichtingverkeer beschouwt maar die bereid is een com
municatieve en lerende houding aan te nemen - het zijn slechts 
enkele voorbeelden die aangeven dat er plotseling een enorme 
vitaliteit braakligt indien men bereid is de werkelijkheid 'om te 
duiden'. Metanoia impliceert de altijd bestaande mogelijkheid 
van de andere zienswijze. Het leidt niet alleen tot een kritische 
reflectie op bestaande verantwoordelijkheden, maar drukt men
sen ook met de neus op de eigen keuzemogelijkheden en de 
daaruit voortvloeiende verplichtingen. De kern van de hele on
derneming van 'sociale vernieuwing' draait hierom. Het blijkt in 
de praktijk neer te komen op het aantasten en het aangetast 
raken van bij voorbaat bestaande zekerheden. 

De bovenstaande overwegingen hebben directe gevolgen voor de 
vraag van de bestuurbaarheid. Vertrekpunt voor de bestuur
baarheid in de toekomst ligt bij een burgerij die, beter opgeleid 
en beter geïnformeerd, dat wil zeggen: geëmancipeerd, dan ooit 
te voren, in staat is het eigen leven inhoud en vorm te geven. Als 
deelnemers aan het maatschappelijk leven geldt die emancipatie 

(10) Zie hiervoor het illterview met PhA. ldellbllrg ill: Idee (4) 1992 
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ook het vermogen zich te onttrekken aan of te verzetten tegen 
opgelegde maatschappelijke structuren. Maar datzelfde vermo
gen kan ook vertrekpunt zijn voor het vormgeven aan nieuwe 
maatschappelijke instituties en werkwijzen. Willen burgers 
daartoe in staat zijn dan behoeven zij informatie, ondersteuning 
door advies en middelen waarover zij niet altijd beschikken. 
Ieder mens kent uit eigen ervaring het risico dat wie geholpen 
wordt een stuk van zijn of haar autonomie aan de hulpverlener 
moet inleveren. Dat is ook op grote schaal gebeurd in de verzor
gingsstaat met een activistische, zo niet bemoederende overheid. 
In de toekomst zal de overheid bij haar besturingstaak in toene
mende mate kunnen uitgaan van een burger die, ook al wordt 
deze geadviseerd, ondersteund of anderszins geholpen, zijn of 
haar autonomie weet te handhaven. 
Belangrijkste medium voor sturing blijven organisaties: samen
werkingsverbanden van mensen, voorzien van een zin en een 
toekomstvisie. Bij sturing zal de overheid ervan kunnen uitgaan 
dat deze organisaties, willen zij blijven voortbestaan, in hun 
handelen steeds meer gedwongen zullen zijn om zich te oriënte
ren op een snel veranderende omgeving. Zij zullen met de veran
deringen in die omgeving en de effecten van het eigen handelen 
op die omgeving rekening moeten houden, dat wil zeggen, zij zul
len 'strategisch' moeten handelen. Dat leidt tot netwerkvorming, 
verknoping van doelstellingen, en dus tot een toenemende com
plexiteit van de wereld waarin de overheid sturingsimpulsen 
tracht te geven. Tegelijkertijd levert die netwerkvorming ook de 
mogelijkheid, uit te gaan van een vergaande decentralisatie van. 
bevoegdheden en middelen bij het nastreven van collectieve 
doelstelli ngen. 
Op basis van het bovengenoemde vertrekpunt en de gesignaleer
de veranderingen met betrekking tot het medium, zal sturing in 
de toekomst bepaald worden door de drieslag van: 
- door politieke organen gestelde collectieve doeleinden; 
- een maatschappelijk middenveld van zelfstandige, in netwer-

ken opererende organisaties; 
- een geëmancipeerde burgerij die in staat is vorm te geven aan 
het eigen bestaan. 
Onder deze omstandigheden zal overheidssturing alleen zinvol 
zijn vanuit een mentaliteit van dienstbaarheid aan autonoom 
verlopende maatschappelijke processen. Die processen kenmer
ken zich door hun massale kleinschaligheid waarop directe stu
ringsingrepen doorgaans weinig invloed hebben. Het belang
rijkste instrument van de overheid zal het stellen en verzorgen 
van randvoorwaarden voor dit maatschappelijk proces zijn. 
Allereerst gaat het daarbij om randvoorwaarden van rechtsze
kerheid en bescherming van het zwakke. Daarnaast gaat het om 
randvoorwaarden in de vorm van voorzieningen die noodzakelijk 
zijn om moderne maatschappelijke processen te laten functione
ren: infrastructurele voorwaarden van fysieke (dijken, wegen) en 
sociaal-culturele (taal, waarden, omgangsvormen) aard. 

Met enige klem wijzen wij er nogmaals op dat wat de overheid te 
doen staat niet eens zo sterk hoeft af te wijken van wat zij tot nu 
toe heeft gedaan. Belangrijker is, dat het overheidshandelen 
door een geheel andere mentaliteit wordt gekenmerkt. Vanuit de 
gedachte dat de toekomst niet langer een plan of technisch ont
werp is, maar vorm wordt gegeven door mensen die hun eigen 
lot in handen nemen, zal de overheid maatschappelijke ontwik
kelingen die niet strijdig zijn met elementaire rechten en zeker
heden de nodige ruimte dienen te geven. Dit kan enerzijds ge
beuren door het wegnemen van bestaande hinderpalen, ander
zijds door het ondersteunen van dergelijke ontwikkelingen. De 
tijd lijkt te zijn gekomen dat democratisering niet zozeer bete
kent 'inspraak van burgers bij het overheidsbeleid', maar 'af
stemming van de overheid op het burgerlijk initiatief. Een der
gelijke metanoia zal wellicht nog ingrijpender zijn voor de over
heidssturing dan de totstandkoming van de verzorgingsstaat in 
een voorbijgaande periode. • 

----------------------------------- 11 -----------------------------------
IDEE - MEI '93 




