
PERSPECTIEF 

Vrije associatie en sociaal ondernemerschap~ 
als aanvulling op de verzorgingsstaat 

een gesprek met Theo Schuyt 

Door Allan Varkevisser en Christiaan de Vries 

CdV: Zou je jezelf kort willen introduce
ren? 

T.S.: Ik studeerde af aan de VU, met als 
specialisatie 'Sociologie en welzijn'. Na 2_ 
jaar aan de sociale academie in Amster
dam te hebben les gegeven ben ik naar de 
Universiteit gegaan en werk daar nu 
vanaf 1979. Mijn specialisatie betreft op 
dit moment vooral het vraagstuk van so
ciale interventie. En dan met name op het 
vlak van de ouderenzorg. We hebben een 
groot onderzoeksproject in ontwikkeling, 
dat gaat over de bevordering van maat
schappelijke participatie van ouderen. 

Vandaag de dag wordt er 
gesproken over de calcule
rende burger. Theo Schuyt 

ontwaart een andere figuur: 
de maatschappelijke 

slechts voors en tegens. Heel langzaam 
begint zich dat te wijzigen. 

A.V.: Wat was dan jouw analyse op basis 
waarvan je tot de conclusie kwam dat de
ze mediating structures, een maatschap
pelijk middenveld maar dan zànder CDA, 
het alternatief waren? ondernemer. 

Een vraaggesprek over dit T.S. : Die stap konden we zetten, vooral 
door de kritiek van Peter Berger. Als je 
de verzorgingsstaat ziet, dan kent het 
proces van verstatelijking geen einde. In 
de kritiek hierop spreken jullie zelf in je 

nieuwe personage in het 
bureaucratisch rollenspel. 

• 
In mijn vrije tijd werk ik aan een landelijk fonds dat moet wor
den gevormd door bedrijven die daarmee, zoals in de Verenigde 
Staten gebruikelijk is, op hun maatschappelijke verantwoorde
lijkheid worden aangesproken om bij te dragen aan sociale doe
len. Zo'n project ben ik nu aan het voorbereiden: geld, los van 
overheidssubsidies, genereren voor sociale doelen. Daarnaast 
ben ik jarenlang voorzitter geweest van de MUG, het maandblad 
voor uitkeringsgerechtigden. En samen met Paul Verveen en 
Steven de Waal houd ik me bezig met het ontwikkelen van een 
nieuw concept, namelijk het maatschappelijk ondernemerschap. 

A. V.: In een vroegere publicatie vond ik een opmerking van je - je 

zegt daar dat het debat over de verzorgingsstaat een oud debat is. 
Je hebt het zelfs over 'worn-out and dogmatic concepts'. Wat be
doelde je hiermee en vind je dit nog steeds opgaan voor de dis
cussie die nu over de verzorgingsstaat wordt gevoerd? 

T.S.: In die tijd, in 1983, was het nog vooral een ideologisch 
debat. Als je tegen was, werd je als een rechtse figuur be
schouwd, die de historische verworvenheden overboord wilde 
zetten. Als je de verzorgingsstaat wenste te continueren, dan 
was je 'solidair'. Dat waren de posities en daarmee zat de dis
cussie muurvast. Met de introductie van het begrip 'mediating 
structures' hebben we mede gepoogd te illustreren dat de dis
cussie gepolariseerd was. In 'Van verzorgingsstaat naar verzor
gingskapitalisme' heb ik dit thema hernomen. Het denken over 
begrippen als mediating structures, verzorgingskapitalisme en 
maatschappelijk ondernemerschap ontwikkelt zich moeizaam, 
omdat het nieuwe begrippen zijn. In het oude debat bestaan 
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• 
tijdschrift over de noodzaak van her

schepping van de mogelijkheden tot 'vrije associatie'. Ook Berger 
gaat ervan uit dat de enkeling geen partij is voor de staat. 
Groepsvorming is dan het enige antwoord. Daarom kwamen we 
te spreken over 'mediating structures'. 

CdV: Voor mij is in het begrip verstatelijking niet alleen het juri
dische en politieke, maar ook het sociale opgenomen. Dit betekent 
dat het middenveld er in is opgenomen, onderdeel is geworden 
van het proces van verstatelijking. 

T.S.: Ik doel dan ook niet op het traditionele middenveld. Het 
gaat in essentie om de vraag waarom mensen actief zijn of wor
den voor een sociale zaak, een collectieve zaak. Ik stel dat er al

ternatieve modellen zijn om het sociale te organiseren, ook al is 
mijn inschatting dat de verzorgingsstaat altijd zal blijven be
staan. 
Een moderne industriële samenleving zal niet zonder verzor
gingsstaat kunnen. Voor 80% zal deze dan ook blijven bestaan, 
maar er zal 66k meer ruimte komen voor andere modellen. Ik 
noem er vier: het CAO-onderhandelingsmodel; het occupational 
welfare-model; het verzekerings-model en het filantropie-model. 
Het verzekerings-model blijkt de meeste aantrekkingskracht te 
hebben uitgeoefend. Je ziet het bijvoorbeeld bij De Swaan terug
keren in de theorie over de verhouding tussen collectieve actie en 
individueel belang. Dat er een goede combinatie te maken is tus
sen individuele belangen en collectieve strategieën: dat ga je 
steeds meer krijgen. Het sociale is dus ook nog op een andere 
manier te regelen dan alleen in en via de arrangementen van de 
verzorgingsstaat. 
Waarom kom ik dan met het begrip mediating structure? Hier
aan vooraf gaat de vraag hoe je het Qpereren van mensen op het 
middenveld kunt verklaren. De belangrijkste stroming zegt dat 
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mensen juist rond verwantschap sociaal gedrag vertonen. Maar 
daar verklaar je het middenveld niet mee. Een andere verkla
ring is het reciprociteitsbeginsel. Mensen worden met name ac
tief omdat zij daar reciprok een bepaald belang bij hebben. Daar 
verklaar je veel sociaal gedrag mee, met name als het gaat om 
mensen die èn een goede baan hebben èn waar van verwacht 
wordt dat zij er nog iets naast doen. Dan krijg je in sterkere 
mate activiteiten waarin een specifiek eigen belang schuilt: be
halve een financieel belang, vooral sociaal en cultureel aanzien. 
Daar valt inderdaad veel mee te verklaren. Dat zijn de twee be
langrijkste. Wat verder nog belangrijk is voor het middenveld is 
de deugd - het kerkelijke in een nieuwe vorm. Burgerschap en 
maatschappelijk ondernemerschap hebben ook altijd iets te ma
ken met de deugd. 

CdV: Wat versta je onder maatschappelijk ondernemerschap? 

T.S.: Maatschappelijk ondernemerschap is de activiteit waarmee 
mensen, zonder winstbejag en zonder gebruik te maken van de 
overheidssubsidies, zich inzetten voor sociale doelen. Dat is de 
definitie en de deugdzaamheid is dan een belangrijk element. 
Maar nog los hiervan is er wat ik noem de boodschap dat men
sen de behoefte hebben om zich te vermaken, te 'recreëren'. Het 
gaat om activiteiten die los staan van het normale maatschappe
lijke leven, maar die men nodig heeft om het maatschappelijke 
leven aan te kunnen. Sport, spel, kunst, cultuur en religie, het 
gaat om het scheppen van een andere wereld en die heeft als 
functie dat je de 'gewone' wereld hernieuwd tegemoet kan treden. 
Deze lijn van denken heb ik opgenomen en zo kwam ik tot de con
ceptie van de 'illusoire onderneming'. De sociale activiteit kun je 
verklaren, niet alleen door te wijzen op het triviale eigen belang, 
maar ook op het feit dat mensen wel eens wat ànders willen. 

CdV: Waarom dan illusoir? 

T.S.: Illusoir verwijst naar de behoefte die er bestaat aan illu
sies. Je wil een andere wereld, die in het dagelijks leven nu een
maal niet voorkomt. Daarom schep je cm. Het gaat om het verlei
delijke en om de verleiding. 

A. V. Je noemde zelf net de sport. De organisatie ervan maakt 
deze al minder vatbaar voor illusie. Maar dan is er ook nog een 
keer het geweld, de supporters van Ajax en Feyenoord die in een 
soort van stammenverband de sensatie van gewelddadigheid be
leven. Ook het geweld zelf is niet illusoir. 

T.S.: Dan heb je het over de pervertering van de sector, maar het 
gaat om een sector waarin nog steeds heel veel kan. TV werkt zo, 
muziek, theater èn sexualiteit. Naast belangrijke motieven als 
altruïsme, gaat het ook om het verwerven van sociaal en cultu
reel kapitaal in het maatschappelijk middenveld. Ik denk aan de 
theorie van Bourdien hieromtrent. Ik noemde al de deugd, die is 
bijzonder ondergewaardeerd in Nederland. Maar het gaat ook 
om avonturierschap, onconventionaliteit en artisticiteit. De sec
tor van het sociale trekt ook avonturiers aan. 

CdV: Het zal om mensen gaan die voor een deel al onthecht zijn. 

T.S. : Ten éérste een groep die onthecht is, maar je ziet ook men-

sen die het 'weleens meegemaakt willen hebben': avonturiers
schap. Ik zelf zie veel in het postuleren van het belang van de be
langeloosheid. Je geeft, zonder nadere verklaring of opheldering 
te verschaffen omtrent dit geven. Ik zie dan in zo'n middenveld 
mensen van verschillende signatuur opereren en dat noem ik 
maatschappelijk ondernemerschap. 

A. V.: Als we nu teruggaan naar de discussie over de verzor
gingsstaat, ik meen dat juist de verstatelijking de door jou ge
noemde activiteit heeft verdrongen en vervangen door de anonie
me, bureaucratische regeling van menselijk gedrag. 

T.S.: Ja, maar het gaat om een 'indirecte' regulering. De ontwik
kelingen in de verzorgingsstaat gaan allemaal langs dezelfde in
directe weg, die veel te lang is. Als antwoord hierop krijg je meer 
en meer een vorm van 'direct giving', bijvoorbeeld vormen ook 
van eigen verzekering, je kijkt elk jaar wel even naar je eigen po
lis. Wij vullen formulieren in voor Amnesty en het Foster-pa
rents plan - dat zit allemaal in die 'direct giving'-sector. 
De verzorgingsstaat is een prima systeem, maar de relatie tussen 
het geven en datgene wat er mee gedaan wordt is zoek geraakt. 

CdV: Ik zou dit toch van een andere kant willen benaderen. In 
welk opzicht zou je kunnen zeggen dat deze herkenbare eigen be
reiken, die eigen velden van sociale activiteit, worden opgeroepen 
door het mechanisme van de verzorgingsstaat? Zouden zij er wel 
onafhankelijk van kunnen bestaan? 

T.S.: Als ik je goed begrijp dan vraag je of dit een autonoom pro
ces is of dat het voortkomt uit de verzorgingsstaat zelf. Als je het 
op systeemniveau bekijkt, dan gebeurt in de maatschappij van 
alles, allerlei fundamentele structuurkenmerken veranderen. Al
leen de wettelijke instituties blijven een tijdlang voortbestaan. 
Daar krijg je dan last van, kijk maar eens naar de Nabestaan
denwet en de Gekkenwet. Zo werkt het met instituties en ik 
denk dat we in de komende jaren gewoon weer meemaken dat de 
samenleving onder de structuur wegloopt. Dat is altijd ten dele 
een autonoom proces. Mensen zijn niet gek. Als ik hier op mijn 
werk bemerk dat de wachtgeldregeling slecht wordt, dat regel ik 
toch zelf wat. Mensen beginnen door te krijgen dat het niet meer 
werkt, dus regelen ze het zelf. Ik krijg nu al de man-vrouw-kind 
polis die is uitgebreid naar de zorgpolis en je hebt ook al een 
werkeloosheidspolis bij de particuliere verzekeraars. Dáár zit de 
groei. En dat is ook legitiem, maar je zou een combinatie moeten 
maken tussen de verschillende systemen, van verzorgingsstaat 
en eigen verantwoordelijkheid. 
De verzorgingsstaat is een instituut geworden en werkt op 
zichzelf door. Op mijn terrein heb je de NIZW, het Nederlands 
Instituut voor Zorg en Welzijn. Daar werken 180 mensen, maar 
je weet niet wat ze precies doen en waar ze voor staan. Kees, de 
andere Schuyt, schrijft er ook over. Op het moment dat er een 
vliegtuig op een wijk valt, dan krijg je de reactie dat we binnen 
vijf dagen moeten weten wie er in het vliegtuig zaten èn wie er 
in de flat woonden. Het produceert een planmatige, rationele, in
formatie-technologische woordenschat. Deze transformatie, die 
plaatsvindt en die in onze cultuur zit, die loopt op een gegeven 
moment fout. De zaak ontploft, dat kan niet anders. 

CdV: In een eerder vraaggesprek van ons, met Kees Schuyt, 
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ingesteld. Ik noem zelf altijd het 
voorbeeld van het behoud van ker
ken in Amsterdam, bijvoorbeeld de 
Bolderkerk. Dat is volledig een com
mercieel project geworden, waar 
wel subsidie voor is verkregen, 
maar die men, net zo als een onder
nemer met een WIR-premie, voor 
de onderneming heeft gebruikt. 
Ondernemerschap moet ons er op 
wijzen dat mensen het leuk vinden 
om iets aan hun omgeving te doen. 
Dat hoef je niet op te leggen, dat is 
zo. Als je er maar ruimte voor 
creëert, dan gebeurt het vanzelf. 
Bepaalde goede welzijnsambtena
ren zien dat ook wel en stimuleren 
het op afstand. 

De Walldeltnarkt: reizigers infonneren elkaar over vakanties zonder winstoogmerk 

A.V.: In het geval van de positieve 
voorbeelden kan ik je volgen, maar 
wat te denken van zoiets als een 
commercieel ziekenhuis? 

werkten we toch de veronderstelling uit dat veel van wat tegen
woordig calculatie wordt genoemd, of het zoeken en jagen van het 
eigen belang, neerkomt op een opgeroepen reactie. Nog weer even 
over het autonome karakter: als jij zegt dat men eronder wegloopt, 
dan is dat ook een reactie, het is niet alleen maar 'actie'. 

T.S.: Natuurlijk, men krijgt er de pest in. De problemen worden 
getransformeerd in aantallen en vervolgens gecoördineerd en 
geïntegreerd. Het is toch een op hol geslagen gekte. Je moet niet 
denken dat mensen dat niet door hebben. Je moet mensen een 
belang aanbieden en vooral iets leuks. Ze komen hun bed uit om
dàt ze ergens gemotiveerd voor raken. Daarom heb ik het ook 
over sociaal ondernemerschap! 
Mensen zien hun eigen belang, ja dan nee. Als ik lang met de 
auto vast sta in de file dan zal ik na enige tijd de trein pakken. 
Mensen zien dit uiteindelijk als een eigen belang. Ze maken een 
sóórt calculatie. Zal ik een boek lenen van de bibliotheek of zal ik 
het kopen? Op het moment dat de overheid zorgt dat er goede 
boeken zijn en dus eigenlijk als een soort marktpartij opereert, 
dan gaan mensen gewoon naar de bibliotheek. Als de PT!' of de 
Primafoon het beter doet dan een particuliere maatschappij, dan 
kiezen mensen gewoon voor de PTI. Mensen zijn rationeel. Als 
het goedkoper is om je te verzekeren via een overheidsverzeke
ring, dan doe je dat. De overheid hoeft niet te roepen dat zij 
beter is, als zij maar een beter produkt levert. 

A. V.: Het maatschappelijk ondernemerschap, je zegt dat we naar 
een soort mix moeten toegroeien. Het instituut verzorgingsstaat 
blijft bestaan, maar de verstatelijking moet worden teruggedron
gen. Maar waar liggen dan de grenzen van het maatschappelijk 
ondernemerschap? 

T.S.: Ik zal een voorbeeld geven. Het idee is dat je een sociaal 
doel kunt dienen terwijl je aan de andere kant commercieel bent 

T.S.: Van de gezondheidszorg moet 
je afblijven. Maatschappelijk ondernemerschap wil nog niet zeg
gen dat vrije associaties van burgers maar onbelemmerd allerlei 
taken op zich kunnen nemen. Van een aantal dingen is het ge
woon goed dat ze collectief geregeld zijn. Gezondheidszorg is te 
belangrijk, om mee te experimenteren, daar denk ik bij maat
schappelijk ondernemerschap dan ook niet aan. 

CdV: In hoeverre kan maatschappelijk ondernemerschap dan een 
oplossing bieden voor bureaucratische verstarring en regulering? 
Kunje er delen van de bureaucratie mee laten vervallen? 

T.S.: Ja. ik denk het wel. Je kunt er in ieder geval voor zorgen dat 
ze doorkrijgen dat zij het primaat niet hebben. Dat lijkt me be
langrijk. De politici zouden meer een soort van 'pyromanen' moe
ten worden. Ze moeten contacten hebben buiten het ambtelijk ap
paraat en brandjes stichten buiten het administratieve systeem -
weten wat er in wijken gebeurt, waarin mensen zelf actief zijn. 
Politici zouden oog moeten krijgen voor de mogelijkheden van 
vrije associatie, waar ze zijn en daar dingen van meenemen om in 
het administratieve forum te bespreken, hoe je daar als overheid 
vruchtbaar op kan inspelen. Nu is het zo dat elke politicus met de 
ambtelijke top regelt en ritselt wat er wel en niet haalbaar is. 
Bureaucratie en politiek zitten veel te dicht op elkaar. Het is, ge
loof ik, wat jullie 'culturele democratie' noemen. 

A. V.: Kun je daarmee de macht bedreigen, het bureaucratisch 
mechanisme attaqueren, met maatschappelijk ondernemerschap? 

T.S.: Ik heb alleen verstand van welzijnswerk. Ik vind bijvoor
beeld Natuur en Milieu wel een leuke instelling, maar die staat 
dwars op de subsidieregeling, waar zij gebruik van maakt. Ik 
ben met name geïnteresseerd in landelijke of grote lokale orga
nisaties die het redden zonder dat er eerst een ambtenaar naar 
moet kijken. Is het bedreigend? Ja, het feit dàt ze er zijn. Het 
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lijkt me bijvoorbeeld leuker om voor een groep kerkelijke mensen 
te spreken dan voor een groep van gesubsidieerde professionals. 
Maatschappelijk ondernemerschap is eigenlijk gewoon een be
grip voor iets dat er allang is. Alleen werkt het zo dat als je zo'n 
begrip ontwikkelt, het voor veel mensen opeens bestáát. De ma
nier waarop Greenpeace het belang van een collectief goed als 
het milieu aan de orde stelt, is een goed alternatief náást het Mi
nisterie van VROM van Alders, Daardoor krijgt het ambtelijk 
apparaat van VROM ook weer de ruimte om meer te doen dan 
alleen op grond van de regels van het administratieve bolwerk 
zou zijn toegestaan. 

Er is eens een ambtenaar geweest in Den Haag die zei, als ik nu 
al mijn klanten collectief verzeker, dan is dat voordelig: een hoop 
armen bij elkaar is een hoop geld. Maar er is maar één groep 
waar men echt bang voor is en dat is de groep armen die zèlf bij 
elkaar gaat zitten. 

CdV: Maar de kans dat die bij elkaar gaan zitten is niet zo erg 
groot. Ze blijven geanonimiseerd, óók ten overstaan van elkaar. 

T.S.: Men is verdeeld over verschillende groepen. Het systeem 
omdraaien betekent dat je de belangengroepen zelf de belangen 
laat formuleren en afhandelen. Zoals bij het aanbod van de 
werknemers om de loonmatiging bespreekbaar te maken. Dan 
blijkt er toch enige ruimte in te zitten. Op dat niveau moet het 
gebeuren en de overheid dient zich terzijde te houden. 
Je moet mensen, zoals in het geval van de sociale zekerheid zich 
ook niet individueel laten bijverzekeren. Het gaat materieel om 
collectiviteiten, bijvoorbeeld per bedrijf. Je moet de relatie van 
één op één niet willen, van verzekeraar en verzekerde. Dan blijft 
de enkeling overgeleverd aan machtige instellingen. Je zou vrije 
associatie, tussenvormen, mogelijk moeten maken. Het gaat om 
het opnieuw scheppen van kleinere collectiviteiten. Dan is de 
combinatie van individueel en algemeen belang het beste ge
waarborgd .• 

Theo Schuyt: "Maatschappeüjk ondernemerschap is er 
naturtrüjk allang. Maar pas als je er een term aan ver

bindt, bestáát het voor de mensen ook echt. " 
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