
Sociale vernieuwing en duurzame ontwikkeling, 
een noodzakelijl~e betreld~ing 

Door Robe rt Jan Jonker 

E
en uitgangspunt is dat 
mensen moeten beseffen 
dat ze van elkaat' afhan

kelijk zijn . De noodzaak om sa
men verder te gaan en voor el
kaars rechten en voor de rechten 
van de mensen die na ons komen 

E en pleidooi voor soberheid in dan ook voornamelijk beper
ken tot de nationale schaal. 
Ongelijkheid op zich hoeft na
tuurlijk niet als een probleem te 
worden ervaren. Het stimuleert 
creativiteit, en is daarmee wel-

combinatie met het zoeken naar 
een nieuwe kwaliteit . 

Dit moet voer zijn voor D66-ers. 

op te komen. Het is een kwestie 
vá'n eerlijk delen, nu en in de toe-
komst." Bij een conferentie over sociale vernieuwing 
zou geen van de aanwezigen de wenkbrauwen fronsen bij 
het horen van deze zinsneden. Toch komen zij uit ande
re hoek: zij zijn afkomstig van de NoOt'se pretnier 
Brundtland, tijdens de wereld-milieucowerentie over 
duurzame ontwikkeling begin 1990 in Bergen, Noorwe
gen . Sociale vernieuwing en duurzame ontwikkeling - het 
lijken wat wazige begrippen, die op het eerst gezicht wei
nig met elkaat' te maken hebben. Maat' dat is een tnis
vatting. Ik wil de begrippen naast elkaar behandelen om 
te zien of voor de toekomst een oplossing voor enkele gro
te sociale en ecologische problemen van deze tijd kunnen 
worden ontdekt. Daarbij zal één begrip komen boven
drijven en dat is soberheid [1]. 

Ongelijkheid 

Sociale vernieuwing en duurzame ontwikkeling hebben 
beide te maken met het corriget'en en voorkomen van on
gerechtvaardigde ongelijkheid. Ongelijkheden die zo fun
damenteel en onoverbrugbaar zijn, dat zij als onrecht
vaardig worden ervaren. 
Het gaat om de mensen die om allerlei redenen niet kun
nen meekomen en in een isolement dreigen te raken. Het 
probleem is wel degelijk de gt'oeiende tweedeling in de 
Nederlandse samenleving, getuige ook de grote verschillen 
in opkomst bij de laatste verkiezingen in de arme wijken 
(30%) en in de duurdere (70%). De mogelijkheden voor 
sociale vernieuwing dienen dan ook op nationale schaal 
bekeken te worden. Dit geldt voor duurzame ontwikkeling 
op mondiale schaal, waar het met name gaat om de relatie 
tussen armoede en de daat'mee samenhangende milieu
problemen als ontbossing en verwoestijning. Milieuhe
houd aldaat' kan alleen worden bereikt als het samengaat 
met armoedebestrijding. Deze internationale aspecten 
zijn uitvoerig uitgewerkt door minister Pronk in de nota 
'Een wereld van verschil'. Ik wil me in deze beschouwing 
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licht zelfs een voorwaarde voor 
individuele en maatschappelijke 
ontwikkeling. Er ontstaat wel 

een pt'obleem als een ongelijke situatie zodanig door 
structurele factoren in stand wordt gehouden dat voor 
grote groepen mensen, of naties, individuele en gezamen
lijke ontwikkeling onmogelijk wordt. Ongelijkheid is dan 
ongelijkwaat'digheid geworden, of wordt in ieder geval 
als zodanig ervaren. Op mondiale schaal stroomt nog 
steeds geld vanuit bijvoorbeeld Mt'ika en Zuid-Amerika 
naar het rijke Westen. De kloof tussen arm en rijk wordt 
groter ondanks jaren ontwikkelingshulp. Hoewel dit pro
ces algemeen bekend is , blijkt zelfs ontwikkelings-hulp 
niet meet' veilig gesteld te kunnen worden bij omhui-gin
gen. Minder bekend is dat een dergelijk proces zich te
vens op meer individuele schaal afspeelt. Er he taat 
ook in ons land een continue geldstl:oom van arm naar 
t'ijk. Oorzaak en geleider van die stroom is de t'ente. 
Exacte getallen voor Nederland zijn tnij niet bekend, 
maar in West-Duitsland werd in ]982 berekend dat bij 
een rentestand van 5,5% (dus Vl'ij laag) men met een 
minimuminkomen ongeveer 2000 DM per jaar aan ren
telasten kwijt was. Niet via eigen leningen, maar omdat 
de rentekosten verwerkt zijn in de huurprijs van wonin
gen en in de aanschafprijs van produkten. Bij een modaal 
inkomen bedroeg dit negatieve saldo 5000 DM. Al dil 
geld vloeide naat' de 10% van de mensen met de hoogste 
inkomens, die gemiddeld 34.000 DM aan rente-inkom
sten ontvingen [2]. 
Er vloeien dus autonome geldstromen door de samenle
ving die veelal ovet- het hoofd worden gezien. Het besef 
van de aanwezigheid en van het effect van deze geldstro
men is belangrijk al we praten over zaken als verdeling 
van la ten en de armoedeproblematiek. Waarom bestaat 
t'ente? Rente wordt ervat'en als een natuurver chijnsel 
en de vraag waarom de zon opgaat lijkt ook niet oppor
tuun. Maar is dat werkelijk zo? In de Verenigde Staten 
blijken er groepen van bedrijven te zijn die met elkaal' 
handel drijven op basis van een verzonnen ren tev rije 
geldeenheid: de zogenaamde Barterkringen. Zij doen dit 

Noten: 

1) Raf lansen, Armoede en soberheid, 1990 
2) Aktie Strohalm, Het gelijk van heL genoeg, 1990 
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om de fmanciële risico's te verminderen. Ook in Neder
land functioneert zo'n kring, en zijn er meer in voorbe
reiding. De negatieve effecten van rente, is het niet een in
tres allt punt voor de economen binnen de partij om 
zich daar ovet' te buigen. Rente afschaffen kan natuurlijk 
(nog) niet. Wellicht is het probleem op te lossen door het 
vcrminderen van het belang van het geld. Daar kom ik op 
temg nadat ik kort ben ingegaan op de implicaties voor 
ons doen en laten bij het nastreven van een duurzame 
ontwikkeling. En hier zal dan ook de sociale vernieuw
ing weer van belang blijken. 

Duurzame ontwikkelillg 

Ondanks aUe di cussies over 'Zorgen voor morgen' , NMP 
n NMP+, kost het grote moeite een begin te maken met 

d uitvoering van een ( milieu) beleid dat werkelijk is ge
d ht op het inzetten van een duurzame ontwikkeling. 
Deze betekent een andere en minder consumptie-gerichte 
manicr van leven. En dat blijkt lastig in een maatschappij 
waarin de koopkracht heilig is, tot in tienden van procen
ten . Dongebreidelde consumptiedrift van, met name, de 
we t (' e mens heeft een gigantische verspilling tot gevolg 
van energie en grondstoffen, en daarmee van kapitaal en 
welvaa,'t. Deze consumptiedrift leidt ogenschijnlijk tot 
groei , want het Bwto Nationaal Produkt neemt toe . Het 
i echtcr e n chijngroei, omdat we de prijs van de uitput
ting van grondstoffen en de vervuiling doorschuiven naar 
latere genet'alies. Het BNP functioneert niet meer als 
meetlat voor onze welvaart. Een volgende vraag is na
tuurlijk of economische groei, zoals we deze nu meten, 
n g wel noodzakelijk of zelfs wenselijk is. Mij lijkt van 
ni t, en ik vind daarbij onder andere steun in uitspraken 
van mini ter Pronk in De Volkskrant van 22 september 
jong tIeden , waat'in hij , naar aanleiding van de relatie 
mili ubeleid ell ontwikkelingsbeleid , stelt : "Kan econo
mi che groei nog wel? Nee, wereldwijd niet. Dat bete
krnt dat in het Westen een stap terug moet worden ge
daan." Maar ja, ook D66 heeft het in ons laatste landelij
k verkiezingsprogramma (nog?) niet aangedurft om van 

n nulgroei-scenario uit te gaan. Wellicht volgt snel een 
nieuw kan. Minder consumptie betekent minder pro
duktie n minder handel, maar leidt schijnbaar tot min
drr werk en daarmee tot grotere werkloosheid. Daarom 
lijkt endergelijk scenario rampzalig. 
Mijn inzi ns is daar geen sprake van, mits we een aantal 
aClivi tciten maar' andet's organiseren. Bijvoorbeeld door 
hel heffcn van zwaat·dere belastingen op het gebruik van 
!rrond toffen (Ecotax) en minder belasting op menselijke 
arb id , waardoot, de werkgelegenheid kan verschuiven 
an d prodtlktie- naar de reparatiesector , en meer pro

duktcn cn stoffen in een kringloop kunnen worden gehou
den. Arbeid is nog steeds duur in Nederland, niet zozeer 
do r dc lonen ec, maar vooral door de premies die daar 
no bovenop komen. Dit veroot'zaakt een continue impuls 
om de arbeidsproduktiviteit te verhogen. Terwijl bij een 
gelijkblijvend of groeiend aanbod van arheid het noodza
kelijk wordt de produktiecapaciteit te vergroten. Dure 
arb iel Icidt du tot groeidwang en staat duurzame 

ontwikkeling in de weg. Over het geheel genomen kan het 
wel zijn dat de economie door het teruglopen van de con
sumptie minder werkgelegenheid biedt. We klmnen dat 
als een probleem zien, maar ook als een kans. Daar kom 
ik aan het einde van dit artikel nog op terug. 

Sociale vernieuwing 

Duurzame ontwikkeling moet worden beschouwd als het 
einde van de consumptiemaatschappij. Hoe kunnen we 
daar politiek en beleidsmatig de voorwaarden voor schep
pen? Hoe organiseren we de samenleving zo dat de eco
nomische teruggang kan worden ervaren als een noodza
kelijke stap vooruit? Hier wordt sociale vernieuwing we
derom relevant. Doen we het via meer markt (VVD), 
meer overheid (PvdA), of meer zelfzorg (CDA)? Zo de 
vraag te stellen is haar te versimpelen. Een werkelijke so
ciale vernieuwing vraagt om meer markt, meer overheid 
èn meer zelfzorg. Meer, maar ook anders. Meer markt, 
opdat mensen creatief kunnen ingaan op maatschappe
lijke behoeften . Minder geremd door overbodige en vaak 
nodeloos ingewikkelde regelgeving, zoals bijvoorbeeld de 
belastingwetgeving. Essentiële voorwaarde voor een open 
samenleving is een doorzicbtige en eenvoudige regelge
ving. Meer overheid, omdat de gedachte dat minder staat 
ook meer welzijn betekent, als achtergrond van de theo
riën over een terugtredende overheid, ten onrechte is ge
baseerd op de veronderstelling dat de verzorgingsstaat 
verantwoordelijk is voor het verlies aan onderling hulp
betoon. De verzorgingsstaat is geen oorzaak, maar eerdet' 
een gevolg van een reactie op dit verlies. Het accent van 
het overheidsoptreden zou minder dan in het verleden 
moeten liggen op regulering, en meer op het scheppen van 
voorwaarden . Beleid moet vooral activerend en stimule
rend zijn, vanuit de erkenning dat sociale vernieuwing 
een ontwikkeling is door en voor mensen. En meer de 
zorg voor het eigene. . Maar niet in de zin van het CDA
concept van een zorgzame of verantwoordelijke samenle
ving, waarin de verantwoordelijkheid voor de sociale ze
kerheid wordt teruggeschoven naar individuen en tradi
tionele verbanden die mensen kenden. Het gevaar van de
ze zienswijze is dat de minst weerbare en meest afhan-ke
lijke groepen en individuen het slachtoffer worden, om
dat zij de meeste zorg nodig hebben èn tegelijkertijd 
het minst deel uitmaken van netwerken van onderlinge 
dienstverlening. Wat mensen in probleemsituaties ont
breekt, is niet zozeer de moraal maar gewoon de mogelijk
heden om zich te kunnen redden. 
Met het zorgen voor jezelf doel ik op de eigen produktieve 
activiteiten van huishoudens en de onderlinge dienstver
lening, zoals deze vorm kunnen krijgen in bijvoorbeeld 
ruilnetwerken. Dan zijn we weer terug bij het indammen 
van het belang van geld, waar ik eerder over sprak. Het 
zelf beheren van woningen en woonomgevingen past bij
voorbeeld hierbij. Gemeenschappelijk onderhoud van 
groen, schoonhouden van buurten, een scala van activi
tei ten kan ertoe bijdragen dat buurtbewoners de straat 
weer als een gemeenschappelijke omgeving gaan ervaren. 
Bij de uitwerking van sociale vernieuwing in de wijken 
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van de grote steden is het dan ook belangrijk dat aan in
woners wordt gevraagd : wat kunnen en willen jullie zelf 
doen? Daar waar deze vraag positief wordt beantwoord, 
zal de overheid vooral moeten ondersteunen, bijvoor
beeld door het uitlenen van materiaal voor kJem-onder
houd aan woningen en beheer van speelplaatsen en groen. 
Essentieel hierbij is de positie van sleutelfiguren in de wij
ken: een aantal mensen zal dit proces moeten starten en 
als katalysator moeten werken. Het zou ook goed zijn 
voor het imago van politieke partijen als zij in de wijken, 
waar dergelijke personen niet uit zichzelf opstaan , een 
groep eigen leden een voortrekkersrol kunnen geven. De 
culturele samenhang in buurten kan zo worden versterkt, 
óók in die buur-

absoluut niet duurzaam is en in haar huidige intensieve 
karakter ook nooit duurzaam te maken is. Het feit dat er 
onvoldoende mensen schijnen te willen werken, maakt het 
alleen maar iets minder moeilijk om tot de broodnodige 
sanering over te kunnen gaan. 
Even een uitstapje naar wat men individualisering noemt; 
is het bovengeschetste hiermee niet in strijd, waar hel 
lijkt alsof we steeds minder vrolijk, steeds meer langs el
kaar heen leven? Mij lijkt van niet. Het is zeker waar dal 
de traditionele verbanden van gezin en bum·t minder van
zelfsprekend zijn geworden dan in vroeger tijden. Maar 
er komen andel'e, zelf gekozen, sociale netwerken voor 
in de plaats. Er is een vergelijking te maken met hel 

ten waar de sa
menhang door 
een sterk vlot
tende bewoners 
samenstelling te
loor is gegaan. 
Persoonlij ke 
ruilnetwerken 
komen in de ste
den her en der 
op. Het mag wat 
marginaal lij
ken, maar in we
zen vormen deze 
netwerken het 
cement van een 
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lijke samenle-moede - vraag

stuk op een meer positieve manier te benaderen, gezien de 
ontwikkeling dat er in de steden blijvend een grote groep 
mensen zal wonen die weinig geld, maar wel meer tijd ter 
beschikking heeft. We zouden de mensen de ruimte moe
ten geven om de beschikbare tijd maatschappelijk eu in 
produktieve zin te benutten. Ook zijn blokkades voor 
vrijwilligersactiviteiten, zoals een te strakke toetsing op 
de verdringing van betaald werk, niet wenselijk. Met vrij
willigerswerk doel ik op onbetaalde activiteiten in allerlei 
sectoren van de samenleving, zoals milieuorganisaties, 
wijkwinkels, opvangcentra, enz. Mij lijkt dat het regelma
tig verl'Ïchten van 'vrijwilligel'swerk' zou moeten leiden 
tot een verlichting, of zelfs vrijstelling van de sollicitatie
plicht. Alle stoere verhalen van onder andere Wöltgens 
over het sanctiebeleid van gemeenten ten spijt. 
Sociale activiteiten blijken op allerlei fronten vaak maat
schappelijk relevanter dan de toevallig betaalde baan 
in de bollenteelt, om maar een willekeurig voorbeeld te 
noemen. Hoewel, in relatie tot duurzame ontwikkeling is 
dit géén willekeurig voorbeeld omdat de bollenteelt, ge
zien het overdadige geb mik aan bestrijdingsmiddelen, 

vingsvormen vanuit de ervaring dat één en tweeper
soonshuishoudens te klein zijn voor deze vorm van 
eigen zorg. Een voorbeeld: het combineren van wel'ken 
en kinderen gaat eenvoudiger in een combinatie van 
twee bevriende families dan alleen. Er kan vaker iemand 
thuis zijn, dus er is minder opvang nodig. Er zijn minder 
problemen met halen, brengen en thuis blijven bij ziekte 
van een kind, er is meer tijd voor andere activiteiten.Dit 
proces kan leiden tot groepswoonvormen en überhaupt 
tot niet-formele vormen van samenwerking tussen een 
aantal huishoudens. Op die manier wordt het vanuit fi
nancieel èn milieu-oogpunt verantwoord om bepaalde 
goedel'en, zoals auto's, wasmachines en dl'ogel's, ge-za
menlijk aan te schaffen en te gebruiken. En ook im-ma
teriële zaken, als kinderopvang en zorg voor ouderen 
zijn door samenwerking lussen huishoudens beter te 
organiseren. Voor alle nieuwbouwplannen die in de 
Randstad leven, leidt dit tot de conclusie dat we on 
niet blind moeten staren op de huidige vraag naar één
en tweepersoonswoningen. Wè dienen ze wel te bouwen, 
maar dan zo gegroepeerd en aanpasbaar, dat het organi-
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Klein particulier initiatief 

el'cn van gezamenlijke activiteiten mogelijk en zelfs ge
tlmuleer:d wordt. En, om de relatie met het milieubeleid 

maal' weer even aan te stippen. We moeten deze nieuwe 
wijkcn durven bouwen met als lritgangspunt dat hel over 
ticn jaar niet meer normaal is dat elk huishouden één of 
zrlf twee auto's heeft, maar dat twee of dde huishoudens 
gezamen(jjk één auto bezitten en gebt'lriken. 

Verclelillg van arbeid 

In deze be chouwing is enkele malen de arbeidsmarkt aan 
de orde gekomen. Die biedt vanwege de produktiviteits-
tijgin" en vanwege de geschetste natuurlijke grenzen, 

mindel' ruimte dan wel als wenselijk wordt ervaren . Ik wil 
daar t gcnin brengen dal we deze ontwikkeling (namelijk 
dat onzc samenleving minder loonarbeid nodig heeft) als 
een kans moeten zi,en. En als mogelijkheid om de samen
leving zo in te richten dat allen kunnen deelnemen aan het 
verrichten van de arbeid die noodzakelijk blijft cu dat zij 
daarnaa t kunnen beschikken over meer 'vrije' tijd. De 
c1iseu ie over de vierdaagse wet'kweek zou meer in dit 
lieht moeten wot'den gevoet'd. Een veel t'igoureuzet'e her
verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid voorkomt de 
ab urdc ituatie dat enerzijds mensen het arbeidsproces 
nirt of moeüijk inkomen (langdurig werklozen, herin
treed ter , tnische minderheden) , en anderzijds een 
"'roeiende "roep mensen door overbelasting vroegtijdig 
uit"erangcerd I'aakt en in de dure WAO of VUT terecht
komt. Het terugdringen van deze gewraakte overbelasting 
kan onder meet' door een kor·tere werkweek worden be
I'eikt. Dat werkt preventief en daardoor op termijn kos-

ten verlagend. Daarnaast kan tijd worden gecreëerd die 
we kunnen besteden aan persoonlijke ontplooiing, zorg, 
onderwijs, cultuur, onderlinge dienstverlening en pro
duktie in eigen beheer van bijvoorbeeld voedingsmiddelen 
en gebruiksvoorwerpen. Maar ook tijd voor allerlei vor
men van directe participatie van burget·s in wijkorga nen, 
verenigingen, bewonersorganisaties èn politiek, bestuur. 
Kortom, tijd voor democratie! 

Tot slot 

Ik heb een weg pogen te verkennen die zou kunnen leiden 
tot een situatie waadn sprake is van duurzame ontwikke
\jog en waadn gelijktijdig de doelstellingen van sociale 
vernieuwing, zoals het bestrijden van armoede en achter
standen, kunnen worden gerealiseerd. Deze leidt via een 
actieve overheid, langs een vermindering van consumptie 
( soberheid), eenvoudiger regelgeving (ook soberheid) 
naar meer zelfzorg en zelfbeheer in wijken en zelfgekozen 
woonverbanden. Dit noodzaakt tot een herverdeling van 
arbeidstijd en vrije tijd in samenhang met een herverde
ling van betaal,de en onbetaalde arbeid. Om deze weg in te 
slaan is het noodzakelijk dat we iets doen aan de scheve 
verhouding in de maatschappelijke waardering tussen be
taalde en onbetaalde arbeid . 
Want is het nu echt logisch dat je wèl een zelfstandige be
staanszekerheid kunt opbouwen middels het werken aan 
de bouw, het beheer en straks de sloop van Kalkar , en 
niet door het grootbrengen en opvoeden van kinderen of 
het vrijwillig geven van taallessen aan Marokkaanse 
buren? 
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