
ceerde en uiterst riskante Grote 
Sprong Voorwaarts zoals thans 
voorzien wordt met de EM u. 
Uitstel daarvan tot over een of 
twee generaties, een realistische 
herziening van illusies over een 
Verenigd Europa en zuinig 
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In zijn dissertatie Institutionele her

varminsen in theoretisch perspectiif 

ontwikkelt Cor van Montfort een 
eigen concept van de civi/ society. 

Dit theoretische en normatieve 
concept blijkt een goed instru
ment te zijn om institutionele 
ontwikkelingen op de in de titel 
genoemde beleidsterreinen te 
analyseren. Er is al erg veel 
geschreven over de civil society. 

Het concept blinkt in het alge
meen echter niet uit in helder
heid, zoals Paul Dekker al heeft 
laten zien in s&.D (Nr. 2 1995). 
Sommige auteurs, zoals de vorig 
jaar overleden Ernst Gellner, 
zien de civil society als synoniem 
voor de westerse maatschappij in 
het algemeen. Ook zijn er auteurs 
die onder het betreffende begrip 
het gehele domein tegenover de 
staat verstaan. Vaak wordt met de 
ei vil society echter het domein van 

s&..o91997 

B 0 E K E N 

omspringen met de bestaande 
ordeningen op het terrein van 
staat, recht, democratie en socia
le zekerheid: gezien de stand van 
zaken op grote delen van het 
wereldtoneellijkt daar weinig op 
tegen en veel voor te zeggen. 

maatschappelijke verbanden be
doeld die niet strikt tot de staat 
(overheidsinstellingen) of de 
markt (bedrijfsleven) behoren. 
Aan dit domein worden dan aller
lei positieve functies toegekend. 
De ervaringen in de voormalige 
communistische regimes wezen 
op het belang van (autonome) 

. maatschappelijke organisaties als 
tegenwicht tegenover de (totali
taire) staat, zo schreef onder 
meer RalfDahrendorf. Daarnaast 
heeft bijvoorbeeld de Ameri
kaanse politicoloog Putnam aan 
de hand van onderzoek van de 
Italiaanse politiek laten zien dat 
een bloeiend domein van maat
schappelijke organisaties essen
tieel is voor de verspreiding van 
het wederzijdse vertrouwen tus
sen mensen en de ontwikkeling 
van normen van wederkerigheid. 
De civil society vormt zo de basis 
voor een werkzame democratie. 
Ook de Amerikaanse gemeen
schapsdenker Alan W olfe brengt 
de civil society in verband met de 
ontwikkeling van sociale nor
men, waarbij hij vooral aandacht 
schenkt aan het gevoel van more
le verplichting jegens anderen. 
Hij benadrukt in dit verband het 
belang van de civil society als 
tegenwicht tegenover de loaic rif 
buyinB and sellina van de markt die 
in zijn ogen te ver doorgeschoten 

TON ZWAAN 

was aedurende Jan se tijd als 

cultureel antropolooa verbonden aan 
de Katholieke Universiteit van 

Nijmeaen 

is in de Verenigde Staten. In theo
rieën over de civil society worden 
dus de nodige positieve functies 
aan dit domein toegekend die 
direct of indirect van belang zijn 
voor een werkbare democratie. 
Een manco van dergelijke theo
rieën is echter dat de precieze 
relaties tussen civil society ener
zijds, en de staat en de economie 
anderzijds vaak onduidelijk blij
ven. 

Van Montfort neemt juist die 
relaties tussen maatschappij, staat 
en economie als uitgangspunt 
voor zijn idee van de ei vil society. 

Economie, maatschappij en staat 
zijn sterk in beweging volgens 
Van Montfort. Hij wijst onder 
meer op de internationale con
currentie, waardoor de druk toe
neemt om het gelijkheidsprincipe 
in Nederland een minder promi
nente plaats toe te kennen en de 
arbeidsparticipatie verhoogd zou 
moeten worden. Voorts wijst hij 
op ingrijpende ontwikkelingen 
op demografisch gebied (vergrij
zing en het toenemende aantal 
allochtonen) en cultureel gebied 
(individualisering). Ook bestuurs
technische factoren spelen een 
rol (overbelaste overheid, afne
mend vertrouwen in centrale stu
ring). Tenslotte wijst van Mont
fort op een verdere differentiatie 
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van de staat door 'Europeani
sering', regionalisering en de ver
statelijking van belangengroe
pen, waardoor nog minder dan 
vroeger gesproken kan worden 
van een centraal bestuurscen
trurn. Dit soort ontwikkelingen 
maken een herstructurering van 
de verzorgingsstaat noodzakelijk. 
Van Montfort wil de hervormin
gen op de beleidsterreinen ar
beid, gezondheidszorg en onder
wijs duiden door middel van een 
theoretisch en normatief kader, 
wat hij de ei vil socieo/ noemt. Voor 
dit kader neemt hij een aantal 
begrippen als uitgangspunt die 
volgens hem breed gedeelde 
waarden vertegenwoordigen. 
Deze waarden zijn van essentieel 
belang om de ontwikkelingen in 
de verzorgingsstaat te evalueren. 
Voor de uitwerking van de 
begrippen gaat Van Montfort bij 
verschillende theoretici te rade. 
Hij stelt ten eerste sociale recht
vaardigheid centraal; wie hervor
mingen in de verzorgingsstaat wil 

• duiden kan volgens hem niet om 
dit begrip heen. Hierbij moet 
worden uitgegaan van een plura
listisch rechtvaardigheidsbegrip 
(Walzer). Democratie is het 
tweede oriënterende begrip 
(Habermas en Cohen & Arato). 
Responsiviteit (Selznick) en 
bestuurlijke pluriformiteit (V. 
Ostrom) dienen ter verdere 
oriëntatie. Tenslotte moeten 
bestuurlijke structuren ook wer
ken; handelingsvermogen is van 
belang (Scharpf). Deze begrippen 
hangen volgens Van Montfort 
conceptueel en praktisch samen. 
Voor hem behelst de civi/ socieo/ 
dan niet het domein tegenover de 
staat of de economie, maar komt 
deze tot uitdrukking in die insti-
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tutionele vormen die de staat, de 
economie en de maatschappij met 
elkaar verbinden. Deze verbinte
nis moet volgens de auteur op 
een rechtvaardige, democrati
sche, responsieve, pluriforme en 
flexibele wijze gebeuren. Dit 
vormt voor hem het normatieve 
aspect van de civil socieo/. De ver
schillende elementen hangen 
samen, maar staan ook op gespan
nen voet met elkaar. Door juist 
voor verschillende normatieve 
uitgangspunten tegelijkertijd te 
kiezen kan volgens Van Montfort 
recht gedaan worden aan de 
'dilemmatische' werkelijkheid. 
Met het samengestelde begrip 
kan bij elke keuze de aandacht 
gevestigd worden op de andere 
pool die niet gekozen wordt. Het 
civil society begrip vormt zo geen 
utopisch ideaal, maar meer een 
'instrument' om normatieve 
samenhangen duidelijk te maken 
en om een eventueel gebrek aan 
die samenhangen in de praktijk 
aan het licht te brengen. 'Een
zijdige aandacht voor economi
sche argumenten of effectiviteits
kwesties zal op den duur de legiti
miteit van een politieke en 
bestuurlijke orde aantasten. Een
zijdige nadruk op vraagstukken 
van democratie zal blijven steken 
in utopieën of op zijn best in 
onwerkbare vormen. En eenzij
dige aandacht voor pluriformiteit 
zal de samenhang in politiek en 
bestuur ondergraven en op den 
duur een ontbindende factor 
worden' aldus Van Montfort (p. 
23 2). 

Sociale en politieke participatie 
Het civil society concept wordt 
vervolgens nader geconcreti
seerd door het in vier samenstel-

lende componenten uiteen te leg
gen. Op grond van de voorgaande 
theoretische perspectieven zijn 
volgens de auteur ten eerste de 
formele rechten en aanspraken 
van mensen van belang. Naast 
deze formele rechten en aanspra
ken gaat het echter ook om de -
meer praktische mogelijkheden 
voor sociale participatie van bur
gers. Dit wordt door Van Mont
fort uitgewerkt als de toegang tot 
sociale goederen die van wezen
lijk belang zijn voor participatie 
(onderwijs, gezondheid, arbeid 
etc.). Ten derde is de mogelijk
heid van politieke participatie een 
belangrijk onderdeel van de civil 
society. Dit wordt breed opge
vat, ook bijvoorbeeld de verte
genwoordiging van patientenbe
langen in de gezondheidszorg 
geldt als politieke participatie. 
Als laatste component noemt de 
auteur het handelings- en aanpas
singsvermogen van de institutio
nele vormen tussen burgers, 
overheid en maatschappelijke 
verbanden. 

Met bovengenoemde gezichts
punten kijkt Van Montfort naar 
de hervormingen op bestuurlijk 
gebied die begin jaren negentig 
plaats hebben gevonden op het 
terrein van arbeid, gezondheids
zorg en onderwijs. Allereerst 
beschrijft hij enkele belangrijke 
ontwikkelingen op de verschil
lende terreinen. Na een lange en 
erg abstracte opbouw van het 
civil society begrip in het vorige 
deel, wordt het nu wel erg con
creet waardoor beide delen 
enigszins in de lucht blijven han
gen en de relevantie van de diver
se uitwijdingen aanvankelijk niet 
zo helder is. In de analyse, terug-
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blik en toekomstverwachtingen 
in het laatste hoofdstuk komen de 
lijnen echter weer bij elkaar. 
Ondanks de spanning tussen eco
nomische, maatschappelijke, 
partijpolitieke en organisatori
sche factoren is er in de jaren 
1990-1994 op het vlak van de 
institutionele vernieuwing veel 
tot stand gekomen of in gang 
gezet. Er is een veelheid aan tus
senvormen tussen zelfregulering 
en overheidssturing ontstaan 
waarbij waarden en belangen die 
hier en nu belangrijk worden 
gevonden in het algemeen goed 
gewaarborgd zijn, zo stelt Van 
Montfort. Hij wijst onder meer 
op nieuwe vormen van onderhan
deling en samenwerking, op con
venanten, nieuwe vormen van 
financiering en op vergroting van 
de marktwerking. Vanuit het eer
der ontwikkelde normatieve ka
der worden echter ook de nodige 
problemen gesignaleerd. Ik zal 
hier enkele interessante conclu
sies noemen. Zo wijst de auteur 
op het ontstaan van niet-gerecht
vaardigde vormen van uitsluiting. 
Op het gebied van de sociale 
zekerheid worden bijvoorbeeld 
de toegangsvoorwaarden voor 
rechten en aanspraken ver
scherpt, maar de toegang tot het 
sociale goed arbeid is in die perio
de niet significant toegenomen. 
Ook toename van kosten, bij 
voorbeeld op het gebied van de 
gezondheidszorg, vormt een 
belemmering voor sociale parti
cipatie. Deels hebben de uitslui
tingen te maken met vormen van 
marktwerking. Een interessante 
conclusie uit het werk is dat er in 
het algemeen teveel wordt ver
wacht van marktwerking. In alle 
drie de sectoren is sprake van een 
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onvolledige markt. Fusies tussen 
aanbieders en vragers van dien
sten, een geringe prijsflexibili
teit, gedwongen winkelnering bij 
overheidsinstellingen, dubbel
rollen voor aanbieders en vragers 
en het non-profit karakter van 
een aantal deelmarkten onder
mijnen het ideaalmodel van de 
markt. Van Montfort wijst op het 
risico dat de nadelen van de oude 
en van de nieuwe situatie worden 
gecombineerd. Aan de ene kant 
valt de bescherming en voorspel
baarheid van het oude sturings
model weg, terwijl aan de andere 
kant de veronderstelde voorde
len van marktwerking zoals 
nieuw aanbod, kostenbeperking 
en kwaliteitsverbetering onvol
doende tot stand komen. Een 
andere conclusie die op grond van 
het onderzoek getrokken kan 
worden is dat de participatie van 
cliënten op de beleidsterreinen 
arbeid en gezondheidszorg ook 
nog niet optimaal verloopt. 
Voorts wijst Van Montfort er op 
dat een adequate werking van de 
institutionele hervormingen in 
belangrijke mate belemmerd 
wordt doordat de geconstateerde 
vormen van decentralisatie vrij
wel constant gepaard gaan met 
bezuinigingen. Een laatste inte
ressante conclusie uit de disserta
tie die ik hier zal noemen is dat de 
mogelijkheden voor (verdere) 
decentralisatie en pluriformiteit 
van bestuur uiteindelijk toch 
beperkt blijken te zijn door de 
dominantie van het gelijkheicis
denken in Nederland. 

Drie wenen naar deselijk beleid 
Vanuit de confrontatie met het 
theoretische concept van de civi/ 
socieo/ doet van Montfort een aan-

tal interessante suggesties ter ver
betering van de bestuurlijke situ
atie. Met deze 'richtlijnen voor 
de toekomst' moet gespreid en 
geleed bestuur als volwaardige 
bestuursvorm beschouwd wor
den, en niet als 'hulpstructuur' of 
als overgangsfase naar nieuwe 
territoriale indelingen. Als alge
meen uitgangspunt stelt hij dat er 
drie wegen open staan om tot 
samenhangend en gecoördineerd 
beleid te komen: het creëren van 
territoriale eenheden met inte
grerende bevoegdheden, het 
voorschrijven van samenwer
king, of het mogelijk en aantrek
kelijk maken van gezamenlijke 
actie van onderop. Actie van 
onderop door lokale overheden 
en door maatschappelijke partij 
en zou in het algemeen meer kans 
moeten krijgen . Dit geldt voor 
bijvoorbeeld scholen, zorgaan
bieders, bedrijven, wijkcomités, 
arbeidsbureaus of patiëntenorga
nisaties etc. Op alle niveau 
bestaat een enorme behoefte aan 
onderlinge contacten, zowel tus
sen de verschillende disciplines, 
als tussen steden en tussen secto
ren. Op dit moment komen 
zowel op nationaal, regionaal als 
lokaal niveau partijen elkaar te 
weinig tegen. Men kent elkaars 
problemen en manieren van den
ken te weinig. Deels is dit een 
gevolg van het feit dat men in het 
handelen niet op elkaar is aange
wezen. Er bestaat te weinig 
noodzaak om elkaar op te zoeken, 
in plaats van de overheid. Samen
werking is zowel van belang in de 
vorm van denktanks puur gericht 
op reflectie als in de vorm van dis
cussiefora die meer gericht zijn 
op praktisch beleid. Oorzaken 
die initiatieven van onderaf 
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belemmeren zouden moeten 
worden weggenomen. De over
heid heeft hierbij een stimuleren
de functie. Dit betekent bijvoor
beeld dat de lokale overheid over 
meer bevoegdheden en vrij 
besteedbare middelen zou moe
ten beschikken. Interessant is dat 
een dergelijk concept verder gaat 
dan een kerntakendiscussie. Het 
gaat er hier niet om bij voorbaat 
vast te stellen wat nu de kernta
ken van de (gemeentelijke) over
heid zijn. Vanuit de hier verde
digde positie wordt door de loka
le overheid allereerst per beleids
sector een afweging gemaakt ten 
aanzien van de vraag wat zien wij 
hier en nu en ten aanzien van dit 
thema als een publiek belang? 
Vervolgens zou de overheid na 
moeten gaan welke partij, of 
welke combinatie van partijen 
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hier en nu het beste dit publieke 
belang zou kunnen dienen. 

Met zijn Institutionele hervorminaen 

in theoretisch perspectiif heeft Van 
Montfort laten zien dat zijn per
spectief van de civil society een 
bruikbaar, genuanceerd instru
ment kan zijn om institutionele 
ontwikkelingen te duiden. Dit 
levert tevens nuttige richtlijnen 
voor de toekomst. Of weer een 
nieuwe conceptualisatie van het 
civil society begrip ook een nutti
ge bijdrage levert aan de civil 
society discussie in het algemeen 
valt echter nog te bezien. Van 
Montfort heeft de nodige kritiek 
op de door hem behandelde theo
retici. Hij wijst er op dat het civil 
societybegrip dat enkele van hen 
hanteren te vaag of te utopisch 
van aard is. De auteur neemt zoals 

gezegd ook duidelijk stelling 
tegenover de benadering waarbij 
de civil society gezien wordt als 
het domein tegenover de staat of 
tegenover de staat en de econo
mie. Hiermee maakt Van 
Montfort zijn positie duidelijk, 
maar hij mist wel de aansluiting 
met andere civil society auteurs 
als Ralf Dahrendorf, John Keane 
of Alan Wolfe waarnaar niet ver
wezen wordt. Door weer met 
een nieuwe conceptualisatie van 
de ei vil society te komen wordt het 
gebruik van het begrip er niet hel
derderop. Wieweetnunogwaar 
het over gaat als er over de civil 

society wordt gesproken? 

JEROEN VERBART 
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