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HOOFDEN & ZINNEN 

INHOUD 

Vrijheid? 
Iedereen in loondienst bij 
de overheid! 

Een schijn van 
vrijheid? 

STELLING: leder mens zou de vrij
heid moeten hebben om door hem niet 
se wenste vrijheid over te drasen aan 
een instantie die deze vrijheid aan 
kan en die bij uitstek aeschikt is deze 
vrijheid op een behoorlijke manier te 
waarboraen. 

Door de overheid worden al lerlei 
taken overgedragen aan private 
organisaties, waarbij vaak als 
reden wordt gegeven, dat dit de 
vrijheid van de burger vergroot. 
Het is natuurlijk heel mooi, dat 
de mens bepaalde vrijheden heeft 
gekregen, bijvoorbeeld in de 
vorm van allerlei keuzemogelijk
heden en gedragsalternatieven. 
Toch kan deze vrijheid onder 
bepaalde omstandigheden juist 
omslaan in onvrijheid. 

Een voorbeeld uit de praktijk: 
Tot voor kort was het bij de ver
deling van sociale huurwoningen 
gebruikelijk dat, wanneer je 
hiervoor in aanmerking wi I de 
komen, je jezelf meldde bij de 
gemeente of bij een woning
bouwvereniging. Deze schreef je 
aan de hand van een formulier en 
een gesprek in. Je kreeg dan een 
aantal punten, dat jouw plaats op 
de wachtlijst bepaalde. Wanneer 
je aan de beurt was gekomen, 
kreeg je het bericht thuis dat je je 
diende te melden. Je kon de aan 
jou toegewezen woning accepte
ren of niet; accepteerde je hem 
niet, dan stond je weer onderaan 
de wachtlijst. Dit systeem werd 
door velen, niet in de laatste 
plaats door de instantie die de 
woningtoewijzing verzorgde, als 

onnodig bureaucratisch en betut
telend ervaren, als ouderwets en 
uit de tijd. 

Er werd een nieuw systeem 
ontworpen, waarbij aan de zelf
werkzaamheid van de burger 
meer recht werd gedaan. Dit sys
teem gaat uit van het adverteren 
van de vrijgekomen woningen in 
een krant, waarop de woning
zoekende zelf dient te reageren, 
meestal door middel van een 
bon. Soms heeft men het systeem 
zo geavanceerd gemaakt, dat 
gereageerd kan worden via een 
zogenaamd voice-response-sy
steem. Uit de binnengekomen 
reacties wordt dan door de wo
ningverdeler (geen mens, maar 
een computer) de uiteindelijke 
gelukkige gehaald. Dit heeft 
zeker voordelen: de burger 
wordt gedwongen om actief te 
worden en weigeringen komen 
niet meer voor. Vervuilde be
standen behoren tot het verle
den. Selectie door een computer 
is objectiever. Bovendien is dit 
systeem goedkoper. 

Een nadeel van dit systeem is 
dat er vanuit wordt gegaan, dat 
iedereen in staat is om zelf te 
reageren op de geadverteerde 
woningen. Het moet gezegd 
worden: men heeft echt zijn best 
gedaan om de advertenties dui
delijk op te stellen en om aan 
iedereen duidelijk de spelregels 
uit te leggen. Toch zijn en blijven 
er mensen die hiermee niet uit de 
voeten kunnen . Zeker in grotere 
steden, waar de hulp van familie 
en buren vaak ontbreekt, zijn er 
mensen die bij dit systeem buiten 
de boot vallen. Het reageren op 
een woning via de telefoon, waar 
geen telefoniste zit, maar waar je 
via je persoonlijke registratie-
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nummer aan de computer duide
lijk wilt maken dat je graag wilt 
verhuizen, is echt niet zo een
voudig. 

En hoe moet je bijvoorbeeld 
duidelijk maken, dat je naar jouw 
mening toch echt dringend een 
andere woning nodig hebt? Eerst 
moet je bellen, dan moet je een 
formulier invullen, er vindt vaak 
een keuring door een arts of 
maatschappelijk werker plaats en 
alleen als je dat traject hebt door
lopen, maak je kans op een ur
gentieverklaring en de daarbij 
behorende voorrangsbehande
ling. Dit vergt van de betrokkene 
behoorlijke vaardigheden. Uit
gangspunt is immers, dat zo wei 
nig mogelijk mensen urgent mo
gen worden verklaard, want dit 
schaadt het normale verdelings
systeem. Veel aanmoediging zal 
de betrokkene dan ook niet hoe
ven verwachten. 

Door de introductie van het 
nieuwe systeem lijkt het alsof de 
woningzoekenden meer vrijheid 
hebben gekregen, en voor velen 
is dat ook zo. Toch is er een aan
zienlijke groep (die groter is dan 
menigeen beseft), die van die 
vrijheid niet profiteert. Deze 
groep dreigt buiten de boot te 
vallen in de race naar de nieuwe 
woning. Waar moet deze groep 
nu terecht? Natuurlijk hoort het 
zo te zijn, dat zij haar probleem 
kan neerleggen bij degene die de 
woningen verdeelt: de gemeente 
of de woningbouwvereniging. 
Dit probleem wordt soms wel 
door de woningverdeler opge
vangen, door middel van spreek
uren en dergelijke, maar soms 
ook niet. Het is in elk geval niet 
afdwingbaar. 

Een andere ontwikkeling maakt 
de zaak nog moeilijker: veel 
gemeenten stoten de woningver
delingstaak af naar woningbouw
verenigingen, die op hun beurt 
zich verenigen in een overkoepe
lende (regionale) stichting, die 
het advertentiesysteem opzet en 
de woningen gaat verdelen. 

In verband met belangenbe
hartiging en het zoeken naar be
trouwbare hulp ontstaat een pro
bleem voor de woningzoekende: 
waar moet hij terecht, en als hij 
het juiste loket gevonden heeft, 
blijkt de organisatie zodanig geo
lied te zijn en ingesteld op de 
markt, dat men weinig oor heeft 
voor zijn verhaal. Hij krijgt een 
prachtige folder mee, waarin de 
voordelen van het nieuwe sys
teem worden uitgelegd en dat is 
dat. Oma van So, die van haar 
bovenwoning af wil omdat ze 
bijna de trap niet meer op en af 
kan komen, en die zo zenuwach
tig wordt van dat voice-respon
se-systeem, dat ze van schrik 
eerst de hoorn op de haak gooit 
en vervolgens een fout registra
tienummer intoetst, maakt wei
nig kans in deze tombola. 

Daarbij speelt ook nog het 
volgende: hoewel het Neder
landse volk er een hobby van 
heeft gemaakt om altijd te klagen 
over de overheid en de bureau
cratie, was lang niet iedereen zo 
ontevreden over het oude sy
steem. Het bood zekerheid, je 
wist op welke plaats op de 
wachtlijst je stond en hoe lang 
het nog zou duren voordat je aan 
de beurt was. Nu komt het vaak 
voor dat op grond van allerlei cri
teria iemand anders, die veel 
korter als woningzoekende gere-

gistreerd staat, toch eerder aan 
de beurt komt. Dit strookt niet 
met het rechtvaardigheidsgevoel 
van de meeste mensen. 

Conclusie 

Vrijheid wordt doorgaans zonder 
voorbehoud aan de burger gege
ven: hier heb je het, doe ermee 
wat je wilt. De overheid biedt 
geen mogelijkheid aan de burger 
om te zeggen: ik heb helemaal 
geen behoefte aan die vrijheid, ik 
wil juist de zekerheid, dat er een 
instantie is die voor mij zorgt, en 
die mijn belangen op een behoor
lijke manier bewaakt. Is dit dan 
echte vrijheid? Volgens mij is hier 
juist sprake van onvrijheid. Het 
getuigt van respect voor het indi
vidu dat rekening wordt gehou
den met zowel de capaciteiten 
van mensen als met hun behoef
ten . De één heeft nu eenmaal 
andere vermogens dan de ander. 

Mij lijkt het daarom in strijd 
met het vrijheidsbeginsel om 
zonder meer iedereen dezelfde 
vrijheid op te dringen . Dat dit 
toch gebeurt, heeft vaak geen die
per liggende oorzaak, maar heeft 
een praktische reden: het is im
mers veel makkelijker om gelijke 
monniken van gelijke kappen te 
voorzien, dan om aan iederafzon
derlijk te vragen wat zijn of haar 
behoeften zijn. Het behoort tot 
de taak van de overheid om voor 
diegenen, die een bepaalde vrij 
heid niet aankunnen, zorg te dra
gen . 
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