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Het coneres van Zwolle 

Centrale 

Met veel plezier heeft de 
fractie de rapporten gele
zen en besproken. Wij heb
ben met instemming vast
gesteld dat er sprake is van 
een gemeenschappelijke 
lijn, hetgeen wijst op een 
consistente benadering van 
de problemen waarop de 

problemen 
en sociaal

democratische 
de sociale rechtsstaat en de 
verhouding overheid-bur
gers. Op deze thema's gaan 
wij in het volgende afzon
derlijk in. 

' ' parameters 
Smalle marees 

Vooraf willen wij nog eens 
benadrukken dat de oplos

sociaal-democratie een ant
woord client te formuleren. 
Dit logenstraft - gelukkig 
de indruk als zou onze par
tij een gemeenschappelijk 

EERSTE- KAMERFRACTIE singen voor die problemen 
moeten worden gevonden 
binnen zeer smalle marges. PARTIJ VAN DE ARBEID 

referentiekader verloren 
hebben. De grote waarde van de drie rapporten is 
dat ze ideeen en analyses geven over zaken waar 
sociaal-democraten warm voor lopen. 

De gemeenschappelijkheid van de geschetste 
problemen leidt echter niet via de weg van de 'line
aire logica' tot een even grote gemeenschappelijk
heid wat betreft de oplossingsrichtingen. Oat is ver
klaarbaar. Een gesloten (sociaal-democratisch) 
wereldbeeld is niet meer te schetsen. En het inzicht 
dat de sturingsmogelijkheden beperkt zijn, is ook in 
onze partij gemeengoed geworden. 

De fractie heeft vooral gezocht naar ijkpunten 
waaraan mogelijke oplossingen naar sociaal-demo
cratisch inzicht moeten voldoen. Daarbij gaat het 
nadrukkelijk om oplossingsrichtineen: de samenle
ving verandert voortdurend en in een steeds hoger 
tempo. De oplossingen voor de problemen van 
vandaag, behoeven niet noodzakelijkerwijze de 
oplossingen voor de problemen van morgen te zijn. 
We will en dus vooral proberen een aanzet te geven 
in de vorm van ijkpunten die wezenlijk zijn voor de 
sociaal-democratie en die naar onze mening de 
actualiteit van het hier-en-nu overstijgen en dus wat 
Ianger meegaan waar het gaat om een consistente 
koers van de PvdA. 

De fractie constateert dat in de rapporten drie 
problem en centraal staan; de plaats van de arbeid, 

De meest 

De wederzijdse afhan
kelijkheid tussen staten en 
binnen staten neemt toe. 

fundamentele karakteristieken van de 
sociaal-democratie - de norm van internationale 
solidariteit, het delen van kennis, macht en wel
vaart- botsen vaak met de processen van globalise
ring en internationalisering. Er is nauwelijks meer 
een beleidsterrein dat niet wordt bei:nvloed door 
internationale, met name Europese, dimensies. 
V eel land en in de wereld bevinden zich in een fase 
van dynarnische vernieuwing en econornische ex
pansie. 

Nederland kan niet achterblijven bij de wereld
wijde economische ontwikkelingen. Realisering 
van sociaal-democratische normen wordt een 
nationale opgave die binnen de randvoorwaarden 
van de internationale ontwikkelingen gestalte moet 
krijgen. Dit gegeven vraagt naar onze mening om 
meer gerichte bei:nvloeding van de internationale 
gremia en met name een nauwere band tussen de 
ontwikkeling van Europees en nationaal beleid. De 
wederzijdse afhankelijkheid stelt immers niet alleen 
beperkingen, maar biedt ook bei:nvloedingsmoge
lijkheden. 

Milieu is een ander voorbeeld van wederzijdse 
afhankelijkheid en dus van wederzijdse bei:nvloe
dingsmogelijkheden. Duurzame economische ont
wikkeling kan niet (meer) aileen op nationaal 
niveau worden bereikt. Tegelijkertijd is er geen 
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onderwerp dat z6 direct te maken heeft met de 
sociaal-democratische norm van het (internatio
naal) delen van inkomen, kennis en macht. Juist in 
de verwezenlijking van die norm ligt een van de 
mogelijkheden voor de oplossing van het mondiale 
milieuvraagstuk. 

Daarmee is echter de noodzaak van een natio
naal (en lokaal) milieubeleid allerminst verdwenen. 
Dat geldt zeker voor Nederland. De zeer energie
intensieve procesindustrie en de milieubelastende 
agro-industrie zijn goed voor zeventig procent van 
onze export. De automobiliteit in Nederland be
hoort tot de hoogste in de wereld. Het Centraal 
Planbureau voorspelt voor de komende decennia 
een groei van de koopkriicht en dus van de con
sumptiemogelijkheden. Wijzigingen zijn juist nu 
onontkoombaar anders komen wij later achteraan. 
Die wijzigingen betekenen een doorbreking van het 
( economisch) beleid waarop wij ons sinds 1 945 
hebben verenigd en daarmee hebben ze ingrijpende 
gevolgen voor onze manier van leven. Dit stelt 
extra eisen aan de verhouding overheid-burger. 

Een derde randvoorwaarde wordt gevormd door 
de beperkte beschikbaarheid van (publieke) finan
ciele middelen. Hoewel bezuinigingen in verband 
met onze internationale financieel-economische 
positie onontkoombaar lijken, behoeft de 'finan
ciele norm' enige nuancering. Normen zijn instru
menten voor beheersing van de overheidsuitgaven, 
geen doel in zichzelf. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
het denken in termen van collectieve lastendruk. 

Thans wordt de collectieve lastendruk min of 
meer gehanteerd als een dogma, waarvan de voor
onderstellingen niet meer getoetst behoeven te 
worden. Dat leidt echter tot soms onvoorziene 
effecten. Privatisering van overheidstaken die ge
acht werden goedkoper te worden door ze 'in de 
markt' te plaatsen, blijkt vaak voor de burgers 
duurder uit te pakken. 'De markt' (concurrentie) 
leidt niet noodzakelijkerwijs tot verlaging van de 
lasten voor de burgers. Som~ is het tegendeel het 
geval: hun lasten stijgen zonder dat ze daar zelf veel 
invloed op hebben. Dat kan effecten hebben op bij
voorbeeld looneisen en de werkgelegenheid. Deze 
randvoorwaarde vraagt naar onze mening dus om 
een kritische doordenking, bijvoorbeeld bij de 
omvorming van de sociale rechtsstaat. 
Ten slotte vormt de sociaal-culturele ontwikkeling 
een randvoorwaarde die de mogelijkheden voor 
centrale oplossingen van de problemen beperkt. De 

mondigheid van individuele burgers is ontegenzeg
lijk toegenomen, een gegeven dat de laatste decen
nia door de sociaal-democratie sterk is onderschat. 

De plaats van de arbeid 

De fractie onderschrijft de stelling van de commis
sie De sociale stoat van Nederland: 'Arbeid is en blijft 
integratiefactor een.' Daarmee is echter meer een 
wenselijkheid dan een reele oplossingsrichting voor 
de sociale problematiek aangegeven. De opnameca
paciteit van de reguliere arbeidsmarkt is ten enen
male onvoldoende om iedereen een plaats te garan
deren. Het sociale grondrecht 'recht op arbeid' 
staat - nu, en in de komende jaren - onder druk. 

De rapporten reiken enkele oplossingen aan voor 
deze problematiek (verbreding van het arbeidsbe
grip, een (gedeeltelijk) basisinkomen, de 'basis
baan', staatsinterventie met betrekking tot arbeids
tijdverkorting). Wij denken dat alvorens oplos
singsrichtingen worden geformuleerd ook andere 
processen rond betaalde arbeid in de beschouwin
gen moeten worden betrokken: de selectie- en uit
sluitingsprocessen; de functie van de gesubsidieer
de, additionele arbeid; de 'flexibilisering'; en de 
verdringing. 

Daarbij is steeds ook de vraag aan de orde: 
Kfumen en willen weals sociaal-democraten ingrij
pen in economische processen? Wij zijn geneigd 
een aantal ontwikkelingen te beschouwen als een 
'gegeven' en te accepteren dat de sturingsmogelijk
heid van de overheid zich hooguit beperkt tot de 
randvoorwaardelijke sfeer. Dit betekent overigens 
niet dat dit flankerend beleid minder belangrijk is 
en niet zou behoeven te voldoen aan sociaal-demo
cratische ijkpunten. De vraag is welke ijkpunten 
kunnen worden geformuleerd voor een toekomsti
ge sociaal-democratische koers op het gebied van 
arbeid. Wij geven hieronder enkele voorzetten. 

Met name ten aanzien van het volumeprobleem van 
de reguliere arbeidsmarkt geldt dat oplossingen 
moeten worden gezocht in de randvoorwaardelijke 
sfeer . In een vrije-markteconomie is de directe stu
ringsmogelijkheid zeer beperkt. Reguliere werkge
legenheidsgroei is eerst en vooral de resultante van 
het economisch proces. De overheid kan hierop 
slechts indirect invloed uitoefenen door facilitering 
(bijvoorbeeld ruimtelijk beleid, vermindering van 
de regeldruk) en stimulering (innovatie- en techno
logiebeleid). 
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Met Kalma betwijfelen wij of (globale) lastenver
lichting wei het geeigende middel zal blijken te zijn 
om een stijging van de werkgelegenheid te stimule
ren. De PvdA zou een sociaal-democratische visie 
op het economisch beleid moeten ontwikkelen 
waarin zowel recht wordt gedaan aan het streven 
zoveel mogelijk werkgelegenheid binnen Neder
land te houden (te halen), als ook aan de internatio
nale dimensie van onze norm: solidariteit met min
der ontwikkelde Ianden. Dit ijkpunt zou een cor
rectie kunnen (moeten) opleveren ten opzichte van 
het huidige ongeclausuleerde marktdenken. 

De volumeproblematiek op de reguliere ar
beidsmarkt vraagt ook een herijking van de visie op 
de collectieve sector. Vee! werk is daar - onder de 
druk van het primaat van de overheidsfinancien -
verdwenen. De resultaten daarvan zijn onder meer 
zichtbaar in een achterblijvende kwaliteit van de 
directe leefomgeving van burgers en van de sociale 
infrastructuur (bijvoorbeeld veiligheid), met name 
in de grote steden. De 'prijs' van de krimp in de 
collectieve sector moet ( opnieuw) worden afgewo
gen tegen de 'kosten' die hierdoor in sociaal opzicht 
(zijn) ontstaan en die, zeker op termijn, ook 
financiele consequenties hebben. 

Gesubsidieerde arbeid client twee doelen: ze stelt 
mensen die op de reguliere arbeidsmarkt niet aan 
de bak komen, in Staat te participeren en VOOrziet 
voor een deel in de leemtes die zijn ontstaan door 
de krimp in de collectieve sector. Gesubsidieerde 
arbeid is bedoeld als 'opstapje' naar de reguliere 
arbeidsmarkt, maar werkt vooralsnog in dit opzicht 
onvoldoende. Een oorzaak is de volumeproblema
tiek in het reguliere arbeidsmarktsegment. Een 
andere is het ontbreken van verband tussen het 
reguliere en het gesubsidieerde arbeidsmarktseg
ment. Wij denken dat een van de meest urgente 
opgaven is om dynamiek tussen het gesubsidieerde 
en het reguliere dee! van de arbeidsmarkt te organi
seren. Meer dan (zoals thans) de instroom van 
werklozen in een additionele baan zou de uitstroom 
vanuit zo'n baan naar de reguliere markt aandacht 
verdienen. Daarvoor zijn (regionaal oflokaal) coali
ties nodig tussen werkgevers in de marktsector en 
de organiseerders van gesubsidieerde arbeid. Deze 
dynamiek is des te belangrijker omdat de additione
le arbeidsmarkt nooit zo groot kan zijn dat hij alle 
werkzoekenden kan herbergen. 

Bij te weinig volume aan betaalde arbeid client 
het 'recht op arbeid' te worden geherdefinieerd. 

Dit recht - nu veelal impliciet begrepen als recht op 
een (bij voorkeur vaste) baan voor onbepaalde tijd 
zou moeten worden omgezet in recht op participa
tie aan betaalde arbeid in termen van een bepaald 
volume gedurende een bepaalde periode. 

Wij menen dat het gesubsidieerde arbeids
marktsegment primair hiervoor moet worden be
nut. Oat betekent dat iedereen die niet anderszins 
aan de bak komt, er recht op zou moeten hebben 
voor een bepaalde tijd te participeren. Aldus wordt 
voorkomen dat mensen jaren en jaren achtereen 
aan de kant staan (met de bijbehorende armoede
en desintegratieverschijnselen). 

De arbeidsmarkt 'flexibiliseert'. De internationale 
concurrentie noodzaakt tot steeds snellere aanpass
ingen. Banen verdwijnen en ontstaan sneller dan in 
het verleden. Maar ook: werkgevers beperken hun 
vaste personeelsbestand tot het uiterste minimum 
en vangen pieken en dalen op met tijdelijke arbeids
contractanten of oproep- en uitzendkrachten. 
'Recht op arbeid' is dus steeds minder synoniem 
met 'recht op een baan'. 

De flexibilisering van de arbeidsmarkt is echter 
niet alleen een 'bedreiging', maar biedt ook een 
kans. Want ook aan de aanbodzijde bestaat in toe
nemende mate behoefte aan arbeid op maat: meer 
deeltijd, meer behoefte aan scholings- en zorgver
lof. Er is een (overheids)strategie nodig om beide 
ontwikkelingen op elkaar af te stemmen. Aldus kan 
een win-win situatie ontstaan. 

Ten slotte is er het proces van verdringing. Door 
'overscholing' ontstaat ten onrechte het beeld dat 
het probleem aileen aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt zit. En ten onrechte wordt daarop de 
bulk van de maatregelen gericht. De onderkant van 
de arbeidsmarkt is vooral een restcategorie die 
overblijft als van hoven naar beneden wordt door
gedrukt. w o 'ers zitten dan op de plaats van 
HBO'ers, HBO'ers op de plaats van M so'ers etcete
ra. De laag- en ongeschoolden vallen dan vanzelf 
buiten de boot. 

Dit proces is niet alleen een produkt van de 
autonome werking van de arbeidsmarkt. Het wordt 
ook bevorderd door overheidsbeleid . De vraag is 
bijvoorbeeld of sollicitatie'dwang onder het oplei
dingsniveau wei zo zegenrijk is als het lijkt. Wel
iswaar worden hoger geschoolden op deze manier 
sneller ge(re)integreerd in het arbeidsproces, maar 
zij verdringen zo wei de lager opgeleiden. Wij plei-
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ten ervoor dit soort - uit oogpunt van een doe! 
wenselijke - regelgeving opnieuw te bezien tegen 
het Iicht van de totaal-problematiek. 

Ook het onderwijssysteem draagt uiteindelijk 
bij aan de restcategorie die ontstaat als gevolg van 
het verdringingsproces. Het produceert niet aileen 
vee! te vee! ongekwalificeerde uitstroom, maar ver
toont ook de neiging 'de eisen van de arbeidsmarkt' 
te vertalen in beperkte zin, waardoor de brede 
beroepsvoorbereiding waarop men later kan voort
bouwen in verschillende richtingen, in het gedrang 
lijkt te komen. 

Ook hier past herbezinning. Deze is zeker nodig 
als op afzienbare termijn grote groepen van de 
beroepsbevolking 'flexibel' werken. Zij zijn dan het 
meest gediend met een adequaat opleidingifunda
ment, dat even flexibel als hun banen kan worden 
aangevuld met ter zake doende scholing. Het 
'oude' idee van recurrent education kan weer van stal 
worden gehaald en ook het voucher-systeem krijgt 
onder flexibele arbeidsverhoudingen nieuwe actu
aliteit. 

De sociale rechtsstaat 

Met name het rapport De wonderbaarlijke teruakeer 

van de solidariteit heeft ons gestimuleerd het begrip 
'sociale rechtsstaat' opnieuw te doordenken. Voor
al voor sociaal-democraten is het van belang nader 
te preciseren hoe onze positie is in een tijd waarin 
alom sprake is van herijking van overheidsverant
woordelijkheden en bezinning op overheidstaken. 

De vraag is in hoeverre privatisering van over
heidstaken en het verleggen van overheidsverant
woordelijkheden naar 'de markt' zich verhoudt 
met de traditioneel sociaal-democratische opvat
ting dat de staat een primaire verantwoordelijkheid 
draagt voor de organisatie van de solidariteit. 
Onder de nieuwe condities is de vraag: wat behoort 
tot het publieke, wat behoort tot het private 
domein? voor sociaal-democraten van wezenlijk 
belang. 

Er is aile reden om de vraag aan de orde te stellen 
waar voor sociaal-democraten de grenzen liggen 
van een 'terugtredende overheid'. Die grenzen 
veranderen onder invloed van de veranderende 
randvoorwaarden zoals we die eerder hebben aan
geduid. Burgers zijn mondiger geworden . 'De 
markt' blijkt taken die de overheid voorheen uit
voerde soms beter en efficienter te kunnen uitvoe
ren. Maar niet aile burgers zijn even mondig en in 

staat aile verantwoordelijkheid te dragen. En niet 
aile geprivatiseerde overheidstaken blijken een 
doorslaand succes. Dit vraagt van sociaal-democra
ten een nieuwe visie op hoe de solidariteit georga
niseerd zou moeten worden onder nieuwe condi
ties. 

De Grondwet om vat sinds 1 9 8 3 naast de klassie
ke grondrechten een aantal 'sociale grondrechten'. 
Deze bepalen dat voldoende werkgelegenheid, 
bestaanszekerheid en welvaartsspreiding, sociale 
zekerheid, leefbaarheid, volksgezondheid, woon
gelegenheid, maatschappelijke en culturele ont
plooiing en onderwijs 'voorwerpen van zorg' voor 
de overheid zijn. Wij menen dat - ook onder zich 
wijzigende omstandigheden - deze grondrechten 
impliceren dat de overheid te allen tijde een verant
woordelijkheid h6udt. 

De huidige neiging om meer en meer overheids
taken over te hevelen naar het private domein hoeft 
op zich niet als negatief te worden beschouwd. Met 
name veel doe-taken van de overheid kunnen vaak 
beter op afstand van de overheid worden uitge
voerd. 

Dat stelt overigens wei nieuwe eisen aan de 
beleidsvorming (meer rekening houden met de uit
voering). Verzelfstandiging of privatisering nemen 
echter niet weg dat de overheid op grond van haar 
grondwettelijke 'zorgplicht' verantwoordelijk 
blijft voor de beschikbaarheid en kwaliteit. Dit stelt 
grenzen aan bijvoorbeeld de privatisering van het 
openbaar vervoer, aan de autonomie van publiek 
bekostigde onderwijsinstellingen of van de woning
bouwcorporaties. 

De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit im
pliceert dat de overheid over (bij)sturingsmogelijk
heden moet beschikken, ook als het om verzelfstan
digde of geprivatiseerde taken gaat. Wat betreft de 
beschikbaarheid is uit sociaal-democratisch oog
punt het belangrijkste ijkpunt: de toegankelijkheid 
en beschikbaarheid voor een ieder, ongeacht zijn of 
haar positie in de samenleving. 

De fractie meent dat de mod erne sociale rechtsstaat 
aan een vijftal ijkpunten moet voldoen. De sociale 
rechtsstaat client activerend te zijn, een breed 
draagvlak onder de burgers te hebben, en betrouw
baar, effectief en controleerbaar zijn. 

De sociale rechtsstaat moet activerend zijn. Dat 
wil zeggen: hij client burgers aan te zetten tot par
ticipatie. Gezien de toegenomen mondigheid, 
mogen burgers worden aangesproken op hun ver-
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antwoordelijkheid voor zichzelf. Ze m6eten ook 
aangesproken worden op hun verantwoordelijk
heid voor het geheel van de samenleving. Dit geldt 
voor alle beleidsterreinen die raken aan de sociale 
grondrechten, maar in het bijzonder voor het stel
sel van sociale zekerheid. Het huidige stelsel pre
mieert als het ware de inactiviteit; het heeft zich 
ontwikkeld tot 'consumptiegoed'. Een nieuw stel
sei· zal daarentegen activiteit en initiatief van bur
gers moeten produceren. Het zal de basis (en niet 
slechts de voorziening voor restcategorieen) moe
ten vormen van een modem arbeidsbestel, zoals 
hiervoor beschreven. Als burgers meer verant
woordelijkheid kunnen dragen, dan moet de orga
nisatie van de sociale rechtsstaat daar ook op zijn 
toegesneden en als het ware uitlokken tot 'onder
nemend burgerschap'. Oat geldt voor het gebied 
van sociale zekerheid, maar ook voor andere be
leidsterreinen die gelieerd zijn aan de 'sociale 
grondrechten'. 

Breed draaavlak 
'Georganiseerde solidariteit' vraagt een breed 
draagvlak onder de burgers. Oat betekent wat ons 
betreft, bijvoorbeeld, dat de sociale zekerheid door 
allen gedragen moet worden. De keerzijde van de 
medaille is dat ook allen ervan opaan moeten kun
nen dat zij - indien nodig - een beroep op die socia
le zekerheid kunnen doen. Organisatie van solidari
teit betekent voor ons ook: organisatie van het 
brede draagvlak. 

Het gaat dus niet alleen om het beschermen van 
de armsten of de zwaksten. Juist in de toekomst 
(flexibiliteit) zullen ook anderen risico lopen. Het 
gaat daamaast om meer dan inkomen. Ook onder
wijs, milieu, gezondheidszorg horen tot de brede 
overheidsverantwoordelijkheid. 

Een betrouwbare overheid is voor een breed 
draagvlak een conditio sine qua non. Burgers moeten 
op de Staat staat kunnen maken. Deze grondregel 
geldt ook in de nieuwe verhouding tussen overheid 
en burgers. Ook als burgers meer eigen verant
woordelijkheid kunnen dragen, blijft de waarborg
functie van de overheid bestaan. De overheid moet 
een betr6uwbare overheid zijn. Oat betekent dat, 
als er veranderingen nodig zijn, het overgangsrecht 
speciale zorg behoeft. Ook als bijvoorbeeld het 
sociale zekerheidsstelsel wordt gemoderniseerd, 
zal het begrip 'rechtszekerheid' tijdens de over
gangsperiode het primaat moeten houden, omdat 
anders het brede draagvlak wordt aangetast. Een 

sociale rechtsstaat die uitgaat van de eigen verant
woordelijkheid van burgers in combinatie met de 
waarborgfunctie van de staat, vraagt om een wijze 
van wet- en regelgeving die aan die nieuwe verhou
ding recht doet. Wij pleiten voor meer globale 
regels als uitdrukking van de voor iedereen gelden
de waarborgen en dus voor minder 'maatwerk' 
vooraf. Juist dat ' maatwerk' heeft de activerende 
component van het sociale zekerheidsstelsel ver
stikt en te weinig ruimte gecreeerd voor de eigen 
verantwoordelijkheid van de burgers . Gedifferen
tieerde regelgeving werkt bovendien rechtsonge
lijkheid in de hand. Ook dat is uiteindelijk fnuikend 
voor het brede draagvlak. 

De sociale rechtsstaat moet effectief zijn. Daar
mee bedoelen we dat voor beleid wordt geformu
leerd eerst vragen moeten worden beantwoord als: 
Wie heeft er een probleem? Hoe ziet dat probleem 
eruit? Kunnen condities worden geschapen waar
door (groepen) mensen zelfhun problemen kunnen 
oplossen? Welke bijprodukten van mogelijke op
lossingen zijn te voorzien? En wat zijn de kosten? 
Kortom: wij pleiten voor een overheid die effectivi
teit koppelt aan efficiency. Zonder die twee begrip
pen overigens te verwarren. Een overheid die zich 
beperkt tot het noodzakelijke en daarbij de eigen 
verantwoordelijkheid van burgers serieus neemt. 
Maar vooral een overheid die zich afvraagt wanneer 
zij voor wie in het geweer moet komen. Het moge 
duidelijk zijn dat met name in deze laatste vraag het 
politieke afwegingsproces aan de orde is. Voor soci
aal-democraten ligt het antwoord besloten in de 
constatering dat de waarborgfunctie van de staat 
met name van belang is voor burgers die onvol
doende in staat zijn hun eigen verantwoordelijkheid 
te 'verzilveren'. Oat zijn vaak diegenen die zich niet 
luid doen horen . 

Ten slotte client de sociale rechtsstaat contro
leerbaar te zijn. Te allen tijde moet duidelijk zijn 
wie wat doet, waar en hoe, en tegenover wie wan
neer verantwoording wordt afgelegd. Publieke, 
democratische controle op alle door of namens de 
overheid gevoerd beleid is een fundament onder de 
sociale rechtsstaat. 

De verhoudinB overheid-buraer 
In het voorgaande is aangegeven welke verantwoor
delijkheden de overheid heeft. Aan die verantwoor
delijkheden kan op verschillende wijzen inhoud 
worden gegeven. Verzelfstandiging of zelfs privati
sering kfumen daartoe behoren. De verantwoorde-
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lijkheid van de overheid brengt echter juist dan met 
zich mee dat eisen aan die vormen van uitvoering 
moeten worden gesteld: eisen van kwaliteit en 
effectiviteit, van toegankelijkheid en publieke ver
antwoording. 

De verantwoordelijkheden van de overheid zijn 
steeds meer gedeelde verantwoordelijkheden: Eu
ropees, nationaal, lokaal. Oat biedt de mogelijkheid 
van wederzijdse be'invloeding, maar houdt ook het 
gevaar in dat overheden zich achter elkaar verschui
len (alibi-val). 

Met het vervagen van de grenzen en de groei van de 
wederzijdse afhankelijkheid is het voor de nationale 
staten steeds minder mogelijk (aileen) de sociale 
rechtsstaat overeind te houden. Daarvoor is samen
werking nodig. Maar die samenwerking client dan 
wei te voldoen aan de beginselen van de sociale 
rechtsstaat. Dat geldt allereerst voor de samenwer
king binnen Europa. Een actiefNederlands beleid is 
nodig, te beginnen met de voorbereiding van de 
Intergouvernementele Conferentie 1996. De vraag 
is niet meer 6f Europa ontstaat, maar welk Europa. 
Een Europa waar de klassieke en sociale grondrech
ten, behalve in onze Grondwet met name veran
kerd in Europese Verdragen (EVRM, Sociaal 
V erdrag), worden gerealiseerd, of een Europa waar 
het recht van de sterkste geldt op allerlei gebied: 
financieel-economisch, crimineel, cultureel en 
sociaal. Het is opmerkelijk dat aile Europese demo
cratieen waar het economisch relatief goed gaat, 
zowel een sterke marktsector als een krachtige 
overheid kennen. De marktsector kan niet alle pro
blemen oplossen. Nationale overheden kunnen zich 
niet aan hun verantwoordelijkheden onttrekken. 

De afgelopen jaren is met name aan de orde ge
weest wat de nationale overheid niet (meer) kan. 
De vraag: Wat kan die overheid wei? is verwaar
loosd. Als de overheid de maatschappelijke proble
men niet kan oplossen, wordt de vraag naar het 
specifieke aandeel van de ovP.rheid in die oplossing 
belangrijker. De erkenning dat de overheid een van 
de actoren is naast anderen, zet in ons land de dis
cussie over de zogenaamde consensuspolitiek in een 
ander Iicht. Die consensuspolitiek (beter: even
wichtspolitiek) was oorspronkelijk nodig om con
flicten in ons land van politieke en godsdienstige 
rninderheden te beheersen. Thans wordt vaak 
tegen die consensuspolitiek storm gelopen. De 
institutionalisering ervan zou noodzakelijke veran-

deringen in de weg staan. De stroperigheid zou te 
groot zijn. Daardoor zouden maatschappelijke 
conflicten worden opgeroepen. Weg dus met die 
gevestigde instituties! De vraag is echter niet hoe 
die gevestigde instituties van de consensuspolitiek 
zo snel mogelijk kunnen worden afgebroken, maar 
hoe die bestaande infrastructuur in een situatie van 
wederzijdse afhankelijkheid kan worden ingezet 
om de maatschappelijke cohesie te bewaren. 

Voor de daadwerkelijke verwezenlijking van de 
sociale rechtsstaat is steeds meer nadruk gelegd op 
de rol van de lokale overheden. Daar kan maatwerk 
worden geleverd. Daar wordt de betrokkenheid 
van de burger geacht het grootst te zijn. (Zou dit 
overigens ook niet voor partijen gel den?) Op natio
naal niveau zou erkend moeten worden dat de 
mogelijkheden om op lokaal niveau maatwerk te 
leveren, nationaal eisen stelt: de eis dat het aantal 
maatwerk-gevallen beperkt blijft. Daaraan dragen 
bij een basisrecht op arbeid, een behoorlijk niveau 
van uitkeringen en globale regelgeving; de erken
ning dat gemeenten in de praktijk (ook) een inko
mensbeleid voeren; en de acceptatie dater verschil
len tussen gemeenten bestaan. 

Bestuursstijl 
Overheid en burgers zijn twee zijden van dezelfde 
medaille; de ene kan niet zonder de andere. De 
burgers zijn dragers van de sociale rechtsstaat, het
geen toch echt iets anders en meer is dan kiezers of 
klanten. Voor sociaal-democraten behoort het ver
mogen van burgers om zelfstandig en verantwoord 
te oordelen centraal te staan. Dat stelt, behalve aan 
de burgers zelf, eisen aan publieke functionarissen. 
De fractie onderschrijft hetgeen in de rapporten is 
geschreven over de behoefte aan een nieuwe be
stuursstijl. 

Daarin staat voorop de eis de burgers serieus te 
nemen, hun opvattingen, hun ambities, hun moge
lijkheden, hun problemen. lnspraakprocedures zijn 
daarvoor niet (meer) voldoende. Ze zijn vee! a! ver
worden tot instrumenten in de han den van de over
heid zelf. Het gaat altijd over haar voorstellen. 
Alternatieven krijgen weinig kans. Daarom behoort 
de publieke discussie eerder te gaan over de proble
men en degenen die die problemen werkelijk heb
ben, over de alternatieve oplossingen en over de 
mogelijke (financiele) gevolgen. De burgers moe
ten het gevoel (terug)krijgen dat hun inzet bij de 
publieke zaak er iets toe doet. 
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De overheid die haar burgers serieus neemt - als 
partner, niet aileen als 'klant' - komt ook voor de 
noodzaak te staan het perspectief te wisselen. De 
huidige verkokering van het overheidsbeleid houdt 
de burger 'klein' en stuurt hem of haar van loket 
naar loket. De sociale grondrechten hangen samen: 
ze garanderen een overheidszorg die gericht is op 
het perspectief van de burger. De huidige praktijk, 
wa:rrin de overheidsorganisatie de maat der dingen 
is, ondermijnt het 'gezag' van de overheid. Dit 
vraagt om een integraal beleid - en als dit nog niet 
realiseerbaar is op korte termijn (en dat zal wei 
niet) - om een publieke verantwoording over de 
samenhang van verschillende maatregelen vanuit 
het perspectief van de burger. Aileen dan kan de 
overheid zich de positie (weer) verwerven als orga
nisator van solidariteit. 

Daarnaast staat de eis het beroep op de eigen 
verantwoordelijkheid van burgers aan te passen aan 
het vermogen om die verantwoordelijkheid te dra
gen. Oat betekent: meer aandacht voor de ( cumula
tieve) effecten van het beleid in plaats van aileen 
voor de (intenties van de) afzonderlijke beleids
maatregelen. Maar ook het omgekeerde geldt: de 
moed om duidelijk te maken dat velen die dat wei 
kunnen dragen, een stap terug moeten doen, in 
voorzieningen, in koopkracht. 

Vervolgens is de eis van de menselijke maat een 
onderdeel van de nieuwe bestuursstijl. Wij Ieven 
nog steeds met het idee dat schaalvergroting vol
automatisch leidt tot een slagvaardiger en effi-

cienter beleid. De fractie vraagt zich af of het niet 
tijd wordt zich opnieuw op de vraag naar de schaal 
te bezinnen, zodat behalve efficiency en effec
tiviteit, 66k gelijke kansen en solidariteit worden 
gediend. 

Ten slotte de eis van de integriteit van het 
bestuur en zijn vertegenwoordigers: doen wat is 
gezegd en zeggen wat wordt gedaan; helderheid 
over de beleidsrichting, over de strategieen en over 
hetgeen wei en hetgeen (nog) niet wordt aange
pakt. 

De voorstellen voor staatsrechtelijke en be
stuurlijke vernieuwing zouden met name getoetst 
moeten worden op hun betekenis voor deze nieuwe 
bestuursstijl. 

Tot slot 

Het is niet de pretentie van de PvdA-fractie in de 
Eerste Kamer om met deze discussiebijdrage defini
tieve antwoorden te formuleren. lntegendeel. We 
hebben geprobeerd enkele oplossingsrichtingen aan 
te geven. Maar niet meer dan dat. 

Meer dan ooit komt het erop aan alert te blijven, 
de discussie gaande te houden. De samenleving ver
andert, wij veranderen mee. Waar het wat ons 
betreft om gaat is: sociaal-democratische parame
ters voor die veranderingen te formuleren. Steeds 
opnieuw. Oat houdt ons wakker! 

Met dank aan Ria Jaarsma, secretaris van de Eerste

Kamerfractie . 




