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Voonwoord 

Op 7,8 en 9 mei 1987 organiseerde de Stichting 
Wetenschappelijk Bureau D66 een strategische 
conferentie over de toekomst van de verzorgingsstaat 
met een twintigtal deelnemers van binnen en buiten 
D66 die betrokken zijn bij dit onderwerp. De 
resultaten van deze brainstorm worden hierbij 
gepresenteerd. 

De verzorgingsstaat is onderwerp van hevige 
discussies. Met name de suggestie die uitgaat van 
vele regelingen, dat de staat verantwoordelijk kan 
zijn voor het wel en wee van mensen, wordt 
aangevochten. Zo'n houding schept afhankelijkheden 
en voorkomt dat burgers (en bedrijven!) hun bestaan 
in eigen hand nemen. Deze kritiek werd door de 
deelnemers aan de conferentie gedeeld. Minder 
gemakkelijk dan het uiten van deze kritiek is het 
beantwoorden van de vraag, hoe de overheid zich moet 
opstellen om zelfstandigheid van de burgers te 
bevorderen. 

Wie de verslagen van deze conferentie doorleest, 
zal worden getroffen door de grote overeenstemming 
in de antwoorden op deze vraag, door de deelnemers 
gegeven in weerwil van hun uiteenlopende 
achtergronden. Dat is van groot belang op dit moment 
waarop een strategisch, lange-termijn antwoord van 
D66 op de vraag naar de rol van de overheid in de 
samenleving noodzakelijk is. Het maakt deze 
conferentie tot meer dan een interessante 
bijeenkomst waar diepgaand is gesproken - de 
resultaten worden hierbij gepresenteerd als een 
aanzet voor een strategische visie van D66 op de 
toekomst. 

De bijdrage van deze conferentie is 
noodzakelijkerwijs globaal. De nadruk ligt op de 
aanzet, de resultaten zijn niet doorgedacht naar 
praktische politieke stellingnamen. Deze zijn echter 
wel te geven, doordenkend vanuit de aangegeven 
koers. Deze invulling is in de eerste plaats een 
taak van de verantwoordelijke politieke organen van 
de partij. Voor de voortgang van de discussie binnen 
D66 over deze thema's is het van groot belang dat 

5 



een dergelijke invulling wordt gegeven. 
Wat ter discussie staat is primair de 

samenvatting die aan het verslag van de conferentie 
vooraf gaat. Hierin wordt een poging gedaan, de 
resultaten van de conferentie in een coherente visie 
te verwoorden. Een aparte paragraaf is besteed aan 
de strategie voor de discussie. 

Op de conferentie heeft eerst een tweetal 
plenaire zittingen plaats gevonden waarin de 
deelnemers min of meer associatief hun opmerkingen 
konden maken over de sterktes en zwaktes, 
respectievelijk kansen en bedreigingen van de 
verzorgingsstaat. De resultaten van deze plenaire 
zittingen, die puntsgewijs werden genoteerd, zijn 
door het secretariaat tot een lopende te-kst 
uitgewerkt. Tegenstrijdigheden kunnen hierin 
voorkomen, aangezien het in deze fase niet de 
bedoeling was, tot eensluidende meningen te komen. 

Vervolgens werd een tweetal groepsdiscussies 
gehouden, waarvan de verslagen door de deelnemers 
zelf zijn gemaakt, en die als zodanig in dit verslag 
zijn opgenomen. 

De Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 is de 
deelnemers aan de conferentie zeer erkentelijk voor 
hun bijdragen. Zij ontvangt graag reacties op dit 
verslag. 

Erik van der Hoeven, directeur 
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De rol van de overheid 

SAMENVATTING 

1. Analyse 

De huidige samenleving, ook wel aangeduid met 
"verzorgingsstaat", kan gekarakteriseerd worden als 
een overleg-democratie met een hoge welvaart en met 
mondige burgers; de economie is in belangrijke mate 
afhankelijk van internationale ontwikkelingen. 

De ontwikkeling van die verzorgingsstaat wordt 
door drie belangrijke trends gekenmerkt, namelijk: 
1. individualisering 
2. internationalisatie 
3. toenemende rol van de overheid. 

1. Individualisering 

Mensen ontlenen hun maatschappelijke identiteit 
veelal aan verwachtingen die de omgeving koestert 
omtrent hun gedrag. In de loop der tijd zijn 
belangrijke identiteitsbepalers echter in belang 
afgenomen. Standen en klassen bestaan nauwelijks 
meer, terwij 1 ook de invloed van kerk of familie als 
"normbepalers" is afgenomen. Dit proces noemen wij 
individualisering: het proces waarbij de identiteit 
in afnemende mate bepaald wordt door duidelijk aan 
te wijzen factoren in de "omgeving". Daarmee zijn 
burgers niet meer in te delen in eenduidige 
categorieên. Individualisering kenmerkt zich dan ook 
door een sterke wisseling van rolpatronen en 
omgeving van het individu. Zo nemen bijvoorbeeld 
vrouwen steeds meer deel aan het arbeidsproces 
(kinderen opvoeden is niet meer het enige 
levensdoel), neemt het aantal alleenwonenden sterk 
toe, en is het hebben van meerdere levenspartners in 
een levensloop geen uitzondering meer. 
Met het aantal rolwisselingen dat elk individu kan 
doorlopen is er een enorme variêteit aan 
identiteiten; feitelijk is er een 
identiteitsloosheid. Dit proces betekent een veel 
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grotere mate van zelfstandigheid van mensen in het 
leven. Hieronder wordt betoogd dat de overheid door 
de indeling van burgers in maatschappelijke 
categorieën deels de rol van 
"identiteits"verschaffer op zich heeft genomen. 

2. Internationalisatie, internationale gerichtheid 

Van oudsher is Nederland als handelsnatie al 
economisch georiënteerd op het buitenland. Maar ook 
andere landen richten zich naar buiten om meer 
economische of strategische samenwerking te 
verkrijgen. De totstandkoming van de EG en de NAVO 
kunnen daarbij voor Nederland als belangrijkste 
gebeurtenissen worden beschouwd. Door meer politieke 
samenwerking krijgen internationaal gerichte 
ondernemingen ruime mogelijkheden en verschaffen 
Nederland daarmee een belangrijk aandeel in de groei 
van de welvaart. Ook op andere gebieden zoals 
wetenschap en cultuur neemt de internationale 
gerichtheid van mensen en instellingen toe. 

3. Rol van de overheid 

Bij de toenemende welvaart treedt de overheid op als 
herverdeler, niet alleen door directe herverdeling 
van inkomens tussen burgers, maar ook en steeds meer 
in indirecte zin, door het creëren van voorzieningen 
Aanvankelijk worden er enerzijds algemene 
voorzieningen voor de "modale burger" geschapen 
(eensgezinswoningen, kinderbijslag en werkloosheids
uitkeringen); anderzijds speciale voorzieningen voor 
de "uitvallers" (wezen- en weduwenpensioen, 
arbeidsongeschiktheidsuitkering en de bijstand). 
Nadat de meeste "modale" en basale voorzieningen 
functioneren breidt de overheid zijn zorg uit tot 
andere categorieën burgers, vooral uit overwegingen 
van rechtvaardigheid, gelijkheid en emancipatie. 

De overheid creëert daarmee feitelijk nieuwe 
(schijn)identiteiten voor zijn burgers. Immers 
individualisering heeft voor de burgers onzekerheid 
en onduidelijkheid gebracht over hun identiteit en 
na te streven waarden in de samenleving. Bij die 
onzekerheid richten de burgers zich tot de overheid, 
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die hen via nieuwe normen, voorwaarden en 
categorieën een nieuwe (financieel bepaalde) 
identiteit verschaft. Men behoort tot de 
bijstandsmoeders, langdurige minima, 
randgroepjongeren etc. 

Als de economie stagneert, worden de negatieve 
effecten van deze rol van de overheid zichtbaar. De 
aanleiding is, dat voorzieningen niet meer in stand 
gehouden kunnen worden en dat daartegen protesten 
rijzen. Wat daarbij met elkaar in tegenspraak komt, 
zo kan men zeggen, is dat de voorzieningen van 
overheid steeds een specifiek karakter hebben 
(hetzij gericht op een bepaald beeld van de modale 
burger, hetzij gericht op het lenigen van een 
specifieke nood), terwijl de burgers zich door hun 
rolwisselingen steeds minder in een dergelijk 
specifiek kader laten vangen. De volgende 
verschijnselen doen zich daarbij voor: 
a. Burgers die zich tot een bepaalde categorie 
achten te behoren maar daarin niet worden 
toegelaten, keren zich af van de overheid. 
b. Door de veelheid van rolwisselingen in het leven 
van de burger, verliest de overheid het zicht op de 
samenleving, maar blijft uitgaan van de fictie van 
vastomschreven categorieën burgers en een daaraan 
gekoppelde vraag naar voorzieningen. Daardoor valt 
niet meer in te schatten hoe de vraag naar 
voorzieningen zich ontwikkelt. Overbodige 
voorzieningen worden in stand gehouden, nodige 
voorzieningen komen soms niet tot stand. 
Specialisatie en verkokering verlammen de 
noodzakelijke flexibiliteit. 
c. Specifiek bedoelde voorzieningen gaan fungeren 
als algemeen vangnet, waardoor deze onbetaalbaar 
worden (WAO, bijstand). Generieke verlaging van deze 
voorzieningen treft met name de groep voor wie de 
uitkering aanvankelijk bedoeld was. 
d. Om de krimp op te vangen, maakt de overheid 
nieuwe specifieke voorzieningen van lager niveau. De 
categorieën burgers die daarin terecht komen, voelen 
zich miskend of gediscrimineerd en wenden zich af 
van de overheid. 

Door professionalisering van de zorg en de omvang 
van het overheidsapparaat is de overheid niet bij 
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machte te komen tot inkrimping anders dan door 
grootschalige reorganisaties die van bovenaf worden 
doorgevoerd. 

Deze beschrijving, die toegespitst is op burgers 
en hun verhouding tot de overheid, kan met enige 
aanpassing ook worden toegepast op het 
bedrijfsleven. Ook dit is zich in toenemende mate 
gaan richten op de overheid en de voorwaarden voor 
steunverlening en subsidiëring die door haar worden 
gesteld. Ook dit schept een afhankelijkheid die bij 
wijzigingen in het beleid als zeer ingrijpend zullen 
worden ervaren. 

2. Aanzet tot vernieuwingen 

De relevante vraag voor de politiek is welke de rol 
van de overheid moet zijn, zodanig dat het 
maatschappelijk leven kan functioneren zonder door 
de overheid gehinderd te worden, terwijl de overheid 
toch zijn stimulerende rol vervult die deze in ons 
economisch bestel heeft. (Daarbij wordt de term 
verzorgingsstaat verder gebruikt ter aanduiding van 
de huidige situatie (status quo)). 

Deze rol van de overheid is tweeledig: 
1. De overheid stelt zich garant voor de minimale 
voorzieningen, nodig om een ieder tot menswaardig 
leven in staat te stellen; de overheid geeft in 
woord en daad de boodschap af dat niemand in de 
samenleving uit de boot valt. Daartoe wordt aantal 
essentieel geachte voorzieningen gegarandeerd. 
2. De overheid signaleert en stimuleert gewenste 
ontwikkelingen in de maatschappij, zodanig dat zo 
goed mogelijk voorwaarden worden geschapen voor 
eigen activiteit van de burger, niet alleen op 
economisch gebied, maar ook en zelfs in het 
bijzonder op sociaal terrein, en in het algemeen op 
het gebied van de inrichting van de samenleving. 

2.1. Voorzieningen creëren 

Bij de te garanderen voorzieningen zijn vier 
categorieën te onderscheiden: 
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1. Basisinkomen 
De overheid garandeert een geïndividualiseerd 
basisinkomen voor een ieder. Het inkomen zal laag 
zijn en in elk geval zo laag dat een alleenstaande 
zonder bijverdienste daar niet van kan bestaan. Om 
overheidscontrole te vermijden en geen nieuwe 
"behoeftigheids-criteria" noodzakelijk te maken, 
dienen de voorwaarden minimaal te zijn (bijvoorbeeld 
minimum leeftijd en hoedanigheid van ingezetene). 

2. Voorzieningen voor evident zwakke categorie~n. Er 
zijn categorie~n burgers waarvoor de voorzieningen 
buiten discussie staan, zoals minderjarigen, 
bejaarden en geestelijk gehandicapten. Voorzieningen 
voor deze groepen behoren eveneens tot de 
basisgarantie die de overheid dient te verlenen. 

3. Voorzieningen voor drop-outs 
Voor de uitvallers in de maatschappij is een aantal 
voorzieningen nodig, hetzij in geld of in natura, of 
beide. Het niveau van deze voorzieningen zal in elk 
geval beneden het gemiddelde niveau moeten liggen. 
Hierdoor moet overbelasting van het systeem 
voorkomen worden, evenals nieuwe vormen van 
afhankelijkheid. 

Deze drie categorie~n samen vormen het sociaal 
minimumpakket, dat onafhankelijk van het bestaande 
beleid gagarandeerd moet worden. Te overwegen valt 
bijvoorbeeld, aard en niveau van deze voorzieningen 
in de Grondwet op te nemen. Dit betekent tevens dat 
de overige voorzieningen (bijvoorbeeld kunst, 
gezondheidszorg, club- en buurthuiswerk) qua aard en 
niveau wel beleidsafhankelijk zijn. 

4. Volledige werkgelegeûheid 
Arbeid is voor mensen van essentiele betekenis in 
hun maatschappelijk bestaan. Volgens het beginsel 
dat "niemand uit de boot mag vallen" heeft de 
overheid tot taak, voor volledige werkgelegenheid 
zorg te dragen. Dit houdt in dat ieder die (betaalde 
of onbetaalde) arbeid wil verrichten, daartoe 
redelijkerwijs in staat wordt gesteld. Voor een deel 
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is arbeid tevens noodzakelijk voorzover daarmee een 
aanvulling moet worden verkregen op het 
basisinkomen; dit laatste ligt immers onder het 
sociaal minimum. 

2.2. Signaleren en stimuleren 

Naast het bieden van een aantal basisgaranties houdt 
de overheid instituties in stand zoals onderwijs en 
gezondheidszorg die noodzakelijk of gewenst zijn 
voor de eigen activiteit van de burger. Het is de 
taak van deze instituties om in te spelen op 
veranderingen in de samenleving en zelf mee te 
veranderen. 
De overheid en derhalve ook de politiek moeten 
ervoor zorg dragen dat de instituties ook in staat 
zijn deze taken naar behoren te vervullen. Dit houdt 
in: het scheppen van voldoende financiele en 
bestuurlijke ruimte voor zorgvuldige besluitvorming 
door 
- budgetfinanciering; 
- toedelen van bevoegdheden aan organisaties 

(financiële decentralisatie); 
- representativiteit van betrokkenen en 

belanghebbenden bij de besluitvorming. 
Deze mogelijkheid van zelfregulerende systemen 

werkt vruchtbaarder dan welke van bovenaf opgelegde 
handeling dan ook. De overheid zal echter wel 
randvoorwaarden moeten stellen om de 
toegankelijkheid tot de zorg voor een ieder te 
waarborgen en hierop moeten toezien. 

Er moet van worden uitgegaan dat er voortdurende 
beweging binnen instituties is. Herstructurering en 
reorganisaties van hele zorgvelden zijn uit den 
boze. Het doet afbreuk aan de betrokkenheid van 
werkers bij hun produkt, bovendien blijken grote 
operaties de kwaliteit van de zorg niet ten goede te 
komen. 

Deze benadering van de overheidstaak kan politiek 
worden onderscheiden van de bestuurscentrische, 
liberale en corporatistische benaderingswijzen: 
- bestuurscentrisch : wanneer de resultaten van het 
maatschappelijk verkeer onvoldoende zijn, grijpt de 
overheid in om de gewenste resultaten tot stand te 
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brengen; 
liberaal : wanneer de resultaten van het 

maatschappelijk verkeer onvoldoende zijn, wordt het 
betreffende maatschappelijke veld meer blootgesteld 
aan de prikkels van de markt; 

corporatistisch : de inrichting van de samenleving 
is in eerste instantie de taak van het 
maatschappelijk middenveld; wanneer in dat 
middenveld overeenstemming is ontstaan, is het niet 
de taak van de overheid of de politiek, daarin grote 
veranderingen te brengen. 

De hier voorgestelde benadering gaat uit van 
decentralisatie : maximering van de invloed van 
betrokkenen en belanghebbenden. Dat betekent veelal 
regeling van de verhoudingen in onderling overleg op 
het maatschappelijk middenveld. De politiek heeft 
echter tot taak, de daar behaalde resultaten te 
toetsen . De D66 optiek wordt gekenmerkt door twee 
criteria bij die toetsing, die elkaar aanvullen en 
versterken: 
1. wordt de maatschappelijke vernieuwing bevorderd 
en verstarring tegengegaan ? Komen vernieuwende 
groepen en bewegingen voldoende tot hun recht? Wordt 
initiatief gehonoreerd? Staan de besluitvormende 
organen voldoende open voor wensen uit de 
samenleving? 
2. worden de belangen van de niet bij het overleg 
betrokkenen niet geschaad door het resultaat? Wordt 
de arrogantie van de macht doorbroken? Wanneer niet 
aan deze criteria wordt voldaan, dan dient de 
politiek in te grijpen. 

Dit kan gebeuren: 
- door directe wet-en regelgeving (vooral daar waar 
de burger direct met de overheid te maken heeft, 
bijvoorbeeld belastingen, familierecht; de invoering 
van een basisinkomen zou in deze sfeer echter een 
aanzienlijke deregulering kunnen betekenen); 
- door het marktmechanisme te versterken; 
- door de krachtsverhoudingen op het maatschappelijk 
middenveld te wijzigen (bijvoorbeeld door macht toe 
te kennen aan verbruikersraden, of door vertegen
woordigers van consumenten- en milieu-organisaties 
in commissies en besturen op te doen nemen). 
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De toets van een dergelijke handelwijze ligt 
uiteindelijk slechts in de praktijk - trial and 
error. 

Zelfregulerende systemen, waarvoor hier wordt 
gepleit, en individualisering sluiten goed op elkaar 
aan. Individualisering berust op zelfstandig 
handelende individuen, die hun verantwoordelijkheid 
nemen in de samenleving. Overheidsoptreden vindt 
plaats op basis van die veronderstelling, niet op 
basis van vermeende zieligheid. Er blijven echter 
basistaken voor de overheid: garanderen van een 
minimum, vertrouwen wekken dat niemand uit de boot 
valt. 

2.3 Inrichting overheid 

De inrichting van de overheid moet worden afgestemd 
op haar taken. In de huidige verzorgingsstaat is de 
bureaucratie uitgegroeid tot een zevenkoppige draak. 
Niet alleen zal het apparaat kleiner en flexibeler 
moeten worden (minder beleidsambtenaren, minder 
regels), maar met name de beleidsambtenaren zullen 
ook achter het loket moeten zitten. Hierdoor wordt 
communicatie tussen regelbedenker en burger vergroot 
en neemt de uitvoerbaarheid van beleidsbeslissingen 
toe. 

3. Strategie 

De ideologie van de verzorgingsstaat maakt 
discussies over herziening daarvan moeilijk en 
gevaarlijk. Afbraak of omvorming van voorzieningen 
heeft al snel het odium, reactionair te zijn. De 
behandeling van de voorstellen van de commissies
Oort en Dekker maakt bijvoorbeeld duidelijk dat 
consensus over het einddoel niet voldoende is. Elke 
stap op de weg naar dat doel is een wijziging van de 
status quo, met gevolgen voor betrokken overheden, 
instellingen en burgers. 

Het is niet onmogelijk dat voorstellen zoals 
geschetst zullen overkomen als zou D66 bestaande 
voorzieningen willen afbreken en de overheid willen 
laten terugtrekken uit de samenleving. Maar daaruit 
vloeit meteen een tweede gevaar voort: dat uit angst 
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voor dit effect het denken over de toekomst van de 
zorg en over de rol van de overheid wordt belet. De 
boodschap is dat er rust nodig is in de samenleving, 
terwijl daartoe tevens allerlei in beweging wordt 
gezet. 

Het formuleren van een politiek standpunt op 
basis van de voorgestelde gedachten houdt in dat 
tevens inhoudelijk een standpunt wordt bepaald over 
zaken als minimumloon, basispakket 
ziektekostenverzekering of aantal leerlingen per 
klas. De hier geformuleerde gedachtengang vereist 
kortom een concretisering waarvoor de aanzet gegeven 
moet worden door politiek verantwoordelijke organen. 
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Analyse van de verzorgingsstaat: 
sterktes en zwaktes (stap 1) 

1. Grondslag en kernproblemen 
2. Economie 
3. Staat 
4. Professionalisering 
5. Vrijheid, solidarteit en creativiteit 
6. Internationale aspecten 
7. Bureaucratie 
8. Rechtvaardigheid I rechtsgelijkheid 
9. Individualisering, emancipatie 
10. Diversen 

1. Grondslag en kernproblemen 

De verzorgingsstaat in de bestaande situatie is de 
resultante van de overlegdemocratie, en daardoor een 
maatschappijvorm die niet gecreëerd is, maar een 
samenloop van omstandigheden, een opeenstapeling van 
daden met onbekende daders. De verzorgingsstaat is 
ontstaan als opvulling van tekorten in de 
industriële maatschappij en heeft de klassenstrijd 
vervangen. 

Het ontbreken van een concept draagt er toe bij 
dat de verzorgingsstaat een ongelimiteerde optelsom 
van verlangens is geworden. Ideologisch gezien is 
het de vraag of de verzorgingsstaat zelf een doel is 
of (slechts) een middel tot een doel. Het 
kernprobleem is dat het streven naar de 
verzorgingsstaat een groter goed is dan de 
verwerving ervan; naarmate de realisering in zicht 
komt, is de verzorgingsstaat geen ideaal meer. 

Kritiek op de verzorgingsstaat zegt nog weinig 
van wat men wel wil. Kritiek op het ontbreken van 
een maatschappijbeeld kan zelfs het ontbreken van 
een mensbeeld verhullen. 

Integratie van disciplines ontbreekt en de 
verkokering van de zorg veroorzaakt een corrumpering 
van de intenties. 

Het afstemmen tussen de behoeften in de 
samenleving (bv veiligheid) en het zorgaanbod van de 
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verzorgingsstaat is een ander kernprobleem waarbij 
de aanpak, als ware de staat een bedrijf, 
tegengesteld is aan het principe van de 
verzorgingsstaat. 

De verhouding tussen burger en verzorgingsstaat 
is in verband met de afhankelijkheid van zorg en de 
wil tot zelfstandigheid vergelijkbaar met die van 
opgroeiende adolescenten tot hun ouders. Niettemin 
heeft de verzorgingsstaat de zwaarste proef voor 
zijn bestaan heel goed doorstaan en kenmerkt hij 
zich in positieve zin door zijn sociale 
voorzieningen, waarbij bovendien bedacht moet worden 
dat niet alle voorzieningen van de overheid 
(bijvoorbeeld dijken, leger etc.) tot die van de 
verzorgingsstaat kunnen worden gerekend. 

2. Economie 

Bij zijn ontstaan functioneerde de verzorgingsstaat 
als selectief vangnet, waardoor een 
herverdelingsproces op gang is gebracht. 
Activiteitenzoals in de kwartaire sector, die 
hierdoor ontplooid zijn, hebben arbeidsmogelijkheden 
geschapen voor diegenen die niet nodig zijn voor de 
produktie, en daarmee de flexibiliteit van de 
economie bevorderd. 

De verzorgingsstaat is vervolgens geworden tot 
een non-selectieve verworvenheid, waardoor de 
herverdeling tot circulatie, een gedeeltelijk 
boekhoudkundige kwestie is geworden. Maar de 
verzorgingstaken met hun bureaucratie groeien 
sneller dan de economie, waardoor de houdbaarheid 
onder druk komt te staan zodra velen van de 
verzorgingsstaat gebruik gaan maken. Naarmate het 
nationaal inkomen per hoofd van de bevolking stijgt, 
stijgen uitgaven aan de verzorgingsstaat als 
percentage van dat nationaal inkomen. 

De zorg groeit tot een middle-class niveau. Dat 
is aangenaam voor wie het betreft, maar ook de 
oorzaak van grote problemen bij achteruitgang van de 
economie. Daarbij is er weinig aandacht voor de 
kosten van de verschillende soorten zorg en komt de 
groei van de verzorgingsstaat (vooral) ten goede aan 
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hoge inkomens van burgers als zorg-ontvangers en 
tevens die van de professionals als zorg-aanbieders. 

Er is een spanning tussen de rechtsstaat en de 
verzorgingsstaat. De stelling wordt geponeerd dat de 
mate waarin grondrechten tot gelding komen, 
onafhankelijk is van de economie, terwijl de 
verzorgingsstaat als verworvenheid wel van de 
economie afhankelijk is. Dit wordt bestreden. Zowel 
klassieke als sociale grondrechten kosten geld. 

3. Staat 

Gesteld wordt dat de problemen van de 
verzorgingsstaat voort komen uit het feit dat hij 
bestaat naast de rechtsstaat en dat de regels van 
die rechtsstaat (namelijk het gelijkheidsbeginsel) 
op de verzorgingsstaat worden toegepast. In een 
ander opzicht is juist een probleem dat de 
verzorgingsstaat de regels van de rechtsstaat niet 
toepast, namelijk voorzover de overheid zich niet 
houdt aan de door haarzelf gestelde regels. 
De verzorgingsstaat is dynamisch, en dynamiseert het 
staatsbeeld. De staat vervreemdt hierdoor van de 
samenleving, en is in toenemende mate ook iets 
anders dan de samenleving. 

De verzorgingsstaat schept een nieuwe 
afhankelijkheid van de staat en is daarmee geworden 
tot een nieuwe feodaliteit. 

Is de verzorgingsstaat een garantie-formule voor 
de geloofwaardigheid van de staatsorde of een 
gelegenheidsstructuur tot fraude? Deze fraude zou 
een belangrijke manier zijn waarop het verlangen 
naar zelfstandigheid kan worden gerealiseerd. 

4. Professionalisering 

De zorg is geprofessionaliseerd. De verzorgingsstaat 
is een dekmantel van professionele eigenbelangen, 
wat leidt tot de onbetaalbaarheid van de 
voorzieningen. De professionalisering leidt tevens 
tot angst (bijvoorbeeld om verantwoordelijkheid te 
dragen voor de eigen gezondheid) en apathie bij 
burgers om de eigen menselijke mogelijkheden aan te 
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spreken. 

5. Vrijheid, solidariteit en creativiteit 

Aan de ene kant vergroot de verzorgingsstaat de 
vrijheid, maakt creativiteit op grote schaal 
mogelijk, bevordert vrijwillige solidariteit en 
breekt gedwongen solidariteit (bedeling) af. De 
verzorgingsstaat betekent garantie, maar is geen 
abstract begrip. Het gaat in de verzorgingsstaat om 
mensen, wat inhoudt: een dak boven het hoofd en 
brood op de plank. 

Aan de andere kant vergroot de verzorgingsstaat 
het aantal keuzen dat de overheid reeds gemaakt 
heeft, en verkleint daarmee de vrijheid van de 
burger. De middelen van de verzorgingsstaat 
ondermijnen de creativiteit, terwij 1 de 
disfunctionaliteit van de verzorgingsstaat ons 
wakker maakt voor het karakter van afkoop dat de 
hierin gerealiseerde solidariteit vaak heeft. De 
verzorgingsstaat biedt verzorging aan "zieligen". 
Zo'n bewijs van zieligheid is mensonterend. 

Het dilemma van de verzorgingsstaat is de 
dissatisfactie-factor: we vergeten de goede dingen. 

6. Internationale aspecten 

Het begrip verzorgingsstaat is achterhaald, als zou 
het losgekoppeld kunnen worden van economische en 
technologische ontwikkelingen en de betekenis van 
Europa. De verzorgingsstaat is geen uitnodiging aan 
burgers om hun bestaan te ervaren als "world
citizen". De verzorgingsstaat stimuleert het 
nationaal egoïsme of is een goed sedativum tegen 
nationalisme. De verzorgingsstaat is de trots van 
kleine landen. Maar is deze dan aan hen voorbehouden 
of onontkoombaar in Westerse landen? 

7. Bureaucratie 

Het mechanisme in de verzorgingsstaat ten behoeve 
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van verzorging met de vele daaraan verbonden regels 
leidt tot bureaucratie. Daarbij hebben verzorgers te 
vaak een ambtelijke status. Het doel is goed, maar 
de eigen middelen van de verzorgingsstaat zijn 
verstikkend. Ook wordt echter gesteld dat 
bureaucratisering ouder is dan de verzorgingsstaat 
en niet een gevolg ervan. 

8. Rechtvaardigheid I rechtsgelijkheid 

De toename van de rechtsgelijkheid leidt er toe dat 
de overheid steeds meer moet interveniëren als 
scheidsrechter. Waar de overheid de grenzen daarvan 
ervaart en zich terugtrekt, leidt de overname door 
particulier initiatief tot ongelijkheid. 

9. Individualisering, emancipatie 

De verzorgingsstaat kent twee aspecten: 
1. de aanwezigheid van een vangnet 
2. de spanning individualisering versus solidariteit 

ad 1: De verzorgingsstaat is een logisch gevolg van 
een politiek bestel waarin zich emancipatieprocessen 
voltrekken. De verzorgingsstaat maakt voor sommige 
groepen ook emancipatie van de arbeid mogelijk. 

Er is een verschuiving opgetreden van 
afhankelijkheid tussen individuen naar 
afhankelijkheid tussen individu en overheid. 
Naarmate de emancipatie voortschrijdt, is de 
discussie over de verzorgingsstaat dan ook 
verhevigd. 

ad 2: De verzorgingsstaat kent geen strategie om met 
spanningen tussen individualisering en gemeenschap 
om te gaan. Als individualisering betekent "het tot 
zijn recht laten komen van individuele 
eigenschappen" dan is de verzorgingsstaat daar zelfs 
moeilijk mee te verenigen. 

Gesteld wordt enerzijds dat de verzorgingsstaat 
leidt tot identiteits-bederving, tot categorisering 
in plaats van samenlevingsvormen. Daartegenover is 
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geponeerd dat verzorgingsstaat en individualisering 
geen tegenstrijdige begrippen zijn of anders gezegd: 
individualiseren gaat heel goed samen. 

Daarnaast wordt de verzorgingsstaat opgevat als 
mannelijk concept, hetgeen ook in de discussie 
erover is terug te vinden. De discussie over de 
verzorgingsstaat tussen leiders is een machts
discussie. De inbreng van vrouwen moet (daarom) 
groter worden. 

Voorts komt de kritiek op de verzorgingsstaat van 
diegenen die gebruik maken van andere voorzieningen 
dan op het terrein van sociale zekerheid. 

10. Diversen 

De discussie over de verzorgingsstaat is politiek 
gezien niet wervend. Deze duidt een probleemsituatie 
aan in plaats van een uitdaging. Daarom moet het 
woord worden geschrapt en de goede bedoelingen 
behouden. 
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Toekomst van de verzorgingsstaat: 
kansen en bedreigingen (stap 2) 

1. Individu 
2. Basistaken en voorzieningen 
3. Principe en noodzakelijke veranderingen voor 

overheidsgedrag 
4. Strategieên 
5. Internationale context 

1. Individu 

Credo van montessori-onderwijs: help mij om het zelf 
te doen. Aan mensen moet het inzicht gegeven worden 
dat van buitenaf beperkte hulpmogelijkheden gegeven 
kunnen worden. Feitelijke, hoogst individuele 
behoeften van mensen zoals geborgenheid en zekerheid 
zijn niet door de overheid te vervullen. Mensen 
leveren een maatschappelijke bijdrage in 
organisaties of netwerken. 

2. Basistaken en voorzieningen 

De minimum doelstelling is het verschaffen van 
zekerheid aan een ieder dat hij of zij mee kan, mag 
doen. De bodemgarantie dat ook zwakken meebepalen 
wordt bedreigd door: - nieuwe armoede 

- fundamentalisme 
- eigenrichting 

De versterking van basisvoorzieningen vanuit de 
overheid is noodzakelijk (bv. sociale zekerheid, 
gezondheidszorg, onderwijs), niet alleen in het 
belang van de burgers, maar ook voor het 
bedrijfsleven vanwege de noodzakelijke creativiteit. 
Daarbij is de instandhouding van toegankelijkheid 
van bronnen (bv. onderwijs) mede bepalend voor de 
welvaart. De criteria van de verzorgingsstaat zijn: 

het bevorderen van: -creativiteit 
-mondigheid 
-zelfstandigheid/zelfredzaamheid 
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De controlezucht vormt een bedreiging voor de 
verzorgingsstaat. 

3. Principes en noodzakelijke veranderingen voor 
overheidsgedrag 

De overheid richt zich als leverancier van 
voorzieningen per definitie op collectieve taken, 
maar zou tegelijkertijd moeten optreden als change
agent. 

Als principe van overheidsoptreden wordt naar 
voren gebracht: betrouwbaarheid, onpartijdigheid en 
onbeweeglijkheid; naast betrouwbaarheid ook 
voorspelbaarheid. De rechtvaardigheids-aspiraties 
dienen daarom te verminderen ten faveure van de 
helderheid. Daar wordt tegenover gesteld als 
principe: openheid, openbaarheid en 
verantwoordelijkheid. 

Wensen voor overheidsoptreden zijn: 
- ontnemen van macht aan overleefde (corporatieve) 
organisaties; 
- vergroting rationaliteit van de beleidsuitwerking; 
- een voorkeur voor het bestuurlijk, niet politiek 
regelen van basistaken (zodat deze bij politieke 
wisselingen in stand blijven); 
- handhaven van de herverdeling, maar de groei van 
voorzieningen afbreken; 
- verbetering communicatie tussen staatsorganen en 
burgers. De politiek neemt beslissingen, die 
vertaald worden door de ambtenarij om op burgers toe 
te passen. Maar de ambtenaar past ook zijn eigen 
"regels" toe. De politiek moet zich daarom 
rechtstreeks verstaan met de burger. 

Leidt ons huidige opleidingssysteem tot de 
ambtenaren-mentaliteit? Het opleiden van "andere" 
ambtenaren moet gebeuren door de oefeningen in 
diverse rollen. De (top)ambtenaar in zijn rol van 
loketbekiende, onderwijzer of helper op basisschool 
of marktonderzoeker bij zijn elienten kan de 
vervreemding opheffen. 
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4. Strategie~n 

- Opnieuw denken over instituties aan de hand van de 
levensloop van elk mens. Voor mensen moeten er 
condities zijn voor intergeneratieve verbanden op 
allerlei terreinen. 

- De doelstelling voor de omgang met de samenleving 
houdt in: een verandering van denken in termen van 
macht en verzorging naar denken in termen van 
machteloosheid en bemoediging. De Franse idealen van 
vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn nog 
actueel, maar vergen een nieuwe strategie bij het 
omgaan met de werkelijkheid en nieuwe idealen. 

- Onderwijs is niet aleen het vullen van een emmer 
(informatieoverdracht), maar ook het ontsteken van 
een vuur (opleiden tot change-agents). Hetzelfde 
geldt voor sociaal onderzoek: in stand houden versus 
paradigma doorbrekend onderzoek, waardoor 
leiderschap aanzet tot (nieuw) leiderschap. In beide 
gevallen anders gezegd: klonen of cre~ren. 

5. Internationale context 

Instituties in maatschappij bezien vanuit antwoord 
op de vraag hoe de samenleving evolueert bij de 
internationale economische ontwikkelingen. 
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Individualisering, instituties en de modale 
levensloop 

Verslag subgroep 1 

Deelnemers: mw. M. Gastelaars, L. de Graaf, mw. L. 
Groenman, Ph.A. Idenburg (rapporteur), mw. E.R. 
Kuiper, P. Schnabel 

De werkgroep heeft getracht een denkmodel te maken 
voor het vraagstuk, hoe de verzorgingsstaat opnieuw 
dient te worden ingericht onder invloed van de 
kritiek die erop geleverd is. Zij meent een 
dergelijk antwoord te moeten zoeken door het 
vertrekpunt te zoeken in de "basale" veranderingen 
die het leven van mensen in onze samenleving 
beinvloeden. Uitgaande van de ervaring dat mensen 
bij de inrichting van hun leven voortdurend de 
voorzieningen van de verzorgingsstaat tegenover zich 
vinden, heeft de groep gezocht naar de samenhang 
tussen de modale levensloop van de gemiddelde 
Nederlander en de instituties van de 
verzorgingsstaat. Wij onderkennen dan het volgende. 

1 2 3 

ouderdom 
t 

volwassenheid I 
I 

jeugd t 
uitvallers modale lijn alternatief 

De klassieke inrichting van de verzorgingsstaat is 
gebaseerd op een modale levensloop (2) van de 
volgende &ignatuur. Als kind groei je op in de 
beschutting van een gezin, je gaat naar school en 
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leert een beroep. Op de drempel van de volwassenheid 
huwen de meisjes en worden moeder. Jongens gaan 
werken. Na de pensionering rusten de ouderen van hun 
welverdiende pensioen in de wijsheid van hun 
levensjaren. Er zijn mensen die dit niet kunnen 
meemaken. Er zijn wezen, weduwen, ongehuwde moeders 
etc. Voor hen wordt in een alternatief enige 
verzorging geboden. Het dominante beeld wordt 
bepaald door het centrale veld waarin instituties 
als het gezin, betaald werk e.d. domineren. De 
voorzieningen die in de randquadranten (1 en 3) 
worden geconsumeerd, worden opgebracht door degenen 
die in het centrale quadrant (2) werkzaam zijn. Dit 
modale model is bepalend voor alle voorzieningen 
zoals weduwen- en wezenpensioen, onderwijs
voorzieningen, eensgezinswoningen, uitkeringen voor 
de werkelozen, etc. In de praktijk van vandaag 
voldoen weinig levens aan dit modale patroon. Op 
alle draaipunten in dit klassieke model zijn er nu 
alternatieven. Bovendien blijkt het hele systeem 
overbelast. Je ziet daarom ook uitstoting uit de 
centrale quadrant door verlenging van de leerplicht, 
door vervroeging van het pensioen, door uitstoting 
van gezonde potentiële werkenden in de 
werkeloosheidswet en de wao, terwijl er een hele 
nieuwe kolom ontstaan is van mensen die in het 
grijze en zwarte circuit voor zichzelf een eigen 
vormgeving aan hun bestaan zoeken (= 3). 

De variëteit voor levenslopen bestaat uit al of 
niet huwen, al of niet samen wonen, kinderen met of 
zonder (wettelijke gehuwde) vader, echtscheidingen, 
werk of niet, etc. etc. Er is daardoor een grote 
onzekerheid ontstaan over de eigen identiteit. Het 
hebben van identiteit wordt daarbij omschreven als 

De situatie waarin een bepaalde persoon verkeert 
op grond van de verwachtingen van zijn omgeving welk 
gedrag verwacht wordt, waarin de waarde van de eigen 
persoon schuilt, met wie men solidair is en waaraan 
een "wij" gevoel ontleend kan worden. 

Hoewel ook vroeger al meerdere rolpatronen van 
een persoon verwacht konden worden, is thans door de 
rolwisseling en de enorme variëteit aan mogelijke 
rolpatronen het aantal identiteiten oneindig 
geworden. Een werkende gehuwde vrouw vertelde dat 
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Z1J, nadat zij een kind had gekregen twee soorten 
vriendinnen had: die waarmee over de baby kon worden 
gesproken en die waarmee over het werk kon worden 
gesproken. Voor elk van hen diende haar andere 
identiteit zorgvuldig verborgen te blijven. 
Ieder van ons kent het probleem dat vriendschappen 
slechts tijdelijk zijn. Wat moet je met de 
studentenvrienden van eertijds, waarmee nog weinig 
te bespreken valt. De veelheid van identiteiten, 
tijdelijk van aard, gesegmenteerd als ze zijn, roept 
een gevoel van identiteitsloosheid op. Kwalificeerde 
men vroeger een romanfiguur met slechts enkele 
accenten, thans zegt het zijn van "dorpsnotaris", 
moeder, etc. nog maar weinig over een persoon. In 
feite is er een identiteitsloosheid. 

De verzorgingsstaat speelt in deze de rol van 
aanbieder van schijnidentiteiten. Men kan WAO-er 
worden, bijstandsmoeder, meerjarig minimum, etc. Een 
persoon die tijdens de oorlog ondergedoken had 
gezeten ontdekte dat er regeling voor 
oorlogsslachtoffers was. Hoewel hij daaraan geen 
blijvende problemen had over gehouden nam hij kennis 
van de voorwaarden om voor een uitkering in 
aanmerking te komen. Het bleek dat die geheel op 
zijn "geval" van toepassing waren. Het 
uitkeringsargaan was dat echter niet met hem eens. 
Het netto resultaat was dat deze persoon, die zich 
nooit bewust was geweest van enige identiteit als 
oorlogsslachtoffer zich nu als zodanig 
gediscrimineerd voelde. De verzorgingsstaat had een 
nieuwe identiteit geschapen. Even "vervreemdend" is 
de situatie van een vrouw die, na de dood van haar 
man, in een keuzesituatie t.a.v. het eerder 
uitgeoefende werk komt. Moet er gekozen worden voor 
ontslag en een weduwenpensioen of de veel langere 
weg van afkeuring die een aanmerkelijk veel hogere 
uitkering oplevert? 

De veelheid van identiteiten vereist een grote 
omzichtigheid in het omgaan met de nog 
identificeerbare identiteiten. Je kunt iemand niet 
zomaar aanspreken als man, vrouw, katholiek etc. 
zonder nadere toelichting waarom dat relevant zou 
zijn. Zou dit ook een verklaring kunnen zijn voor 
het feit dat men zich in de werkcultuur, waarin geen 
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gebrek is aan duidelijke identiteiten, voordat er 
sprake kan zijn van een zakelijk gesprek, zozeer 
moet uitputten in "persoonlijke" belangstelling? 
Merkwaardig is dat de verzorgingsstaat door zijn 
regelingen een grote macro zekerheid verschaft, 
terwijl door veelheid van keuzes een micro
onzekerheid is geschapen. Meer keuzes .... minder 
vrijheid? 

Dit verschijnsel, dat er geen sprake meer is van 
duidelijk voorgeschreven levensloop, is in feite het 
verschijnsel van de individualisering. Het is een 
verschijnsel dat tot vrij heftige emotionele 
politieke stellingnames kan leiden. Willen we het of 
willen we het niet? Die vraag is niet eenvoudig te 
beantwoorden, omdat de associaties die mensen bij 
het woord kunnen krijgen zo ver uiiteenlopen. Zo 
zijn er velen die bij individualisering denken aan 
eigenheid: nu eindelijk jezelf kunnen zijn. Anderen 
denken bij individualisering aan eenzaamheid, 
uniformiteit, een nummer worden, eenvormigheid. 
De subgroep was het er echter over eens dat deze 
kleuringen weliswaar in sterke mate het politieke 
debat bepalen, maar dat een discussie hierover in 
feite een gepasseerd station is. Tal van voorbeelden 
kunnen aantonen hoe, van jong tot oud, mensen prijs 
stellen op deze individualisering en er geen afstand 
van willen doen. 

De kernvraag is zo dan ook hoe de overheid in een 
geïndividualiseerde samenleving moet optreden. Bij 
de beantwoording van die vraag moeten we ons wel 
realiseren dat dit in de klassieke staatsopvatting 
een overbodige vraag is. Voor de klassieke 
rechtsstaat zijn alle mensen gelijk en dient er geen 
onderscheid gemaakt te worden tussen soorten 
burgers. Alle stembiljetten zijn dan ook gelijk. De 
klassieke rechtsstaat-idee is echter gaan schuiven 
toen de staat een verscheidenheid van burgers ging 
onderscheiden. Ja, burgers gingen zich bewust als 
verschillend presenteren in de hoop daaraan een 
uitkering te kunnen ontlenen. Anderen - bijvoorbeeld 
gehuwde niet-werkende vrouwen, zonder kinderen -
ontleenden er het recht aan om wel de lusten van de 
voorzieningen te eisen, maar niet de lasten te 
accepteren. 
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Begonnen als goed idee blijkt de verzorgingsstaat 
door zijn uitwerking vervreemdend te werken. Er is 
slechts een antwoord mogelijk: de verzorgingsstaat 
moet ophouden systematisch bepaalde (deel) 
identiteiten materieel en immaterieel te honoreren. 
Te denken valt aan gehuwd zijn, aan een vari~teit 
van vormen van armoede, aan een enorme variëteit van 
minderheden, aan oorlogsslachtoffers, aan een 
variëteit aan minima, aan achterstanden in kennis, 
in ervaring, in locatie, aan handicaps, ziekten, 
werkervaring. Juist als het wezen van de 
verzorgingsstaat is dat "iedereen ongeacht leeftijd. 
geslacht, huidskleur, sexuele geaardheid etc. mee 
mag doen" is er reden om deze vari~teit aan 
identiteiten los te laten als basis voor uitkering. 
Het dilemma is dat een dergelijke principiële 
stellingname om een gecompliceerd veranderingsproces 
vraagt: afbouw van bestaande regelingen en opbouw 
van nieuwe regelingen. Daarvoor dient veel tijd te 
worden genomen. Waarom het generatieritme niet 
gebruiken bij veranderingen? De "oplossingen" voor 
de huidige overbetutteling en regelgeving liggen 
voor de hand: 
- deregulering 
- decentralisatie 
- projectaanpak 

de behoefte aan voorzieningen dient gebaseerd te 
worden op zelfstandige oordelen: spreiding en 
gelijkheid van voorzieningen (per hoofd van de 
bevolking) is lang niet altijd nodig; bijv. kunst 
- objectsubsidies (i.p.v. subjectsubsidies) etc. 
(De groep besprak deze maatregelen niet.) 

Voorwaarden voor de opbouw van een nieuw patroon 
zijn essentieel: mensen moeten over de middelen 
beschikken om voor zichzelf de voorzieningen, die ze 
op basis van hun bijzondere noden behoeven, te 
verkrijgen. Daarnaast moeten marginale voorwaarden 
voor een samenleving wel gegarandeerd zijn: 
verkeersvoorzieningen, openbare bibliotheken etc. 
Het lijkt redelijk om bij voorbaat voorzieningen 
voor minderjarigen en de AOW voor bejaarden uit te 
zonderen. Die identiteiten kunnen geen onderwerp van 
politieke "koe-handel" worden omdat ze evident zijn. 
De groep is zich de problemen van het verschaffen 
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van een individueel basisinkomen voor iedereen 
bewust. Zij kiest daar in eerste instantie toch 
voor, omdat een basisuitkering voor de behoeftigen 
in feite de hele spiraal van "behoeftigheid" opnieuw 
dreigt op te roepen. De subgroep aanvaardt echter 
wel dat het individuele basisinkomen zodanig laag 
zal zijn dat het niet mogelijk is om er individueel 
van te bestaan. 

Dat dwingt alleenstaanden (zonder bijverdiensten) 
ertoe, op enigerlei wijze samenwoning tot stand te 
brengen. De wijze waarop is echter niet langer 
onderwerp van bureaucratische staatsbetutteling. Het 
is evident dat een veelheid van thans bestaande 
hinderpalen dient te worden opgeruimd. 
(Radicaal als het voorliggende standpunt is, de 
grootste zwakte schuilt erin dat niets garandeert 
dat de staat niet overgaat tot verzwaring van de 
lasten zonder compensatie, zoals ook thans het geval 
is. ) 

In iedere samenleving zijn er dropouts. Ook voor 
hen dienen voorzieningen in stand te worden 
gehouden. Teneinde een nieuwe spiraal van claims te 
voorkomen zullen deze voorzieningen ver beneden het 
middle class niveau moeten zijn. De aangekondigde 
groei van het Nationaal Inkomen met 2% dient te 
worden besteed aan het vergroten van het 
basisinkomen en het verhelpen van de meest 
schrijnende onrechtvaardigheden van het voorliggende 
voorstel dat naar de mening van de groep zijn 
rechtvaardiging ontleent aan de eerste helft van het 
betoog. Afwijzing van de voorstellen zal zich dienen 
te verantwoorden aan het inleidende betoog, en niet 
aan de overgangsproblemen die de voornaamste 
aandacht verdienen bij nadere praktische uitwerking 
van de hier aangeduide denklijn. 
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Arbeid in de verzorgingsstaat 

Verslag subgroep 2 

Deelnemers: E. van der Hoeven, R. Nieuwenhuis, J. 
Pool, R.J. Sielcken (rapporteur) 

In het traditionele arbeids-ethos was werken een 
plicht, of zelfs een vloek, voortkomende uit de 
(calvinistische) angst dat nietsdoen plezierig en 
daarmee zondig is. Slechts aan de oppervlakte houdt 
dit arbeidsethos in dat werken een goed is voor de 
mens; daaronder ligt een betekenislaag waarin arbeid 
een vloek is. 

Een moderne arbeidsethiek gaat ervan uit dat 
arbeid voor de mens de primaire band schept met de 
maatschappij en mogelijkheden biedt tot ontplooing. 
Daarbij wordt onder arbeid verstaan: 
"Het verrichten van maatschappelijke werkzaamheden 
buiten het verband van de primaire leefeenheid op 
grond van een formele of informele overeenkomst met 
rechten en plichten". 

Betaling is geen noodzakelijk kenmerk van arbeid 
(en de daaruit mogelijk voortvloeiende ontplooiing); 
de wederzijdse overeenkomst, die immers een teken is 
van erkenning, wel. Huishouidelijke taken en 
opvoeding van kinderen zijn in deze zin geen arbeid. 

Hieruit vloeien twee taken voor de overheid 
voort: 
a. Voorzien in de primaire behoefte van voldoende 
arbeid en 
b. Zorg voor voldoende kwaliteit van de arbeid 

ad a: Het voorzien in voldoende arbeid houdt in: het 
streven naar volledige werkgelegenheid, met dien 
verstande dat er keuzevrijheid bestaat voor het 
verrichten van arbeid. 

De inspanning van de overheid richt zich grofweg 
op twee groepen: 

De grootste groep van we1n1g en ongeschoolden: 
1. Creëren van eenvoudig werk waar in de pubieke 

sector behoefte aan is (congierges, 
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vuilnisophaaldienst, controleurs). 
2. Verlaging brutoloonkosten via meer evenwichtige 

spreiding van collectieve lasten over factoren 
arbeid en kapitaal. 

3. De vraag in hoeverre kapitaalssubsidie (WIR) 
wordt omgebouwd tot arbeidssubsidie (WAR). 

Een verdergaande arbeidsduurverkorting of 
deeltijdarbeid dient mogelijk gemaakt te worden, 
door; 
l. Opheffing belemmeringen in de rechtspositie 

(bijvoorbeeld bij onderwijzend personeel). 
2. Verbeterde marktwerking via doorbreking 

kartelvorming (gezondheidszorg, semi-publieke 
dienstverlening). 

Voor beide groepen moeten uitkeringsgelden veel 
flexibeler en efficiënter worden aangewend ten 
behoeve van arbeidsplaatsen. 

ad b: Kwaliteit van de arbeid(sverhoudingen) 

Verder dienen binnen de arbeidssfeer maximaal 
mogelijkheden worden gestimuleerd tot creatieve 
betrokkenheid middels: 

- effectieve inspraak dichtbij het dagelijkse werk 
op basis van minimale voorwaardelijke rechten, 
vastgelegd in wetgeving (formalisering 
"werkoverleg"). 

- Vet~ 2huiving hierbij van sommige bevoegdheden 
(opdelen) van bestaande collectieve 
overlegstructuren (ondernemingsraad I vakvereniging) 
naar kleinere groepen. 

- Vertegenwoordig in nieuwe ondernemingsraad 
aansluitend bij bestaande relevante echelons in de 
organisatie. 

- Als sluitstuk: bevorderen structureel beter 
evenwicht tussen kapitaals- en 
arbeidsvertegenwoordiging, bv. in een "Bedrijfsraad" 
met consequent doorgevoerd systeem van benoemen "van 
boven" en s anc t ioneren "van onder" (ook: Raad van 
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Commissarissen door respectievelijk Bedrijfsraad en 
Directie) . 
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Normen en Waarden 

Verslag subgroep 3 

Deelnemers: P. Hoefnagels, E. Hoogeveen, H. van 
Mierlo, A. Nuis, P. Rademaker (rapporteur) 

We beschouwen normen en waarden als twee 
samenhangende begrippen. Hierbij zijn "normen" 
opvattingen over wenselijk gedrag en "waarden" 
datgene wat deze wenselijkheid bepaalt. Normen zijn 
veranderlijk en uiterlijk, waarden zijn meer 
blijvend en immanent. 

De grote dynamiek en complexiteit in de 
samenleving leidt tot een wisseling van normen, de 
waarden blijven veel meer constant. We beoordelen de 
maatschappij vaak op de wisselende normen en spreken 
van normloosheid en anomie. Ten onrechte. Gegeven de 
veranderende samenleving zijn er andere normen nodig 
om de basiswaarden weilig te stellen, te realiseren. 

Het veiligstellen en realiseren van verschillende 
zaken die wij in onze maatschappij als waarden 
beschouwen, leidt ertoe dat de overheid de burger 
tal van normen oplegt. De ondoorzichtigheid van het 
verzorgingsarrangement of de verzorgingsstaat leidt 
er toe dat veel burgers de normen niet meer als 
normatief onderkennen. Ook de "onttovering van de 
overheid", het niet langer meer bekleed zijn met een 
door God ingesteld gezag en dergelijke, doen de 
autoriteit van de overheid afnemen. De overheid 
wordt partij in een samenleving van mondige burgers. 
De ruilrelatie vervangt het overheidsdictaat. Het 
betalen van belastingen of premies en het gebruik 
van de sociale voorzieningen wordt iets waarmee je 
mag sjoemelen, tot je gepakt wordt. Deze mentaliteit 
bedreigt de betaalbaarheid en daarmee de 
betaalbaarheid van de verzorgingsstaat. Spreken over 
een afglijden van de publieke moraal is echter te 
eenzijdig en te defaitistisch. Beter kunnen we de 
problematiek onderkennen. 

Kun je de moraliteit verbeteren? Hoe worden 
normen en waarden overgedragen? De kerk is voor een 
belangrijk deel weggevallen, de sociale controle 
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idem dito. Blijft het gezin en het onderwijs, deze 
zouden hun normgevende funktie moeten versterken. 
Hoe, dat blijft echter wat onduidelijk. Het bekend 
maken van de ethische grondnotities, inzicht in het 
sociaal maatschappelijk funktioneren en het 
voorbeeld geven spelen een rol. Heeft de overheid 
hier een taak? Ze zal hier terughoudend moeten zijn, 
om een aantal redenen. Allereerst is de overheid en 
de politiek in dezen ongeloofwaardig: Watergate, 
Lockheed-affaire hebben hier grote schade gedaan. 
Daarnaast maakt bureaucratie normloos, zoals macht 
corrumpeert; wellicht wat overdreven, maar voor 
velen toch wel herkenbaar. Tenslotte lijken normen 
eerst doorleefd te zijn wanneer ze vanuit de mensen 
zelf komen. De overheid codificeert en bevestigt 
normen, maar zal niet initiërend dienen te zijn. 

Enkele aspecten met betrekking tot de huidige en 
toekomstige situatie moeten nog genoemd worden: 
Zo gaan we naar een pluriforme samenleving en 
daarbij zal een pluriformiteit van normen passen. De 
overheid dient hier geen keuze te doen, maar slechts 
de onderlinge co-existentie te garanderen. De 
multi-racialiteit is een belangrijk aspect van de 
pluriformiteit. 

We moeten leren accepteren dat er altijd deviant 
gedrag, dissidenten en normontduikers zullen zijn. 
De overheid dient dit feit te accepteren en niet de 
regelgeving op dit afwijkend gedrag af te stellen 
(anders krijgen we een politiestaat). De burgers 
zullen zich echter evenmin moeten beroepen op het 
gedrag van de normontduikers. 

We moeten kritisch zijn ten aanzien van de 
ontwikkeling van normen en waarden, zonder echter te 
vervallen in kwezelarij of pessimisme. De goede oude 
tijd was ook niet alles en op minstens 90% van de 
lidstaten van de Verenigde Naties is ook wel wat aan 
te merken. Onze kritiek op de vervaging der normen 
is onjuist, indien we onderkennen dat in een 
veranderende maatschappij de normen ook zullen 
veranderen. We moeten wel normzoekend bezig zijn. 
Onze kritiek is ook onjuist wanneer we niet 
onderkennen dat onze maatschappij vol met normen zit 
waaraan we ons wel houden. 
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Wellicht zouden we het normatief gedrag moeten 
plaatsen binnen concepten en streefdoelen als 
individualisering, zelfontplooiing of menselijke 
waardigheid. Normen en waarden liggen dan niet 
buiten de burger, maar zijn geïnternaliseerd en 
vormen een element van het mens zijn, het 
individualiseren met z'n allen. (Maar dit is een 
"dagsluiter" opmerking welke geheel voor rekening 
komt van uw dienstwillige rapporteur.) 
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Vorm geven aan beweging 

Verslag subgroep 4 

Deelnemers: Mw M. van Andel, M.R. van Gils 
(rapporteur), Mw C. Quispel, J. Vis, K. Zwart 

1. De groep heeft eerst een aantal thema's 
vastgesteld. Genoemd werden onder meer: 

Internationalisatie: 
- van nationale naar internationale econom~een 

grotere internationale afhankelijkheid 
belang van Europese oriëntatie (inclusief Oost
Europa) 
minder afhankelijkheid van normen uit de VS 
belang van oriëntatie op kwaliteit en 
kwantiteit van produkten en diensten om in 
internationale concurrentie mee te willen doen. 

Technologie: 
Technologische doorbraken veroorzaken periodes van 
instabiliteit waarin een uitkristallisering van 
nieuwe verhoudingen plaatsvindt (economie, 
wetgeving, arbeidsmarkt etc.) 

- periode van verwarring, tegenstrijdigheden, 
structurele ontwrichting 

- verschuiving van economische centra van Zuid
Europa naar Noord-Europa naar Oostkust VS naar 
Westkust VS (pacific base)? 

Veranderende levensstijlen I 
bewustzijnsverschuiving: Voorbeeld: Aquarian 
Conspiracy 
Bedrijfsleven lijkt hierin voor te lopen op overheid 

2. Kernvragen 

a. Hoe krijg je continuïteit in je 
verzorgingsstructuur in plaats van het telkens 
moeten opvangen van grote fluctuaties. 
Nb: dit impliceert de kleine fluctuaties vroegtijdig 
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te signaleren en op te vangen en mee-evalueren met 
macro-trends 

b. Het ontwikkelen van handelingsopties in plaats 
van pasklare antwoorden als koersbepaling 

c. Het vorm geven aan beweging. 

3. Enkele reflecties met betrekking tot 1 en 2 

a. Ankers behouden. Vasthouden aan banale zaken 
(veiligheid (inclusief defensie), waterstaat, 
openbaar vervoer, etc.) 

b. Geen grote operaties (voorbeelden: taakverdeling, 
waaronder fusies HBO, mammoet middelbare scholen, 
etc). Grote operaties hebben weinig opgeleverd en 
vragen mateloos veel energie. 

c. Geen modellen maken. De beweeglijkheid van de 
werkelijkheid laat zich niet in modellen vatten. 

d. Ideeën niet vastleggen in een 4-jarig programma, 
zodanig dat de aanpassing van de ideeen geblokkeerd 
wordt. Partijprogramma's zijn veelal valse beloftes, 
utopisch van karakter, het vastleggen van mythes. 
Niemand kan de toekomst voorzien en voorspellen, je 
kunt wel je perspectief zichtbaar maken en werken 
aan het realiseren ervan. De kracht ligt in het 
erkennen dat je het zelf ook niet precies weet, maar 
wel bereid bent te werken aan het realiseren van je 
perspectieven. 

e. Erkennen van diversiteit 

f. Signaal cq antennefunctie. Inspelen op de 
bewegingen die gaande zijn. De kiemen van een nieuwe 
ordening zijn al zichtbaar in de samenleving, echter 
de bestaande beheersingsregiems blokkeren deze 
aanzetten en ontkennen ze ook. 

- opsporen onzinnigheden 
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- leiderschap: anderen helpen richting voor 
oplossingen te kiezen 

- stimuleren van 11 excellence 11 

g. Geen grote plannenmakerij 

h. Stimuleren van zelf-organiserend vermogen 
Dit impliceert: overheid stuurt alleen op 
hoofdlijnen. Vereist: 

- ruimte geven en stimuleren dat de open ruimte 
benut wordt 

- verantwoordelijkheid nemen voor eigen 
leefomgeving en dit stimuleren 

- zelf-organiserend vermogen trekt kwaliteit aan. 
Nu vlucht kwaliteit uit de instituties, omdat 
er geen ruimte is voor eigen 
verantwoordelijkheid. 

- inspelen op het bewustzijn van de mensen (is 
open ruimte), minstens op de structuren. Met 
alleen nieuwe structuren verandert de 
samenleving niet. 

4. De Overheid nu: 

a. Dominantie van het beheersingsdenken 

b. Fi~at~e op rechtmatigheid (overheid wil 
voorz1en1ngen aan de man brengen) 
Overheid werkt status quo bevestigend. Andere optiek 
op overheid is nodig. Kritische analyse van genoemde 
(basale taken) taken is nodig en welke taken 
gedelegeerd (gedecentraliseerd) kunnen worden. 

c. Overheid houdt overleefde instituties lang in 
stand. Kern overheid: 

- allocatiefunctie 
- sturen op hoofdlijnen 
- stimuleren beweging 
- erkenning diversiteit 
- garantie voor basale voorzieningen 
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5. Politiek: 

- bieden van perspectief 
- handelingsopties 
- signaalfunctie 
- staan voor wat waar is, geen mythes in stand 

houden 
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De taak van de overheid 

Verslag subgroep 5 

Deelnemers: C. Zwart (rapporteur), A. Nuis, R. 
Nieuwenhuis, J. Pool, P. Hoefnagels, mw. E. 
Hoogeveen, mw. C. Quispel, J. Vis, mw. E.R. Kuiper, 
P. Rademaker. 

Het denkbeeld of idee dat wordt opgeroepen met de 
term "verzorgings-staat" schept geen inspirerend 
toekomstbeeld. Het is hoogstens een omschrijving van 
de status quo. Daarom wordt hier als uitgangspunt 
gekozen: waar gaat het met de samenleving naar toe 
en welke rol heeft daarin de overheid. 

De rol van de overheid is tweeledig, namelijk: 
- het bieden van garanties voor "basale" 

voorzieningen cq infra-structuur; en voorts 
- het bevorderen dat creatieve vermogens van mensen 

vruchtbaar kunnen worden in het sociale leven. 
De houding van de overheid is als die van een 
change-agent, dat wil zeggen niet interveniërend, 
maar veeleer optredend als katalysator en condities 
scheppend. 

Bovenstaande heeft twee implicaties voor 
ambtenaren en politici. Zij zullen 
noodzakelijkerwijs hun aandacht moeten wijzigen in 
de volgende richting: 
- "hoe blijft de beweging van de samenleving in m'n 

botten zitten" (contact tussen beleidsmakers en 
samenleving) en 

- "hoe kan ik belemmeringen en stolsels in het 
systeem wegmasseren" 

In dit kader komen enkele thema's naar voren die 
verdere bewerking behoeven, namelijk: 
1. arbeid 
2. onderwijs 
3. gezondheid 
4. veiligheid 

De behandeling van deze vier thema's moet worden 
gezien in het kader van het begrip 
"internationalisering" (dit is het 
wereldburgerschap, met name betrokken op Europa). 
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Internationalisering is dan vooral een 
bewustzijnskwaliteit en houdt implicaties in voor de 
wijze waarop verschillende vraagstukken moeten 
worden behandeld. Zo is bijvoorbeeld van belang om 
oog te hebben voor internationale netwerken. 

ad 1: Arbeid 
Daarbij is te onderscheiden: arbeidsmarkt en 
arbeidsethos enerzijds en kwaliteit van de arbeid 
anderzijds. 

Een basisinkomen of uitkering als minimale vorm 
van garantie is noodzakelijk. Daarnaast zijn een 
aantal rechtszekerheden gewenst, gecombineerd met 
mede-ondernemerschap, zonodig gestimuleerd door 
klassieke prikkels zoals: 

ad 2: Onderwijs 
Bij de huidige problemen rond onderwijs is het 
dominante kernprobleem de verhouding tussen 
leerdracht en leerling. We zijn vergeten dat 
pedagogiek een proces is tussen levende mensen. Dat 
proces is veeleer het "ontsteken van een vuur" 
(leervermogen creëren) dan "het vullen van een 
emmer" (informatie-overdracht) 

Een tweede kernprobleem betreft de verhouding 
openbaar - bijzonder onderwijs. 

Ten derde is er het niet-schoolse onderwijs. Het 
begrip "permanente educatie" moet worden 
herdefinieerd. Door vervroegde uittreding uit het 
arbeidsproces en maatschappelijk leven van het 
groeiend aantal ouderen gaat veel kennis en wijsheid 
verloren. het overbrengen van die wijsheid moet 
onderdeel uitmaken van nieuwe scholingsvormen. 
Hiervoor kondigt zich de komst van een nieuwe 
generatie "zestigers" aan (dit zijn mensen uit de 
jaren '20). 

ad 3: Gezondheidszorg. 
Hier tekent zich een parallelle ontwikkeling met het 
onderwijs af. Door de aandacht voor structuren en 
kosten in de gezondheidszorg, hebben wij afgeleerd 
dat genezing een probleem is tussen hulpverlener en 
cliënt. Er dient dan ook met name meer aandacht voor 
verpleegkundigen te komen. 
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Op grond van het bovenstaande is het strategische 
vraagstuk: Rust versus beweging. 

- (de overheid moet grote oren hebben in plaats van 
grote handen) 
- (links is luisteren en luisteren is links) 

Decennia lang zijn links en progressief gelijk 
gesteld aan overheidsinterventie. Op het ogenblik 
overheerst de boodschap dat de overheid moet 
terugtreden. 

Een pleidooi van D66 dat in al zijn nuances 
gedeeltelijk aansluit bij dat credo, kan tot gevolg 
hebben de verdachtmaking of het verwijt "in het 
verkeerde kamp te zijn terecht gekomen". De angst 
voor deze verdachtmaking kan een groot obstakel zijn 
om de vernieuwende gedachten over de gewenste 
samenleving en rol van de overheid naar voren te 
brengen. 
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De taak van de overheid 

Verslag subgroep 6 

Deelnemers: Ph.A. Idenburg, mw. M. Gastelaars, mw. 
L. Groenman, M. van Gils, L. de Graaf, mw. M. van 
Andel, E. van der Hoeven (verslag) 

Twee richtlijnen voor overheidsoptreden vonden 
algemeen instemming: 
- vertrouwen scheppen dat een ieder mee kan doen met 
de samenleving op basisniveau, garantie dat niemand 
uit de boot valt; 
- adagium: leer mij het zelf te doen (vgl. principe 
Montessori-onderwijs). 

Voorbeeld: herstructurering hoger onderwijs. 
De samenleving heeft geld over voor hoger onderwijs 
in de verwachting dat er wat uitkomt. De samenleving 
verwacht kwaliteit en heeft dan geen moeite met het 
besteden van geld. Nu is het vertrouwen in de 
kwaliteit verloren gegaan, maar de ingrepen van 
bovenaf waartoe dat heeft geleid, werken alleen 
averechts. Er ontstaat slechts chaos, geen nieuwe 
kwaliteit. Er is geen alternatief voor een 
hervorming van het hoger onderwijs door de 
samenleving zelf. De beweging moet komen van mensen 
die hun eigen leven vorm geven en zodoende de 
samenleving (bijvoorbeeld het onderwijs) mede 
gestalte geven. De vormen die de overheid oplegt aan 
de gebieden die zij herstructureert schieten verre 
tekort bij de vormen die het bedrijfsleven inmiddels 
voor zijn eigen organisatie heeft ontwikkeld. Daar 
weet men heel goed dat kleine verbanden stimuleren. 
Het bevorderen van het spontane proces waarbij zulke 
kleine eenheden ontstaan is noodzakelijk om beweging 
te houden. Decentralisatie is een voorwaarde voor 
het tegengaan van verstarring. 

Moet de overheid sturen of garanderen? In sommige 
gevallen ontkomt de overheid niet aan sturing. 
Inzake relatievormen stuurt de overheid door de 
regels van de sociale zekerheid en de belastingen 
bijvoorbeeld altijd. Een overheid die passief is bij 
het volgen van de veranderingen in de samenleving, 
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remt deze daardoor. Sturing is hier juist in de 
passiviteit (sterk aanwezig bij het huidige 
kabinet). Stimuleren van andere relatievormen 
betekent eveneens sturing (en dat wordt ons dan voor 
de voeten geworpen), zonder dat de sturing door 
passiviteit wordt doorzien. 

In andere gevallen (bijvoorbeeld hoger onderwijs) 
leidt sturing tot chaos. Noodzakelijk is het ruimte 
bieden aan de samenleving om knelpunten op te 
lossen. Bij de huidige structuren is vaak creatieve 
destructie onontkoombaar; vernieuwing en afbraak 
gaan hier hand in hand. Het is de taak van de 
overheid, hierbij randvoorwaarden te stellen, zodat 
de garantie aan iedere burger waargemaakt kan 
worden. Toch zal in de overgangsfase naar verhouding 
veel onrecht ontstaan. 

Voorbeeld: de opleiding tot medisch specialist. 
Door de beroepsgroep zelf wordt de toegang tot de 
opleiding zeer smal gehouden. Het gevolg is wel, dat 
iedere afgestudeerde aan de slag kan, maar 
concurrentie ontbreekt vrijwel, zodat ook hoge 
inkomens in stand blijven. Andere beroepsgroepen 
(bijvoorbeeld advocaten) zijn bezig op soortgelijke 
wijze de toegangspoort tot de beroepsuitoefening te 
vernauwen (in dit geval door de kosten van de in te 
stellen opleiding). De overheid zou in zulke 
gevallen niet zelf moeten sturen, maar voorwaarden 
moeten scheppen voor een meer verantwoorde 
zelfregulering door de betrokkenen. 

Dat betekent dat de overheid in zulke gevallen 
niet moet sturen maar structureren: scheppen van een 
structuur waarin (in redelijke mate) gewenste 
uitkomsten door besluitvorming binnen de sector zelf 
worden verkregen. Er is geen garantie dat zulke 
structuren goed zullen werken. Er kan afbraak van 
nuttige regulering plaats vinden, waardoor 
onvera~twoorde situaties ontstaan (luchtvaart in de 
VS). Er kan ook een structuur ontstaan die bij nader 
inzien niet werkt (WUB). Er is geen alternatief voor 
trial and error. Door de structurering van de 
overheid worden nieuwe verhoudingen geschapen op het 
maatschappelijk middenveld, het bestaande middenveld 
wordt gedeeltelijk afgebroken. 
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Budgetfinanciering, een belangrijk instrument bij 
deze structurering, levert zowel goede effecten op 
als afschuiven op andere organisaties. Voorbeeld: 
nieuwe financieringsstructuur ziekenhuizen. Deze 
leidt enerzijds tot gewenste effecten (bijvoorbeeld 
minder overbodige ligdagen), anderzijds tot 
afschuiven van moeilijke gevallen op academische 
ziekenhuizen om de eigen kosten te drukken. 
Randvoorwaarden zijn noodzakelijk. Deze zullen in 
vele gevallen door de belanghebbenden gesteld moeten 
worden: patiënten, ouders, andere cliënten. Er zit 
onvermijdelijk een zeker tijdsverloop tussen het 
begin van de nieuwe structuur en het herstel van 
goede verhoudingen, waarin cliënten hun rechten 
gestalte moeten geven. Op sommige terreinen zijn 
zulke inhaalmanoevres al aan de gang. Bewoners 
bijvoorbeeld halen hun recht steeds meer bij de 
rechter; sociaal raadslieden hebben hun handen vol. 
Op den duur moet dit leiden tot nieuwe verhoudingen 
waarin aan de belangen van bewoners etc. meer recht 
wordt gedaan, bijvoorbeeld door macht voor 
verbruikers raden. 

Zelfregulerende systemen, waarvoor hier wordt 
gepleit, en individualisering sluiten goed op elkaar 
aan. Individualisering berust op zelfstandig 
handelende individuen, die hun verantwoordelijkheid 
nemen in de samenleving. Overheidsoptreden vindt 
plaats op basis van die veronderstelling, niet op 
basis van vermeende zieligheid. Er blijven echter 
basistaken voor de overheid: garanderen van een 
minimum, vertrouwen wekken dat niemand uit de boot 
valt. 

De overheid die zich niet tot die basistaken 
beperkt, loopt steeds het gevaar, oneigenlijke 
reacties in de samenleving uit te lokken. 
Voorbeeld: kwaliteit van de arbeid. Er is een grote 
afdeling bij SoZa die zich daarmee bezig houdt, met 
een fikse pot met geld. Vele bedrijven richten zich 
aan de oppervlakte naar de eisen van die regelingen, 
zonder dat de arbeidsverhoudingen er werkelijk door 
veranderen. 
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Hoe verder ? 

Noodzakelijk is niet, een toestand te beschrijven of 
gelijk te hebben, maar een proces op gang te 
brengen. Vanuit deze conferentie kan bijvoorbeeld 
aan D66 de boodschap worden gegeven dat wij ons 
hebben beraden op de taak van de overheid. Deze kan 
in kleine kring worden uiteengezet, waarna het 
proces van deze conferentie zich in grotere kringen 
steeds zou kunnen herhalen. In dit proces zou deze 
visie steeds verder moeten worden uitgewerkt. In 
eerste instantie zou geprobeerd kunnen worden, een 
commitment te verkrijgen van de partijtop voor de 
hier ontwikkelde visies. Daarna kan worden 
geprobeerd, deze verder uit te werken in gesprekken 
met partijleden in het maatschappelijk middenveld. 
"De weg is de beste herberg"! 
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