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De inzet van dit boek van Romke van der Veen 
is duidelijk: hij wil op hoofdlijnen aangeven 
hoe de sociaal-democratie over de toekomst van 
de verzorgingsstaat moet denken. Hij vindt die 
verzorgingsstaat de moeite van het koesteren 
waard. Juist daarom vraagt hij zich af welke 
transformatie vereist is om hem toekomstbe-
stendig te maken. Daarbij betreedt hij niet het 
pad dat zovele anderen bepleiten: het selectiever 
maken van bestaande voorzieningen en rege-
lingen. Van der Veen moet niets hebben van de 
recente pleidooien van onder meer het cpb en 
de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 
(rmo) om de verzorgingsstaat af te slanken en 
toe te spitsen. Dat wordt, zo vreest hij, een neer-
gaande spiraal die zal leiden tot erosie en gebrek 
aan steun bij grote delen van de bevolking.
 Van der Veen zoekt naar manieren om juist 
brede steun voor de verzorgingsstaat te blijven 
genereren. Daar stemt hij zijn transformatie-
plannen op af. Zijn strategie bestaat uit twee 
onderdelen. Allereerst sluit hij zich aan bij een 
adagium dat vanaf 1993 in bijna alle westerse 
verzorgingsstaten tot officieel beleidsparadigma 
is verheven: activering. Hij wil echter meer, en 
zijn tweede lijn vormt de kern van zijn bijdrage: 

hij wil de legitimiteit van de verzorgingsstaat 
versterken door voorzieningen en regelingen, 
waar mogelijk, te ‘ontstatelijken’ en weer in han-
den te leggen van ¬ bestaande of nieuwe ¬ in 
andere levenssferen verankerde collectiviteiten.
 Er valt een veelheid aan vragen te stellen naar 
aanleiding van deze strategieën. Het zou echter 
niet eerlijk zijn die vragen om te vormen tot 
(detail-)kritiek ¬ dat zou geen recht doen aan de 
aard van het boek. Een boek dat misschien nog 
het best valt te omschrijven als iets tussen een 
pamflet, een essay en een studie in. Het is pam-
flettistisch in die zin dat het vooral in grote lijnen 
de gewenste politieke lijn van de sociaal-demo-
cratie schetst (behoud van de verzorgingsstaat) 
en oproept tot een heldere stellingname; het is 
een essay waar het het eigen onderwerp van ver-
schillende kanten probeert te belichten en te we-
gen zonder zich te verliezen in details; en het is 
een studie waar het zich baseert op een veelheid 
aan literatuur. De interessantste vraag om aan dit 
boek te stellen, is dan ook of de richting die het 
suggereert nodig, mogelijk en wenselijk is.

 
Concrete utopieën

Is het nodig om de legitimiteit van de verzor-
gingsstaat te versterken door naar nieuwe vor-
men van solidariteit te zoeken? Allereerst moet 
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je constateren dat er zelden iets zo vaak bijna-
doodverklaard is als de verzorgingsstaat (waar-
bij de terminologie uiteenloopt van ‘in crisis’ via 
‘nadagen’ tot ‘naderende einde’), maar dat er te-
gelijk zelden iets zo resistent bleek tegen veran-
dering. Sinds het begin van de jaren tachtig is er 
weliswaar sprake van een trendbreuk ¬ het gaat 
vanaf die tijd niet meer om het uitbouwen van 
de verzorgingsstaat, maar om het handhaven en 
doelgerichter maken ervan ¬ maar over de hele 
linie heeft de verzorgingsstaat vele economische 
en politieke stormen overleefd. Ook laat scp-
onderzoek systematisch zien dat er sprake is van 
een groot draagvlak onder de bevolking. Recent 
heeft het onderzoek ‘21 minuten’ dat weer eens 
bevestigd. Ook de grote Museumplein-betoging 
van najaar 2004, die formeel ging over de plan-
nen van het kabinet met de vut, valt volgens 
mij beter te duiden als een brede steunbetuiging 
aan het (diffuse) idee dat het goed is dat we een 
verzorgingsstaat hebben, dan als gedetailleerde 
analyse door alle deelnemers van de gevolgen 
van de kabinetsplannen voor hun oudedags-
voorziening ¬ daarvoor waren die plannen te 
complex.
 Van der Veen ziet ook dat de verzorgingsstaat 
nog steeds veel aanhangers kent, maar volgens 
hem zetten individualisering en internationali-
sering de (legitimiteit van) de verzorgingsstaat 
onder druk. Zijn eerste argument daarvoor 
is dat burgers meer zelf kunnen en willen en 
daarom minder geneigd zijn om in collectieve 
arrangementen te investeren. Ten tweede stelt 
hij dat de toenemende internationalisering op 
gespannen voet staat met verzorgingsstaten die 
in hun aard nauw verknoopt zijn met het idee 
van een natiestaat: de collectieve arrangemen-
ten gelden immers voor de ingezeten van een 
specifiek territoir.
 De formuleringen maken duidelijk dat indi-
vidualisering en internationalisering voor Van 
der Veer primair exogene gegevens zijn, feiten 
waar je bij het ontwerpen van de toekomst van 
de verzorgingsstaat maar rekening mee hebt 
te houden. Het lijkt mij een uitdaging om in 
het vervolgdebat een stap verder te gaan. In-

dividualisering en ¬ tot op zekere hoogte ¬ 
internationalisering zijn immers evengoed te 
beschouwen als producten van de verzorgings-
staat. Ze hoeven dan ook niet alleen begrepen te 
worden als een bedreiging voor de verzorgings-
staat, we kunnen ze tot doel van de verzorgings-
staat verheffen. Op die manier wordt het debat 
zelden gevoerd, maar wellicht opent het nieuwe 
perspectieven. Het maakt het in ieder geval mo-
gelijk om weer te gaan redeneren in termen van 
concrete utopieën, iets wat de sociaal-democra-
tie de laatste decennia wat is kwijtgeraakt. (Het 
denken in termen van bedreigingen is stukken 
beter ontwikkeld.) De opdracht wordt dan om 
een eigen invulling van individualisering te 
ontwikkelen en het niet een klassiek liberaal 
project te laten zijn, dat uitgaat van (en streeft 
naar) burgers die permanent bezig zijn te calcu-
leren en die louter gericht zijn op genotsmaxi-
malisatie. We hebben er een ander, relationeler 
en ook in andere opzichten complexer begrip 
van individuen bij nodig, maar we doen er, zo 
meen ik, verstandig aan om individualisering 
vooral te zien als een project dat we van een in-
teressante inhoud moeten voorzien en niet als 
een potentiële bedreiging. 
 Voor internationalisering geldt hetzelfde: ook 
dat kan een ideaal zijn. Het is bovendien een lo-
gisch gevolg van het bestaan van verzorgingssta-
ten. Ruim twintig jaar geleden betrok De Swaan 
de stelling dat in de achttiende en negentiende 
eeuw de angst voor landlopers en vagebonden 
zich vertaalde in het vormen van verzorgingsar-
rangementen. De implicatie was toen dat dit 
proces, waarin welbegrepen eigenbelang leidde 
tot aandacht voor de ander, althans in theorie 
uiteindelijk zou leiden tot zorgverhoudingen 
op wereldschaal. Een wereldorde waarin de 
noden van de armen voldoende verlicht zouden 
worden om de voortdurende druk weg te nemen 
die anders maakt dat grote bevolkingsgroepen 
zich verplaatsen naar gebieden waar het econo-
misch heel veel beter gaat. Grote verschillen in 
welvaart zullen altijd een druk opleveren om dat 
verschil te mitigeren en wie niet wil dat die druk 
in oorlogsdreiging wordt omgezet, komt voor de 
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vraag te staan hoe verzorgingsarrangementen 
op internationaal niveau er het beste uit zouden 
kunnen zien.

 
Doorleefde samenhang

Het spannendste deel van het boek gaat over de 
vraag hoe de legitimiteit van de verzorgingsstaat 
te bevorderen. Van der Veen schetst een rich-
ting: herstel van collectiviteiten. Om solidariteit 
weer meer doorleefde inhoud te geven, is het 
van belang te investeren in onze onderlinge sa-
menhang. Dat kan volgens hem op verschillende 
manieren: door het bewustzijn van bestaande 
onderlinge samenhang te vergroten, door zaken 
op een lager aggregatieniveau te organiseren of 
door de individuele verantwoordelijkheid bin-
nen bestaande (statelijke) arrangementen te ver-
groten. De vraag is vervolgens natuurlijk: en wat 
voor nieuwe collectieve arrangementen zouden 
dat kunnen zijn?
 Voor Van der Veen is dat vooral een punt van 
verdere doordenking. Als voorbeelden van col-
lectiviteiten noemt hij de vakbond en ouderen-
initiatieven in de zorg. De vraag is of dat lijstje 
veel langer te maken valt. De afgelopen honderd 
jaar zagen we immers allerlei collectiviteiten de 
omgekeerde beweging maken: woningbouwcor-
poraties, schoolverenigingen en onderlinge waar-
borgmaatschappijen hebben sterk aan betekenis 
ingeboet. Hoe dergelijke collectiviteiten terug te 
winnen of opnieuw vorm te geven, is niet op voor-
hand helder. En bovendien is het de vraag of het 
in alle gevallen wel zo wenselijk is. Zo waren een 
eeuw geleden ook veel grote bedrijven collectivi-
teiten, in die zin dat ze zorgden voor onderwijs, 
gezondheidszorg en inkomensdervingregelingen. 
De sociaal-democratie heeft er honderd jaar over 
gedaan om van dergelijke voorzieningen rechten 
te maken, in plaats van ze afhankelijk te laten zijn 
van de goede wil van individuele ondernemers. 
Zouden we nu terug moeten gaan en dergelijke 
zaken weer de verantwoordelijkheid van werkge-
vers en werknemers maken?

 Wellicht is het mogelijk het beste van beide 
werelden te combineren, bijvoorbeeld door 
werkgevers wel te verplichten om zaken op het 
gebied van sociale zekerheid, zorg en onderwijs 
op een adequate wijze te regelen, maar om niet 
meer gedetailleerd voor te schrijven hoe dat 
moet ¬ zo zit een deel van het Amerikaanse so-
ciale zekerheidsstelsel ook in elkaar. De nadere 
invulling zou dan op cao-niveau per bedrijfstak 
vorm kunnen krijgen. Ongetwijfeld heeft dat 
voordelen: het leidt tot veel dynamiek, wellicht 
ook tot meer betrokkenheid en soms tot maat-
werk in de regelingen. Maar het heeft ook nade-
len: zo zou het een nieuwe uitvoeringsbureau-
cratie met zich meebrengen en ¬ belangrijker 
¬ de mobiliteit tussen verschillende sectoren 
afremmen doordat regelingen zouden verschil-
len. Niet handig, nu we net met veel moeite van 
de pensioenbreuk af zijn en menen dat de ar-
beidsmarkt vooral flexibel moet zijn om met de 
21ste eeuw mee te kunnen.
 Het oordeel van Van der Veen luidt dat het 
de moeite waard is om toch na te gaan of het 
mogelijk is om meer verantwoordelijkheden bij 
bedrijven en branche-organisaties te leggen en 
om tevens andere, nieuwe collectiviteiten te ver-
kennen. Wellicht is het mogelijk en misschien is 
het wenselijk. Ik zie zijn pleidooi vooral als een 
oproep, en minder als een afgewogen eindoor-
deel: laten we eens nagaan hoe ver we met deze 
manier van redeneren komen. En vervolgens 
kunnen we dan vaststellen welke zaken we beter 
wel en welke we beter niet in statelijk verband 
kunnen regelen. Hebben we voldoende stevige 
gemeenschappen of toch al te vluchtige light 
communities om er onze verzorgingsarrange-
menten op te stoelen? De einduitkomst van de 
zoektocht staat verre van vast, maar het loont 
zeker de moeite om haar te starten. Het leveren 
van een stevige en doordachte impuls aan de 
ontwikkeling van dat debat binnen de sociaal-
democratie is dan ook een belangrijke verdien-
ste van dit boek.
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