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S.J. Rosman (1931) is adjunct-directeur van de Dienst
Maatschappelijke Zorg te Delft. Hij ts voorzitter van de CDAgemeenteraadsfractie van Schiedam.
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Het is even stil op het stembureau. In de
ochtenduren al zo'n vijfhonderd mensen een
stembiljet uitgereikt. Prima opkomst. Een
ouder echtpaar komt binnengeschuifeld. Na
het gebruikelijke controleritueel overhandig
ik hen de stembiljetten. Het echtpaar loopt
naar de stemhokjes. Dan hoor ik de man
tegen z'n enigszins hardhorende vrouw fluisteren: 'Je mag van mij van alles stemmen, als
het maar niet de part1j van de afbraak is'. lk
zie hem op het inm1ddels opengevouwen
biljet de tweede kolom van links aanwijzen.
Ze verdwiJnen vervolgens in de stemhokjes.
lk denk na over het Signaal. Vermoedelijk
vanuit- wat men noemt- 'de onderkant van
de samenlev1ng'.
Het CDA een volkspartij?
De weerklank in het stembureau lijkt te wijzen op een niet geheel volledige 'bandbreedte'. Is de CDA-politiek ook voldoende
herkenbaar voor de mensen met de smalle
beurs? Is de CDA-overtuiging, zoals het rapport 'Appel en Weerklank' zegt, de vruchtbare voedingsbodem voor een brede politieke
partij waarin velen zich met elkaar verbon-
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den voelen zowel door de eenheid van beginselen als door de gekozen politieke
koers?
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De overpeinzingen over deze aspecten worden die avond naar de achtergrond gedrukt.
Het CDA komt als nummer 1 uit de bus.
Geweldig! Lubbers kan zijn karwei afmaken.
Goed gedaan door de lijsttrekker en de
campagneleiding. Maar ook door al die partijleden d1e aan de marktkramen stonden,
krantJeS bezorgden, met een geluidswagen
reden. lk denk ook aan het karwei door een
van mijn fractiegenoten gedaan. Het CDA
vertegenwoordigen op een bijeenkomst van
uitkeringsgerechtigden. Zoals te verwachten
kreeg zij het daar inzake het regeringsbeleid
fl1nk uitgemeten. En dan toch maar proberen
de lijn van de CDA-politiek over het voetlicht
te krijgen. Oat valt heus niet altijd mee. Zeker
biJ een onderwerp als dlt. Saneren, gezondmaken kost pijn. In het veld kom Je de
signalen tegen die daar op du1den.
Ook gemeentebesturen doen dat. Zij proberen voorts - binnen het kader van de wette-
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'Appèl en Weerklank'

S.J. Rosman (1931) is adjunct-directeur van de Dienst
Maatschappelijke Zorg te Delft. Hij is voorzitter van de CDAgemeenteraadsfractie van Schiedam.

Weerklank en appèl

Het is even stil op het stembureau. In de
ochtenduren al zo'n vijfhonderd mensen een
stembiljet uitgereikt. Prima opkomst. Een
ouder echtpaar komt binnengeschuifeld. Na
het gebruikelijke controleritueel overhandig
ik hen de stembiljetten. Het echtpaar loopt
naar de stemhokjes. Dan hoor ik de man
tegen z'n enigszins hardhorende vrouw fluisteren: 'je mag van mij van alles stemmen, als
het maar niet de partij van de afbraak is'. Ik
zie hem op het inmiddels opengevouwen
biljet de tweede kolom van links aanwijzen.
Ze verdwijnen vervolgens in de stemhokjes.
Ik denk na over het signaal. Vermoedelijk
vanuit- wat men noemt- 'de onderkant van
de samenleving'.
Het CDA een volkspartij?
De weerklank in het stembureau lijkt te wijzen op een niet geheel volledige 'bandbreedte'. Is de CDA-politiek ook voldoende
herkenbaar voor de mensen met de smalle
beurs? Is de CDA-overtuiging, zoals het rapport 'Appèl en Weerklank' zegt, de vruchtbare voedingsbodem voor een brede politieke
partij waarin velen zich met elkaar verban-
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den voelen zowel door de eenheid van beginselen als door de gekozen politieke
koers?
De overpeinzingen over deze aspecten worden die avond naar de achtergrond gedrukt.
Het CDA komt als nummer 1 uit de bus.
Geweldig! Lubbers kan zijn karwei afmaken .
Goed gedaan door de lijsttrekker en de
campagneleiding. Maar ook door al die partijleden die aan de marktkramen stonden,
krantjes bezorgden, met een geluidswagen
reden. Ik denk ook aan het karwei door een
van mijn fractiegenoten gedaan. Het CDA
vertegenwoordigen op een bijeenkomst van
uitkeringsgerechtigden. Zoals te verwachten
kreeg zij het daar inzake het regeringsbeleid
flink uitgemeten. En dan toch maar proberen
de lijn van de CDA-pol itiek over het voetlicht
te krijgen. Dat valt heus niet altijd mee. Zeker
bij een onderwerp als dit. Saneren, gezondmaken kost pijn. In het veld kom je de
signalen tegen die daar op duiden.
Ook gemeentebesturen doen dat. Zij proberen voorts - binnen het kader van de wette-
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lijke mogelijkheden - degenen die maatschappelijk in de knel zijn gekomen te helpen. Daarbij blijken rijksoverheid en gemeentelijke overheden niet altijd op dezelfde
stoel te zitten. Soms treden die gemeenten
zelfs in het krijt tegen die hogere overheid.
Dat gebeurt natuurlijk niet omdat die gemeenten dat zo'n leuke klus vinden. Maar
het is ook een teken dat er het een en ander
knelt. Gemeenten zitten met grote aantallen
cliënten in de bijstand In de achterliggende
tijd verscheen de ene 'minima-nota' na de
andere. Men prob8ert op lokaal niveau wat
te doen voor de mensen die 't moeilijkst
zitten. Maar de speelruimte is beperkt. In
een niet onbelangrijk aantal gevallen gaat het
om bijstandsaanvragen ter sanering van
schulden. Deze schulden signaleren een situatie. Verschulding is in toenemende mate
opgetreden en heeft tot een grotere hulpvraag geleid bij sociale diensten. Een toenemend aantal mensen kwam 'rood' te staan.
Maar zij niet al leen . De staat der Nederlanders (om met Willem Breedveld te spreken),
wij met z'n allen dus staan eveneens jaar na
jaar 'rood', geven meer uit dan we ontvangen . Stijgende staatsschuld noopt tot een
beleid van uitgavenvermindering, van zuinig
zijn en van beheersing van uitgaven. Dus
ook kijken of er niet teveel wordt uitbetaald
door de lagere overheid.

Spanningsveld
Een gemeente, een sociale dienst of afdeling
sociale zaken zit daar mooi tussen. Aan de
ene kant de cliënt die met zijn problemen,
met zijn bijstandsaanvraag bij de gemeente
aanklopt. Aan de andere kant de rijksoverheid die met argusogen kijkt of al die verleende bijstand wel toelaatbaar kan worden
geacht. Anders gezegd, de gemeentebestuurders en hun ambtenaren in het spanningsveld tussen 'wat eigenlijk zou moeten
en wat net niet kan'. Het gaat beter met
Nederland, maar daarmee zijn alle problemen nog niet opgelost. Gemeentebesturen
maken zich zorgen over de bestaans(on)zekerheid van een groot aantal van hun ingezetenen . De lokale overheid ziet wat er ge-
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' De landsbestuurder heeft
geen goed beeld hoe
zaken lokaal
functioneren .
'

beurt aan het grondvlak. Ik weet dat daarover via onze Bestuurdersverenig ing, via
CDA-wethouders van sociale zaken signalen
gaan naar kamerfracties en bewindslieden.
In het rapport 'Appèl en Weerklank' wordt
ergens gesproken over het doorwerking
doen vinden in het beleid van via de partij
gebundelde kiezersmeningen.
De discussies over het rapport en de verdere acties hebben in het algemeen het functi oneren van de partij versterkt. Er zijn echter
wel kanttekeningen bij te maken. Ik sluit dan
aan bij een paar opmerkingen uit de conclu sies in het rapport, te weten: 'Hetgeen aan
de basis leeft dringt onvoldoende door in de
top' en 'De gemeentelijke afdelingen bloeien
nog te weinig als actieve politieke werkplaatsen'. Hoewel er best het een en ander gebeurt aan informatieuitwisseling is de afstand tussen landelijk en lokaal niveau toch
nog altijd behoorlijk groot. Dat is soms te
merken aan de beantwoording van vragen
en gegeven meningen op vergaderingen.
Dan blijkt toch dat de landsbestuurder geen
goed c.q. een onvolledig beeld heeft, hoe
zaken lokaal functioneren. Maar op de vergadering moeten nog vele andere vragenstellers aan bod komen, en dan komt er niet
veel van goed uitpraten . Hier valt wel wat te
verbeteren.
Het is voor lokale bestuurders niet alleen de
plicht signalerend naar de top bezig te zijn .
In een qoed sociaal beleid moet ook plaatse-
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lijk bekeken worden wat de mogelijkheden
zijn om bijvoorbeeld de lasten zo laag mogelijk te houden (ook al spoorde dit weer niet
altijd met het landelijk gevoerde 'profijtkortingen' -beleid bij de uitkeringen uit het gemeentefonds).
De inkomensontwikkeling de laatste jaren is
in ongunstige z1n sterk voelbaar in de minimumsituaties. Wel1swaar na een periode van
toename en uitbouw van het sociale-zekerheidsstelsel. Gemeentebestuurders en sociale dlensten zijn de afgelopen jaren en worden nog steeds geconfronteerd met de
vraag iets aan die situaties te doen. Het
accent moet daarbij l1ggen op de lastenzijde
en de hulpverlening. lnkomensbeleid is immers rijksbeleid en daar moet de gemeente
dus afbl1jven. De gemeenten die hebben
geprobeerd in de directe inkomenssfeer iets
te doen werden teruggefloten. De algemene
b1jstandswet geeft slechts ruimte voor oplossing van individuele problemen. In de
praktijk betekent dit goed kijken of er aanleiding IS voor de toekenning van uitkeringen
voor zogenoemde 'bijzondere bestaanskosten'. De normale, de 'algemene' bestaanskosten worden geacht in de norm te zitten.
Volumegroei
De grotere aandacht bij gemeenten voor de
praktijk van de bijstandsverlening 1s echter
niet de reden voor de sterke volumegroe1
van de uitgaven voor sociale voorzieningen.
Die oorzaak z1t in niet onbelangrijke mate in
de sterke toename van uitkeringen aan
werklozen en aan alleenstaande vrouwen
met gezinsverantwoordelijkheid.
Op zichzelf genomen zou men over de volumegroei in de collectieve sector nog niet
zo in de war hoeven te zitten. Als deze maar
voldoende kon worden opgevangen uit premies en belastingen. Niet aileen op rijksnlveau geeft die groei problemen. Deze werkt
ook door op het lokale vlak. De gemeenten
kampen met het feit dat hun aandeel in de
bijstandsuitgaven, ondanks het ten dele
compenseren door het rijk, alsmede de kosten van uitvoering zwaar op hun begrotingen
drukken.
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Voor het doen van uitkeringen bij werkloosheid, bij gezinsontwrichting en aan verdere
categorieen zijn de gemeenten aan strikte
regels gebonden. Het is mij dan ook niet
du1delijk waarom minister Ruding vindt dat
op dit punt het 'eigen risico' van 10% voor
de gemeenten koste wat kost zou moeten
worden gehandhaafd. Als ik het goed begrepen heb beschouwt hij het terzake aangenomen amendement op het partijprogram als
een soort 'bedrijfsongeval'. Uit een en ander
meen ik toch te moeten afleiden dat de
minister geen goed zicht heeft op de wijze
waarop het rijk toezicht op de gemeenten
uitoefent op het terrein van de bijstandsverlening.
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In de Algemene Bijstandswet is voor de
betrokkenen de verplichting opgenomen al
het mogelijke te doen snel weer uit de bijstand te geraken. De economie trekt gelukkig weer aan. Het aantal werklozen vertoont
weer een dalende tendens. Toch moeten we
vrezen nog wei enige tijd met dit vraagstuk
te blijven worstelen. In veruit de meeste gevallen zijn betrokkenen aangewezen op arbeid in een dienstbetrekking. Op dit moment
is het totaal aantal arbeidsplaatsen nog
steeds onvoldoende om iedereen die daarvoor aan de markt is, betaalde arbeid te Iaten
verrichten. Gelukkig zijn de Nederlanders
fatsoenlijke lieden en dus behoeft niemand
om te komen van hanger. Of men werkt of
niet, in onze verzorgingsmaatschapp1j krijgt
iedereen een inkomen. Eigenlijk beg1nt het al
vroeg - voor kinderen wordt kinderbijslag
verstrekt en later ook studiefinanciering. Er is
sociale zekerheid. Bejaarden krijgen AOW,
plus hun pensioen(tje). Ben Je arbeidsongeschikt, alleenstaande ouder met gezinsverantwoordelijkheid of werkloos, dan krijg Je
een uitkenng.
Wat men uit de sociale zekerheid krijgt toebedeeld kan van situatie tot situatie echter
nogal verschillen. Oat hangt af van de verdellngsregels, die binnen de sociale zekerheid
en die tussen werkenden en uitkeringsontvangers. De problemen zijn derhalve in belangrijke mate verdel1ngsproblemen. Hoe
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'Appel en Weerklank

verdelen we het werk? Hoe verdelen we de
opbrengst van het werken, de produktie?
W1e zijn in dit spel de inkomens-zekeren en
wie zijn het meest inkomens-onzeker? Als
we de PvdA en anderen moeten geloven,
dan lijkt de scheidslijn te lopen tussen werkenden en niet-werkenden. De dreigende
twee-deling in de maatschappij. Oat is een
simplificatie van de werkelijkheid. lk vraag mij
af of die scheidslijn wei zo sterk is te trekken.
In de arbeidsprocessen verandert nogal wat
door automatisering en robotisering. Zelfs
als we er in slagen de werkgelegenheid eerlijker te verdelen door werktijdverkort1ng en
op andere man1er het aantal banen Iaten
st1jgen vrees ik toch dat veranderingen in de
werkprocessen niet geheel zonder schokken zullen verlopen.
De inkomens-onzekeren zitten vermoedelijk
niet aileen bij de uitkenngsontvangenden.
Ook vele werkenden zullen zoiets als bestaansonzekerheid, als baanonveiligheid
kennen. Zomin de groep baanhebbers als
de groep baanlozen zijn een stat1sch geheel.

Meerjarige minima
Dit zo zijnde, moet tevens worden vastgesteld dat binnen het bijstandsbestand de
groep 'meerjange (echte) minima' voortdurend is toegenomen. Het is vooral deze
groep die nogal extra in de aandacht is
geweest. lnd1en men al meerdere jaren op
bijstandsniveau leeft ontbreekt veelal de financiele ruimte om calamiteiten op te vangen. Door de koopkrachtontwikkeling is de
reserveringsruimte aangetast. In de periode
1980/85 zijn de bijstandsnormen met ca.
10% verhoogd. In diezelfde tijd is het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie met
23% gestegen. H1eruit vloeit een reele daling
van het besteedbaar inkomen voort. De redenen daarvoor liggen in belangrijke mate b1j
de stijging van kosten van energie, belastingen en de kosten van openbare voorzieningen.
De pos1tie van deze groep verdient ook voor
de toekomst aandacht in het CDA-beleid. Er
is het een en ander over bekend uit onderzoeken op lokaal niveau. Deze onderzoeken
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geven een heel ander zicht op de werkelijkheid dan de op beleidsniveau gehanteerde
inkomens- of koopkrachtplaatjes. Lijkt het in
het 'macro' -plaatje allemaal nog wat mee te
val len, op 'micro' -niveau komt er toch een
ander beeld naar voren. De toeneming van
schuldsituaties is daarbij een veel gesignaleerd probleem. Door de kostenstijgingen
schiet er na de aftrek van de vaste lasten
steeds minder over voor het variabele deel
van de bestedingen. In een toenemend aantal gevallen blijkt dat men het bedrag dat
men meent nodig te hebben voor kleding,
eten enz. toch heeft genomen. De overgang
van een 'normaal' inkomen naar een lager
niveau lukt niet. Het blijkt dat velen in dergelijke omstandigheden niet of onvoldoende
kunnen omgaan met geld. Oat kan voor een
belangrijk deel worden geleerd. Maar voor
velen 1s het door de koopkrachtdaling nog
nauwelijks mogelijk om veel terug te gaan
met de uitgaven.
Bezuinigingen blijken een grens te hebben.
Als voor mensen de infrastructuur van onze
samenleving onbetaalbaar dreigt te worden,
is die grens bereikt. Anders gezegd, die
grens wordt gevormd door de in onze samenleving als redelijk erkende kosten van
levensonderhoud. En deze omvatten meer
dan de kosten om in Ieven te blijven.
Stimulering, aanmoedig1ng om te pogen
weer uit de bijstand te geraken is belangrijk.
Voor mensen met een achterstand in scholing is dat echter moeilijk. Gemeenten kunnen trachten, als facet van minima-beleid,
door o.a. goede voorlichting over mogelijkheden, scholing en vorming te helpen. Meer
nadruk leggen op verbetenng van de kansen
op arbeid in plaats van het simpel voorzien in
financiele uitkeringen. lk denk daarbij ook
aan aanvullende bijstand om achterstand in
scholing in te halen.
Overigens zij aangetekend dat het aantal
werklozen dat is aangewezen op een uitkering op sociaal mnimumniveau als gevolg
van de stelselherziening nog zal toenemen.
De stelselherziening is het gevolg van de
noodzaak in de slechte iaren tot het opnieuw
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bezien van het sociale bouwwerk. Het in de
jaren zestig en zeventig opgebouwde stelsel
was onbetaalbaar geworden. De draagkracht van de samenleving verdween. En het
was juist in die situatie dat een massaal
beroep moest worden gedaan op de sociale
voorzieningen.

De rek is er uit
Een stelsel opbouwen is een. Het is een tijd
van teruggang overeind houden is twee. De
maatregelen ter versobering in de sociale
zekerheid waren moeilijk te verteren. Voor
de betrokkenen en voor de politiek. Als
christen-democraten hebben we ons partijtje meegeblazen toen het er om ging de
soCiale zekerheid op te bouwen. Ten gunste
in het bijzonder van hen die in onze samenleving dreigden ten onder te gaan. En daar
staan we nog voor. Daarbij werd en wordt
uitgegaan van offers naar draagkracht.
Als ik echter goed luister komt het mij voor
dat bij werkenden wat dat betreft de rek er

' Samen verantwoordelijk zijn
betekent een goede
communicatie tussen top
en basis.
'

zo'n beetje uit is. De speelruimte voor de
overheid wordt dan gering. Voor inkomensvermindering of hogere sociale premies voelen de sociale partners weinig of niets. Hogere belastingen kan ook niet, we weten zo
onderhand wei dat dit niet meer werkt. Daarom zullen de mogelijkheden in de sociale
sector mijns inziens toch in belangrijke mate
worden bepaald door de bereidheid van
werkenden om bii het economisch herstel
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niet te hard van stapel te lopen met hun
eisen.
Ook in de toekomst is het zaak dat de
solidariteit tussen werkenden en niet-werkenden tot uitdrukking blijft komen in de
inkomensontwikkeling van beide groepen. In
de periode 1980/85 leverden de minima
ruim 13% aan koopkracht in. Met een verwachte stijging in 1986 van 2% is er gelukkig
weer een omslag. Terecht, degenen die de
teruggang het meest aan den lijve voelen, de
uitkeringsgerechtigden en andere minima,
dienen als het economisch weer beter gaat
in die verbetering te delen.

Slotbeschouwing en een aantal aandachtspunten
De redactie heeft gevraagd in deze bijdrage
aandacht te besteden aan de relatie van het
CDA naar mensen aan, wat men pleegt te
noemen 'de onderkant van de samenleving'.
lk pretendeer daarbij niet, vulledig te zijn
geweest en bepaalde mij !iC)Ofd?.akelijk tot
aspecten van het soc1aal beleid. Een Sltuatieschets vanuit mijn optiek als gemeentebestuurder.
Uiteraard is er verschil in optiek. Op het
lokale vlak wordt men geconfronteerd met
de hulpvraag van individuen. Daar zit je voor
de vraag 'wat betekent beleid op rijksniveau
voor de gemeentebestuurder en hoe vertellen we het aan de burger'. Plaatselijk hebben
de bestuurders daardoor zicht op de effecten van het beleid op rijksniveau.
Enkele aandachtspunten:
- Communicatie 'top-basis'. Samen verantwoordelijk zijn. Oat betekent ook dat
de kwaliteit van het beleid is gediend met
een goede communicatie tussen 'top' en
'basis'.
- Gemeentelijke afdelingen actieve werkplaatsen. Behandeling van rapporten zoals 'Appel en Weerklank' heeft een stimulerende werking. Die werkwijze kan ook
voor andere belangrijke onderwerpen
worden gehanteerd.
- Lokaal beleid. Op gemeentelijk niveau
werken aan een goed sociaal beleid, ten
gunste van mensen in minimumsituaties.
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lk noemde: lastenverlichting - het helpen
de financien weer op orde te krijgen. Verder: beleid dat zich richt op de categorie
van mensen met een 1nkomen op minimumniveau en zonder uitzicht op verbetering van hun omstandigheden. Te denken valt hierbij aan scholing en vorming.
- Voorlichting. Het CDA moet het sociaal
beleid duidelijker over het voetlicht Iaten
komen. Naar mijn idee gaat het christelijk
sociaal engagement teveel schuil achter
de 'economische nuchterheid'.

uit noem ik speciaal de politieke vertaling van
het begrip naastenliefde = solidariteit. Deze
is in onze opvattingen niet klassegebonden.
Oat geeft een essentieel verschil met, bijvoorbeeld, de socialistische solidariteitsopvatting.
Als we er ook de komende jaren in slagen de
politieke praktijk op dit beginsel af te stemmen is er aile reden voor de 'onderkant van
de samenleving' zich blijvend of opnieuw
met het CDA verbonden te voelen.

Ten slotte is er een appel, vanuit de kernbegrippen van het christelijk-sociaal denken,
aan aile geledingen van de partij zich in te
spannen voor een goed sociaal beleid. Daar-
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