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Gem eenten zij n de woonplaats
van de nieuwe verzorgingsstaat
De decent7'O.lisaties willen een breukforceren met hetstevig
verankerde naoorlogse bouwwerk van de Nederlandse
verzorgingsstaat waarin er voor mensen van alles geregeld
wordt, zonder dat ze een stem hebben in de manier waarop die
zorg vorm lenjgt. De belofte van de decenn'alisaties is om met
die tradilie qfte relrenen. ControledliflvaJl Den Haag, lokale
bureaucratische loketten en professioneel paternalisme zilten
echter nog behoorlijk in de weg. Besf{ffen clm'stendemocraten
wel dat deze kanteling een moderne vertaling van hel eigen
gedachtegoed isi

De auteurs z ij n publ icist. niUlOrst is poli ticol oog en WlIS van 20 12 to t 2014 w c[ 
houde r voor de l>vdA in Amst e rdam. Van der r ons is eult lIur]Jsyc hol oog- en wa s
t us~cn 1991> en ~007licrstc Kamerl id voo r Groe nl inks.

'HOE 81!UNGRIJK DE VERWORVENHEDEN vandeverzorgingsmaalschap
p ij ook zijn. zij houden heL gevaar in zieh dl' 111 ('nsen onmondigen on 
zel fsta ndig te maken. Mensen hebben (...) "geleerd" de zorg voor de eigen
gezondheid u i t te besteden aan een s teeds volmaaklel' I~jkel1d gezond
heidszorgsysteem, Van de andere kaol wordt de veraotwoordt-:1ij kheid voor
eigen welzijn langzamerhand geheel van de m ensen afgenomen door de
alomtegenwoordige verzorgingssys temen. (...) Mede daarom worden wij
gedwongen naar andere wegen om te zien . 'Vegen die de mensen mi nder
afhankelij k m aken van d e v(,l'zorgingssystemen. De nadruk zaJ hierbij
moeten liggen op zelfhuJ p, vr ij wi !I igerswerk, kie inscha I igheid van orga II Î 
satie en decentralisatie van bestltur.'
Het voorgaande citaa t zou zomaar geplukt kunnen zi.in uit een wille
keurige gemeen Lelij ke nota over de Lransformatie van bel sot.:iale domein .
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Niemand zou zel fs echt verbaasd t.ijn als de woorden zouden zijn on lsnap t
u it de mond van staa tssecrelru'is Van Rij n, hoewel deze'/. ich doorgaa n s
iet" technocralisc her uitl aat. In werkel ijkheid is het citaal echter niet van
recentt' dAtum. DI' wocwd f'n hehol'l'n tOf' aan" vp'er JO Hendriks, staats
secre taris Volksgezondheid in het kabi net-De n Uy l, die ze in 1976 aan ht't
papier toevertrouwde.
1976 d u s. Welbeschouwd een bijzonder tij ds l ip om zul ke zorgen te
uiten. Ln een kwarteeuw was een in drukwekkend bouwwer k van socia le
wetgevi ng in elkaar gezet, waarb ij de uationale overheid steeds nadru kke
I ij keI' dl' touwtjes in handen nam. Een grccp: de AOW in 1957, de Wet op de
Bej aardenoorden (IDGI), d e Algeme ne Bijstandswet (196:;), de WAO uit 1967,
de AWBZ uit 1968, en dan laten we de nationale productie van twee m il.ioen
woningen e n de 'slaatsgree p' i n d e ruimtelijke ordeni ng (de eerste cruciale
Nota ntimtelijke ordening dateert uit (966) nog maar even buiten besch ou
wing. Nederland was verrezen, welvarend cn d oorlastend.
In 1!)76 was de term 'g lokali seri ng' nog niet gemunt. De globalü,ering
~l on d n og in de kinderschoenen, de natiestaten beleefden hun hoogte
puni. Maarwe ervoeren wel een vergelijkbare dubbelz innigheid. 'Ioe gro
ter en krachtiger de ver7.orgi ngsstaa t zich manifesteerd e, h oc scherper de
kritiek loskwam op het vervreemdende, ontzielde, bureaucrati sche karak
ter el'V an. Grole struc ture le bewegingen ofvrrandel'inge n kunnen k('nn('
lijk n iet zonder het verl angen naa I' de anti pode: grootsch aligheid k'Weck t
Jd ein se hali ghe id; welvaart roept de vraag op naar welzijn, bureaucratie die
naar de m ensel ijke maa t, regels d ie naar vrijheid. Daa r schemere n som~
nostalgie (vroeger was hel beter) en romantiek (snwIl is beazll iJu~ in door,
maar het verl a nge n is reëel.
De onvrede "a nJ o fJen driks is niet meer weggegaan. Ze kreeg weten
sc happel ijke onderbouwing door l'en keur van sociale wetenschappe rs
(lees de s i ud ies De 8lagnl'rl7/ de veI'zorgi7lgsslaal van Schuyt en Van Doorn
(1978) ('n Vlijwilli{j initiatiifen verzorgingsstaal van Adriaansens en
ijdeveld (1981) er maal' op na). Jlet werd een politiek concept toen C DA
welzijnsmin ister Elco Brin kma n in dejaren taehtig he t begri p 'zorgzame
samen levin g' m untte. Ht'1 werd heftige r toen de burge rs calc ulerend ge
drag voor de voeten werd geworpen. Hel werd ecn economische noodzaa k
toen de kosten ook n og eens de pan uil bleven ,·ijzen. net h eette 'm ense
lijke muut' loen marktwerking in plaats van voor bétere d ienstverlenin g
erder "oor hp t tegend eel zorgde, in sleeds grotere orga nisat ies. Tir werd
zeIff' gesproken van 'pu i n ho pen' (Fortuyn) toen wach tl ijsten e n bureau
cratie in de verzorg ingsstaat overal voe lbaal' wal'cn.
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Tegen deze historische achtergrond behocft de grole decentralisatieopera
tie op het terrein van werk, inkomen, zorg en welzi.in, ZOalb die dlJUr rt~eell 
te kabineLlen is ingezel, eigenlijk geen verbazing. liet roept eerder een
andere vraag op: waarom hceft hetzo langgeduurd ~Waarom is er niet
eerder overgegaan tot het decentraliseren "3n I aken e n verantwoordelijk 
heden van het nationale naar he l lokale niveau;'
EI' gebeurde in diejaren na de uitspraken van Hendriks overigens wel
wat - het we l z~jnswerk werd in 1986 gedecenlraliReerd, de maatschappe
lijke opvang en de laa.gdrem pel ige cl rUf!shulpverlen ing in de.iaren negen 
tig; de Wel werk en bUstand in 2003 , en de Wmo in 2007 - maar u ite inde
lijk was dal toch allemaal voo rspel. Bovendien mocht!'n gemeenten hel
wcrk wel uit"o('ren en organist'ren, maar dal alles toch vooral onder strikt
toeziend oog van V!ldertj e Staat. En de "mag is dus nu of de opera tie d ie op
Ijanuari 2 015 in gang is gezet, eeht een br('uk met dit verleden is.
Er is rcden om daar vraagtekens bij te plaatsen. Zeker voorwal betreft
de Partic ipatiewetworden gemeenlen loeh vooral gezien als uiLvocrings
kantoren die si rikt moelen doen wat op het Haagse hoofdkantoor is bl'
dacht. Veel geml'entel ij ke sociale diensten worden geregecrd door de
angst dat te veel maatwerk leidt Lot een afkeurende aeeou nlanlsverklaring
n daa rmee tot boetes va n hel Rjj k.
Daardoor is op het terrci n van werk
Er is eell cultllur ontstaan
en inkomen een l'ul tnur ontslaan
war/n'n door Dm I-laag
waarin door Den Haagvoorgeschre
voorgeschreven rechtmatig
ven rechtmatigheid belangrijkrl' is
dan lokale doelmal igheid ofeffi 
heid belangrfjkel' is dan lokaal
ciënter maa twerk, mei' als gevolg
maatwerk
dnlde medewerkers van dc sociale
dienst de grole afwezigen zijn in de
sociale wijkteams van de gemeenten. Dat maakt het moeilijker om dc be
lofte van integraal werken waar te makcn .
I lot: dus te oordelen over de dccentralisal icoperalie die dil kabinet het'fl
inge,et~ Wat ons brtrefl door scherp voor ogl'n te houden wat de bedoe
ling is. Dat is de bedoeling waarvan de g1'OndlOl1en al bij staatssecretaris
Hendriks, bij E1w BI'inkman en Pim Fortuyn tf' beluisteren waren. De de
centralisat iC's zijn namel ijk. gestoeld op dc gedachtc dal burgers weer e ige
naar moeten kunnen worden va n de publ il'kezaak, dal zij meel' zegg('n 
schap moeten krijgen over hun eigen leven en (lus ookovc!'dezorg en
ondersteuning die ze krijgen. Oe decentralisatie~ willen een breuk force
Ten 111el he l stevig verankerde naoorlogse bouww('rk van de J\cdt'l'landse
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verzorgingsstaat, waarin er veel voor mensen word t geregeld, maal' zo nder
dut ze een stem hebben in de man ier waarop die zorg vorm h ij gL. Gandhi
heeft dit paternalisme ooit mooi aangeklaagd: 'Alles wat j e voor mij doet,
zonder mij, doeje tegen mij.' De lJclufle van de deccntrali salles is om met
die tradi tie af tc r cke nen.
Dal is een megaopgave. Hel dominante beeld over de decentra lisaLies is
d at het om een financieel vraagstuk gaat (bezuinigingen) e n als gevolg van
het geldgebrek om een (re)organisatievraagstuk. Hel gaat d an om het
schrappen van de huishoudelijke zorg, het opzetten van socia le wijkteams,
nieuwe inkoopvoorwaarde n van gemeenten. De b eeldvorm ing word t door
die vragen bepaald en vooral doorde gretig in de publiciteit geuite angst:
wordt he t wel goed geregeld ;'
Maar in essentie is bet niet een organi sat ievraagstuk, maar ct"n machts
vraagstuk. Als we eeht zeggenschap willen verplaatsen va n het grotere
verband (d e nationale staal) naar het loka le verband (gemeen ten), van de
stadhuizen (weth ouders. ambtenaren) naar de burgers (coöperaties, init ia 
tieven, sociale netwerken) , van managers naar (de ruim te van) uitvoerders,
e n van professionals naar b ewoners, dan moetje da t n iet zien als een nieu w
ge tekend organogram ma ar als het toerusten va n mensen en instanties om
die zeggenschap ook echt waar te maken. lIeel con creet: je ku nt dingen wel
dichtbij, in de buurt organiseren enje kunt één regisseur per gezin heb
ben, maar als het zorgp lan een dictaat is, dan voelt 'zorg dichtbij ' niet als
empowcrmen t, maar als een vergroting van de machteloosheid.
Om te zorgen daL deze decentral isaties meer worden dan het ve rhangen
van wat bo rdjes, het hergroeperen van professionals, het vermindere n van
de aanspraak van burgers op voorzieningen en h et terugdringen van de
kosten, is in onze optiek een drievoudige m achtsoverd racht nod ig: van het
Rijk naarde gemeente (oftewel van s taat naar stad). van beleidsmaker ~
n aar uitvoerende professionals, en van hulpverleners naar bewoners/
burgers. Om de vraag te beantwoorden of de deeen tra Iisaties een succes
zijn , moeten we dus nie t kijken of de bezuinigingen zijn gereal iseerd,
maar of de mensen die geacht worden eigenaar te worden van deze ve r
anderingen, ook in staat gestt'ld worden om hel he ft in h anden Le nemen.

VAN STAAl NAAR STAD

De beweging van staaL naar stad is veelomvattender dan de decentralisaLie
van zorg,jeugdzol'gen arbeidspartic ipatie. De Haagse legitimering van de
d ecen tTalisaties is dat we overschakelen van ee n verzol'gings s~a a l naar een
partic ipatiesamenleving, die vorm moet krijgen onder gemeentelijk be
heer. Het idee was dat gemeenten d ich ter b \j de mensen opereren en meel'
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maatwerk k u nnen leveren, zodat problemen in hun samenhang worden
aangepakL. Wie wel de opvoed problemen wjl aan pakken, maa r n iet de
schu ldenproblema tiek in hel gezin,
Als de regering decentralisatie
pakt de bron va ll ti e spa un ing niet
aan.
en pardcipatie echt serieus
Toeh komt zo'n integra le aanpak
zou willen aanpakken, moet ze
maar moeilijk va n d e gron d .
gericht een einde maken aan
Gemeenten 'I.ijn in veel opzichten
alle regelingen die daaraan
met handen gebonden, bijvoor
beeld in de verplichting tot het tor'
contraproductit!!
passe n van de kostendeiersnorm.
De voorbeelden over de averechtse
werkiugdaarvan op lokaal niveau zjjn talloos. Grootouders die in he Lkader
van p leegzorg bereid waren om hun kleinkinderen op te nemen, zien daar
van afomdat het gcvolgenheeft voor hun u itkering. Een zoon met erns Lige
psychiatrische problemen woont b ij zij n vader. Die word t vervolgens ge
kort op zijn u itkering en kom t daardoor in financië le problemen. De span 
ning in huis doet de zoon geen goed. Zoon wordt in arren m oede aange
meid voor een opname in ccn gg;.l.-insteUing. Ee n Amsterdams 7.wa rtboek
concludeert: 'Mensen worden ontmoedigd om elkaar te helpen.' I n middels
heeft staatssecretaris Kl~jnsma de gemeentelijke nood kreten verstaan.
Gemeenten mogen nu uitzonderingcn maken opde kostendeIersnorm,
maar gemeenten doen dat uit angst voor de accountan t van het Rijk nog
maar mondjesmaat.

zUn

Maar de kostendelersnorm past in een patroon. Taken worden gedecen
traliseerd om met maa twerk problemen in hun samenhang te kunnen aan
pakken, maar tegelijkertijd wordt dat maatwerk belemmerd door lande
lijke regels oflandcl ijk opererende instellingen. Het leid t tot abs urde
voor beelden. Een voorma Lige alcohol iSL zat in een instell ing voor be
schermd wonen. Hij ko n uitstromen naa r een gewone woning. Hij had ech 
t er nog een boete openstaan voor rijden op een onverzekerde scooter, die
inmiddels was opgelopen toL 1200 euro. De man dreigde gegijzeld te wor
den, oftewe l in de gevangenis gestopt om hem te dwingen te beta len. Dat
kon hem welt>ens zijn baan kosten. Om baanverlies te voorkomen werd een
betal ingsvoorstel geaccepteerd dat geen ruim te meer overli et om zei fs ta ndig te wonen. En dus bl eefhij beschermd wonen, wat de gemeenLt::
minslens 12.000 euro kost.
De houding van Den Haag iJ; op zijn zachtst gezegd halfhartig. Er vind t
in de Kamer nauwelijks ec n politieke discussie plaats over wal in een decen 
trale staat de laak van d e rijksoverheid is, welk beleid daarbij hoorl en hoe
groot de ruimle van gemeenlen en van burgers magzijll om h un eigen op
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lossingen Ie kiezen. laal slaa n dater cen serieuze discussie plaallivindl over
de sociale infrastructuu r die nodig is voorde participat icsamenleving. Wal
is daar - beh alve de wensgedach te - nu echt materieel voor' nodig ~
Als de regering decen1!'al isa tie en l'arti";Îpatic ech t serieu s zo u wiJlen
aanpakken, moetze gericht een einde make n aan alle regelingen die daar
aan conll'aproductie f z~jn . Dun moelen politiek, beleidsmakers en besluu r
ders syslematisch gaan nadeuke n over wat er nod ig is om informele k rach
ten in de samcnlevingdaadwerkclij k een rol te geven in de vormgeving van
de .torg_ Dan moeten we onze uil keringsregi m es zo inrichten dat ze, als
mensen voor el kaar zOJ'gen , dal nie t bestralTen maarstim ulcren. Dan moc
ten we de fi scaliteit zo in ric hlen dat mensen voordee l kunnen hebben als
ze zOl'gverantwoOl'del ijkheid dragen, Da n moelen wc onderlinge garantie
regelingen mogelijk mal,en, fiscaal cn j uridisch nieuwe coll ectieve al'l'3n
geme nten op de kaar l zetten. Maar eigenlijk wijst niets erop dat men daar
op het Binnenhof echt werk van wil maken.

VAN BELE I IJSMAKl!RS NAAit 1'ltOPESSIONi\LS

Maar de machtsverhoudi ng tussen slaa l en gem eenten is niet h el t'nige
probleem van d(~ decentral isaties. Om de beloften van de decelltralisatie
waar te kunnen maken moet ook binnen gemeen Ie n machl worden over
gedragen: va n beleidsmakers naar uitvoerende professionals. De belofte
van de dece nlralisatie om prublemen in een vroeg stadium in hun samen
bangaan le pakken staal immers op gespannen voet met de verkokering
binne n de publ ieke setlor. Professionals in wijkteams lopen niet alkcn
vasl op landelij kc instel Iingen, maa r ook op gemeenlel ijke diensten die
maatwerk in de wc'g staan.
Veel bewonNs die terec hlkomen bij een sociaal wijkteam hebben schul
den_ Als er niks aan de schulden gedaan kan worden. is de kans op succes
bij het aanpakken van andel'eproblemcn gering. Neem dil voorbeeld. Fen
failliele ('x-ondernemer heeft geen geld om de slotbalans van zijn bl'drijllt'
laten opmaken. Daardoor is onduiddijk hoe grooll.ijn schulden zi jn. Als
dat hctgeval is, iscen schuldrel!;e1ing niet mogelijk_ Een aamraagvool'
bijzondere bijstand om de slo lbalans op le maken wordt echter herhaalde
lijk afgewt'~I'n. WaL moel een professional dan~ Zo komt l'l van de belolte
van maatwerk niks terecht.
Naast schulden is ook hl11svestingecn terugkerend probleem, Een pros
tituee wil uithetvak ~tappell. Ze hUllrt een kamer bij cen vOOJ'lTl,llige klant,
ma.a.1' die wil meN dan uileen de huur. Haar woonsit ualie is niet wilig. noch
vuor haarzl'l f, no('h voor haar ki ncl. Jeugdzorg wil het killd ni thuis plaal
sen als er nik~ verandert. Een ander huis biedl ('('n oplossing, maar ze
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word t herhaaldelijk afgewezen voo I' een urgentieverklaring_ Dl' p rofess io
n al heeft wel een plan, maar botsLOP een gebrek aan medewerk ing van
andere (publieke) instellingen ,
Professionals worden dus ve rant\\ oordelijk gemaakt, maal' .londerde
mach t om de partijen die moelen meedoen zover te krijgen da l .te ook pcht
meedoe n. Evelien Tonkens, hoogJcl'aaraan de Universi te it voor
Humanisliek, noemt dit in d e essaybundel D~ decmtra/isaties in het sociaal
domein : wie houdt er /liet 1Ia71/rakelbollt?, onlangs gepubliceerd door de
Transi tieco mm issie Sociaal Domei 0, ' veran t\voordc1 ijkhcid zonder zeg
gen schap '.1
Voor de regels voor won i nglocwijzing bestaan ongelwijfcld goede argu
menten. We willen n ie t dal sociale-huurwoningen alleen beschikbaa r ko
men voo I' mensen d ie om wat voor reden dan ook urgenl zij n, waardoor
gewon e woningzoekenden achter hel nel vissen. Maar als we onverkort aan
de regels vastho ude n, komt er van de integra le pla nnen niks tereebt.
Daarbij komtdat er veel meer mogelijk is d an vaak wordt gedacht, maar
da n is er wel een cult uur van ereal ivitei t en bestu urlijke lTloed nodig.
Want er zijn b eel wat gemeentelijke tegenstrijdigheden op te mimen.
Zo probeert de ene afdel ing van de gemeente bewonersinitialieven te o n
dersteunen en te stimuleren, maal' zodra mensen in een pand neerstlijken
bre ngt de afdel ing beheer gemeentelijk vastgocd ma rktconforme hu ren in
reken ing, zodat be t bewierookte b urgerinitialicC zij n energie el' vooral op
moet richten geld bijeen te brengen voor de huur. Zo is de aanbesteding
voor dejeugdzorg gebaseerd op hulp aan individu ele kinderen, terwül het
soms betel' is om niet voor éé n kind uitde klas jeugdzorg in te zellen, maar
j ('t.'> te uoen aan de dynamiek i n de hele klas. De winsl van de decen t rali sfl 
ties is dal deze legenstrijdigheden nu veel ziehtbaarderzijn geworden ,
zodat er ook lokaa1 geëxperimen teerd kan worden mel oplossingerL

VA" I'ROF I' SSIONALS NAAR BEWO"FRS

Er is nog een derde machtsoverdracht aan de orde: van professionals naar
bw'gers/bewoners. Jn vrijwel alle gemee nten is 'eigen kracht' een leidend
beginsel bij de loekenning van ondersleuning, maar in de praktijk is dat
nogal een s verworden lot een uitsluitingsprincipe. Mem;en gaan zich zieli 
ger voordoen dan ze zij n_ Bij een bijeenkomst van mensen met f'en pgb ga f
iemand l1et advies omj e vooral niet op te ma ken voor het keukentafel
gesprek. Dan zie j e el' depressÏl'ver uit en krijgje mee r zorg. Bij een debat
bekende een p rofessional u it een sociual wijkteam dal hij zijn eigen moe
de r had aangeraden om in het keukentafelgcspJ'ck te zeggen dat ze geen
contact bad mel haar kinderen. Want wie zegt ' Ik hcb niemand, ik zie n ic
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mand, niemand kan me h elpen', krijgt meer steun van de overht'id.ln een
eerder essay bebben we laten z ic n da t h e t e igen krachtbeginsel aldus een
prem ie zet op het etaleren van machteloosheid. 2
Pas a I:; bewo ners echt meer zeg~ens ehap krijgen over de zorg d ie ze
krijgen, leid t nabijheid tot empowermenL. Hel is een enorme opgave voor
pro fessionals om dcze omslag te maken, gewend als ze zij n om in een-op
ecncontac ten de hulpverlening ter hand te nemen. De Florence Nightingale
reflex z it d iep ingebakken i n onze professiunele manscha ppen . Zeker als de
nood aan de man is- de schulden hoog, mensen in de war, kinderen onveilig
- is een nelwerkberaad waarbij meerdere mensen ecn plan maken 11 ie l h et
eers te waarje aan denkt. Dan moel er gewoon snel wat gebeul'en.
Om blijvend resultaat te boeken moeten mensen echter Weer de regie
over hun eigen leve n ter hand kunnen nemen, en moet er ook een om
geving tot stand komen die meewerkt. Prec ies op dat - cruciale-punt
wringt noga l eens de schoen. Er bestaat in kringen van sociale professio
nals een g rote temghoudendheid om anderen in zo'n gesprek te betrek
ken , laat staan om ze ook echt zeggenschap te geven. Dat kos t ook vet>llijd.
Maar toch zuJlen ze om echt betere zorg en ondl'rsteun ing mogel ijk te
m aken die kanL op moeten bewegen, en hun d iens tbaarheid daar meer en
meer op moeten gaan afstellen.
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GIlEN PARTIJ DIE KAMPIOE:S DECE?\TRALlSAlIES
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Er lij kl een aardversc huiving op ga ng te z ijn gekomen in wat tege nwoord ig
in a ll e stadhuizen wordt aangeduid als 'he t socia\e do mein '. De frontlin ies
d aarvan liggen in buurten el1 wij ken waa r b u rgers en professionals mel
elkaar nie uwe verbanden aangaan en nieuwe omgangsvormen creëren.
Het is vooral nog een zoektocht, niemand weet h oe hel precies moel, overal
probeert me n vorm te geven aan nieu we rollen en praktij ken, handboeken
zijn er nielen de gemeentelijke d ivel'si te itdoel vermoede n d a t di e in de
toekomst ook niet zll gemakkel ij k meer te schrijven zijn .
lI eL gevaar voor d eze zoektocht schuilt in Den Haag.AlI e poli tieke dis
cussies over beleid, over asielzoekers, over de zorg cirkel en elke keer weer
rond di t idee: wij gaan erover, \vij regele n hel. Er is in onze residentie nog
niet een bij de decentralisaties p assende politieke habi tat gevon den waar
uit h et besef sp reekt dat alle disc ussies over mensen, over u it-geprocedeer
den, over ouderen, over psychiatrisch gestoorden, noem maar op, gaan
over mensen die ergens zijn . in gemeen ten namelijk. Gemeenten zijn dl'
woonplaats van de nieuwe verzorgingsstaat. Laai ze dan vool'al ook de
rui mte krijgen om dat verder Vllrm te geven.
Er is ook geen partij die zich als kampioen decentralisaties durft op te
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werpen. Tc riskant, wa nL wie in de politiek p leit voor onzekerheden , kan
weleens van een koude kermis thuiskomen. Een scherp politieken intellec
tueel debat over wal d e verhoudi ng moel zijn tussen de nationale overheid
en de lagere overheden ontbreekt daardoor vrijwel geheel. Heldere visies
ontbreken, bij elk incident verzamelen de parlementariërs zich rondom de
interruptiemicrofoon om de s laatssecretaris ofmin istcr te kapiUclen. Wal
gaa t u doen ~ Grij pt u in ~ Komt er nog wat van~
Ook het CDA onderscheid t zich daarin niet echt, Dat is Vl'eemd, want als
er één partij is d ie zich in historisch opzich t als erfgenaam kan beschou·
wen van het soeiaal-maatseh<l ppclijke wereldbeeld datondel' deze operatie
schui lgaat, dan zijn het wel de ch ristendemocraten. En dan gaat bet niet
alleen om de filosofie van staatssecretaris Hen driks, waarmee wij deze be
schouwing openden, of om de opvattinge n van de socioloog Anton
Zijdeveld, die als pleitbezorger van het maatschappelijk middenveld la nge
tijd gold als vooraanstaand partijideoloog, ofhet concept van de zorgzame
samenlevin g waarmee Elco Brinkman in dejaren tachtig de aversie van
welden kend links overzleh afriep, en zelfs niel het sterke CDA -concept van
'de me nselijke maa t', da Lnog steeds u iterst aCluee l is. Nee, watde uecen 
lralisaties beogen is in feite een herontwerp, een modernisering zo men
wil, van de aloude axioma's u il de sociale leer over soevereiniteit in eigen
kring en het subs idiariteitsbeginsel. Die axiom a's k'Wamen er - ko rt door
de bocht - op neer dat van h ogerhand niet geregeld moest worden wat
mensen zelfkonden regelen, e n dat watop bet niveau van de lagere over
heid geol'ga niscerd kon worden, niet door een hogere overheid hoeft te
worden overgenomen. In fei te was het een m aatschappelijke orde n in gs 
filosofie d ie van onderop gesta lte k reeg.
Tegenwoordig spreken we niet meer in die terme n. We noemen bel nu
de 'kanteling' van verticaal (his torisch ) naar horizontaal (gelijkwaardig,
part nCJ'schap). De kringen leer van Ahrallam Kuyper duiden we aan als het
inschake le n van sociale netwerken. We spre ken van eige n kraebt, eigen
regie om aan te geven daL mensen zelt' hun verantwoordelijkheid vonn
moete n kunnen geven en hun talenten maximaal ontwikkelen, maarniet
als iudividu, maar als mensen in een gemeensch ap, in een omgeving, ecn
buurt, een wijk, een netwerk. Kan het modern-ehrislendemocratischer;'
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