
Politiek kun je niet waardevrij bedrijven, maar ook niet op een ver-
antwoordelijke manier zonder veel ruimte voor rationele analyse. Daarom 
voel ik me twintig jaar na dato nog steeds goed thuis bij de opvatting dat 
’Christen-democratische politiek pas dan ontstaat wanneer politieke 
overtuiging en politiek engagement toetsstenen zijn voor een zakelijke en 
rationele analyse van feitelijke (machts)verhoudingen en feitelijke wetma-
tigheden’ .1

 In de jaren die voorafgingen aan de totstandkoming van het CDA von-
den ARP, CHU en KVP elkaar erin om die politieke overtuiging en dat po-
litieke engagement samen te ballen in de kernbegrippen gerechtigheid, 
rentmeesterschap, solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid. Met die 
begrippen werd gepoogd iets te communiceren over een grondhouding, 
zonder de ambitie of pretentie te hebben dat de partij naast het Program 
van Uitgangspunten ook nog beschikte over een uitgekristalliseerde eigen 
ideologie. 
 Onder een ideologie versta ik dan een samenhangend systeem van 
ideeën en zingevingen die bepalend zijn voor de manier waarop een poli-
tieke partij tegen de wereld aankijkt. Dat gaat aanzienlijk verder dan het 
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hanteren van enkele kernbegrippen waaraan geen duidelijke onderlinge 
rangorde is toegekend.
 Bij die stand van zaken voelde ik mij wel. Aarzelingen had ik alleen bij 
het open-deurkarakter van de kernbegrippen en het gemak waarmee ze 
van verschillende inhouden konden worden voorzien. Aan dat ongemak 
gaf ik echter verre de voorkeur boven zoiets als een gesloten wereldbeeld.
 Vanaf het begin van de jaren tachtig werden de vier kernbegrippen in 
een nieuwe context geplaatst. Gaande dat proces werd een steeds zwaar-
der gewicht toegekend aan het begrip gespreide verantwoordelijkheid, 

en kregen de andere kernbegrip-
pen een lichter gewicht. Dat begon 
met het al geciteerde rapport Van 
verzorgingsstaat naar verzorgings-
maatschappij. Daarin staat de 
verzorgingsstaat model voor een 
samenleving waarin de overheid in 
de loop der tijd op tal van terreinen 
steeds meer verantwoordelijkhe-
den naar zich toe heeft getrokken. 

Daardoor is de overheid overbelast geworden. Voor liberalen is de overheid 
verworden tot de afvalbak van de ’ikcultuur’. Socialisten hebben van nature 
de neiging om teveel te verwachten van de overheid. Christen-democraten 
zien echter de schaduwzijden, die vooral zichtbaar worden in een aan-
tasting van de vitaliteit van het maatschappelijk middenveld. Daarnaast 
komen ook de burgers zelf door te royale, te gemakkelijk toegankelijke en 
te genereuze zorg- en sociale zekerheidsarrangementen in de verleiding 
om te zwaar op de overheid gaan leunen. Hervormingen die zijn gericht 
op het terugleggen van verantwoordelijkheden zijn daarom nodig om de 
scheefgegroeide verhoudingen te corrigeren. Daarbij moest ernaar worden 
gestreefd om de verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk neer te leggen bij 
het niveau waar de lusten en de lasten het meest direct worden gevoeld. 
Confrontatiepolitiek heette dat.

In de discussienota over de Verantwoordelijke Samenleving van 1987 
werd deze lijn verder uitgewerkt. Daarbij werd meer nadruk gelegd op het 
geven van extra beleidsruimte aan het maatschappelijk middenveld en 
minder op het aspect van de confrontatiepolitiek. Interessant is de posi-
tieve waardering van budgetfinanciering als instrument om meer inhoud 
aan die beleidsruimte te geven. Ook de voorgenomen tripartisering van 
de arbeidsvoorzieningsorganisatie werd opgevoerd als een veelbelovend 
experiment om ervaring op te doen met het soort hervorming dat christen-
democraten voor ogen stond.
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Beide rapporten geven blijk van de behoefte om zich te tooien met meer 
ideologische veren. Buitenstaanders signaleerden daarbij tevens heimwee 
naar het tijdperk van de verzuilde samenleving.2  
 Tegelijk werd geconstateerd dat de politieke positionering nogal asym-
metrisch was. Over het socialistische gedachtegoed werd laatdunkend 
gedaan en er werd fors afstand genomen van de visie op de overheid als 
alleshoeder. De liberale visie betrok wel stelling tegen de ikcultuur, maar 
niet tegen de minimalistische kijk op de taak van de overheid.
 Rond het begin van de jaren negentig werd de ideologie van de verant-
woordelijke samenleving meer en meer aangekleed met elementen uit het 
neoliberale marktdenken. Budgetfinanciering raakte geleidelijk in diskre-
diet en daarvoor in de plaats kwam een sterke nadruk op vraagsturing en 
een groot vertrouwen in het kort daarvoor nog gewantrouwde stuurme-
chanisme van de vrije markt. 
 Met het rapport Zekerheid op maat uit 2004 kreeg het ideologische de-
bat een nieuwe wending. Daarin wordt de analyse niet langer primair op-
gehangen aan een scheefgegroeide verantwoordelijkheidsverdeling, maar 
aan de overgang van een betrekkelijk stabiele industriële samenleving 
naar een netwerksamenleving, die bestaat uit mondige, geëmancipeerde 
burgers, die zelf de sociale verbanden kiezen waarmee ze bindingen wil-
len aangaan. In die samenleving behoort de standaardlevensloop tot het 
verleden, met als gevolg dat ook de standaardarrangementen van de ver-
zorgingsstaat niet meer passen bij de behoeften van de moderne burgers.

Bij de herijking daarvan moet een belangrijk aandachtspunt zijn dat de 
eigen verantwoordelijkheid van de burger in de verzorgingsstaat teveel 
buiten beeld is geraakt. Daardoor hebben vooral de regelingen van de soci-
ale zekerheid een te verzorgend karakter gekregen, waardoor zij stimule-
ren tot passiviteit in plaats van activiteit.
 In de samenleving van de toekomst met de grote problemen van ver-
grijzing, globalisering en individualisering moet echter alles worden 
gericht op maximale arbeidsparticipatie. Daarom moet de overheid alle 
regelingen — ook die welke op decentraal niveau tot stand zijn gekomen 
— doorlichten op basis van het criterium of zij wel voldoende activerend 
zijn. Regelingen die de activeringstoets niet kunnen doorstaan, moeten 
worden aangepakt. Vandaar bijvoorbeeld de harde aanval van het kabinet 
op de regelingen voor VUT en prepensioen.
 In zijn Bilderbergrede heeft premier Balkenende deze visie nog meer 
kracht bijgezet.3

 Aan de opvatting dat de regelingen van de verzorgingsstaat een te 
verzorgend karakter hebben, wordt de stelling toegevoegd dat zij ook 
een negatief effect hebben gehad op de arbeidsmoraal van werknemers. 
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Daardoor wordt de suggestie versterkt dat de arrangementen van de ver-
zorgingsstaat uiteindelijk een bederf voor het functioneren van de samen-
leving zijn geworden.

Het doel van de sociale zekerheid, namelijk bescherming van de werk-
nemers tegen de risico’s die onlosmakelijk zijn verbonden aan de keuze 
voor een vrijemarkteconomie, raakt daardoor meer en meer uit beeld.
 Ook Balkenende pleit voor een ordening waarin het begrip 
(arbeids)participatie centraal staat en waarin de overheid intervenieert 
om regelingen die stimuleren tot passiviteit aan te pakken, onafhankelijk 
van de vraag of die op centraal of decentraal niveau zijn overeengekomen. 
Tegelijk bepleit hij om in de toekomst sociale-zekerheidsarrangementen 
veel meer op het decentrale niveau van bedrijfstakken en ondernemingen 
gestalte te geven.
 

 Verenging en vertekening

Mijn kernbezwaar tegen de herideologisering is dat het ongewild, maar 
ook onvermijdelijk leidt tot een verenging van de analyse en daardoor tot 
een vertekening van de werkelijkheid. Voor het beleid resulteert dat uit-
eindelijk in gebrekkige of zelfs onbruikbare recepten.
 Gespreide verantwoordelijkheid is in het CDA-denken in de loop der 
tijd niet alleen uitgegroeid tot de verklaringsgrond bij uitstek voor wat er 
zich aan scheefgroei in de samenleving voordoet, maar ook tot een deus 
ex machina die feilloos aanwijst wat er moet veranderen. Het besef dat 
een verkeerde verantwoordelijkheidsverdeling niet meer dan één van de 
mogelijke verklaringsgronden van tekortkomingen in het functioneren 
van de samenleving is, wordt daardoor weggedrukt. Nieuwsgierigheid 
naar de vraag welke overwegingen er in het verleden toe hebben geleid om 
meer verantwoordelijkheden op het centrale niveau neer te leggen, wordt 
erdoor ontmoedigd. We weten immers op voorhand al dat die motieven 
ondeugdelijk zijn geweest en in ieder geval nu niet meer gelden.
 Ook over de aard van de gewenste hervormingen hoeft niet lang te 
worden nagedacht. Zoals socialisten vroeger heel zeker wisten dat na het 
kapitalisme de socialistische heilstaat zou opbloeien, zo weten christen-
democraten heel zeker dat het goed komt als er maar meer verantwoorde-
lijkheden worden teruggelegd bij de burgers en hun organisaties. In de 
nieuwste variant van de participatiemaatschappij wordt die zienswijze 
geamendeerd met een vrijbrief voor de overheid om overal tussenbeide te 
komen waar dat resulteert in onvoldoende arbeidsparticipatie. 
 Een beetje kort door de bocht heb ik daarom in mijn boek Overmoed 
en onbehagen gesteld dat zo’n ideologische benadering ongewild kan 
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ontaarden in een groteske discussietruc. Het leidt tot een analyse van het 
type grote stappen snel thuis. Dat geldt niet alleen voor de eenzijdige en 
gemakkelijke manier waarop het begrip gespreide verantwoordelijkheid 
als verklaringsgrond wordt gebruikt, maar ook voor de manier waarop 

de netwerksamenleving ten tonele 
wordt gevoerd als bewijs voor nood-
zakelijke hervormingen.

Mijn tweede bezwaar tegen de 
herideologisering is dat het de 
partij geleidelijk aan steeds meer 
in neoconservatief vaarwater heeft 
gebracht. Het heimwee naar de ver-

zuiling van weleer heeft zich intussen vertaald in een streven om zoveel mo-
gelijk verantwoordelijkheden op sociaal-economisch terrein over te hevelen 
naar de sociale partners, zonder serieus aandacht te besteden aan de vraag 
wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor de burgers met de kwetsbaarste 
sociaal-economische positie. De afkeer van het bederf dat is veroorzaakt 
door de arrangementen van de verzorgingsstaat, heeft zich vertaald in een 
onrealistische verwachting over de eisen die kunnen worden gesteld aan de 
zelfredzaamheid van alle burgers. De regiefunctie die de overheid wordt 
toegedacht bij het activeren van de gehele samenleving, geeft blijk van een 
nieuw geloof in de maakbaarheid van de samenleving, nu niet gestoken in 
een links maar in een rechts jasje.
 

 Alternatieve benadering

Mijn eigen opvatting is dat politieke partijen bij het analyseren van be-
langrijke maatschappelijke vraagstukken door zulke ideologische veren 
niet moeten worden gehinderd. De ideologie mag niet bepalend zijn voor 
de manier waarop tegen problemen wordt aangekeken. Integendeel, een 
zo objectief mogelijk inzicht in de aard van de problematiek moet worden 
gebruikt om te toetsen of ideologische opvattingen nog wel kloppen. Dat 
betekent dus dat de vraagstelling zoveel mogelijk moet worden bepaald 
door de aard van de problematiek en zo weinig mogelijk door ideologische 
vooringenomenheid.
 Ik wil dat met een voorbeeld verduidelijken. Als het gaat om de inrich-
ting van de sociale zekerheid is het verstandig om als eerste invalshoek 
te kiezen de vraag hoe de sociale, economische en financiële risico’s die 
zijn verbonden aan een vrijemarkteconomie, zijn verdeeld tussen werk-
nemers, werkgevers en overheid. Vervolgens kan dan de vraag worden 
gesteld hoe die verdeling zich verhoudt tot het vermogen van elk van die 
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drie partijen om risico’s te absorberen. Daaraan gekoppeld kunnen vragen 
worden gesteld over de ontwikkelingen die zich voordoen in zowel de ri-
sicoverdeling als in de absorptiecapaciteit van de verschillende partijen. 
Om een goed beeld te krijgen is het bovendien nodig om te onderzoeken 
in welke mate die algemene ontwikkelingen ook gelden voor de subcate-
gorieën die binnen elk van de populaties zijn te onderscheiden. Pas daarna 
komen de ethisch geladen vragen aan de orde, of die verdeling fair is en 
welke institutionele arrangementen behulpzaam kunnen zijn om gewens-
te veranderingen aan te brengen.
 Zo’n onderzoek start dus wezenlijk anders dan een verhaal dat begint 
met een visionair beeld van geëmancipeerde, mondige burgers in een net-
werksamenleving, waaraan vervolgens verstrekkende conclusies worden 
gekoppeld over noodzakelijke hervormingen in de sociale zekerheid.
 

 Cappuccinomodel als voorbeeld

Op het terrein van de sociale zekerheid werd de ideologie van de verant-
woordelijke samenleving vertaald in een voorkeur voor het cappuccino-
model. In dat model schept de overheid waarborgen voor de bestaansze-
kerheid op minimumniveau. De sociale partners zijn primair verantwoor-
delijk voor de loongerelateerde uitkeringen voor ziekte, werkloosheid en 
arbeidsongeschiktheid die daar bovenop komen. En de werknemer zelf 
kan desgewenst een extra appeltje voor de dorst opzij leggen. Het grote 
voorbeeld van dat model is het Nederlandse pensioenstelsel, waarvan 
de AOW de door de overheid gegarandeerde basis vormt, de aanvullende 
pensioenen het door de sociale partners geregelde stuk, en het eigen huis, 
de koopsompolis of het spaarbankboekje de invulling van de eigen verant-
woordelijkheid van de burgers tot uitdrukking brengen.
 In het rapport Vernieuwing om behoud uit 1983 wordt voor de werkne-
mersverzekeringen gepleit voor een soortgelijk twee-trajectensysteem.4 
 
De feitelijke ontwikkeling in de afgelopen twintig jaar ging een andere 
kant uit. De arbeidsongeschiktheidsverzekering bestond destijds nog 
uit een basisdeel, de AAW, met daarbovenop de WAO  met aanvullende 
loongerelateerde uitkeringen voor werknemers. Voor de uitvoering daar-
van waren — geheel in lijn met de CDA-ideologie — bedrijfsverenigingen 
verantwoordelijk die werden bestuurd door de sociale partners. De parle-
mentaire enquête onder leiding van Buurmeijer kwam tot de conclusie dat 
die structuur ervoor verantwoordelijk was dat werkgevers en werknemers 
de WAO  in de jaren tachtig op grote schaal hadden gebruikt als een soort 
prepensioenregeling. Daarop werd de uitvoering uit de handen van de 
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sociale partners gehaald en werden de AAW  en de WAO  geïntegreerd tot één 
verzekering.
 Tijdens het derde kabinet-Lubbers werd de WAO ingrijpend versoberd. 
Daardoor ontstond een WAO-gat dat op decentraal niveau op grote schaal 
werd herverzekerd.
 Die verzekering werd door het kabinet-Balkenende vervolgens weer 
in drie stukken geknipt. Onder het eerste deel daarvan vallen de volledig 
en duurzaam arbeidsongeschikten. Die krijgen een riante loongerela-
teerde uitkering. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt geheel bij de 
overheid. Onder het tweede deel vallen de gedeeltelijk arbeidsongeschik-
ten die tenminste de helft van hun restcapaciteit nog te gelde weten te 
maken. Die krijgen een loongerelateerde uitkering van 70 procent voor 
het gedeelte waarvoor zij arbeidsongeschikt zijn. De verantwoordelijk-
heid daarvoor ligt bij de sociale partners. Onder het derde deel vallen de 
gedeeltelijk arbeidsongeschikten die er niet of onvoldoende in slagen 
om nog wat bij te verdienen. Zij krijgen een uitkering ver beneden het 
minimumniveau, waarvoor de overheid weer verantwoordelijk is. Dat is 
een driedeling waar je niet zo gauw opkomt als je uitgaat van het cappuc-
cinomodel.
 Beslissend lijkt hier veeleer te zijn geweest het nieuwe denken, waarbij 
elke regeling primair wordt onderworpen aan de activeringstoets.
 Ruimte voor aanvullingen op decentraal niveau zit er in de nieuwe ver-
zekeringen niet meer. Dat geldt ook voor de manier waarop de verplich-
ting tot loondoorbetaling tijdens de eerste twee ziektejaren is geregeld.
 Werkgevers en werknemers hebben zelfs uitdrukkelijk moeten beloven 
dat zij zich daar niet ‘schuldig’ aan zullen maken. Er is geen enkele indica-
tie dat het CDA ernaar streeft daar verandering in te brengen.
 Ook voor de werkloosheidswet wordt het cappuccinomodel niet langer 
als ideaal gezien. In het rapport Zekerheid op maat heet het dat de overheid 
in de toekomst alleen nog verantwoordelijk moet zijn voor het risico van 
langdurige werkloosheid. Of daar meer onder wordt verstaan dan dat alle 
burgers — en dus ook langdurig werklozen — kunnen terugvallen op de 
bijstand, is overigens niet helder.
 Hoe komt het dat de feitelijke ontwikkelingen zo’n andere kant zijn 
uitgegaan? Eén van de redenen is ongetwijfeld dat het verdelen van één en 
hetzelfde risico over twee verzekeringen nogal wat afwentelingrisico’s met 
zich brengt, zoals de geschiedenis van de WAO heeft geleerd. Een tweede 
reden is — zoals ik al aangaf — de nieuwe eenzijdige nadruk op de active-
ringstoets. Wat de gevolgen daarvan zijn voor de kwaliteit van de bescher-
ming is kennelijk minder relevant. Dat is een kwestie van nazorg, terwijl 
het accent juist moet worden verlegd naar voorzorg. 
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Conclusie

Mijn conclusie is dat de ideologie van de verantwoordelijke samenleving 
in de afgelopen twintig jaar niet erg behulpzaam is geweest bij de herin-
richting van de sociale zekerheid. Voor de toekomst zie ik er vooral grote 
risico’s aan. Dat geldt met name voor de variant die sinds kort onder de 
vlag van de participatiemaatschappij wordt aangeprezen. De ver doorge-
voerde decentralisatie die daarin wordt voorgesteld, zal onvermijdelijk 
tot gevolg hebben dat de positie van de kwetsbaarsten op de arbeidsmarkt 
— werknemers met een tijdelijk arbeidscontract, uitzend- en oproepkrach-
ten — nog verder wordt verzwakt. 
 Het begint er op te lijken dat ook de partij zelf bezig is het cappuc-
cinomodel naar de achtergrond te verschuiven. Sinds kort worden de 
schijnwerpers immers sterk gericht op een nieuwe levensloopregeling, die 
ergens op de grens van de tweede en de derde pijler gestalte moet krijgen. 
De uitwerking daarvan tot nu toe is vooral aantrekkelijk voor de midden- 
en hogere inkomensgroepen. Aan de lagere inkomensgroepen heeft de 
regeling voorlopig weinig te bieden. Of de regeling zal bijdragen tot een 
hogere arbeidsparticipatie, is hoogst twijfelachtig. Juist de midden- en ho-
gere inkomensgroepen zullen hun nieuwe spaarfaciliteiten waarschijnlijk 
gebruiken om nog eerder met vroegpensioen te kunnen gaan.5

 Een evenwaardig substituut voor wat er nog bestaat aan regelingen 
boven het minimumniveau die kunnen worden gedecentraliseerd, zie ik 
er in ieder geval niet in.

Voor een bredere onderbouwing van de opvattingen in dit artikel zie: B. de Vries, 
Overmoed en onbehagen, Het hervormingskabinet Balkenende, Uitg. Bert Bakker, 
september 2005, hoofdstuk I.
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