
'De bocht is ingezet, maar nog niet genomen' 

Mevrouw drs. A Kreutzkamp-Schotel (1927) is arts en lid 
van de Adviesgroep Volwasseneneducatie. Zlj is voorzit
ter van het CDA-Vrouwenberaad Limburg, lid van het 
Landelijk Bestuur van het CDA- Vrouwenberaad en lid van 
het COA-bestuur Limburg. 

Van uitzicht naar realiteit 
Men kan ja of neen zeggen als de vraag 
komt: Wil je een stukje schrijven, zo lang, zo 
breed, zo diepgaand, dat weergeeft hoe je 
als CDA-Iid tegen het nieuwe ontwerp-ver
kiezingsprogramma aankijkt? lk heb ja ge
zegd. Omdat het program er nog niet was, 
betekende dat wei wat ongewisheden. Want 
'zo lang' betekende bijvoorbeeld negen pa
gina's, en zou je je straks volledig verwant 
voelen met al het geschrevene in het pro
gramma, dan had je maar een alinea nodig 
om dat uit te spreken. Wilde je daarentegen 
overal kritische kanttekeningen p!aatsen, 
hoeveel papier en hoeveel energie zou dat 
niet kosten! 'Zo breed' betekende dat het de 
auteurs vrij stond om vooral aandacht te 
schenken aan hoofdstukken, die hun speci
ale interesse hadden. Oat zouden voor mij 
zijn emancipatiebeleid, volksgezondheid en 
volwasseneneducatie. 'Zo diepgaand' wilde 
zeggen dat als toetssteen bij de beschou
wing van de teksten zou moeten dienen de 
verzorgingsmaatschappij. Dus het beeld van 
de toekomst zoals dat na de partijpolitieke 
discussie gestalte kreeg in het basisdocu
ment, maar ook in de gedachten en ver
wachtingen van veel CDA-Ieden. Toen het 
programma ontvangen werd - later dan af
gesproken - was het ongewis of het wei 
lukken zou de reactie toch binnen de afge
sproken tijd te produceren. Aan het schrijven 
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gaat immers vooraf: veellezen, selecteren en 
een beetje construeren. 
Mijn constructie heeft geleid tot een zevental 
deelstukjes. Drie daarvan hebben een wat 
algemeen karakter. De drie volgende zijn 
gericht op de door mij gekozen interessege
bieden, waarna een afsluitende samenvat
ting het einde vormt. Belangrijk vind ik het 
om vooraf te zeggen dat ik 'Uitzicht', samen 
werken voor morgen een goed programma 
vind. Want het biedt een uitzicht op een 
maatschappij waarin de overheid primaire 
taken beter en grondiger gaat aanpakken, 
waarin achtergeblevenen en achtergestel
den niet aan hun lot worden overgelaten, 
waarin een groot vertrouwen wordt uitge
sproken in mensen, die initiatieven en ver
antwoorde!ijkheden weer tot zich zullen trek
ken, en waarin ook de door mensen in het 
Ieven geroepen organisaties een nieuwe vi
taliteit krijgen. Het uitzicht is mooi, misschien 
hier en daar te mooi om zelfs op middellange 
termijn werkelijkheid te worden. Desalniette
min is het alleszins de moeite waard om er 
aan mee te werken. 

Een eerste kritische vraag: Heeft het CDA 
weliswaar het algemeen juiste geformuleerd, 
maar daarbij de vele honderdduizenden 
mensen; die het aangaat, niet iets te veel uit 
het oog verloren? De vraaq stellen wi! niet 
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zeggen dat ik hem al bevestigend beant
woord heb. lk vind het wei een belangrijke 
vraag omdat een fundament van dit program 
is een samenleving, die wil en kan verande
ren. Mensen veranderen in hun onderlinge 
betrekkingen, in hun houding tegenover or
ganisaties en instellingen, in hun functione
ren binnen die organisaties. Oat kan aileen 
maar betekenen dat ze ten diepste zelf ver
anderen. lk citeer nu uit het programma: 
'Wetgeving en overheidsbeleid moeten op 
het versterken van de verzorgingsmaat
schappij zrjn gericht, maar om tot Ieven te 
komen heeft zij meer dan wetten en voor
schriften nodig. De mensen zelf zullen zich 
ervoor in moeten zetten'. Uit een ander 
hoofdstuk komt dit citaat: 'Collectieve soli
dariteit en het invullen van verantwoordelijk
heden door een anonieme overheid moeten 
zoveel mogelijk worden omgezet in nieuwe, 
herkenbare vormen van onderlinge verbon
denheid, betrokkenheid en intermenselijke 
verhoudingen'. 

' Leden van het CDA, kunt u 
en wilt u participeren in 
nieuwe, herkenbare vormen 
van onderlinge 
verbondenheid? ' 

Als ik even een uitstapje mag maken naar 
verre Ianden en vroeger tijden: K'oeng foe
tse wilde, toen hij jong was, al heel China 
hervormen en reorganiseren. Hij had zijn 
hoofd vol plannen en sprak die uit tegenover 
Lao-tse. Hi] kreeg tot antwoord: Jonge man, 
maak eerst uw hoofd leeg, zo kan er niets bij. 
Gij moet het rijk besturen zoals gij kleine 
visjes bakt. Als ge niet voorzichtig zijt, vervalt 
uw baksel tot moes. Z6 dient ge een rijk te 
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besturen: lettend op elk individu! 
Terug rn het hier en nu. Hoe zouden de 
antwoorden luiden op deze vraag: 'Bewo
ners van Nederland of (Iaten we het 1ets 
beperkter houden), leden van het CDA, kunt 
u en wilt u participeren rn nieuwe, herkenba
re vormen van onderlinge verbondenheid? 
En hoe kunt u op uw plaats de verzorgings
maatschappij mee vormgeven?' Deze vraag 
heeft geen deel uitgemaakt van de discus
sierondes in 1983/1984. Wei 1s de vraag 
gesteld: Is de omvorming van de verzor
gingsstaat naar een verzorgingsmaatschap
piJ een goede zaak? In de meeste gevallen 
was de teneur van het commentaar instern
mend. Men rnoet daarbij wei in gedachten 
houden dat het ging orn de inventarisatie 
van rneningen, dus een rnentaal proces. De 
verzorgingsrnaatschappij van straks is af
hankelijk van een vitaal proces! 
Sorns spreekt het verkiezingsprograrnrna 
van soberder vorrnen. Bijvoorbeeld inzake 
gezondheidszorg: vervanging van dure vor
rnen van zorg door eenvoudiger, soberder 
vormen. Nu is de achteruitgang in het reeel 
besteedbaar inkomen al enige jaren aan de 
gang. Ook dat zou moeten leiden tot sober
der Ieven. Sorns leidt het allereerst tot het 
ontstaan van grote schulden. Het program
rna schetst ook op lange terrnrjn: het geheel 
wordt soberdert Er zijn verliesposten in het 
rnateriele bestaan en dat er winstposten bij 
rnogeliJk zijn in het irnmateriele bestaan is 
nog niet bewezen. 
Nog een laatste oprnerking over het pro
gramma en het individu: Ervaringen uit de 
eerste vrouwen-praatgroepen in de jaren 
197 4/1975 leidden tot de uitspraak: 'Het 
persoonlijke blijkt politiek te zijn'. Hierrnee 
wordt bedoeld dat datgene, wat beschouwd 
werd als een prive aangelegenheid van een 
mens in feite veel rneer v'oorkwarn en (dus) 
algernener oorzaken had. In ons verkiezings
prograrnrna nu rneen ik het orngekeerde te 
bespeuren: het politieke blijkt persoonlijk te 
zijn! 

De tegenkrachten: tegenwind en tegenwer
king. Zii, die vaak lange afstanden per fiets 
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afleggen weten goed hoe belangrijk de wind 
is. Als je je voorneemt op een bepaalde tijd 
op een bepaalde plaats aan te komen is 
voor het succes, behalve een goede fiets, de 
eigen kracht net zo belangrijk als de wind. 
De vele pagina's programmatekst kun je 
zien als de in kaart gebrachte gezamenlijke 
doelstellingen van de partij in allerlei sectoren 
van bele1d. Daar zou ik graag voor intern 
gebruik een weer-en-wind-kaart naast han
gen. Voor intern gebruik, omdat het niet altijd 
verstandig is de tegenwerkende krachten 
met name te noemen. Als illustratie w1l ik een 
artikel aanhalen dat misschien wei het klein
ste artikeltje is van het gehele programma. 
Onderwijs 6.6, dat luidt: 'Proefnemingen met 
educatief verlof worden door de overheid 
ondersteund'. Het is moeilijk te geloven dat 
hier zo'n stuk achtergrond-geschiedenis bij 
meespeelt. Eerst was er de bekrachtiging 
van het internationaal arbeidsverdrag betref
fende betaald scholings- en vormingsverlof 
in 1976. Toen kwam er een SER-commissie, 
die actief en eensgezind werkte aan een 
interimadvies dat in 1978 verscheen Daarna 
stak de tegenwind op, want de regering had 
andere uitgangspunten en schreef daarover 
- een jaar later - een brief. Daarop ver
scheen in 1982 het eindadvies van de com
missie, dat echter door de werkgevers niet 
werd onderschreven. De plannen waren 
naar hun mening onbetaalbaar. Is het je 
echter ernst om voor volwassenen allemaal 
de kansen open te stellen om aan hun ver
dere educatie te werken dan blijft betaald 
educatief verlof daartoe een voorwaarde. De 
projectminister voor de volwassenen-educa
tie wijdde daarom een van zijn drie hoofdlij
nen-notities uit september 1983 aan educa
tief verlof. Voor het betaald educatief verlof 
was er het voorstel dat de werknemer/verlof
nemer zou worden vervangen door iemand, 
die met behoud van uitkering tijdelijk die 
arbeidsplaats kwam opvullen. De sociale 
partners, voornamelijk de vakbonden waren 
hier weer fel tegen. De overheid had ervoor 
gekozen geen beslissende rol te spelen, 
maar slechts een voorwaardenscheppende 
rol, vandaar dus dat er onder 6.6 niet meer 

340 

'De bocht is ingezet, maar nog niet genomen' 

kan staan dan er staat. Formeel is het juist, 
inhoudelijk is het veel te mager en als voor
beeld van tegenwind uit uiteenlopende rich
tingen is het heel bruikbaar. 

Een tweede voorbeeld: De lagere overheden 
werden in voorbije jaren vaak voor haast 
onoplosbare problemen gesteld doordat 
hun van rijkswege wei de taken maar niet de 
middelen werden toegeschoven. Bij herha
ling staat nu in het verkiezingsprogramma 
voor 1986-1990 dat de bestuurlijke decen
tralisatie een meer reele inhoud moet gaan 
krijgen, 66k met spreiding van financiele ca
paciteit. In voorbije maanden toonden de 
ambtenaren van grate steden, vaak gerug
gesteund door de gemeentelijke overheid, 
dat zij aan de uitvoering van voorschriften 
van de centrale overheid niet b1nnen de ge
stelde tijd konden en wilden voldoen. Bij 
herhaling staat nu in het verkiezingspro
gramma voor 1986-1990 dat lagere overhe
den en maatschappelijke organisaties ver
schoond dienen te blijven van pseudowet
geving (circulaires), die de verantwoordelijk
heid voor hun eigen bestuur en beleid aan
tast. Deze beide beleidsuitspraken zijn m.i. 
net zo fundamentele voorwaarden om de 
verzorgingsmaatschappij naderbij te bren
gen als de verandering in de mentaliteit van 
de doorsnee-burger. Aan de pressie vanuit 
de VNG, of vanuit onze e1gen Bestuurders
vereniging om meer vrijheid te krijgen in een 
grotere eigen beleidsruimte, dient 'Den 
Haag' toe te geven. Het is wei te verwachten 
dat dit krachtige tegenwind op zal roepen, 
want het aanbrengen van echte veranderin
gen leidt altijd ergens tot verlies van machts
posities en nergens is de strijd taaier dan 
waar het gaat om het behoud van de eigen 
grote machtspositie. 
Tenslotte zijn tegenwerkende krachten ook 
te verwachten van de steeds mondiger bur
gers, die daarbij niet altijd even reeel zijn in 
hun eisen. In het rapport van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau 1982 blijkt dat ten op
zichte van voorgaande rapporten de animo 
voor inspraak-procedures is gedaald en dat 
daarentegen de positieve houding tegeno-
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ver niet -conventionele protestacties aan
zienlijk is gegroeid. Aan tegenwind, al 
fietsend, is niet veel te doen. Hoogstens je 
houding aanpassen. Aan tegenwerking valt 
soms preventief wei wat te doen. We zou
den moeten leren daar meer op te letten. 

Kleine handzame instructies in boek
vorm. Binnen het CDA-Vrouwenberaad 
werken weer graag mee. De leden stellen ze 
zelf samen. Het instructieve heeft een open, 
op nieuwe ervaringen gericht karakter. Een 
dergel1jk boekje, maar nu geschreven door 
een werkgroep van de Bestuurdersvereni
ging, is 'Privatisering', dat in september 1984 
uitkwam. Het is duidelijk bruikbaar met be
trekking tot punten in het landelijk ver
kiezingsprogramma. Het geeft verheldering 
door het theoretische deel en het beschrijft 
praktische voorbeelden uit diverse gemeen
ten. lets vergelijkbaars zou in de komende 
tiJd geschreven moeten worden voor al die 
verschuivingen van taken en verantwoorde
lijkheden: van de deskundigen naar de be
stuurders en van de betaalde krachten naar 
de vrijwilligers etc. Theorie, problemen, suc
cessen, praktijkvoorbeelden. Houd het wei 
klein en 1aat het echt in dienst staan van 
'samen werken voor morgen'. 

Emancipatiebeleid In maart 1985 kwam 
eerst het 'Ontwerp-model gemeente- en 
provincieprogram' bij de CDA-Ieden b1nnen 
en pas in mei volgde het landelijk ver
kiezingsprogramma. Een mens is gevoelig 
voor tegenstellingen, dus naarmate ik treuri
ger en toorniger was over het antwerp-mo
del, waar dit het emanc1patiebeleid betrof, 
verheugde ik mij over de behandeling van dit 
facetbeleid in 'Uitzicht'. In het model pro
gram vind je in de inleiding de zinsnede 'de 
in de afgelopen jaren verworven emancipa
tie'. En inderdaad, dat het om een proces 
gaat, waar we nog midden in staan, blijkt uit 
dat programma nauwelijks. Van de aanvaar
de resoluties (CDA-partijraad mei 1983) 
waarin zeer systematisch de gewenste ver
anderingen in de maatschappij en in de leef
situatie van mensen staan verwoord is wei-
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nig terug te vinden. Kijkt men daarentegen 
naar het landelijk programma dan komt daar 
veel van wat in de resoluties uitgesproken 
staat wei in het vizier. In de begeleidingsbrief 
bij het landelijk program, die gericht is aan de 
besturen van de gemeentelijke afdelingen 
staat de aansponng om aan het emancipa
tiebeleid op creatieve wijze vorm te geven. lk 
zou ook de vrouwen, die overal in het land 
mede verantwoordel1jkheid dragen voor de 
totstandkoming van de eigen provinc1e- en 
gemeenteprogramma's willen vragen zich 
royaal op het landelijk programma te oriente
ren. Als het hun tenminste ernst is om en in 
zelfwerkzaamheid en in samenwerking de 
machtsongelijkheid, ·die er is tussen mannen 
en vrouwen te verrninderen. Onlangs kreeg 
ik een brochure in handen waarin de eman
cipatie van het katholieke volksdeel in de 
negentiende eeuw werd beschreven. De 
punten van herkenbaarheid en overeen
komst met de vrouwenemancipatie vond ik 
treffend. En dlt vond ik een mogelijk punt 
van verschil: de vrouwenemancipatie
beweging binnen het CDA wil een appel 
doen op vrouwen en mannen beide om een 
toekomstige integratie tot stand te brengen. 
Het katholieke volksdeel kreeg destijds van 
omringend Nederland zoveel tegenwerking 
dat het zich omvormde tot een geisoleerde 
zuil. Het werd een autarkisch geheel, ver
trouwend op eigen groeikracht, werkend 
met een eigen strategie om te geraken tot 
een steeds groeiend potentieel van macht 
en geld en beter-opgeleide mensen. En stap 
voor stap, na vele tientallen jaren werd gelei
delijk de emancipatie voltooid. Bij de meeste, 
misschien wei bij aile leden van het CDA
Vrouwenberaad is het niet de bedoeling om 
een soort vrouwenzuil te stichten. Maar gro
te tegenwerking en gebrek aan respect heb
ben nu eenmaal als effect dat je je binnen de 
eigenheid terugtrekt. 
Een laatste opmerking over emancipatiebe
leid. De verzorgingsmaatschappij van straks 
vraagt de mensen om, anders dan nu, weer 
verantwoordelijkheden op zich te willen ne
men. De gelijkwaardigheid van mannen en 
vrouwen als beginsel zal daarbij niet mogen 
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worden losgelaten. Dus niet aileen de vrouw 
staat garant voor een zorgzame samenle
ving! 

Volksgezondheid Van nabij betrokken bij 
het gezondheidszorgbeleid van 197 4 tot 
1983, is het mijn indruk geweest dat volks
gezondheid een van de moeilijkst beheers
bare beleidsterreinen is. Er zijn talloze stu
dies, nota's, richtlijnen en wetteksten ver
schenen en weer ingetrokken om tot een 
doelmatig en doeltreffend stelsel van voor
zieningen te komen. Velen, die als ik, moege
dacht raakten over allerlei planningssyste
matieken, zullen zich verbazen over de een
voud waarin deze zaken volgens hoofdstuk 
V 'Volksgezondheid en Maatschappelijke 
Dienstverlening' toch regelbaar zouden kun
nen zijn. Is eenvoud dan toch in zo grote 
mate het kenmerk van het ware? De plan
ning komt in handen van 'Kamers van ge
zondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening'. Ze hebben een privaatrech
telijke rechtsvorm. Aansluiting is een bekos
tigingsvoorwaarde. Regionaal is het plan
nings- en ontmoetingsterrein. De overheid 
noemt harde randvoorwaarden, waaronder 
een wettelijk gegarandeerde vloer, budget
tair gestelde grenzen en mogelijk nog ande
re beleidsopties vervat zijn. Daarna komt het 
planningsproces op gang. Het resultaat 
wordt door de provincie getoetst op de ge
stelde voorwaarden en afhankelijk daarvan 
keurt de overheid goed of niet. Herhaal dit 
proces jaar na jaar en de herstructurering 
van de gezondheidszorg wordt gaandeweg 
een feit. 
Wat vind ik nude moeilijkheden? Vanaf 197 4 
ben ik gewend aan de gedachte dat op 
bepaalde momenten in het planningsproces 
de macht van een overheid niet gemist kan 
worden en nu moet het particulier initiatief de 
planningstaak maar zelf klaren. De budget
taire krapte zelf zou een stuurmechanisme 
worden om tot een evenwichtige samenstel 
van voorzieningen te geraken, evenals ande
re belangrijke voorwaarden, die als een ka
der moeten dienen. Zou dat echt voldoende 
zijn om een bewuste matiging van topklini-
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sche zorgvoorzieningen te doen plaatsvin
den ten bate van een steeds sterkere eerste 
lijn? Nergens staat dat een overheid (ge
meentelijk dan wei provinciaal) als een soort 
'stok achter de deur' de planning overneemt 
als het particulier initiatief er onverhoopt niet 
uit zou komen. Nergens blijkt dat er voor
zieningen zijn, zo ver gespecialiseerd, dat 
een zinvolle spreiding ervan door een regio
nale kamer niet overzien kan worden. 
lnhoudelijk vind ik vele goede en nastrevens
waardige punten in dit hoofdstuk V. Het lijkt 
me bijvoorbeeld heel juist dat onder Be staat 
dat met kracht wordt gestreefd naar verster
king van de bestuurskracht van instellingen 
voor gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening. In mijn gedachten zie ik dan 
wei de zwak-georganiseerde eerstelijnsge
zondheidszorg van nu. En juist die eerste lijn 
heeft bij de herstructurering de beste organi
satiegraad en de grootste bestuurskracht 
nodig. 

Volwasseneneducatie Ook aan dit onder
dee! van beleid geeft het landelijk program
ma behoorlijk de aandacht. Vooral vind ik 
het juist dat er over de voile breedte van 
onderwijs en schol1ng gesproken wordt en 
dan op aile niveaus. Maar wat ik daarbij dan 
mis is het beg rip 'vorming', dat eigenlijk ook 
een onmisbaar deelgebied in de educatie 
van volwassenen betekent. Het kan voor 
volwassenen goed zijn om en in kennis, in
zicht en vaardigheden en 1n houding en er
varing aan de eigen educatie verder te wer
ken. Niemand komt in deze tijd nog rond 
met al hetgene dat in de eerste leerweg (als 
kind en jongvolwassene) geleerd werd. Het 
uitoefenen van een beroep verandert, het 
deelnemen aan het politieke en maatschap
pelijke Ieven, het samenleven in het gezin of 
een andere thuissituatie, alles verandert mee 
met de snel-veranderende maatschappij. 
Volwasseneneducatie op topniveau - hoger 
leidinggevend personeel betreffend - be
steedt veel aandacht aan de attitude, aan 
hetgene dat bedoeld wordt met 'vorming'. 
Als het ons ernst is ervoor te willen zorgen 
dat de burqers in de verzorgingsmaatschap-
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pij weer meer verantwoordelijkheden willen 
en kunnen dragen, dan is daar volwassenen 
educatie bij nodig: kennis, vaardigheden en 
attitudes moeten nieuw geleerd. Slechts 
heel even rept het programma over de 
basiseducatie onder 6.5, de bekostiging. 
Toch gaat het hier om een beleidspunt waar 
de overheid een 'schild voor de zwakken' 
zou moeten zijn. Het heel geringe budget, 
waar nu in deze tijd sprake van is, maakt het 
wei tot een zwak schild. 

Tot slot. Ons programma 1986-1990 biedt 
een uitzicht dat waard is realiteit te worden. 
Het baseert zich op de veranderbaarheid 

van de maatschappij. Het roept derhalve op: 
Centrale overheid en lagere overheden, bur
gers en organisaties, werkt bewust aan uw 
verandering, want anders lukt het niet. 
Nieuwe inventiviteit en echte samenwerking 
moeten tot nieuwe oplossingen leiden. 
Overal waar machtsposities in de klem ko
men door het nieuwe beleid is tegenwind tot 
storm te verwachten, onderschat dat nooit! 
Zoekt en toont geslaagde voorbeelden om 
andere COA-Ieden en COA-bestuurders op 
weg te helpen. Laat mensen, mannen en 
vrouwen, zich inspannen om zowel zorgend 
als besturend 'Uitzicht' in 1990 een stukje 
dichter bij de realiteit te brengen. 

Mevrouw mr. P. C. Lodders-Eifferich (1940) is bestuurslid 
van de CDA-afdeling Mook-Middelaar en lid van het 
College van bindend adviseurs van het CDA. 

Vanaf de zijlijn 

De redactie van dit t1jdschrift stuurt COA'ers 
in den Iande een lijvige krant toe, die blijkens 
de flap 'Uitzicht op morgen', in casu het 
ontwerp-verkiezingsprogram zou moeten 
bevatten; en vraagt vervolgens, in maximaal 
2400 woorden, commentaar. Voldoet dlt 
program aan de opdracht, gesteld in het 
rapport 'Van verzorgingsstaat tot verzor
gingsmaatschappij', n.l. de noodzaak tot 
'trendbreuk', en zou het er ook zo hebben 
uitgezien als de gevraagde (schrijver dezes) 
lid van de programcommissie zou zijn ge
weest? 
Met het laatste deel van de vraagstelling heb 
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ik enige moeite, want het 'beantwoorden 
daarvan vergt het nodige inzicht in de eigen 
invloed, voorzover die uitgaat boven de ge
middelde, door de ongetwijfeld democrati
sche gezindheid van de commissie gewaar
borgde, reikwijdte. lk laat dat deel dus buiten 
beschouwing. 
Die 2400 woorden zal ik niet allemaal benut
ten. Niet dat in 2400 woorden niet een leuk, 
handzaam program zou zijn te schrijven. 
Maar gelukkig heb ik daaraan geen behoef
te. Er staat veel, heel veel in dit antwerp, dat 
mij voldoende toespreekt om mij, althans 
programmatisch, opnieuw bij het CDA thuis 
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