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SOCIETY MUST BE DEFENDED 
Burgerschap, zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en 

burgerkracht.  Decentraliseren, privatiseren, hervormen en bezuinigen. 

De overheid heeft haar geluksmachine uitgezet. De verzorgingsstaat 

treedt terug. De samenleving moet het zelf of samen oplossen. Meedoen 

is het devies in het nieuwste beleidsdiscours. Logisch! Zelfs zo logisch 

dat we ons vergeten af te vragen of ons nieuwe taalgebruik in beleid ook 

werkelijk in de praktijk resulteert in die teruggetreden overheid. Het 

Instituut voor Publieke Waarden (IPW) probeert de komende vier jaar 

uit te vinden hoe de overheid verantwoord kan terug treden. 
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Er is brede consensus over het idee dat de huidige verzorgingsstaat financieel en organisatorisch 

onhoudbaar is op termijn. ING becijferde onlangs bijvoorbeeld dat alleen al de Awbz één vijfde van het totale 

financieringstekort van de overheid voor zijn rekening neemt. En al zouden we het kunnen betalen, dan 

kunnen we de huidige verzorgingsstaat in de toekomst niet eens organiseren. Als de huidige groei doorzet 

zijn er op termijn meer dan twee keer zoveel zorgverleners nodig. Er moet dus wat gebeuren. Maar wat dan? 

Hoe dan? De afgelopen, pakweg, 150 jaar heeft politiek, bestuurlijk en beleidsmakend Nederland in het 

teken gestaan van de ontwikkeling van de overheid en de groei van de verzorgingsstaat. Verantwoord en 

effectief terugtreden is daarom geen sinecure. 

 

Dat blijkt wel in de praktijk. We zien tal van terugtrekkende bewegingen in termen van zorg en 

dienstverlening. Bijna allemaal worden ze gelegitimeerd onder het motto participatie, zelfredzaamheid of 

eigen verantwoordelijkheid. Denk aan de introductie van de alweer afgeschafte Wet investeren in jongeren 

(WIJ) in 2009, die voor jongeren tot 27 jaar het recht op algemene bijstand vervangt door het recht op een 

werkleeraanbod. Of aan de drie grote decentralisatiedossiers. Met de decentralisering van Jeugdzorg en de 

overheveling van functies uit de Awbz naar de Wmo, wordt een verzekerd recht vervangen door het 

compensatiebeginsel. Met de introductie van de Wet Werken naar Vermogen komt de individuele plicht om 

te werken centraal te staan, in plaats van het recht op bijstand. Maar we zien ook veel basaler voorbeelden. 

Zoals brandweerkorpsen die aankondigen minder uit te rukken na meldingen via brandmeldinstallaties die 

zij zelf na de noodlottige brand in ’t Hemeltje in Volendam verplicht hebben gesteld. Of gemeenten die het 

aantal openbare prullenbakken halveren omdat eigen verantwoordelijkheid ook inhoudt dat je je eigen afval 

wat langer met je meesjouwt. 

 

Maar wie goed oplet ziet dat onder hetzelfde motto van participatie, zelfredzaamheid en eigen 

verantwoordelijkheid zich een uitdijende praktijk ontwikkelt van toezicht en controle. Een paar voorbeelden. 

Op bijna hetzelfde moment dat de jongste decentralisering van de Awbz werd aangekondigd, besloot het Rijk 

om de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) er 400 fte. bij te geven. Decentrale zorg vraagt blijkbaar om 

meer centrale controle. Om toegang tot de bijstand te krijgen wordt binnenkort een taaleis gesteld.  
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Met als gevolg dat we het taalniveau van aanvragers van bijstand moeten gaan controleren. De 

staatssecretaris heeft minder geld over voor arbeidsreïntegratie, maar meer voor het opsporen van 

bijstandsfraude. De afgelopen twee decennia nam het aantal gedwongen opnamen in de psychiatrie met 

300% toe, terwijl het aantal vrijwillige opnamen daalde. De invoering van een eigen bijdrage voor 

psychiatrische hulp zal die ontwikkeling stimuleren. Een burger die om hulp vraagt betaalt immers een eigen 

bijdrage. Maar de burger die in zijn blote gat op de galerij om het hardst roept geen hulp te aanvaarden, 

krijgt ‘gratis’ bemoeizorg. Het nieuwe daklozenbeleid (Stedelijk Kompas) introduceerde opeens de noodzaak 

te controleren of een dakloze wel een ‘stadseigen’ dakloze is, vanwege de regiobinding. 

Waar beleid zich dichter naar de burger toe beweegt om van daaruit een groter beroep te doen op 

hun zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid, neemt het belang van decentrale overheden toe, om 

mensen die weinig eigen kracht hebben te weren of disciplineren. Meedoen is de norm. En normen moeten 

worden gecontroleerd.  

 

Als we vergeten te kijken naar de onbedoelde effecten en perverse prikkels als gevolg van dit nieuwe 

beleidsdiscours, dan organiseren we met het devies ‘meedoen!’ juist uitsluiting. Dan zien we na verloop van 

tijd een overheid die zich terugtrekt in zorg- en dienstverlenende zin, maar die groeit in controlerende en 

toezichthoudende zin. Met uitsluiting als gevolg voor diegenen die niet aan de norm voldoen. De bemoeienis 

van de overheid wisselt dan misschien van gedaante, maar van terugtreden is geen sprake. Ongeacht het 

beleidsdiscours dat inzet op participatie, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. 

De Rotterdamwet (2005) toont aan dat dit niet slechts onheilsprofetie is. Die wet maakt het 

mogelijk om mensen met lage inkomens te weren uit specifieke wijken of buurten in de stad. Het 

toepassingsgebied van de Rotterdamwet besloeg aanvankelijk twee wijken in Rotterdam met hele specifieke 

leefbaarheidsproblematiek. Dat zijn er nu vier. Maar ook in de gemeenteraad van Den Haag klonk de roep 

om de Rotterdamwet. En zelfs in het Limburgse Vaals.  

Ook de uitsluitende gevolgen van het op participatie gerichte Stedelijk Kompas – ‘eigen daklozen 

eerst’ – werden afgelopen winter pijnlijk zichtbaar. Daklozen die vanwege het stringente toelatingsbeleid van 

de centrumgemeente de opvang niet meer in kwamen, bivakkeerden in tentenkampen in bossen rondom 

Utrecht. 

 

Dit publieke determinisme wordt verklaard door twee belangrijke inzichten over het natuurlijke gedrag van 

onze democratische overheid in een neoliberaal tijdperk. Alexis de Tocqueville (1805-1859) liet zien dat de 

democratische overheid in een individualistische samenleving geneigd is om publieke opgaven naar zich toe 

te trekken, omdat individuele burgers niet in staat zijn die samen op te pakken. Met als gevolg centralisering 

en bureaucratie, en met als resultaat een almaar groeiende overheid die zich met steeds meer privé-

aangelegenheden bemoeit: persoonlijke capaciteit, sociale relaties, familieverbanden, voordeuren en 

woonkamers. Het is volgens Tocqueville onvermijdelijk in onze democratie – die zich vooral kenmerkt als 

een democratische overheid in tegenstelling tot een democratische samenleving – dat de overheid de 

publieke zaak monopoliseert. Individualisme en bureaucratie zijn ten diepste verbonden. Hoe meer mensen 

zich alleen maar druk maken om hun eigen belangen, des te meer de overheid het publieke domein beheerst.  
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Michel Foucault1 adresseerde een ander belangrijk inzicht. Michel Foucault bestudeerde wat 

instituties feitelijk doen. Hij zag een fijnmazige industrie van instellingen, procedures, rekenmethoden en 

tactieken die tot doel hadden burgers te disciplineren tot productieve, rendabele mensen. Deze appartuses 

of security vormen een zeer complex machtsmechanisme dat is gericht op het objectiveren van mensen tot 

subjecten, om ze vervolgens op basis van steeds uitbreidende kennis (sociologie, psychologie, economie etc.) 

van onderop te normaliseren. Dit fenomeen noemt Foucault ‘governmentalization’. Daarom wil de overheid 

graag meekijken en meebepalen met de werkgever en het individu of iemand wel naar zijn maximale 

vermogen werkt.  

Het relatief jonge beleidsdiscours van het meedoen, organiseert zich in de praktijk nog steeds langs 

die natuurlijke patronen van centralisering, bureaucratie en governmentalization. Er zal daarom veel meer 

moeten gebeuren dan het voeren van een nieuw beleidsdiscours om overheid en samenleving fundamenteel 

te revitaliseren. 

 

Het is tegelijk de essentie van de terugtredende verzorgingsstaat als de raison d’être van het IPW om op zoek 

te gaan naar manieren om aan dat publieke determinisme te ontsnappen. Hoe kan de verzorgingsstaat 

verantwoord kan terugtreden, zonder in de valkuil van meer controle en toezicht te trappen waardoor 

willekeur en uitsluiting op de loer liggen? Makkelijke antwoorden op die vraag bestaan niet. Het volstaat 

absoluut niet wanneer alleen de overheid de burger opnieuw uitvindt. Daar hebben we én de overheid als 

hoeder van de rechtsstaat, én de burger als hoeder van de samenleving én de markt als aanjager van 

efficiency en effectiviteit alle drie voor nodig. Niet markt, overheid of samenleving afzonderlijk. 

Het IPW beschouwt die queeste naar antwoorden als een permanente oefening in de praktijk. Door 

middel van actieonderzoek op die plekken in de verzorgingsstaat waar zich de hardnekkigste publieke en 

particuliere problemen voordoen, ontwikkelen we stukje bij beetje de antwoorden die we nodig hebben. 

Bijvoorbeeld door ondernemerschap te organiseren, waar burgerschap onvoldoende ontwikkeld is. IPW laat 

zich inspireren door de Britse Social Impact Bonds2 en Social Enterprises. Maar ook door maatschappelijk 

ondernemers in Nederlandse steden, die zich succesvol storten op de meest hardnekkige problemen en 

doelgroepen om ze bijvoorbeeld weer aan het werk of naar school te krijgen. Iedere grote stad heeft wel zo’n 

eigenwijze ondernemer. IPW focust zich daarbij op het vergroten van maatschappelijke opbrengsten van 

publieke interventies, in plaats van blind te staren op het reduceren van maatschappelijke kosten (op korte 

termijn).  

 

Naast actieonderzoek in opdracht, is één van de nieuwste instrumenten om dat actieonderzoek vorm te 

geven de website www.sociaalhospitaal.nl. Deze site richt zich op mensen waarvoor in het beleidsdiscours 

van het meedoen tal van mooie termen zijn bedacht. Zoals zorgmijders, multiprobleemgezinnen of granieten 

bestanden: beleidsdefinities die op één en dezelfde ontembare praktijk duiden. Dat is de praktijk van 

mensen die meerdere problemen tegelijkertijd ervaren.  

                                                
1 Michel Foucault (1926–1984) was een Frans historicus en filosoof. Foucault heeft in meer abstracte, theoretische en 
historische zin gepubliceerd over overwegingen van overheden in relatie tot instrumenten en technieken die worden 
ingezet in o.a. gezondheidszorg en sociaal werk, met als doel o.a. de empowerment of genezing van individuen. Foucault’s 
theorieën hebben betrekking op de invloed van menswetenschappen, macht en disciplinering in relatie tot de (neo)liberale 
overheid. 
2 A Social Impact Bond, also known as a Pay for Success Bond, is a contract with the public sector in which a commitment 
is made to pay for improved social outcomes that result in public sector savings. The expected public sector savings are 
used as a basis for raising investment for prevention and early intervention services that improve social outcomes. 
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Zij kunnen via www.sociaalhospitaal.nl hun situatie voorleggen aan het IPW. In deze praktijk is 

geen situatie gelijk. Maar hoe verschillend ze ook zijn, ze hebben altijd één ding gemeen: de mensen die erin 

zitten komen er zelf niet meer uit. En hun zorg- en dienstveleners, die ze in tien-, soms twintig- en 

dertigvoud goed bedoeld helpen, vaak ook niet.  

Deze gezinnen en individuen zijn de vleesgeworden zwarte zwanen van het beleidsdiscours van het 

meedoen. Zwarte zwanen zoals Karl Popper ze bedoelde: ze wijken af van de beleidstheorie die het liefste 

witte zwanen ziet. Onze contemporaine beleidstheorie ziet graag mensen die zelfredzaam zijn en eigen 

verantwoordelijkheid nemen. De mensen die het IPW veelal tegenkomt wijken daar vanaf. Ze falsifiëren de 

gangbare beleidstheorie.  

 

De verzorgingsstaat verzorgt en ondersteunt hen weliswaar in veelvoud. Maar afzonderlijke 

vertegenwoordigers weten vaak niet van elkaars activiteiten en goede bedoelingen omdat zij vanuit 

verschillende profielen, modellen, indicaties, wetten, producten en financieringskokers voor die mensen 

werken. Na verloop van tijd keren deze mensen hun rug toe naar de hulpverlening in het algemeen. Ze 

hebben hun geloof in hulpverlening opgezegd, maar allerminst hun motivatie om hun problemen te tackelen. 

Daarom helpt het als iemand die het vermogen en onvermogen van de verzorgingsstaat in relatie tot hun 

problemen overziet, ze ondersteunt bij het formuleren en zetten van één belangrijke stap in goede richting. 

Dat doet www.sociaalhospitaal.nl. Om twee redenen: 1) deze mensen zijn ermee geholpen en 2) IPW 

identificeert de zwarte zwanen van beleid. Die ontmoetingen worden gebruikt voor de ontwikkeling van 

nieuwe methoden, instrumenten en uitgangspunten voor de teruggetreden verzorgingsstaat. Zwarte zwanen 

fungeren dus als leeromgeving voor het verantwoord terugtreden van de verzorgingsstaat. Onder andere 

door te waken voor het risico dat juist deze zwarte zwanen van beleid, onder toenemende controle en 

toezicht, uitgesloten worden omdát ze zwarte zwanen van beleid zijn. 

 

Met behulp van dit type actieonderzoek hoopt IPW over ongeveer vier jaar voldoende empirie verzameld te 

hebben om fundamenteel iets te kunnen zeggen over hoe de verzorgingsstaat zich verantwoord kan 

terugtrekken, zonder zich te onderwerpen aan het publieke determinisme van meer controle en toezicht. 

Want, in dat geval wordt de bemoeienis van de overheid niet minder,  maar krijgt die slechts een ander 

karakter: van verzorgingsstaat naar controlestaat in plaats van de gewenste participatiestaat. 

 

Het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) is in 2010 opgericht door Dr. Albert Jan Kruiter, Eelke Blokker 

en Harry Kruiter. Het IPW heeft zichzelf de opdracht gegeven om de komende 4 jaar antwoord te geven op 

de vraag hoe de verzorgingsstaat zich verantwoord kan terugtreden, zonder in de valkuil van meer 

controle en toezicht te trappen waardoor willekeur en despotisme kunnen ontstaan. Dat doet IPW door 

middel van actieonderzoek in ontembare praktijken in het publieke domein, en met het ontwerpen en testen 

van vernieuwende concepten die een betere en betaalbare verzorgingsstaat beogen. 

Wil je meer weten van het IPW: www.publiekewaarden.nl. Wil je meer weten van Sociaal 

Hospitaal: www.sociaalhospitaal.nl 

 

 


