
1





Menselijkheid als maat

Verslag van de conferentie van het Christelijk-Sociaal Congres,

26 augustus 2005 te Doorn

met bijdragen van o.a.

René Paas

Karien van Gennip

Maarten Verkerk

André Rouvoet

redactie:

Wim Oolbekkink

Jan Ekke Wigboldus

Doorn: Stichting Christelijk-Sociaal Congres

2005



De cong res com mis sie be stond uit:

Arie Kars, Reli ëf

Henk Striet man, Bes tu ren raad Bve

Huib Kla mer, Stich ting NCW

Cor van Beu ning en, So ci res

Her man Kai ser, voor zit ter CSC

Aart Ded dens, EB Me dia

Co rien Lam bregt se, com mu ni ca tie ad vi seur

Hein Pie per, VKMO

Jan Ekke Wig bol dus, se cre ta ri aat CSC

Wim Ool bek kink, se cre ta ri aat CSC

Pie ter Ou de naar den, CNV

 2005 Stich ting Chris te lijk- So ci aal Congres

Al le rech ten voor be hou den. Niets uit de ze uit ga ve mag wor den ver veel vou digd, op ge sla gen in een ge au to ma ti seerd

ge ge vens be stand, of open baar ge maakt, in eni ge vorm of op eni ge wij ze, het zij elec tro nisch, me cha nisch, door fo to co -

pieën, op na men, of eni ge an de re ma nier, zon der voor af gaan de schrif te lij ke toe stem ming van de uit ge ver

Om slag, ty po gra fie & beeldbewerking: Hans Groen, Van cou ver, Ca na da 

Ge zet uit de Octo ne (tekst) en de Sce ne (kop pen)

Fo tog ra fie: Hans Dirk sen Fo tog ra fie, Wijk bij Duur ste de.

Druk: Rid der print, Rid der kerk



Woord vooraf

Van ve le kan ten kwa men re ac ties op het cong res van 2005. Er is veel waar de ring uit ge spro -

ken. Dat doet ons deugt. Ve len zijn maan den bij de voor be rei ding be trok ken. Zij kre gen ge -

noeg doe ning voor hun in zet.

Er zijn ook kri ti sche ge lui den ont vang en. Daar zijn wij blij mee. Zij scher pen ons denk en en

hel pen ons om het nog be ter te doen.

De meer kri ti sche re ac ties kwa men op het vol gen de neer:

» Voor kom een in crowd-sfeer;

» Maak meer ver bin ding met de men sen waar het ei gen lijk om gaat;

» Sti mu leer de deel ne men de or ga ni sa ties om in het cong res zicht baar te ma ken hoe

in de da ge lijk se prak tijk vorm wordt ge ge ven aan de op dracht van de chris te lijk  so -

ciale be we ging;

» Be nut tij dens het cong res de sy ner gie van het aan we zi ge ge zel schap om las ti ge

dilemma’s echt in di a loog te be spre ken.

Wij voe len ons ge sterkt om verd er te gaan in de om slag die wij met zijn al len aan het ma ken

zijn: van sta tisch cong res naar dy na mi sche be we ging.

Wij mer ken dat er bij de aang eslo ten or ga ni sa ties be hoef te is om daa dwer ke lijk in be we -

ging te zijn. Om zicht baar ding en aan te ra ken die er echt toe doen en in be we ging te zet -

ten.

Onze stich ting kan maar een be schei den rol ver vul len in dat pro ces. Wij kun nen een aan zet 

ge ven. Wij zijn niet de gro te re gis seur en or ga ni sa tor van de chris te lijk so ci a le be we ging.

Die be we ging moet zich voor een be lang rijk deel zelf or ga ni seren en doet dat in een aan tal

ge val len al na druk ke lijk. Onze stich ting biedt een plat form voor bezie ling en be moe di ging

door de on der linge ont moe ting. Dat plat form is niet vrij blij vend. Wij mo gen el kaar aan -

spre ken op zicht baar heid en re sul taat.
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Dat is de op dracht die het cong res zich zelf heeft ge ge ven op 26 au gus tus 2005.

Het mot to voor de ko men de maan den luidt: or ga ni seer de be we ging.

Achter in dit boek je vindt u een sche ma met een stap pen plan. Wij wil len graag met u  ver -

der aan de slag.

Bes tuur Stich ting Chris te lijk So ci aal Cong res
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Tafelrede: “En toch be weegt ze”

René Paas

Risico’s

Zon dag avond lag het he le cen traal sta ti on in Utrecht stil van we ge een lap top tas. Oplet -

ten de trein rei zi gers za gen hoe drie verd ach te man nen het ding had den weg ge mof feld on -

der een paar zit plaat sen. Er zat mis schien een bom in.  Het val se alarm leid de tot uren lange

stil stand in en rond om Utrecht Cen traal.

Dins dag, op klaar lich te dag, was het op nieuw raak. Twee man nen hiel den een lang du ri ge

sa men zwe ring in een donk ere au to langs het spoor Utrecht – Arnhem. Maar geen oplet -

ten de rei zi ger sloeg alarm. Ten on rech te. Het wa ren na me lijk uw voor zit ter en ik. En Her -

man Kai ser wijd de me in in de ge hei men van het Chris te lijk So ci aal Cong res. En dat is be -

paald niet zon der risico’s. Uw voor zit ter leg de me na me lijk uit dat het Chris te lijk So ci aal

Cong res geen cong res bu reau wil zijn, maar een be we ging. En dat, dames en heren, is

levensgevaarlijk!

Mars rou te

Ik vroeg de voor zit ter waar aan je kon zien of het ge lukt was, dat van die be we ging. In mijn

aan te ke ning en vond ik la ter woor den te rug als ‘marsroute’ en ‘bezieling’. En zelfs: ‘tekenen

van Gods koninkrijk’. Hij ver tel de me dat het cong res ge slaagd zou zijn als de deel ne mers er

ten min ste in ei gen kring eens flink over zou den heb ben door ge praat. Net als de vo ri ge

keer. Toen had hij het cong res af ge slo ten met de woor den: ‘Dit cong res gaat maan dag

verd er.’ 

Ik was er niet bij, dus ik heb mak ke lijk pra ten. Maar nu we toch on der el kaar zijn… Wie van

u heeft de in houd van het vo ri ge cong res met een de vol gen de week eens ste vig be spro ken

in zijn ei gen or ga ni sa tie? En bij wie heeft dat ge leid tot nieu we be zie ling? Of tot een nieu -

we mars rou te? Wel ke te ke nen van Gods koninkrijk hebt u diezelfde week nog opgericht?
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Mor gen be gint het congres

Mor gen be gint het. En we ste ken er al le maal het kost baar ste in wat we heb ben: tijd. Dus

niet al leen voor het cong res bu reau van de be we ging hoop ik dat het wat ople vert. Ik hoop

het voor ons al le maal. Een scherp beeld bij voor beeld van de nieu we so ci a le kwes ties. Een

beet je con sen sus daar over ook, wel licht. En het be gin van een ‘marsroute’. Ma te ri aal

genoeg, dacht ik zo.

Wat denkt u? Heb ben we mor gen mid dag een paar re cep ten be dacht om men sen op hun

werk vol uit tot hun recht te la ten ko men? Wor den we het eens over de ding en die daar aan

het meest in de weg staan? En wel ke maat re ge len nemen we dan?

De chris te lijk-so ci a le be we ging heeft een in dru kwek ken de tra di tie als het gaat om de or -

ga ni sa tie van on der wijs en zorg. Dat is ve rant woor de lijk heid en val kuil te ge lijk. Het gaat

im mers niet om kin der acht i ge be lang en. En het is al geen si ne cu re om an no 2005 zorg te

bie den die kwa li ta tief aan de maat is. 

In het on der wijs – of het nou open baar of bij zon der is – is de vas te vraag: wat wil het be -

stuur met zijn school? Scho len en zor gin stel ling en zijn leef ge meen schap pen. Maar ze zijn

te ge lijk ge reed schap. Als je iets bij zon ders wilt met je school, iets meer wilt bie den met je

zie ken huis, worden we het er dan een beetje over eens wat dat zal zijn?

De stad is een snel kook pan. In de stad wor den veel eco no mi sche en so ci a le ont wik ke ling en 

het eerst zicht baar. De kracht van de stad ligt op straat. De el len de en hard nek ki ge pro ble -

men lig gen er ook. Soms let ter lijk. Wat heeft de chris te lijk-so ci a le be we ging aan ste den te

bie den? Wel ke te ke nen van Gods ko nink rijk rich ten we vanaf komende maandag op in

steden? 

Be we gings ar moe de

Drie maan den ge le den was ik nog wet hou der van (on der an de re) sport en volks ge zond heid 

in Gro ning en. Dus ook uit an de ren hoof de ben ik zeer ver trouwd met de on be weeg lijk heid

van Ne der land. We ont wik ke len (net als Ame ri ka) met een rot vaart een dik pro bleem door

de fa ta le com bi na tie van voed sel rijk dom en be we gings ar moe de. Ja ren lang heb ik me er

het hoofd over ge bro ken hoe we juist de men sen kun nen la ten be we gen waar voor dat het

minst voor de hand ligt. Een ge vecht om gek van te wor den. Bij jong eren wil het nog een

beet je. Maar te gen de tijd dat men sen on ze ge mid del de leef tijd heb ben be reikt, ve ran dert

er niks meer. Te oud om te le ren. En al he le maal om te le ren be we gen. Het net werk is ge -

vormd. De po si tie be trok ken. Het ge drag is aang eleerd. Men sen die zo door en door vol -

was sen zijn als wij, zijn met geen stok meer in be we ging te krij gen. 
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Proost!

Da mes en he ren, me neer de voor zit ter: We kun nen dus wel een be we ging wil len zijn, maar

cong res sen or ga ni se ren is veel mak ke lij ker. Een be we ging laat de vlam in de pan slaan. Een

be we ging ve ran dert ge ves tig de po si ties. Een be we ging geeft men sen vleu gels. Een be we -

ging be weegt. Het be gint met in spi re ren de doe len. Wie zich een be te re, chris te lijk so ci a le -

re, toe komst niet eens voor kan stel len, zal haar ook nooit kun nen ver oor za ken. Wie

‘architectonische kritiek’ uit, moet niet terugschrikken voor de verbouwing.

Ga li leo Ga li lei wist ze ker dat de aar de be woog. Van zelf spre kend kon den de ge ves tig de au -

to ri tei ten zo veel on rust en be we ging niet heb ben. Dus moest hij zijn ket ter se denk beel den 

her roe pen. Daar na sloot paus Urba nus VIII hem voor de rest van zijn le ven op. His to ri ci be -

twij fe len of Ga li lei wer ke lijk het lef had om het oog in oog met de in qui si tie te zeg gen. Maar 

aan hem wor den sinds dien de woor den toe ge schre ven die ik de vol gen de edi tie van het

Chris te lijk So ci aal Cong res graag als mot to wil mee ge ven. Eppu re si mu o ve: ‘En toch be -

weegt ze.’ Ik no dig u graag uit om daar op te drink en: op de be we ging!
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Aang eraakt wor den en gaan aan ra ken

Me di ta tie door Jan Eer beek

‘Zou je niet kun nen pro be ren bij de rechts zit ting te la ten zien wie je echt bent?’ zei ik te gen 

een ge de ti neer de in het Huis van Be wa ring.

Hij zag heel erg te gen zijn rechts zaak op en te gen de ge vol gen die dat kon heb ben voor zijn

verd ere le ven.

Ik ken de hem al heel lang. Ook bui ten de ge vang enis had ik hem be ge leid.

Hij heeft een heel moei lijk le vens ver haal. Van kind saf aan. Afge staan door zijn moe der.

Opge groeid in een pleeg ge zin. Straat jong en ge wor den. Agres sief. Ges pan nen. Als hij zich

be dreigd voelt, kan hij heel lelijk doen.

‘Zou je niet kun nen pro be ren te la ten zien wie je echt bent?’

‘Ik weet niet hoe ik dat moet doen’ zei hij. ‘Ik kan ge woon niet met an de re men sen over -

weg.’

En dan in eens zegt hij – wat ik nog nooit van hem heb ge hoord – : ‘Ik heb ook zo’n raar ge -

zicht. Ik heb het ge voel dat ze mijn ge zicht niet moe ten.’

Door de gang van je le ven kun je in je zelf op ge slo ten ra ken. En de men sen om je heen gaan

zien als een be drei ging. In an de re men sen kun je dan geen me de men sen her ken nen.

Er kan van al les ge beurd zijn: mis han deld, mis bruikt, ver sto ten, nooit ge knuf feld, ges tig -

ma ti seerd door je ver le den, of mis schien veel min der ex treem maar wel diep gaand: mis -

kend, niet ge ac cep teerd, ach ter ge steld …

Je wilt er wel bij ho ren, maar je hoort er niet bij.

‘En zij brach ten een blin de tot Je zus.’

Je kunt let ter lijk blind zijn, maar ook psychisch blind.

Je kunt geen men sen meer zien. Inte gen deel. Je bent bang voor men sen. Je kruipt weg in

je zelf. 

‘En zij brach ten een blin de tot Jezus’, staat er in de le zing, ‘en zij smeek ten Hem de ze aan te

ra ken.’

Ge ne zing van men sen angst be gint als er weer iets van aan ra king mo ge lijk wordt.

Kun nen voe len dat er vei lig heid is bui ten je zelf. Voe len dat er vei lig heid is bui ten je zelf

moet ook ie mand die let ter lijk blind is. 
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Le ren op de tast een vei li ge weg te zoe ken.

Je la ten aan ra ken… Er moe ten ook an de re men sen zijn die kun nen en dur ven aan ra ken. Er

is moed voor no dig om aan te ra ken. Men sen die niet bang zijn voor de angst van de an der.

De men sen om Je zus heen zien dat heel scherp als ze daar voor Je zus aan spre ken. 

Je zus pakt de blin de man bij de hand. 

Die aan ra king is het be gin van zijn ge ne zings weg.

Ei gen lijk doet Je zus hier iets heel ge woons. Om die man met zich mee te krij gen moet Hij

hem wel bij hand ne men. Zon der dat kan hij niet in be we ging ko men.

Je zus be gint daar waar die man is. Dat is een voor waar de voor com mu ni ca tie. 

En vaak doen een hand op de schou der van ie mand, een arm die je geeft, een kus, een knip -

oog, een glim lach, een kaart je, een bos je bloe men, won de ren. 

Daar be gin nen waar men sen zijn. ‘Menselijkheid als maat’ is het the ma van de ze con fe ren -

tie. In on ze ver za ke lijk te sa men le ving is veel de maat, maar niet de men se lijk heid. Ma na -

gers en be drijfs eco no mi sche con cep ten voe ren de bo ven toon. De maat is niet de klei ne

mens, maar de maat is het ma na ge ment sys teem. Het gaat om pro duc tie cij fers. Het wel -

zijns aan bod is ge for mu leerd in pro duc ten. Ge ke ken wordt of men sen vol doen de ge mo ti -

veerd zijn en of ze een hulp vraag heb ben. Des kun di gen moe ten vol doen de af stand be wa -

ren. Wel zijns in stel ling en wor den ge leid als be drij ven – er zijn zorg ma na gers in plaats van

di rec teu ren en de kwa li teit wordt ver ank erd in pro ce du res. Er wordt ge streefd naar cer ti fi -

ce ring. Kor tom:het wel zijns land is ont zield ge raakt. Het maakt niet uit of je een fa briek runt 

of een ver zor gings huis. Klei ne men sen verd wij nen ach ter za ke lij ke prin ci pes. 

Hand in hand gaan twee men sen op weg, ge ne zing te ge moet. Je zus neemt de blin de man

mee naar bui ten het dorp. 

Om te kun nen ge ne zen van de pijn van het le ven kan het no dig zijn dat je je los maakt van

de druk van al les wat op je af komt. Even bui ten het dorp. Even aan de zee. Even in een an -

de re we reld. Gaan naar een plek om tot je zelf te ko men, om weer nieuw zicht te krij gen. 

Zo’n plaats om tot je zelf te ko men is de kerk ge meen schap. Ook de kerk ge meen schap in de

ge vang enis.

Veel ge de ti neer den heb ben con tact met het jus ti tie pas to raat. 

De kerk in de ge vang enis is een plaats waar vei lig heid is.

Je wordt er niet be oor deeld op je ge zicht of op de stuk ken die over je in de krant staan,

maar je wordt be oor deeld als de mens die je bent met een ei gen naam. 

Je bent meer dan het de lict waar voor je ing eslo ten bent.

Je mag er la ten zien wie je echt bent. Je mag je le ven, hoe het ook ge lo pen is, in een nieuw

licht gaan zien. 
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‘Jezus spuw de de blin de man in zijn ogen en Hij leg de hem de han den op…’

De psycho a na ly ti cus en the o loog Dre wer mann ziet in het speek sel op de ogen het op -

nieuw op wek ken van het ge voel van de moe der schoot. Het al ler eer ste ge voel vei lig om ge -

ven – ge bor gen – te zijn.

In fei te be ant woordt Je zus hem dus in zijn oer ver lang en. En dat oer ver lang en is te kun nen

er va ren er te mo gen zijn. Door zijn he le le vens ge schie de nis en zijn si tu a tie ont breekt voor

de ze blin de man elk le vens per spec tief. Er is geen enk el aank no pings punt om zich aan het

le ven toe te kun nen ver trou wen. 

Je zus gaat niet aan de ze re plek voor bij. Hij is niet bang voor het ge knak te le vens ver trou -

wen. Voor on ze er va ring van ge bro ken heid. Hij her kent dat en Hij gaat er op in. 

Le vens ver trou wen kun nen heb ben heeft te ma ken met een diep ge voel be mind te zijn. Be -

mind door men sen. Be mind door God. 

Le vens ver trou wen – ba sic trust – ont staat in de re la tie tus sen ou ders en kin de ren. 

Je zus geeft de blin de man in de aan ra king een er va ring van die pe ge bor gen heid. 

Maar de ge ne zing van de blin de man, het weer ont lui ken van de men sen we reld, gaat niet

van het ene op het an de re ogen blik. Dat leert ons ook het ver volg van het ver haal. Eerst ziet 

hij men sen als bo men wan de len. Bo men als het beeld van de be schut ting en van de be -

scher ming.

Zijn we reld krijgt weer de con tou ren van de me de men sen. Maar het zicht moet nog scher -

per wor den. 

Uit je iso le ment ko men en jouw plaats in ne men on der de men sen is een weg van le ren en

groei en. 

Die ont wik ke ling om vat Je zus in zijn twee de aan ra king. ‘Vervolgens leg de Hij hem weer de

han den op zijn ogen, en hij zag dui de lijk en was her steld.’

Je zus laat de man gaan. Hij moet het nu zelf gaan doen. Hij kan het nu ook zelf gaan doen.

Hij kan weer om zich heen zien. 

Men se lijk heid als maat. Men sen mo gen groei en aan el kaar. De hulp vra ger aan de hulp ver -

le ner en de hulp ver le ner aan de hulp vra ger. Je zus staat niet te gen over de man, op ge pas te

af stand, hij gaat naast hem, hij is een ver haal met hem aang egaan en in de ge ne zing van de

blin de komt ook Je zus ei gen le vens pro gram ma tot ont plooi ing. 

Het ver haal van Mar cus toont ons hier wie Je zus is: de van God ge ko men be vrij der van het

men sen le ven. 

Hij laat zien dat in de we reld van God men sen uit hun per soon lijk en hun maat schap pe lijk

iso le ment be vrijd moe ten wor den. 

In de aan ra king doet Je zus men sen op nieuw ge bo ren wor den. 

In het voet spoor van Je zus gaan men sen el kaar te ge moet. 
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Ze her ken nen in el kaar hun me de men sen. 

In het voet spoor van Je zus krijgt de we reld een men se lijk ge zicht. 

Aang eraakt wor den en gaan aan ra ken. 

Ik ver tel u ten slot te zo maar iets wat ge beur de, ooit bij mij in de ge vang enis kerk. Een groep

ou de re men sen uit een ver zor gings huis in Den Haag nam re gel ma tig deel aan de kerk -

dienst. 

De ge vang enis van Sche ve ning en was toen de zwaar ste ge vang enis van Ne der land. De ge -

de ti neer den wa ren men sen die ge meen schaps ong eschikt wa ren of vlucht ge vaar lijk, of al -

le bei.

Een ui ter ste ca te go rie dus.

Ie de re zon dag mor gen was daar de kerk dienst. En die kerk dienst werd be zocht door een

groot deel van de ge de ti neer den.

Na af loop kwam een van de be zoe kers uit het ver zor gings huis naar mij toe. Het was een

87-ja ri ge heer die ik wel ken de uit het ge re for meer de le ven. Hij had een dui de lij ke en we l -

om schre ven ge loofs op vat ting. Nog al sterk dog ma tisch.

En hij zei me: ‘Ik moet je zeg gen dat ik in de ze dienst voor het eerst van m’n le ven heb be -

gre pen wat het Avond maal be te kent. Ik ben er veel mee be zig ge weest. Ik heb er veel

nota’s over ge le zen en hef ti ge dis cus sies over ge voerd. Maar nu heb ik hier be gre pen waar

het in het Avond maal echt om gaat.’

Ik zei hem wat ver won derd: ‘Maar hoe kan dat dan, want we heb ben van daag toch he le -

maal geen avond maal ge vierd?’

Hij zei: ‘Het be gon ei gen lijk in de dienst, toen je zei: ik heb hier een schaal met ca ke en die

la ten we na de dienst rond gaan en we vra gen aan ie der een om daar één plak je van te ne -

men, zo dat er ge noeg is voor ons al le maal.

Na de dienst ging die schaal rond en ie mand van de ge de ti neer den stoot te me aan en zei:

“Wilt u aan pak ken en door ge ven?” Naast me zat ook ie mand die ik niet ken de. Ik wist niet

wat ze ge daan had den. Waar ze voor za ten. Zij wis ten ook niet van mij wat ik ge daan had en

wie ik was. En toch was er een vraag voor het aang ezicht van God om aan te pak ken en door

te ge ven. Om te de len. 

Te de len met hen die ik niet ken de.’

Aang eraakt wor den en gaan aan ra ken. 

De moed heb ben om aan te pak ken en door te ge ven. Als jij niet aan pakt en door geeft, gaat 

het de len niet door. 

Dat is waar het om gaat in het evang elie.

Dat is waar het om gaat in de kerk.
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Ope nings toe spraak Chris te lijk So ci aal Cong res

Her man Kai ser

Inlei ding

Voor de We reld Jong eren da gen had den wij het ge noe gen enk ele Ame ri kaan se gas ten uit

Saint Lou is thuis op te vang en. Een van hen was vrij wil li ger in het ker ke lijk jong eren werk.

Na zijn da ge lijk se werk als be drijfs lei der in een wa ren huis was hij bij na el ke avond en elk

week end in de weer met jong eren. Hij moest knok ken om zijn werk goed te kun nen or ga ni -

se ren. De over heid werk te vaak te gen. De jong eren haak ten soms af doord at ze aan de

drugs raak ten of in slecht ge zel schap kwa men. Meer dan eens kwam het voor dat jong eren

na ja ren weer aank lop ten. Voor een ge sprek. Voor een beet je men se lijk aan dacht. Zij wa -

ren steeds weer wel kom. Er wer den geen vra gen ge steld. Geen drem pels op ge wor pen. Een

jong ere werd nooit af ge schre ven. Juist het zwar te schaap werd weer met lief de ont vang en.

Dat men se lijk be grip werd niet al tijd be gre pen door an de ren. Maar zij wa ren on af hank elijk

en de den wat ze als chris te lij ke or ga ni sa tie meen den te moe ten doen.

Zij wa ren van zich zelf maar voor an de ren.

Ve rant woor ding the ma

Wij gaan het heb ben over de so ci a le kwes tie van van daag. In fei te is dit on der werp be paald

in de wan del gang en van het cong res van ver le den jaar. Bij on ze ach ter ban be staat de dui -

de lij ke be hoef te om ver bon den te zijn en te blij ven met de oor sprong van on ze be we ging. 

De so ci a le kwes tie van rond het be gin van de 20e eeuw stond in het per spec tief van de

mens waar di ge ar beids ver hou ding en in de in dus tri ële sa men le ving. Onder meer van uit de

chris te lijk so ci a le be we ging werd aang edrong en om de ka pi ta lis ti sche pro duc tie wij ze zo -

da nig te re gu le ren en aan ka ders te bin den dat de men se lij ke waar dig heid ge res pec teerd

bleef. Van uit de chris te lij ke le vens over tui ging mag de ene mens de an de re niet ge brui ken

als een in stru ment. Een mens is geen ge bruiks ob ject, maar een me de-sub ject. Wij zijn al len 

kin de ren van de ene Schep per. Wij zijn het aan Hem ver schul digd om met el kaar in broe -

der lijk heid en zus ter schap met el kaar ver bon den te zijn. Wij zijn vrije men sen, maar met

een ve rant woor de lijk heid je gens el kaar. Van uit die geest zijn on ze or ga ni sa ties opgericht.
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De organisaties binnen de Christelijk Sociale beweging waren van zichzelf, voor an de ren.

De voor be rei ding van het the ma

Wij heb ben uit voe rig met el kaar na ge dacht over de fei te lij ke pro ble ma tiek waar de so ci a le

kwes tie in 2005 be trek king op heeft. Tij dens de de bat bij eenk omst op 24 fe bru a ri ont dek -

ten wij dat er niet een spe ci fiek item is dat on mid del lijk in het vi zier komt. Dat be ves tig de

het eer der ver kre gen beeld uit een in ter ne ten quête bij on ze ach ter ban. Zon der meer was

het de bat een waar de vol le start bij de voor be rei ding van het cong res van van daag. Met mij

wa ren ve len ver rast door de scherp te en de hef tig heid waar mee stel ling en wer den be trok -

ken. Er was een dui de lij ke stroom voel baar. Ik heb dat mo gen sa men vat ten in een aan tal

tref woor den. Ik wil de ze graag nog eens her ha len. Wij zijn uit ge no digd om met el kaar een

be we ging te maken

Van Naar

kwes tie kans

on der-gaan par ti ci pa tie

na ti o naal lo kaal

na ti o naal glo baal

moe ten ont moe ten

angst voor ver schil len vreug den om ver schil len

bu reau cra tie geest

sys teem we reld men sen we reld

treu ri ge qua ran tai ne blije we der ke rig heid

‘niet meer we ten waar je het voor doet’ de waar den te rug ge ven aan de men sen

die het moe ten doen

in dus tri ële sa men le ving ken nis sa men le ving

schaam te bij de on der kant naar trots, de son danks

op ge slo ten in de mid denk las se open bre ken van on ze ge vang enis

in di vi du a lis me re la ti o nis me

som be ren stra len

af ge koch te so li da ri teit au then tie ke so li da ri teit

De uit wer king van het the ma

De cong res com mis sie heeft het the ma “De so ci a le kwes tie an no 2005” ui tein de lijk uit ge -

werkt in de ti tel “Men se lijk heid als maat”.

Op die ti tel heb ben veel men sen po si tief ge re a geerd. Ken ne lijk voe len ve len dat er in de

sa men le ving een pro ble ma tiek slui mert die fun da men teel de kwa li teit van het men se lijk
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be staan raakt. Op veel plaat sen voe len men sen zich be perkt in hun vol waar dig mens zijn.

Ve len voe len zich ver weesd om dat ze er al leen voor staan. Omdat ze het ge voel heb ben er

niet meer echt toe te doen. Omdat ze op zijn best klant van een sys teem mo gen zijn.

Omdat ze het ge voel heb ben ner gens echt meer bij te ho ren. Omdat ze het ge voel heb ben

dat hun ta lent niet se rieus ge no men wordt. Wij le ven, om met Ad Verbrugge te spreken, in

een “Tijd van on be ha gen”.

Het the ma in re la tie tot het cul tuur de bat

De cri sis waar in de mens aan het be gin van de 21e eeuw ver keert wordt door Ver brug ge hel -

der be schre ven. De mo der ne mens loopt aan te gen de vraag waar hij de be zie ling moet vin -

den van een ge meen schap die een heid, sa men hang en rich ting ge ven in het le ven en han -

de len. Wij zijn los ge raakt van on ze cul tuur. We voe len ons niet meer thuis in de ei gen

we reld waar geen bin ding meer is met ge meen schap pe lij ke sym bo len. Ding en die ons hei -

lig zijn. We voe len niet meer de saam ho rig heid in een le vens ge voel waar mee wij ons kun -

nen on der schei den. We we ten niet meer echt wat we wil len. Ver brug ge legt ons de vraag

voor: “Wordt het (dan) niet eens tijd om ons te be zin nen op wie we zijn en wat we ei gen lijk

aan het doen zijn?”

Er is in de af ge lo pen tijd veel ge dis cus sieerd over de cul tuur kri tiek en het zoe ken naar nieu -

we we gen voor bin ding en sa men hang. Op een ge ge ven mo ment viel me op dat ik een

soort on be ha gen over het on be ha gen be gon te voe len. Van uit de chris te lijk so ci a le tra di -

tie is moet cul tuur kri tiek ge plaatst wor den in het per spec tief van de hoop. Voor ons is de

vraag niet re le vant óf wij moe ten le ven in een hei lig te ken, maar hoe. Ons cong res en on ze

be we ging moet op zoek gaan naar de con cre te aank no pings pun ten die tot han de len aan -

zet ten. Wij mo gen ons niet wen te len in pes si mis me, mo gen niet blij ven in de ana ly se over

het on be ha gen, hoe te recht die ana ly se ook is. Ons cong res is het aan zijn tra di tie ver plicht

om verd er te ko men dan het uit spre ken van on be ha gen en te leur stel ling.

Ver vreem ding door bre ken

Ons cong res wil zich in span nen om we gen te ver ken nen hoe aan het be gin van de 21e eeuw

mens waar dig heid op nieuw ge stal te kan krij gen in een sa men le ving die hoe dan ook an ders

ge leed zal zijn dan vroe ger. De strijd om men se lijk heid als lei dend prin ci pe vraagt moed en

ver trou wen in on ze uit gangs pun ten op ba sis van het evang elie.. Het is geen the ma voor

sof ties. Er is vi sie no dig. En wijs heid om tot die vi sie te ko men. Wij zul len goed naar el kaar

en naar an de ren moe ten lui ste ren. We moe ten het aan dur ven om over ou der wet se wij-zij -

gren zen heen te stap pen. De we rel den van de po li tiek, van de maat schap pe lij ke ver ban den 

en van de bur gers moe ten niet de pro ble men over el kaars schut ting gooi en. De ver vreem -

ding tus sen de ze drie we rel den leidt er toe dat een spi raal van ver wij de ring ont staat. Het
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zoe ken naar so ci a le co he sie en men se lijk heid als maat wordt zo steeds moei lij ker.

Van uit de chris te lij ke so ci a le be we ging heb ben wij de ve rant woor de lijk heid om de ze ver -

vreem dings pi raal te stop pen en om te ke ren in een po si tie ve. Maar ten Ver kerk spreekt in

zijn proef schrift over een ve rant woor de lijk heids ethiek. Wij moe ten men sen en hun ver -

ban den weer in hun kracht breng en op ba sis van vertrouwen in hun echte talenten.

Chris te nen als schep pen de kracht

In zijn al ler laat ste boek als kar di naal (uit ge ven in de maand voor hij tot paus werd ge ko zen)

doet Rat zing er een oproep aan chris te nen om de uit da ging en voor de toe komst op te ne -

men. We staan in een tijd van “Umbruch der Wer te”. Hij roept ons op om niet te vluch ten

voor het ei ge ne. Wij moe ten de schroom over win nen om in een mul ti cul tu re le we reld uit

te ko men voor wat ons hei lig is. Het is on ze taak om blijk te ge ven van het be staan van de

God die zich aan ons ge toond heeft. De God die zich ont fermt over ar men en zwak ken, we -

du wen en we zen, vreem de ling en en ie de re mens die lijdt. Met in stem ming haalt Rat zing er

Toyn bee aan waar de ze stelt dat het lot van een sa men le ving steeds weer af hangt van cre a -

tie ve min der he den. Rat zing er roept ons op om in de ze tijd van “Umbruch der Wer te” zo’n

schep pen de min der heid te zijn.

Het appèl om de schep pen de min der heid te zijn is geen abs trac te oproep. We kun nen de -

ze ver ta len naar het werk veld waar we zelf in staan. Tij dens dit cong res wil len dit doen in

werk bij eenk om sten van de we reld van het on der wijs, de zorg, de ar beid en de stads wij ken.

Ik hoop dat we er in sla gen om be zie ling te ver ta len naar kansrijke actie.

Want dat hoort bij ons: ge lo ven in kan sen voor men sen door men sen.
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Parallelsessies

Men se lijk heid als maat is voor mij….

Men se lijk heid als maat is voor mijn or ga ni sa tie…..



Parallelsessie Arbeid

mmv Bert van Boggelen (CNV), Nel van Dijk (Tuinbouwondernemer), Jaap Jongejan (CNV Bedrijvenbond),

Gijs Wildeman (Hout en Bouwbond CNV) Jan Willen van den Braak (VNO-NCW),

Pieter Oudenaarden (CNV) Huib Klamer (VNO-NCW) 

De eerste ronde

De pa ral lel ses sie start met een NOVA re por ta ge over het vin den van ge mo ti veerd per so -

neel voor de to ma ten pluk en de toe stroom van met na me Pool se ar bei ders naar Ne der -

land. De ze re por ta ge sluit di rect aan bij het eerste stellingenpaar.

1. Werk gaat bo ven ink omen. Ook werk, op of vlak bo ven mi ni mum loon is

pas send voor werk lo zen. 

2. Een vou dig werk hoeft niet al tijd als pas send te wor den ge ac cep teerd.

Niet-ac cep te ren mag niet au to ma tisch lei den tot ver lies van inkomen. 

Enke le re ac ties uit de zaal

» Het pro bleem moet wor den aang epakt van uit het ba sis pro bleem. Het moet wel

ma te rieel voord eel ople ve ren als je weer gaat wer ken.

» Be lang rijk dat de bur ger de ve rant woor de lijk heid voor het werk neemt. So li da ri teit

is daar in het sleu tel woord.

» Werk moet wel is waar per spec tief bie den naar de toe komst toe. Lange ter mijn  den -

ken is daar in be lang rij ker dan kor te ter mijn even werk hebben.

» Een deel ne mer geeft aan dat het in ze ke re ma te een luxe pro bleem voor ons Ne der -

lan ders is door de op mer king van de Pool se me vrouw aan te ha len die zei: “Ne der -

lan der kun nen kie zen, wij niet.”

» Een deel ne mer stelt; het pro bleem wordt van zelf op ge lost doord at de to ma ten te ler

over een paar jaar zijn be drijf naar Po len ver plaatst. Re ac tie daar op luid de; dat is een 

schij noplos sing. De werk loos heid in Ne der land is daar mee niet opgelost. 

» Ver schil tus sen kor te en lange ter mijn. Wer ken is be lang rijk. Be gin eerst maar eens

te wer ken, dan leer je het te doen.
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» Vraag: ie mand met een goe de baan die werk loos wordt ook ver plich ten een baan te

ac cep te ren als pluk ker. Ver gooi en van kan sen car rière?

» Ie mand die met een weer werkt heeft gro te re kans car rière te ver vol gen.

» Arbeid is geen plicht maar een recht. Dan kun je je ve rant woor de lijk heid ne men.

Dan is het ac cep ta bel om een pe ri o de werk te doen wat je mis schien niet al tijd leuk

vindt. Licha me lij ke be per king en uitgezonderd.

Con clu sie van de eer ste ron de  Het licht niet zo zwart-wit. Eerst uit zoe ken waar om

men sen niet aan het werk ko men. Be gel ei ding is daar bij be lang rijk. Een sys teem waar in

werk loos wor den im pli ceert dat je een baan moet ac cep te ren met min der ink omen helpt

niet mee aan een struc tu re le oplos sing van het probleem

De tweede ronde 

1. Open stel len van gren zen voor ar beids mi gran ten is on ver mij de lijk.

 Beschermende maat re ge len zijn a-sociaal. 

2. Open stel len van gren zen voor mi gran ten is neo-li be raal. Maat re ge len die 

mi gra tie be per ken, zijn juist sociaal.

Over de ze stel ling en zijn de in lei ders het op val lend met el kaar eens. Open stel len van de

gren zen is on ver mij de lijk. Val se con cur ren tie dient te wor den voor ko men. We zijn im mers

al le maal bur gers van de Eu ro pe se Unie. Mo bi li teit zal ont staan. Dat is maar goed ook. Daar -

bij wordt aang ete kend dat Ne der lan ders min der be reid zijn het zwa re werk te doen dan de

Po len. Het ver haal is niet som ber want mo bi li teit zal wel vaart toe voe gen. Dat zal ook ten

gun ste van de Ne der land se eco no mie uit pak ken. Wat wel moet wor den ge re geld is, dat er

vol gens ar beids voor waar den sys te men van Ne der land wordt ge werkt. Anders ont staat er

een on der klas se met al le ge va ren van dien. Een op mer king van uit de hoek van VNO-NCW

waar in wordt aang ege ven dat  mo bi li teit niet alleen geldt voor zware beroepen, maar ook

voor de top van het bedrijfsleven.

Hoe zit het met de val se con cur ren tie? Soms lijkt het dat Chris te lijk-So ci aal denk en op -

houdt bij de grens. Het voor beeld van een bouw on der ne mer wordt aang ehaald. Hij ont -

slaat 20 Ne der lands werk ne mers en er ko men 20 Po len er voor te rug. De spre ker geeft aan

dat dat niet chris te lijk sociaal meer te noemen is.

Re la ti ve ring van het pro bleem komt van de zij de van VNO-NCW. Open gren zen is grond -

slag van de EU. We heb ben de ze pro ble men eer der ge had bij toe tre ding van Span je, Ita lië

ea. Nu gaat het in een keer om 10 nieu we lid sta ten. Onze Na ti o na le ver zor gings staat kan

nu niet meer zo be staan. Ve rant woor de lijk heid moet an ders wor den verd eeld. De men ta li -
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teit van de Po len is an ders (beter?) dan die van de Nederlanders.

Van de zij de van CNV wordt ge re a geerd. Ne der lan ders wil len ab so luut wer ken, ook op een

vrije za ter dag/zon dag. Wel is het naar de me ning van de spre ker zo dat chris te lijk-so ci aal

denk en vaak op houdt daar waar het de portefeuille raakt.

Arbeids mi gra tie gaat ten kos te van ar beids ver hou ding en in Ne der land. Denk bij voor beeld

aan de ve le ZZP-ers. Een goe de re gu le ring is daar om belangrijk.

De derde ronde

1. Lang er wer ken is on ver mij de lijk. Ie der een zal er straks aan moe ten ge lo -

ven. 

2. Kor ter wer ken is voor ve len een ver wor ven recht. Daar aan moet niet

wor den ge tornd.

De on der ne ming is ar beids ge meen schap, waar men sa men be slis sing en moet ne men. De

oplos sing zit hem ve leer in slim mer wer ken, sys teem fou ten oplos sen zijn speer punt.  Lan -

ger wer ken is ach ter haal de non-discussie.

Con flict tus sen werk ge vers en werk ne mers van na jaar 2004 ging ech ter wel over lang er

wer ken, maar dan over ar beids par ti ci pa tie van ou de ren. Moet wel ge dif fe ren tieerd kun -

nen wor den ing evuld. Slim mer wer ken is on vol doen de want dat wil iedereen. 

Vol gens VNO NCW is Ne der land in de we reld een van de lan den met de min ste aan tal

werk uren. In de VS werkt men 300 uur lang er dan de ge mid del de Eu ro pe aan, laat staan de

Ne der lan ders. En la ten we het niet zwaar der ma ken dan het is: beet je la ter met pen si oen,

paar uur meer per week en wat va kan tie da gen in le ve ren. Daar mee los sen we het pro bleem

op. De chris te lijk-so ci a le kwa li fi ca tie niet te snel gebruiken als het over dit onderwerp gaat.

» Een re ac tie luidt: werk moet wel zin vol zijn. In de VS wer ken heel veel ge zin nen

fullti me, met een laag sa la ris in een nau we lijks mens waar di ge baan. 

» Een an de re re ac tie: Er zijn heel veel men sen die best tot 65 jaar wil len wer ken, maar

dan wel zon der de te gro te werk druk en ei sen die aan werk ne mers wor den ge steld.

Er is een trend waar neem baar dat werk ne mers die het ar beid za me le ven for meel

heb ben af ge rond, her in tre den in een an de re func tie of in een dienst ver band van

klei ne om vang. De mo ge lijk heid om met deel tijd pen si oen te gaan, biedt ook een

oplossing.

» Wij zijn de VS niet. Wij heb ben on ze ei gen cul tuur en on ze ei gen keu zes. Ve rant -

woor de lijk heid ge ven aan men sen op hun werk is erg be lang rijk, maar schiet mo -

men teel vaak te kort me de van we ge de enor me hoe veel heid re gel ge ving. Men sen
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zijn heel goed aan spreek baar op hoe ze hun plaats in de organisatie zien. 

» Wat is het chris te lijk-so ci a le ka rak ter van de za ken waar over we spre ken? Op het ui -

ter ste van de Po len is dat wel dui de lijk, maar in de prak tijk is het grij ze tus seng ebied

het moei lijk ste om con creet te ma ken. Daar zijn chris te lijk-so ci a le de bat ten en

zoek toch ten voor nodig.

» Een deel ne mer doet de sug ges tie om meer tus sen tijds ver lof in te bou wen om lang er 

te kun nen wer ken. De dis cus sie moet niet gaan over 36 of 40 uur. Werk ple zier mo ti -

veert ook om lang er te werken.

De vierde ronde 

1. Werk kan vaak veel leu ker. Orga ni sa tie kun nen nog veel doen aan ge -

zond, vei lig en met ple zier wer ken.

2. Veel leu ker dan het nu is kun nen be drij ven het niet ma ken. Of het leuk is 

hangt voor al af van de men sen zelf.

De on der ne mer uit de tuin bouw roept de vraag op;  is to ma ten pluk ken leuk?! Er is so ci a le

druk om het ‘tomatenplukwerk’ als dom te kwa li fi ce ren. Ter wijl blijkt dat wan neer je het de 

men sen zelf vraagt het te gen deel blijkt. Men ont leent op val lend veel ar beids te vre den heid

aan het in een groep kla ren van een klus. Daar kun nen veel ho ger ge kwa li fi ceer de werk ne -

mers zelfs een voorbeeld aan nemen.

» CNV: De po li tiek heeft so ci a le part ners gek ge maakt door te gen stel ling tus sen werk -

ge vers en werk ne mers te sti mu le ren over lang er wer ken. De ech te dis cus sie dient

over ve rant woor de lijk heid en werk ple zier te gaan maar die wordt niet ge voerd, we

zijn te in stru men ta lis tisch. Voor CNV is werk or ga ni sa tie hoeksteen van de

samenleving.

» VNO-NCW: de dis cus sie over de ze stel ling en be ves tigt dat het mi cro beeld be lang -

rijk is. We moe ten de ze be lang rij ke za ken ge dif fe ren tieerd en decen traal op pak ken.

Het pre pen si oen tra ject gaat al goed. Als we het goed op pak ken, zul len we de bui -

ten land dis cus sie ontspannener volgen.

Als het gaat om ‘leuk’ of ‘niet leuk’ dan is de lei der schaps stijl be slis send bij het mo ti ve ren

van men sen. Com pli ce rend daar bij is dat in een ge se cu la ri seer de sa men le ving maar wei nig

ge deel de waar den zijn overgebleven.

Werk ple zier ont staat van zelf wan neer je het pro bleem van de toe ne men de werk druk be le -

ving echt gaat aanpakken. 
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Aan werk zelf, ong e acht welk werk, ont le nen men sen res pect én maat schap pe lij ke waar de -

ring. Was vroe ger al zo, bv bij de mijn bou wers.

» Een deel ne mer re a geert; leuk is zo sub jec tief. Spreek lie ver over zin vol werk. Soms

moe ten we de moed heb ben om niet leu ke ding en te doen. Dat is ook Chris te lijk

Sociaal.

» Een goe de trai ning kan zijn wan neer we on ze kin de ren dui de lijk kun nen ma ken dat

werk druk het werk soms min der ple zie rig maakt, maar los van de in houd ervan staat.
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Ge le Hemden

Men se lijk heid als maat is voor mij….

» Tot ont plooi ing kun nen ko men, waar de ring krij gen voor wat je doet.

» Dat werk ge ver en werk ne mer ge we ten vol gen.

» Zelf ve rant woor de lijk zijn voor mijn han de len.

» Met je hart kun nen wer ken (op al le fron ten van het le ven).

» Van men sen niet meer, maar ook niet min der vra gen dan ze kun nen dra gen.

» In vrij heid, ve rant woor de lijk heid en met ple zier kun nen wer ken.

» De kans krij gen. De kans(en) pak ken om be trok ken / zin vol in vul ling te ge ven aan

on ze / mijn chris te lij ke taak.

» Doen van zin vol werk.

» Zin vol werk voor ie der een.

» Inzien dat werk een op dracht is die ons als Chris ten ge ge ven is door God maar…….

tot eer van Hem, tot heil van on ze naas te, tot ons le vens on der houd.

» Welk ver schil maak ik?

» Meer zijn dan een unit die eco no mi sche waar de toe voegt.

» Een maat je!

» Spreek men sen, voor al uit ke rings ge rech tig den, per soon lijk aan op hun mo ge lijk he -

den. Geen ka vels en re gels meer.

» Heb uw naas te lief, ge lijk uzelf.

» Dat el ke mor gen weer nieuw is.

» Dat je mag be staan. Dat je er kend en ge kend wordt. Dat lief de de bo ven toon voert.

Men se lijk heid als maat is voor mijn or ga ni sa tie…..

» Goed over leg tus sen ma na ger – werk ne mer. Het lui ste rend ook van een werk ge ver.

» Hard wer ken, sti mu le ren van per soon lij ke groei, tijd voor zorg & ar beid, zin vol le pro -

duc ten / dien sten ma ken.

» Men sen ge za men lijk de ve rant woor de lijk heid la ten dra gen voor de or ga ni sa tie.

» Zin vol werk, waar bij ve rant woor de lijk heid en zeg gen schap in ba lans zijn.

» Ervoor zor gen dat men sen trots kun nen zijn op hun werk.

» Gren zen stel len. De winst / om zet is niet het hoog ste doel.

» ‘Meedoen’, ook over de gren zen heen. Chris te lijk So ci aal denk en houdt niet op bij

de Ne der land se grens of de ei gen beurs!

» Het werk zo in rich ten dat ie der een een goe de dienst of pro duct aan de klant kan ge -

ven.

» Ook werk voor men sen met een ‘een deukje’ – so ci a le the ma’s
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» Oog heb ben voor een ie der in de or ga ni sa tie. Ook zij die mis schien – in de ogen van

som mi gen – niet in al le ge val len kun nen vol doen aan al le ei sen die de or ga ni sa tie

te recht aan het stelt.

» Ie der mens maakt ver schil.

» Ruim te voor de span ning tus sen ge meen schap en out put.

» Elke dag min stens één keer har te lijk lachen!

» Maak ruim te voor weer woor den ook als ze te gen de cul tuur ing aan.

» Niet de so ci a le ANWB maar ook iets be te ke nen voor de ‘onderkant’ van de ar beids -

markt.

» Dat bij al le keu zes voor in stru men ten, werk pro ces sen, func tie vor ming, ma na ge -

ment stijl de men se lij ke maat uit gangs punt is.
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Parallelsessie Onderwijs

m.m.v. Paul Zoontjes (Universiteit van Tilburg), Bert Molenkamp (ROC ASA),

Sjoerd Slagter (SCO Zwolle/Kampen) en Henk Strietman (Besturenraad).

Bij het le zen van de CSC cong res krant, met als the ma ‘Menselijkheid als maat’ kwam ses sie -

lei der Henk Striet man woor den te gen die vol gens hem te ma ken heb ben met de men se lij -

ke maat in het on der wijs. Woor den als: waar dig heid, weer baar heid, vrij heid, ont moe ten,

lei der schap, lief de en ver trou wen. Het zijn woor den die voor het on der wijs een uit da ging

zijn om te komen tot aanpakken en doorgeven!

Wij staan in be we ging! Maar we kun nen al leen maar be we gen als we be wo gen wor den en

zijn. En bij het on der wijs is juist de be we ging tót en het be wo gen zijn dóór van groot be -

lang, want we wer ken met de toe komst van on ze samenleving.

De eerste ronde

1.Goed on der wijs spreekt tot de ver beel ding – De groot ste groep is het met 

de ze stel ling eens

2. Goed on der wijs houdt zich aan de fei ten – Een paar per so nen on der -

steu nen de ze stel ling.

Een le ven di ge dis cus sie tus sen ‘feit’ en ‘verbeelding’. Ui tein de lijk was een ie der wel van

over tuigd dat bei de be lang rijk zijn. Want in het on der wijs neem je jonge men sen mee op

een weg waar ze fei ten le ren, maar waar de ver beel ding ze ker aan we zig moet zijn. “Want

met lo gi ca kom je van A. naar B., maar met ver beel ding kom je overal.” ( Einstein).

Juist door de ver beel ding wor den men sen be wo gen en ko men ze in be we ging.

De tweede ronde

3. De school is van de ou ders, dat is voor goed voor bij – Een paar per so nen

kie zen voor de ze stel ling.
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4. De school kan niet zon der aan spraak op de ou ders – De groot ste groep

kiest voor de ze stel ling.

Hier een aan tal uit spra ken die tij dens de ze dis cus sie te ho ren wa ren:

» De school moet leer ling en be scher men te gen ou ders. Want ou ders zijn vaak ge richt

op re sul taat.

» Ou ders heb ben een be lang rij ke rol bin nen de school.

» We heb ben te ma ken met zeer gro te scho len en soms ver lang je te rug naar een klei -

ne school met par ti ci pe ren de ouders!

» Een school kan he den ten da gen niet meer ano niem blij ven. 

» Hoe graag wil len ou ders zich be moei en met de school? We heb ben te ma ken met

bur gers die veel kri tiek heb ben op het on der wijs en ou ders die veel ei send zijn naar

het on der wijs. Juist de ze twee groe pen staan vaak aan de kant en spui en kri tiek, ter -

wijl ze zelf niet par ti ci pe ren in het onderwijs!

» De school is van on ze maat schap pij. Daar wordt ge werkt met de toe komst van on ze

sa men le ving. HAVO en VWO leer ling en die ha len het wel, het zijn juist de VMBO

leer ling en die de no di ge aan dacht verd ie nen. Juist bin nen de ze on der wijs vorm is

goed on der wijs zeer be lang rijk. Als dat goe de on der wijs er niet is, mis luk ken de leer -

ling en en dat heeft de no di ge gevolgen voor onze samenleving.

» Als we spre ken over de men se lij ke maat bin nen het on der wijs, dan spre ken we over

het recht doen aan de leer ling en. 

» Als we spre ken over we ten schap pe lijk on der wijs, dan spre ken we niet over een vorm 

van fei ten on der wijs. Maar over twij fel en nieuws gie rig heid. (Paul Zoontjes)

De derde ronde

5. De goe de le raar han delt uit lief de voor zijn leer ling en – Een klein groepje

kiest voor de ze stel ling.

6. De goe de le raar is hij die al ler eerst zijn vak ver staat – De groot ste groep

kiest voor de ze stel ling.

Een le ven di ge dis cus sie waar dui de lijk wordt dat het moei lijk kie zen is tus sen de twee stel -

ling en, want een do cent die zijn vak ver staat, weet dat vak vaak ook goed over te breng en

op zijn leer ling en. Maar de ‘liefde’ voor de leer ling is na tuur lijk ook ont zet tend be lang rijk.

Je moet je vak goed ver staan en met harts tocht je vak doceren. 

» Ei gen lijk kun je niet kie zen uit de ze twee stel ling en! (Bert Mo lenk amp)

» Het is van be lang dat de leer ling en ple zier er va ren in het vak. Dat kun je re a li se ren
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als je met pas sie je vak doceert.

Aan het eind van de pa ral lel ses sie schrijft een ie der naar aan lei ding van de ze ses sie op een

oran je pa pier wat zijn of haar per soon lij ke men se lij ke maat is en wat de ze is voor de or ga ni -

sa tie waarin een ie der werkt. 

We kij ken te rug op een goe de bij eenk omst waar een ie der is uit ge daagd tot een ver ta ling

van zijn of haar men se lij ke maat naar de prak tijk van alledag.

Dik Sanders
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Oran je Hemden

Men se lijk heid als maat is voor mij….

» Tijd ne men voor re flec tie.

» In sa men spraak de ran den dur ven op zoe ken.

» De per soon lij ke aan dacht van een le raar voor elk van zijn leer ling en.

» Inspi re rend on der wijs in een vei li ge om ge ving.

» In het on der wijs: ‘être et avoir’ is de droom. Je zou wil len dat elk kind zo op school

zou le ren. Waar om zijn we daar zo ver van af?

» Een hemd dat past voor ie der op de plek waar hij / zij werkt. Dus: men sen ve rant -

woord lijk heid ge ven, ne men.

» Dat je je me de mens niet in zijn hemd laat staan.

» Ver bin ding met men sen: doen en ma ken.

» De leer ling se rieus ne men, het ge voel ge ven se rieus ge no men te wor den.

Men se lijk heid als maat is voor mijn or ga ni sa tie…..

» Het ge ven van aan dacht aan de an der, op dat die an der kan groei en.

» Bij al le be lang rij ke be slis sing en het be lang van de leer ling en de le raar voor ogen

hou den.

» Bij voor beeld zorg vul dig werk ge ver schap.

» Abso luut pri o ri teit ge ven aan het pri mair pro ces.

» Men se lijk heid komt als be heers baar heid verd wijnt.

» Oppas sen bij de hem den! 't Gaat niet om: ‘One si ze fits all’. Dus vi sie to nen op ge -

heel van waar den, als or ga ni sa tie van het m.m.v.

» Strijd le ve ren te gen de op va ting dat het hemd na der is dan de rok.

» Klein scha lig on der wijs groot scha lig fa ci li te ren.

» Leer ling, ou ders aan spre ken op hun ve rant woor de lijk heid (voor de an der).

» Een goe de re la tie tus sen leer ling en le raar en tus sen ou ders en school.
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Parallelsessie Stad

mmv Cor van Beuningen(Socires), Ine Voorham (Leger des Heils),

Jan Eerbeek (Exodus Nederland), Cees de Gier (STEK/Vadercentrum Den Haag)

In een goed ge vul de zaal van ong eveer 55 per so nen is ge dis cus sieerd aan de hand van vier

stel ling en

De eerste ronde

Over het werk van ker ken en maat schap pe lij ke or ga ni sa ties in de gro te stad: com ple men -

tair, ex cuus Truus of iets anders.

1. Ker ken en maat schap pe lij ke or ga ni sa ties heb ben in de gro te ste den een

be lang rij ke com ple men tai re rol ter le ni ging van no den en ter ver ster king

van de binding. 

2.De so ci a le in zet van ker ken en maat schap pe lij ke or ga ni sa ties in de gro te

ste den le gi ti meert de over heids be zui ni ging en. 

Bij na ie der een was het er over eens dat ker ken en maat schap pe lij ke or ga ni sa ties in gro te

ste den een com ple men tai re rol heb ben.  Ge volg daar van kan zijn dat de over heid zich hier -

om te rug trekt en be zui ni ging en le gi ti meert. Voor veel aan we zi gen hoeft het niet be zwaar -

lijk te zijn dat de over heid zich te rug trekt. Ande re ge ven aan dat de over heid moet blij ven

fa ci li te ren. De over heid heeft een recht op voor zie ning en ge ge ven, ver vol gens kan ze zich

daar niet zomaar van terugtrekken.

De vraag blijft wie de ve rant woor de lijk heid draagt. Van uit het pa nel komt naar vo ren dat er 

niet ge zwar te piet moet wor den, maar sa meng ewerkt. Maat schap pe lij ke or ga ni sa ties moe -

ten voor al sa men wer ken en sig na le ren richting de overheid.

De tweede ronde

Door slag ge vend voor het suc ces vol mo bi li se ren van vrij wil li gers in de gro te stad is:
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1. een pro fes si o ne le or ga ni sa tie met hel der vrij wil li gers be leid of 

2. klein scha lig heid, fa ce to fa ce con tact.

Het pu bliek is verd eeld 45% om 55%. Veel men sen zijn het met bei de eens.

De klein scha lig heid is no dig om men sen te mo bi li se ren. Een gro te or ga ni sa tie kan ook

klein scha lig heid organiseren.

De wet en re gel ge ving zor gen er voor dat groot scha lig heid nood za ke lijk is. Klein scha lig -

heid zorgt voor vrij heid. Pro fes si o na li teit is niet het zelf de als koud en afstandelijk.

De derde ronde

Over pro fes si o na li teit:

1. De hulp ver le ner is een pro fes si o nal; vak be kwaam, doel ge richt en effectief

2. In ons werk gaat af fec ti vi teit– be trok ken heid, ver trou wen, emo -

tie – voor af aan ef fec ti vi teit.

Een meer der heid 70% van het pu bliek is van me ning dat be zie ling voor af gaat aan pro fes si -

o na li teit. Ook de ze mo ge lijk he den gaan sa men, 1 volgt op 2. Be zie ling en pro fes si o na li teit

kun nen wel bot sen. Maar ook een pro fes si o nal zal altijd bezieling nodig hebben.

Van uit het pa nel komt de op mer king dat vrij wil li gers voor al be zie ling heb ben. Pro fes si o -

nals be gel ei den hun daar in. Dit is be lang rijk want be zie ling kan ook een valkuil zijn.

De vierde ronde

Over kerk en sa men le ving in de gro te stad:

1. Kerk zijn in de stad moet dienst aan de sa men le ving ople ve ren of

2. De ker ken ma ken zich druk om de sa men le ving maar wie maakt zich druk

om de kerk? Het wordt tijd dat de ker ken zich weer druk ma ken om hun

ei gen toe komst.

Bij na ie der een is voor stel ling 1 (90%). De op po si tie is ech ter he vig. Ker ken gaan wel erg ge -

mak ke lijk aan zich zelf voor bij. De ker ken ko men on der druk te staan, wie houdt de kerk in

le ven? De kerk kan al leen iets doen als het kracht heeft voor zich zelf te zorgen.

In de gro te ste den komt de zwar te kerk op, daar moet aan slui ting bij ge zocht wor den. 
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Er ont staat een ver hit te dis cus sie over de toe komst van de kerk in de gro te ste den. De dis -

cus sie doet ver moe den dat veel men sen zich her ken nen in punt twee van de stelling.

Stel ling 1 en 2 hoe ven niet met el kaar in te gen stel ling te zijn. Dienst baar zijn is ook re li gieus

zijn. Het moet dui de lijk ge maakt wor den wat kerk zijn betekend.

Aan het eind wordt er een film pje van de EO ge ke ken. Het pro gram ma is een soort Big Brot -

her over 6 chris te lij ke jong eren die in een huis in een ach ter stands wijk gaan wo nen. De ze

jong eren gaan in de ze wijk een vrij wil li ger spro ject op zet ten. Hierd oor le ren ze de buurt

ken nen, zich zelf en hun huis ge no ten. De re ac ties zijn over we gend po si tief.

Er is wel lek ker ge dis cus sieerd maar wat is er nu uit ge ko men. Die vraag bleef on be ant -

woord. Er werd heel open ge dis cus sieerd. Ver schil len de men sen brach ten per soon lij ke

ervaringen in.

Aan het eind werd nog op ge merkt dat het CSC de men sen waar het om gaat ook moet mo -

bi li se ren. Nu wordt er al leen over het ge spro ken. Be we ging is gewenst.

Marco van Westerlaak
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Blau we Hemden

Men se lijk heid als maat is voor mij….

» Je gren zen ken nen en je in spi ra tie ge brui ken met an de ren en voor an de ren om wie

je geeft. Ik zet me in voor ruim te voor per soon lij ke en goe de re la ties: in mijn ge -

zin – neem ruim te voor mij zelf- en in de scho len.

» Mens staat bo ven pro to col.

» De Bij bel se maat waar men sen el kaar door Gods ogen zien en lief heb ben.

» De an der zijn men se lijk heid te hel pen waar bor gen.

» Dat de men sen er niet zijn om de Sab bath, maar dat de Sab bath er is om de men sen.

» Onvol doen de, ten zij we de weg van Chris tus vol gen.

» Dat ie de re mens te-recht komt.

» Onvoor waar de lij ke ac cep ta tie van de an der als mens – lid van de sa men le ving: “Jij

bent de moei te waard” met of on danks je plus sen en min nen.

» Elkaar groe ten op straat! Met na me in de stad!

Men se lijk heid als maat is voor mijn or ga ni sa tie…..

» Ontmoe ting en aan dacht voor zwak ke ren in on ze sa men le ving.

» De ba sis lijn die bij el ke pro fes si o na li teit en re gels steeds in het oog ge hou den moet

wor den.

» Af en toe de bu reau cra tie aan de laars lap pen en de per soon te hel pen en de re gels

even op zij te zet ten.

» Dat de men sen er niet zijn om de or ga ni sa tie, maar dat de or ga ni sa tie er is om de

men sen.

» Een leer- en werk pro ces met maat schap pe lij ke ve rant woor ding uit chris te lij ke be -

gin se len.

» Dat pa rochies plek ken wor den waar ge ïnteresseerde men sen in wat ze doen voor

an de ren iets uit stra len van wat Je zus be doel de met zijn Rijk van Ge rechts heid en

Vre de.

» Men sen – de aang eslo ten le den – het zelf ver trou wen ge ven / over tui gen van het

ge ge ven dat zij al le maal het ver schil kun nen ma ken door echt be te ke nis te heb ben

voor de an der.

» Bij het for mu le ren van be leid niet uit gaan van de over heid als or ga ni sa tie, maar van

de bur ger.
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Parallelsessie Zorg

mmv Arie Kars (Reliëf), Helen van Tol (Rijnconsult) en Kees de Jong (Stichting Philadelphia zorg)

Na een kor te in tro duc tie van Arie Kars en twee frag men ten uit een KRO film over jong eren

en vrij wil li gers werk start een dis cus sie tus sen de ong eveer 60 deel ne mers aan de work shop 

aan de hand van twee stellingen.

De eerste ronde

1. De Wet Maat schap pe lij ke Onder steu ning gaat uit van de men se lijk heid

als maat.

2. Chris te lijk maat schap pe lij ke or ga ni sa ties moe ten dit be gin sel van har te

en ac tief inhoud geven.

De helft van de zaal is het eens met stel ling 1; de an de re helft is het on eens met de stel ling.

De ar gu men ten die daar bij wor den ge noemd zijn:

» De grond ge dach te van de wet is wel goed, maar de uit voe ring pakt ver keerd uit

voor men sen aan de on der kant van de sa men le ving: er is te wei nig geld voor de uit -

voe ring en er wordt te veel een be roep ge daan op vrij wil li gers die er niet zijn.

» Er is geen an de re wet no dig, maar een an de re men ta li teit. De zorg vra gers heb ben

geen be hoef te aan de WMO. Er staat niets nieuws in die wet t.o.v. de hui di ge wel -

zijns wet. De uit voe ring wordt al leen bij een an de re (la ge re) overheid neergelegd.

» Men se lijk heid als maat is een kans voor de ker ken. Ook nu al, zon der WMO, geldt

dat.

» Men sen en in stel ling en moe ten meer lef heb ben om re gels te door bre ken en ge past

re cal ci trant te zijn ten gun ste van de men se lijk heid als maat. Dus eerst doen en dan

kij ken hoe je het in past in de re gel ge ving. Ma na gers moe ten dit soort moed sti mu le -

ren bij me de wer kers door zelf ook cre a tief om te gaan met regels.

» Men is bang voor ong elijk heid: dat de ene ge meen te de WMO be ter zal uit voe ren

dan de an de re. Dat is juist goed, want zo le ren ge meen ten van elkaar.
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» Zor gin stel ling en moe ten in ge sprek met ge meen te over de WMO. Dat be te kent dat

je dan ook met de con cur ren tie aan ta fel zit. Dat is niet anders.

Bij na de he le zaal is het eens met stel ling 2; twee per so nen zijn te gen. De ar gu men ten:

» De WMO is een vang net voor als het echt niet meer gaat. Dat is ang stig, want dan

ver pie te ren de men sen. Hoe zo men se lijk heid als maat?

» Wij (in stel ling en, ker ken, in di vi du en) moe ten zelf het veld in om te ver tel len dat

men sen een buur man/vrouw heb ben en dat die soms zorg nodig heeft.

» Zor gor ga ni sa ties moe ten gaan con cur re ren met el kaar. Maar hoe or ga ni seer je goe -

de zorg met el kaar als je te vens el kaars con cur rent bent? Ga je dan ken nis de len? De

keu ze is: in ver zet gaan of toch maar op pak ken en iets nieuw op zet ten in on der linge

com pe ti tie en als ‘concu-collega’s’. Het laatste heeft de voorkeur.

» Maar wor den de klan ten daar dan be ter van? Heb ben die de nieu we wet no dig?

Nee!

De tweede ronde

3. De au to no mie van de cli ënt en de au to no mie van de pro fes si o nal staan

te gen over de men se lijk heid als maat. (au to no mie cli ënt = ik be paal wat er

ge beurt; au to no mie pro fes si o nal = ik weet het beste hoe het kan)

Onge veer 60% van de zaal is het eens met de ze stel ling. De ar gu men ten:

» Er is di a loog no dig tus sen cli ënt en pro fes si o nal om te zien wat de een no dig heeft

en de an der kan brengen.

» Als bei den uit gaan van hun au to no mie is er geen di a loog. Alleen di a loog is ing ang

voor goe de zorg.

» De klant is ko ning en de zorg con su ment is vrij. Dat moet je wel fa ci li te ren!

» Di a loog kost tijd en die is er niet in de zorg, dus hoe zo men se lijk heid als maat?

» Zorg heeft ver bin ding no dig. Zon der dat is het lief de loos en kun je men sen het bos

in stu ren als dat be ter lijkt. Men se lijk heid als maat vraagt een an de re men ta li teit

dan die de po li tiek-eco no mi sche con text meestal oproept.

» Lef heb ben en han de len en ach ter af ve rant woor den: dat is de men ta li teit die no dig

is. Dat be te kent: ver trou wen ge ven aan me de wer kers om zo te doen. En als ma na ger

daar ach ter staan, ook als het een keer mis gaat. Zo veel mo ge lijk ‘regelzaken’ weg -

hou den bij ver zor gen den, zo dat zij vrij zijn om te doen wat ze als pro fes si o nal te

doen heb ben. Zo krijgt ge dre ven heid weer de plek die het heb ben moet; kan naas -

ten lief de een waarde zijn waarmee gewerkt wordt.

» Au to no mie kan er va ren wor den als een be drei ging: wat jij wil kan/wil ik niet bie den.
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Is dat op te los sen in con sen sus??

Een vol was sen re la tie kan ook stop pen; als er geen con sen sus mo ge lijk is dan moet je ook

af scheid kun nen ne men van el kaar.  Het ge dach te ngoed van de twee de stel ling moet je

toe pas sen op de eer ste. Dan gaat de WMO over hoe we sa men verd er wil len in de sa men le -

ving. Daar heb ben we de WMO niet voor no dig, maar die biedt wel een mo men tum. Maak

er gebruik van!

Ge pas te re cal ci tran tie is een goed in stru ment in de zorg om te be rei ken dat me de wer kers

ge dre ven en met vol doen de vrij heid van han de len zorg kun nen ver le nen. Me de wer kers

ver trou wen ge ven is een be lang rij ke voorwaarde hierbij.

IL
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Groe ne Hemden

Men se lijk heid als maat is voor mij….

» Res pect voor de me de mens. Bet rok ken zijn bij el kaar.

» Af en toe in mijn on der broek staan.

» Me tel kens weer la ten ra ken door het ver haal / vraag / nood van de an der.

» Ontmoe ting en nieuws gie rig heid cen traal stel len.

» De bes te ‘systeemkritiek’.

» Min der ma na gers.

» Het hart op de goed plaats.

» De ma nier waar op je in het le ven staat.

» Voor de an der de re gels op zij dur ven zet ten.

» Wer kend van uit de men se lij ke re la tie in plaats van van uit een con tract.

Men se lijk heid als maat is voor mijn or ga ni sa tie…..

» De vi sie vorm blij ven ge ven waar in de mens cen traal staat waar bij we te ma ken heb -

ben (ge bon den) zijn aan al ler lei re gels en wet ten dit zo te doen waar bij de vraag van

de cli ënt en de vi sie nog tot ui ting komt en niet ‘de stuivers’ de toon van de mu ziek

zijn/ma ken.

» Bui ten de lijn tjes kleu ren.

» Blij ven kie zen voor waar den als barm har tig heid en naas ten lief de.

» De kern van on ze vi sie op zorg.

» De best denk ba re ‘vitamine’.

» Dur ven kie zen en doen.

» Om de mens te kun nen hel pen moet je bur ger lijk ong ehoor zaam dur ven zijn.

» De laat ste vraag in het vin den van de ui tein de lij ke oplos sing.

» Onder zoe ken wat wet ten + re gels be te ke nen voor de ge wo ne mens.

» De ba lans be wa ren tus sen werk en ge zin (ik heb een éénmans be drijf).
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Toe rus ten tot ve rant woor de lijk heid: De over heid en

de so ci a le kwes tie

André Rouvoet

Op een cong res over ‘de so ci a le kwes tie an no 2005’ staan – zo lijkt mij – twee vra gen cen -

traal: Heb ben we scherp wat ‘de so ci a le kwes tie’ van nu is? En zijn we als chris te lijk-so ci a le

be we ging in staat daar iets aan te doen?

Wat die eer ste vraag be treft bleek in het voor jaar dat er niet één spe ci fiek item uit springt,

maar dat er wel een be paal de lijn valt te ont dek ken: zorg over de vorm ge ving van de on der -

linge so li da ri teit tus sen men sen. Vol gens de ge hou den en quête ziet de top 5 van wat als

‘de so ci a le kwes tie’ wordt er va ren er als volgt uit: 1) af ne men de ge meen schaps zin en toe -

na me van ego ïsme, 2) span ning en tus sen we reld gods dien sten, 3) ong elij ke verdeling van

welvaart tussen Noord en Zuid, 4) ver lies van so ci a le ver ban den, 5) af braak van so ci a le ze -

ker heid en ge zond heids zorg.

Dat is nog al wat! En heeft de chris te lijk-so ci a le be we ging daar een ant woord op?! Vol gens

maar liefst 96% van de res pon den ten wel. Pre ten tieus? Of een uitdaging?

Zou den we mis schien iets kun nen le ren van on ze voor gang ers? Laat ik u mo gen mee ne men 

naar het jaar 1891, naar het eer ste Chris te lijk-So ci aal Cong res. De cen tra le vraag van dát

cong res was in we zen de zelf de als de on ze: “Wat staat ons, als be lij ders van den Chris tus te

doen, met het oog op de so ci a le nood en van on zen tijd?” In zijn be roem de re de ‘Het so ci a -

le vraag stuk en de Chris te lij ke re li gie’ be na druk te Abra ham Kuy per de nood zaak van maat -

schap pe lij ke ver nieu wing: ja, er moest aan dacht zijn voor de nood van de ar bei ders, maar

voor al was het no dig de fun da men ten van het po li tie ke en maat schap pe lij ke be stel on der

ar chi tec to ni sche kri tiek te stel len. In het voor woord bij de her uit ga ve van de ze re de schrijft 

Wol dring dat Kuy per zich hier mee “een wa re na zaat be toon de van het vroe ge cal vi nis me

uit de 16e eeuw, dat niet al leen een ker ke lij ke re for ma tiebe we ging wil de zijn, maar ook een 

maat schap pe lij ke en po li tie ke re for ma tie be we ging.” Wol dring spreekt van een re for ma -

to ri sche ra di ca li teit en “een de wereld vormgevende christenheid”. Ik noem in dit verband

ook het Reveil en de naam van ds. De Liefde.

Waar om dit aang ehaald? Omdat ik dit zo vaak mis in hoe we als chris te nen pre sent zijn in
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de sa men le ving. Ik snak soms naar die ra di ca li teit, dit vuur van de eer ste lief de, de ze ge -

richt heid op de we reld, dit mis si o nai re elan. We zijn im mers zout en licht?! Te vaak wek ken

we als chris ten heid de in druk al lang te vre den te zijn als we de za ken bij ons zelf, in ei gen

huis (als kerk, als chris te lijk-maat schap pe lij ke or ga ni sa ties) een beet je glad kun nen hou -

den. ’Het ge loof is naar de mar ges van de sa men le ving ge drong en’, ver zuch ten we dan en

we mop pe ren wat op de se cu la ri sa tie. Maar: vin den we het nog wel echt erg? Lig gen we er

wak ker van? We wor den niet meer ge mist in het pu blie ke do mein, maar mis sen wij on ze

plaats in het hart van de sa men le ving ei gen lijk wel? De len we in de ge pas si o neerd heid van

Fich te, die schreef: ”Het Chris ten dom ver bergt in zijn schoot een veel groot eren schat van

le vens ver nieu wing dan ge ver moedt. (…) Van het Chris ten dom kan ook voor de maat -

schap pij een won de re or ga ni see ren de kracht uit gaan; en, eerst als die kracht door breekt

zal de Re li gie van het Kruis voor heel de wereld schitteren in al de diepte harer conceptiën

en in al den rijkdom van den zegen dien ze brengt.”

Of her ken nen we ons be ter in het beeld van de chris ten heid, die in de kerk, als in de ark van

No ach, schuilt voor het on weer van de se cu la ri sa tie, wach tend tot het over is en in tus sen

schel dend op het rotweer?

Kuy per zoekt “de hart ader der so ci a le qua es tie” in de be gin se len die ons han de len, ook in

po li tie ke zin, be pa len. In na vol ging van Groen van Prin ste rer stelt hij het ong eloof van de

Fran se Re vo lu tie, tot uit druk king ko mend in het ‘ni Dieu, ni maître’, de ge rich te se cu la ri se -

ring en de over ac cen tu e ring van het in di vi du als maat der ding en, ve rant woor de lijk voor

de no den van zijn da gen. Dáár te gen over heeft de chris ten zijn hou ding te be pa len! En in

zijn ana ly se gaat het mes er ver vol gens diep in: “Wie van een so ci a le qua es tie spreekt, be -

doelt hier mee dat er ernsti ge twij fel is ge re zen aan de deug de lijk heid van het maat schap -

pe lijk ge bouw, waar in we wo nen. Zal er voor u een so ci a le qua es tie be staan, is slechts dit

eene nood za ke lijk, t.w. dat ge de on houd baar heid van den te gen woor di gen toe stand in -

ziet, en de ze on houd baar heid ver klaart niet uit bij kom sti ge oor za ken maar uit een fout in

den grond slag zelf van ons maat schap pe lijk sa men le ven. (..) Een so ci a le qua es tie be staat

voor u dan eerst, zoo ge ar chi tec to ni sche cri tiek oe fent op de menschelijke sociëteit zelve,

en diensvolgens een andere richting van het maatschappelijk gebouw gewenscht én

mogelijk acht.”

We moe ten dus wél we ten wat we doen, als we de on der linge so li da ri teit ver kla ren tot ‘de

so ci a le kwes tie an no 2005’: dat is niet vrij blij vend, maar ver plicht ons tot een grond i ge, ar -

chi tec to ni sche aanpak!

Mooi is het om te zien hoe Kuy per, ge con fron teerd met de so ci a le kwes tie, niet schroom de

om gro te woor den te ge brui ken: “Zoo ge nog een men sche lijk hart in den boe zem voelt

klop pen, en zoo ooit het ide aal van ons hei lig Evang elie u ver rukt heeft, moet ook in u el ke

be te re as pi ra tie vloe ken te gen den ac tu ee len toe stand.” Dat is an de re koek dan de ge nu -

an ceer de poldertaal die wij gewend zijn!
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Ver ras send ge noeg stelt Kuy per dat het ant woord op de so ci a le nood van zijn tijd “ on -

getwijfeld op den so ci a lis ti schen weg ligt”. Maar voord at Wou ter Bos en Jan Ma rij nis sen

ver ge noegd be gin nen te glim men: hij voegt er haas tig aan toe: “mits ge on der so ci a lis tisch

nu maar niet ver staat het pro gram ma der so ci aal-de mo cra tie”. So ci a lis tisch moet hier wor -

den ver staan als ge richt op de sa men le ving als “een van God ge wil de ge meen schap, een le -

vend or ga nis me.” ‘Christelijk-sociaal’ is dus niet iets ‘linksigs’. Het gaat niet zo zeer om een

po li tiek-in hou de lij ke ori ëntatie op het links-rechts con ti nu üm, maar om een vi sie op de

sa men le ving, om een ge ge ven maat schap pe lij ke or de ning, om on der schei den ve r ant -

woor de lijk he den.

En dan zien we hoe de over heid in het be gin van de 20e eeuw me de on der in vloed van de

chris te lijk-so ci a le be we ging haar ve rant woor de lijk heid gaat ne men op so ci aal ter rein. Met

o.a. de Inva li di teits wet, Onge val len wet, Ziek te wet ga ven Kuy per en Tal ma con creet ge -

stal te aan hun over tui ging dat op grond van de Bij bel niet al leen werk ge vers en werkne -

mers hier een taak heb ben, maar ook de over heid. Let wel: niet in plaats van de  persoon -

lijke ve rant woor de lijk heid van men sen; dat is im mers even zeer een dui de lijk bij bels

ge ge ven. Maar daar naast staat de so li da ri teit, de spon ta ne in di vi du e le of col lec tief ge or ga -

ni seer de naas ten lief de: sabbatsjaar, jubeljaar, zorg voor de armen, de werknemers, de

weduwe en de wees.

De chris te lijk-so ci a le be na de ring kent al tijd een ba lans tus sen de per soon lij ke ve rant -

woor de lijk heid van men sen en de so li da ri teit. Van daar bijv. de prin ci pi ële voor keur van de

Chris tenUnie om in het nieu we ziek te kos ten stel sel zo wel een voor ie der een ge lij ke, no mi -

na le pre mie te heb ben als een ink omens af hank elij ke pre mie, om zo niet al leen de ei gen

ve rant woor de lijk heid tot uitdrukking te brengen, maar ook de solidariteit.

Ove ri gens heeft ‘verantwoordelijkheid’ in de chris te lijk-so ci a le tra di tie al tijd sterk de la -

ding ge had van ‘onderlinge verantwoordelijkheid’, ‘zorg voor elkaar’. Het gaat om ve rant -

woor de lijk heid je gens God en je gens de naas te, die tot zijn recht en be stem ming moet

kun nen ko men. Het huídi ge spre ken over ‘eigen verantwoordelijkheid’ heeft vol gens mij

meer met een li be raal dan met een chris te lijk-so ci aal taal kleed te ma ken. Ik wijs er op dat in 

de CNV-bun del 100 jaar ve rant woor de lijk heid, die in 1991 werd uit ge ge ven ter ge le gen heid

van de 100e ver jaar dag van het eer ste Chris te lijk-So ci aal Cong res, de term in de ze schra le

be te ke nis niet eens voor komt!

Het ge mak waar mee de ‘eigen ve rant woor de lijk heid’ wordt op ge voerd als le gi ti ma tie van

be zui ni ging en en ver schui ving en van so ci a le ve rant woor de lijk he den van de over heid naar

bur gers, moet ons te denk en ge ven: gaan we niet te veel mee in het vo ca bu lai re (of, ernsti -

ger: in de ide o lo gie) van het li be ra lis me, dat no ta be ne die ten den sen die ons zor gen ba ren, 

na me lijk in di vi du a li se ring en func tie ver lies van so ci a le ver ban den, toe juicht en zelfs als

ide a len na streeft? Om enk ele voor beel den te noe men: de sol li ci ta tie plicht voor moe ders

met klei ne kin de ren in de WWB, het schrap pen van nood za ke lij ke zorg voor chro nisch zie -

ken en ge hand i cap ten uit het zie ken fonds pak ket (en straks uit het ba sis pak ket), de struc -
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tu re le fis ca le be na de ling van een ver die ners huis hou dens ten op zich te van twee ver die ners.

Ook de se lec ti vi teit waar mee de no tie van ‘ei gen ve rant woor de lijk heid’ wordt ge han teerd

roept bij mij weer stand en er ger nis op. Zo ver zet ik mij prin ci pieel niet zo veel te gen het

vra gen van een ei gen bij dra ge voor de thuis zorg, óók van men sen in de la ge re ink omens -

groe pen. Maar dan het vol gen de: als la co niek aan vaardt wordt, ‘want ei gen verantwoorde -

lijkheid’ dat ou de ren die niet zon der die thuis zorg kun nen, geld moe ten le nen om die ei -

gen bij dra ge te kun nen be ta len, ter wijl er te ge lij ker tijd een ta boe ligt op het zicht baar

ma ken van de ei gen ve rant woor de lijk heid van be zit ters van een bo ven mo da le wo ning via

een be per king van de hy po thee kren te af trek, dan kan ik dat van uit een li be ra le ge dach -

teng ang wel plaat sen, maar lijkt mij dat van uit een chris te lijk-so ci a le be na de ring niet goed

te ve rant woor den. Mag ik het zo zeg gen: té vaak spreekt er uit het be leid een een zij di ge fi -

nan cieel-eco no mi sche en bu reau cra tisch-tech ni sche ra ti o na li teit, waar bij on vol doen de

ruim te is voor an de re re le van te no ties voor het over heids han de len, als bijv. ‘schild voor de

zwakken’, on der steu ning, ge meen schap, vrij wil li gers werk, zorg en solidariteit. Ik bespeur

hier vooral de neo-liberale agenda van individualisering, vraagsturing, marktwerking en

deregulering, meer dan een christelijk-sociale visie op een gezonde samenleving. Vanuit

’de menselijkheid als maat’ ligt hier huiswerk, dunkt mij!

En dan zwijg ik nog over het ac tu e le Ver lich tings fun da men ta lis me en de soms rond uit an -

ti-re li gieu ze hou ding van veel dog ma ti sche li ber tijns-li be ra len, die zich ma ni fes teert in

po li tie ke de bat ten over de rol van re li gie in het pu blie ke do mein, gods las te ring, en schep -

ping en evo lu tie, maar ook in de op hef fing van leer stoe len chris te lij ke wijs be geer te. Speelt

on ze be reid heid om brug gen te bou wen, zelfs brug te zíjn, ons in der daad par ten? Let wel:

wie brug wil zijn, moet ermee leren leven dat er altijd over je gelopen wordt…

Een in het oog spring end ver schil tus sen 1891 en 2005 is dat de so ci a le kwes tie tóen de aan -

lei ding vorm de voor de chris te lij ke po li tiek om een op tre den de over heid te ei sen, om wil le

van de bij bel se ge rech tig heid, ter wijl de so ci a le kwes tie nú een ge volg is van een te rug tre -

den de over heid, primair omwille van de economie.

Er is nog iets dat mij op valt. Kuy per koos met be slist heid voor het so ci a lis me als de  aan -

gewezen bond ge noot in de strijd te gen de so ci a le kwes tie. Van het li be ra lis me moest hij

niets heb ben: “al wie Chris ten is, moet zich te gen over het li be ra lis me plaat sen”. (Dat zijn

troost vol le woor den voor een uit ge spro ken chris te lij ke par tij als de Chris tenUnie, die nog

wel eens kri tiek krijgt als we in so ci aal-eco no mi sche za ken sa men op trek ken met PvdA,

GroenLinks of SP…) In on ze tijd zien we – con tras te rend – hoe de chris ten-de mo cra tie

zich bij de laat ste twee ver kie zing en van zelf spre kend ver bond aan de li be ra len (en dat ook

al voor de vol gen de ka bi nets pe ri o de heeft ge daan), om samen met hen de herijking van de

verzorgingsstaat aan te vatten.

Nu valt er voor een te rug tre den de over heid veel te zeg gen. De ver zor gings staat ís uit zijn

voe gen ge groeid en de over heid hééft veel ve rant woor de lijk he den naar zich toe ge trok -
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ken. Sub si die ver sla ving, fis ca le be lo ning van in ac ti vi teit en free ri ders ge drag vor men óók

een aan tas ting van de vi ta li teit van de sa men le ving. Het is dan ook goed en no dig om ve r -

ant woor de lijk he den te rug te leg gen waar ze ho ren: bij so ci a le part ners, in di vi du e le werk -

ge vers en werk ne mers, men sen en hun or ga ni sa ties. Ik snap wel dat de li be ra len daar bij qua 

fi lo so fie een meer voor de hand lig gen de bond ge noot zijn dan de so ci aal-de mo cra ten.

Maar het is cru ci aal om in de ga ten te hou den dat de li be ra le vi sie op de ver hou ding tus sen

over heid en bur ger een we zen lijk an de re is dan de chris te lij ke, ook als de ter mi no lo gie de -

zelf de is. Dat geldt voor het be grip ‘verantwoordelijkheid’, maar ook voor bijv. ‘sanering’. In

chris te lijk-so ci a le zin is dat: ge zond ma ken, dus wer ken aan ge zon de maat schap pe lij ke ver -

hou ding en, ve rant woor de lijk he den leg gen waar ze recht ma tig-nor ma tief – ik zou bij na

zeg gen: ar chi tec to nisch ge zien – hóren. ‘Sanering’ in li be ra le zin is voor al prag ma tisch en

ge o ri ënteerd op de doel ma tig heid: ta ken af sto ten, pri va ti se ren, de re gu le ren, markt wer -

king, af slank en, vraag stu ring. De bur ger is de klant en de over heid de ober, die op af roep

be schik baar is voor het vrije, mon di ge in di vi du dat pro duc ten wil afnemen. We moesten

dan ook maar niet te makkelijk mét de liberalen de woorden ‘betutteling’ of ‘pappen en

nathouden’ in de mond nemen als het gaat over de sociale taken van de overheid!

Te gen de ze ach ter grond plaats ik een paar kri ti sche kant te ke ning en bij de wij ze waar op de

her zie ning van de ver zor gings staat mo men teel gestalte krijgt.

1) Zo’n ing rij pen de ope ra tie moet wel over wo gen ge beu ren en niet over haast, on der druk

van de toe stand van ‘s rijks fi nan ci ën. Mijn be zwaar is dat het bij veel maat re ge len voor al

om een ef fi cien cys lag lijkt te gaan en min der om een prin ci pi ële po li tie ke keu ze van uit een

hel de re vi sie. Ik denk aan het dog ma ti sche stre ven om de WAO-in stroom tot 25.000 per

jaar te be per ken, maar ook aan de dras ti sche snoei-ope ra tie in de VWS-sub si dies, waar bij

een or ga ni sa tie als Scou ting Ne der land ui tein de lijk dank zij een ef fec tie ve lob by bij de co a -

li tief rac ties gespaard werd, in tegenstelling tot het kerkelijk jeugdwerk.

2) Als we de hui di ge ‘afbraak van de so ci a le ze ker heid en zorg’ (de woord keus is van u!) af -

zet ten te gen de ‘verjubeling’ van mil jar den ten tij de van Paars II, on der de ent hou si as te lei -

ding van de hui di ge mi nis ter van Fi nan ci ën, dan kan ik mij voor stel len dat bur gers de term

‘eigen ve rant woor de lijk heid’ niet meer kun nen hóren! Lans Bo ven berg spreekt over ‘de ka -

ter van het paar se feest je’ en – in meer bij bel se ter men – het niet toepassen van het

principe van Jozef.

3) Het te rug leg gen van ve rant woor de lijk he den moet zorg vul dig ge beu ren en in een tem po

dat men sen kun nen bij be nen, zo dat ze ook echt in staat wor den ge steld, ge fa ci li teerd wor -

den om hun ve rant woor de lijk heid weer te ne men. Toe rus ten tot ve rant woor de lijk heid,

noem ik dat. Her schik king van ve rant woor de lijk he den kan niet zon der flank erend be leid
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ge richt op re vi ta li se ring van maat schap pe lij ke ver ban den. Stel je voor dat we de zorg voor

de na be staan den van de ene op de an de re dag weer bij de kerk zou den leg gen: er zou den

toch heel wat ga ten val len en veel men sen zou den tus sen wal en schip ra ken, een vou dig -

weg om dat een ge meen schap als de kerk er niet meer voor toe ge rust is om de zorg voor de

we du we en de wees’, die vroe ger door haar werd be toond, weer op zich te ne men. De ze

zorg vul dig heid wordt in het hui di ge be leid te vaak ge mist. Niet ten on rech te wordt er dan

ge spro ken over ‘het over de schut ting gooi en van ve rant woor de lijk he den’. Zo mag het dus

niet. Als voor beel den hoe het niet moet noem ik hier: de ab rup te af schaf fing van de af trek

van de ren te op con sump tief kre diet on der Paars II; de WAO-ing re pen, m.n. de groot -

scheep se her be oor de ling op grond van aang escherp te cri te ria, ter wijl er te ge lij ker tijd

 geweldig wordt be zui nigd op de re ïntegratie; de sta pe ling van be zui ni ging en, ei gen bij dra -

ge re ge ling en en pak ket be per king en in de zorg, waard oor met na me chro nisch zie ken, ou -

de ren en ge hand i cap ten zijn ge trof fen, zon der dat ze de mo ge lijk heid heb ben zich bij te

ver ze ke ren; en de bezuinigingen op de bijzondere bijstand, die ten koste gaan van de

schuldhulpverlening, terwijl het aantal huishoudens met problematische schulden nog

altijd toeneemt.

4) Een te rug tre den de over heid heeft gro te ge vol gen voor maat schap pe lij ke or ga ni sa ties

en voor bur gers. Het is daar om van het al ler groot ste be lang om bij zo’n pro ces te zor gen

voor een breed draag vlak bij de ge nen die di rect ge raakt wor den door het be leid, door hen

bij de be sluit vor ming te be trek ken. Dat zeg ik niet zo zeer van uit een die pe lief de voor het

pol der mo del, maar om dat het hóórt bij het ‘toerusten tot ve rant woor de lijk heid’! En ook

daar ont breekt het nog al eens aan; zie de WMO, waard oor o.a. de ker ken zich afvragen wat

er straks van hen wordt verwacht.

Met dit al les be doel ik niet slechts af te ding en op een door de li be ra le ide o lo gie ge do mi -

neer de be zui ni gings agen da. Niet voor niets heb ik u en mij zelf de spie gel van het eer ste

Chris te lijk-So ci aal Cong res voor ge hou den. Wat van ons ge vraagd wordt is een ge ac tu a li -

seer de nor ma tie ve vi sie op de in rich ting van de sa men le ving en van daar uit op de on der -

schei den ve rant woor de lijk he den ten aan zien van ar beid en ink omen, so ci a le ze ker heid,

zorg, ont wik ke lings sa men wer king. Niet van uit de in vals hoek van de doel ma tig heid, van ef -

fi cien cy, maar van uit de in vals hoek van de ge rech tig heid en het rent mees ter schap. We

heb ben een ei gen weg te gaan, waar op niet de staat, niet de markt, niet het individu, maar

de men se lijk heid de maat is.

Een goed voor beeld is de ka bi nets no ta ‘Nieuwe ac cen ten op het ter rein van werk en in -

komen’, waar in ik o.a. lees dat niet zo zeer de om vang van de ver zor gings staat van be lang is

voor een goe de eco no mi sche pres ta tie, maar voor al de kwa li teit en de in rich ting van de

ver zor gings staat. Inder daad, voeg ik daar graag aan toe: niet de eco no mi sche nood zaak

moet lei dend zijn, wat we voor al no dig heb ben is een nieu we vi sie op sa men le vings ver hou -
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ding en en on der linge ve rant woor de lijk heid, waar bij wat mij be treft dienst baar heid het

kern be grip is: zo wel over heid, sa men le ving als bur ger hebben de roeping om dienstbaar te

zijn aan God en aan de naaste.

In dat licht past ten aan zien van het on der werp van de ze no ta ook een waar schu wing: waar

zij te recht naast het pri mai re doel van so ci a le ze ker heids re ge ling en, na me lijk een ze ke re

ink omens ga ran tie, de cir cu la tie func tie be na drukt en stelt dat so ci a le ze ker heid niet mag

aan zet ten tot ong ewen ste in ac ti vi teit, moet er van uit een chris te lijk-so ci a le be na de ring

te ge lijk te gen wor den ge waakt dat de re ge ling en zo da nig wor den vorm gegeven dat

iedereen de arbeidsmarkt wordt opgejaagd!

De over heid heeft van uit chris te lijk-so ci a le op tiek te ij ve ren voor duur za me en ge zon de

so ci a le ver hou ding en, in de na ti o na le sa men le ving en mon di aal. Als we het als pro bleem

er va ren, ja als ‘sociale kwes tie’, dat er in on ze sa men le ving spra ke is van een toe na me van

ego ïsme en – als keer zij de – van ver een za ming, als we ge con fron teerd wor den met dak-

en thuis lo zen, met nieu we ar moe de, met ver lies van so ci a le co he sie en ero sie van de so li -

da ri teit, dan ligt daar in een appèl op on ze per soon lij ke me de men se lijk heid: re la ti o nis me,

van moe ten naar ont-moe ten, kan sen schep pen én be nut ten voor dienst baar heid en per -

soon lij ke so li da ri teit. Maar hier ligt óók een gro te ve rant woor de lijk heid voor de over heid,

zelfs al er ken nen we dat haar arm niet ver ge noeg reikt om aan al le in di vi du e le no den te ge -

moet te ko men. En dan is het maar de vraag of het in over een stem ming met een chris te -

lijk-so ci a le vi sie is dat er van uit de chris te lij ke ge meen schap ini ti a tie ven ge no men moe ten

wor den voor de op vang van uit ge pro ce deer de asiel zoe kers en voor schuld hulp ver le ning,

hoe veel goeds daar over ook te zeg gen valt. Of vor men der ge lij ke ini ti a tie ven een aank -

lacht te gen een over heid die te kort schiet in haar nor ma tie ve op dracht om schild voor de

zwakken te zijn? Scherp gezegd: ik ben er trots op dat er christenen zijn die voedselbanken

opzetten, maar ik schaam mij dat het in ons land nodig is. 

Ik wil maar zeg gen: ‘menselijkheid als maat’ is niet alléén een op dracht voor u en mij per -

soon lijk. Ook de over heid, de po li tiek staat voor de uit da ging om zich niet al leen be zig te

hou den met groot scheep se her vor mings pro ces sen en de fi nan cieel-eco no mi sche si tu a tie

in 2015, maar eerst en voor al oog te heb ben voor het le ven en de moei ten van de men sen

vandáág. Dáárom heb ik het ka bi net er meer dan eens op ge we zen dat be lang rij ker nog dan

de Zalm norm de Psalm norm is: het spre ken van Psalm 72 over de so ci a le ta ken van de over -

heid. Wie de ver trou wens kloof wil dich ten waar mee het ka bi net – of bre der: de po li -

tiek – zich ge con fron teerd ziet, moet híer beginnen.

Ve rant woor de lijk heid dra gen is – in der daad – óók im po pu lai re en pijn lij ke be slis sing en

dur ven ne men, wan neer de ‘sanering’ (ge zond ma king) van de sa men le ving die vergt. Maar

de cen tra le op ga ve voor ie der een die zich ge ïnspireerd weet door het bij bel se spre ken over 

ge zon de ver hou ding en, is het be vor de ren van de ge rech tig heid en het be strij den van (so -
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ci aal) on recht. Dat geldt voor in di vi du e le chris te nen net zo goed als voor maat schap pe lij ke

or ga ni sa ties, po li tie ke par tij en en een ka bi net. Mét Abra ham Kuy per zeg ik: “We mo gen

niet rusten zoolang die samenleving niet weer naar Gods Woord hervormd is.”

Daar mee zijn we te rug bij de be gin vraag: wat staat ons als chris te lijk-so ci a le be we ging te

doen ten aan zien van de so ci a le kwes tie? 114 jaar ge le den sloot Kuy per zijn re de af met de

vol gen de in dru kwek ken de woorden:

”En vraagt ge mij dan ten slot te, of ik op dit ons Cong res dan waar lijk ho pe durf bou wen; de

ho pe dat we de oplos sing der bran den de qua es tie van den dag al thans iets na der zul len ko -

men, (…) voor ons blijft zijn ge o pen baar de or di nan tie, om, in af wach ting van wat ko men

mo ge, ook op dit Cong res te doen wat on ze hand vindt om te doen, en dat te doen met al le

macht. Spre ke God de Hee re daar zij nen ze gen toe. (…) En daar om ein dig ik met de be de,

(…) dat (…) er nooit van Neer lands Chris te nen zal kun nen ge zegd wor den, dat door on ze

schuld, dat door de lauw heid van ons Chris te lijk ge loof (…), de red ding on zer maat schap pij 

ver hin derd en de zegen van God den Vaderen verbeurd werd.”

Dit ci taat sluit vol gens mij mooi aan bij wat Her man Kai ser van mor gen ver tel de over de

ont moe ting met de Ame ri ka nen: op de vraag ‘how can we ma ke a dif fe ren ce?’ luidt het

ant woord: ‘don’t be af raid, trust in Je sus and just do it!’

Daar mag ook van daag het be gin van ons ant woord lig gen. Uit de en quête werd dui de lijk

dat 96% van u meent dat de chris te lijk-so ci a le be we ging in staat is om een ant woord te ge -

ven op de he den daag se so ci a le kwes tie. Bij na 91% geeft daar bij aan te be sef fen dat dit een

gro te in span ning zal ver gen. Ik zou zeg gen: re ken maar! Maar de uit da ging ligt er. De roe -

ping om zout en licht te zijn ook. La ten we, staan de op de schou ders van on ze voor gang ers,

maar te ge lijk mid den in ónze sa men le ving, met zijn heel ei gen vra gen en no den, aan die

roe ping ge hoor ge ven, met vi sie en lei der schap, ge richt op so ci a le co he sie en de men se lij -

ke maat, in de ge zind heid van Christus en met besef van onze afhankelijkheid van Gods

zegen.
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Minder regels, meer verantwoordelijkheid: leidt dat

tot meer menselijkheid?

Karien van Gen nip

In lei ding

Op 18 sep tem ber stemt Duits land over haar toe komst. Over de toe komst van de ver zor -

gings staat en van de eco no mie. Ik be speur in het ver kie zings de bat een ze ke re angst over

die toe komst. Iets wat je ook el ders in Eu ro pa ziet, als over de toe komst wordt ge praat. In

2000 spra ken we er over dat Eu ro pa tien jaar la ter de meest con cur re ren de eco no mie ter

we reld zou zijn (de ‘Lis sa bon stra te gie’). Nu hoor je eco no men en po li ti ci spre ken over de

ou de zie ke man die dreigt af te glij den naar de der de of vier de eco no mie in de we reld.

Angst en in het ver leng de daarvan veelal berusting.

Ik bén ech ter po si tief over de mo ge lijk he den van Eu ro pa en van Ne der land. Eu ro pa zit

mid den in om vang rij ke maat schap pe lij ke ont wik ke ling en, zo als de ver grij zing, glo ba li se -

ring en de mul ti cul tu re le sa men le ving, maar als wij hier op goed in spe len vor men die geen

be drei ging en maar juist kan sen. Kan sen op een blij vend wel va rend én so ci aal leef baar Eu -

ro pa. 

We staan daar bij wel op een twee sprong: zijn we die freu le die lang uit in de sa lon van de Ti -

ta nic ligt en wacht op wat er komt. Of zijn we een jonge dy na mi sche vrouw die werkt aan

een goe de toe komst voor haar ou ders, kin de ren en zich zelf! Voor mij is die prin ci pi ële keu -

ze de kern van de hui di ge so ci a le kwes tie! En een be lang rij ke drijf veer voor mijn politieke

handelen.

Ver trou wen en moed zijn daar bij sleu tel woor den. Ver trou wen tus sen bur gers, over he den

en maat schap pe lij ke or ga ni sa ties. En moed om de ve rant woor de lijk he den in de sa men le -

ving an ders te verd elen. De Eu ro pe se over he den, ze ker de Ne der land se, heb ben de sa men -

le ving over ge re gu leerd en daar mee in flexi bel, af hank elijk en on per soon lijk ge maakt. De

mens met al zijn ca pa ci tei ten moet weer cen traal staan!
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Ont wik ke ling en als kan sen

Drie ont wik ke ling en do mi ne ren Ne der land en Eu ro pa mo men teel: ver grij zing, glo ba li se -

ring en de mul ti cul tu re le sa men le ving. Zijn dat bedreigingen of kansen?

Neem de ver grij zing. Na de Twee de We rel door log za gen wij een ge wel di ge be vol kings toe -

na me. De na oor log se ge ne ra tie, ba by boom ers ge noemd, kon den pro fi te ren van de wel -

vaart waar hun ou ders de ba sis voor heb ben ge legd. Goed on der wijs, kwa li ta tief hoog -

staan de zorg en een breed pak ket van so ci a le voor zie ning en. Een du re ver zor gings staat.

Met wel een stij gen de le vens ver wach ting en da lend ge boor te cij fer. Een sim pel re ken som -

me tje laat zien wat dat be te kent. Zelf ben ik op mijn 25e jaar be gon nen met wer ken. Wan -

neer ik op mijn 65ste stop heb ik 40 jaar ge werkt. Sta tisch ge zien zal ik de 80 jaar kun nen

ha len. Met an de re woor den 40 jaar wer ken en 40 jaar niet, be te kent dus dat ik in elk wer -

kend jaar te vens voor een niet-ac tief jaar moet verd ie nen. En dan ga ik er van uit dat ik

fullti me werk, niet lang du rig ziek of wer ke loos word.

Eu ro pa ver grijst dus. Maar wel ke kans biedt dat voor on ze eco no mie? Aller eerst vor men se -

ni o ren een steeds be lang rij ker groep con su men ten. We zien bij een gro te groep se ni o ren

ho ge pen si oe nen, af be taal de hy po the ken en veel spaar cen ten en daar bij de in ten tie om

die rijk dom tij dens hun pen si oen voor een pret tig le ven uit te ge ven. Er zal een enor me be -

hoef te aan per soon lij ke dienst ver le ning ont staan die hoog- en laag ge schoold werk ople -

vert. Niet al leen de arts en de ver ple ger, maar ook de pro du cent van zelf me di ca tie, de hulp

in de huis hou ding of de per soon lij ke fit nes scoach, bood schap pen be zor ger. Of in te res san -

te ICT toe pas sing en om lang er in het huis te kun nen blij ven. 

Daar naast be zit ten de ze se ni o ren veel ken nis en er va ring. Wij zou den als sa men le ving gek

zijn om dat niet meer te ge brui ken. Aller eerst door ou de ren niet ver vroegd af te schrij ven.

Dit is zelfs ja ren lang fis caal ge sti mu leerd. Het sti mu le ren dat ou de ren, eerst tot aan 65 en

daar na vrij wil lig na hun pen si oen door wer ken, is dan ook zeer wen se lijk. 

Ou de ren zul len – meer dan nu – ac tief be trok ken moe ten wor den bij de sa men le ving: als

con su ment, als wer ken de en als expert. 

Wie over de eco no mie van van daag praat, heeft het al snel over glo ba li se ring. Over de op -

komst van Chi na, India en Bra zi lië als eco no mi sche groot mach ten. 

Ve len zien dat voor al als een be drei ging voor on ze ei gen wel vaart. Zij zien pro duc tie en ba -

nen op de tocht staan door een toe ne men de in voer uit la ge-lo nen lan den en door ver -

plaat sing van activiteiten.

Die be we ging en zijn on mis ken baar en na tuur lijk zijn er in di vi du en en ge meen schap pen

die klap pen zul len krijgen.

Maar per sal do zie ik glo ba li se ring als een kans. Een Indi a se ing enieur met een ICT-baan is

ook een koop kracht i ge con su ment van Ne der land se goe de ren. En toe ris me: twee jaar ge -
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le den be zoch ten 60.000 Chi ne zen Ne der land, dit jaar zijn dat er al meer dan 300.000! En

dat aan tal zal fors blijven stijgen! 

Groei en de Azi a ti sche be drij ven wil len ook in Eu ro pa hun vleu gels uit slaan. Steeds va ker

ves ti gen be drij ven uit op ko men de mark ten zich bij ons. Zo gaat het groot ste Chi ne se te le -

com be drijf fors in Ne der land in ves te ren.

Daar naast blij ven dank zij im port en out sour cing tal van goe de ren be taal baar. Als wij voor

on ze kle ding af hank elijk zou den zijn van Eu ro pe se pro duc tie, bleef er wei nig huis houd geld

over! Het Chi ne se tex tiel dat nu op de ka de staat is ook uw win ter trui. Dat is dus winst voor

con su men ten. Maar ook voor Eu ro pe se be drij ven. Hun kos ten gaan door out sour cing om -

laag en zo kun nen ze de con cur ren tie vol hou den of hou den ze geld over om te in ves te ren

in hoog waar di ge ac ti vi tei ten en in no va tie

De pro ble men rond de on langs ing evoer de quo ta voor Chi ne se tex tiel la ten zien hoe

dwaas het is om je te ver schui len ach ter pro tec ti o nis ti sche maat re ge len.

Wat heeft Eu ro pa met die quo ta be reikt? Min der keus voor con su men ten en for se scha de

voor tal van Eu ro pe se be drij ven. En dat ter wijl de res te ren de Eu ro pe se tex tiel fa bri kan ten

er niets mee op schie ten. Ne der land als han dels land bij uit stek verd ient ook aar dig aan al

die op ko men de en verschuivende handelsstromen.

Glo ba li se ring is niet zon der pro ble men. Suc ces vol in spe len op de nieu we mo ge lijk he den

vergt van on ze maat schap pij èn van in di vi du en veel aan pas sings ver mo gen. Voor al men sen

zon der veel oplei ding kun nen het moei lijk krij gen. Immers, op loonk os ten kun nen we

steeds min der con cur re ren, wèl op in no va tie en cre a ti vi teit. Om ons aan pas sings ver mo gen 

op peil te hou den komt er heel wat kij ken! Per ma nen te scho ling van werk ne mers en flexi -

be le be drij ven. En een over heid die be lem me ring en aan pakt die het aan pas sings ver mo gen 

in de weg staan.

U weet dat Ne der land steeds kleur rij ker en mul ti cul tu re ler wordt. Dat gaat niet zon der hor -

ten en sto ten. Wat mij zor gen baart in de hui di ge dis cus sie over de mul ti cul tu re le sa men le -

ving, is een toon van angst en wan trou wen. Een kleur tje is sy no niem met al loch toon, al -

loch toon met mos lim en mos lim staat sy no niem met ex tre mist. Ge kleur de me de lan ders

voe len zich steeds min der thuis in ons land. Ver deeld heid dreigt! 

Is die mul ti cul tu re le sa men le ving dan een be drei ging? Ik vind van niet. Di ver si teit is juist

een gro te kans voor on ze sa men le ving: di ver si teit sti mu leert cre a ti vi teit. Waar men sen van 

ver schil len de ach ter gron den, leef tij den en sek sen sa men wer ken is het re sul taat veel zij di -

ger en veel al be ter. We moe ten veel meer ge bruik ma ken van die di ver si teit in on ze sa men -

le ving om com plexe pro ble men op te los sen. Meer di ver si teit in be drij ven, in de po li tiek of

in ve re ni ging en en in maat schap pe lij ke or ga ni sa ties ver hoogt de kwa li teit. Niet voor niets

sti mu leer ik nieuw on der ne mer schap. 

Meer et nisch on der ne mer schap ver be tert de in te gra tie van min der heids groe pen. Eco no -

mi sche zelf stan dig heid is de eer ste stap naar eman ci pa tie en integratie.
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Ve ran de ren de rol len en ve rant woor de lijk he den bur gers, be drij ven en over heid

Ve ran de ring en als kan sen. Kan sen in de groei en de se ni o re ne co no mie, kan sen voor eco no -

mi sche ont wik ke ling door de glo ba li se ring en een waai er aan mo ge lijk he den dankzij

diversiteit. Dat be te kent wel dat we de rol len en ve rant woor de lijk he den tus sen over he -

den, bur gers, be drij ven en maat schap pe lij ke or ga ni sa ties op nieuw moe ten verd elen. Ik

noem vier be lang rij ke nieuwe rolverdelingen.

Aller eerst moe ten we naar een nieu we vorm van so li da ri teit tus sen over heid en sa men le -

ving: van pas sie ve naar een ac tie ve so li da ri teit. Ofwel van ver zor gings staat naar par ti ci pa tie -

maat schap pij. So li da ri teit is te lang ge zien als een fi nan cieel her ver de lings pro bleem tus sen 

rijk en arm en tus sen jong en oud. Waar bij die so li da ri teit in vul ling krijgt door het ver strek -

ken van uit ke ring en aan werk zoe ken den of ar beids ong eschik ten. Zo’n pas sie ve vorm van

so li da ri teit maakt men sen af hank elijk van de over heid en van an de ren. Het is bo ven dien

slecht voor het draag vlak en op den duur fi nan cieel niet meer op te breng en. So li da ri teit

moet daar om ge richt zijn op par ti ci pa tie van men sen. Con creet gaat het om men sen te ac -

ti ve ren het bes te uit zich zelf te ha len. Van vang net naar spring plank. Dus niet al leen uit ke -

ring en ver strek ken, maar zor gen voor een goed re ïntegratie-tra ject. Wer ken tot aan 65

jaar, in dien fy siek mo ge lijk, en in dien men zelf wil ook, ook daar na. Bij een ho ge re ar beids -

par ti ci pa tie kan zo het zelf de voor zie ning en ni veau te gen la ge re kos ten wor den ge hand -

haafd.

Daar naast gaat het om een nieu we verd eling van ve rant woor de lijk he den tus sen over heid

en sa men le ving: min der re gels en meer ei gen ve rant woor de lijk heid. In de eco no mie van de

21ste eeuw gaan we uit van de kracht en flexi bi li teit van de mens en de on der ne ming. Van

zijn cre a ti vi teit en ken nis. Daar past geen be tut te ling en over re gu le ring bij. Men sen en hun

or ga ni sa ties zijn mon di ger en pro ble men zijn com plexer. Maat werk is no dig. Meer ei gen

ve rant woor de lijk heid voor bur gers en be drij ven leidt tot her stel van ver trou wen tus sen

bur gers en de over heid. 

Het idee ach ter een hoop re gels lijkt soms wel wan trou wen: bang dat bur gers en be drij ven

zich an ders niet aan de wet zul len hou den en de sa men le ving zo een cha os wordt. Echter in

de prak tijk leidt strak ke wet ge ving tot ont duik ge drag en col lec tief af wen te len van de in di -

vi du e le ve rant woor de lijk heid. De over heid moet dus ka ders schep pen in plaats van al les

met re gels en richt lij nen dicht tim me ren. Prin ci ple ba sed i.p.v. ru le ba sed. Een goed voor -

beeld is de nieu we vi sie op de ar bo-wet ge ving zo als door mijn col le ga van So ci a le Za ken

voor ge steld is. Werk ge vers en werk ne mers krij gen meer ve rant woor de lijk he den, waard oor

min der con tro le op na le ving no dig is en te vens een ver min de ring van re gels bij voor al de

la ge risico’s.

Het gaat ook om een nieu we ver hou ding tus sen werk ne mer en werk ge ver. Wan neer we het 
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heb ben over een mo der ne eco no mie gaat het er om dat be drij ven snel kun nen in spe len op 

ve ran de ren de markt om stan dig he den en nieu we tech nie ken. Flexi bel zijn in hoe veel heid

werk en in ca pa ci tei ten van me de wer kers. Me de wer kers zul len zich con ti nu moe ten scho -

len en re gel ma tig ve ran de ren van baan. Dat is niet persé slecht, want een an de re baan be -

te kent een goe de kans om je ta len ten te ont wik ke len. Ik ben dan ook blij met de ope ning

die René Paas bij zijn aan tre den als voor zit ter van het CNV gaf. 

Tot slot gaat het om een nieu we vi sie op het maat schap pe lijk be lang van on der ne mer schap. Of

mis schien wel een ou de vi sie die we de laat ste kwart eeuw wat ver ge ten zijn. Onder ne men

is de ul tie me vorm van ei gen ve rant woor de lijk heid ne men én te vens ve rant woor de lijk heid 

voor an de ren wil len dra gen. Toch is de maat schap pe lij ke waar de ring voor on der ne mers

laag. Dat schrikt on no dig men sen af om een ei gen be drijf te wil len be gin nen. Dus door

meer aan dacht voor on der ne mer schap in het on der wijs en min der re gels en las ten voor

be drij ven.

Moed en ver trou wen vor men sleu tel be grip pen

Ik heb u ge schetst hoe we kun nen ko men tot een wel va rend en so ci aal Eu ro pa. Hoe eco no -

mi sche en maat schap pe lij ke ont wik ke ling en kan sen kun nen zijn en niet be drei ging en.

Moed, ver trou wen en men ta li teits ve ran de ring vor men hierbij de sleutelbegrippen. 

Ver trou wen al ler eerst in on ze ei gen kracht. We pra ten ons in Eu ro pa col lec tief de put in.

Meer ver trou wen is no dig in on ze men sen en in on ze be drij ven. Trots zijn op on ze pres ta -

ties. Ve ran de ring en zul len tot weer stand lei den: daar om heb ben we moed no dig! Moed

van de over heid om on danks weer stand toch door te pak ken! Moed ook van be lang enor ga -

ni sa ties en van het maat schap pe lijk mid den veld. Om las ti ge maat re ge len te ne men én te

ac cep te ren. En om de nieu we ve rant woor de lijk he den met el kaar in te vul len. De her won -

nen ve rant woor de lijk he den wel se rieus te ne men. En niet bij de ge ring ste te gen slag een

be roep te doen op de over heid. 

Dit kan niet zon der men ta li teits ve ran de ring. Wie in ons land zijn kop bo ven het maai veld

uit steekt, kan vaak hoon oog sten. Excel le ren, je best doen, iets be rei ken moet weer norm

zijn, niet de uit zon de ring. Wees trots op wat je pres teert en straal dat ook uit.

Slo to proep

We zijn hier op het Chris te lijk So ci aal Cong res bij een om dat we graag met men sen met

een zelf de in spi ra tie bron wil len na denk en over de in vul ling van de toe kom sti ge sa men le -

ving. Van uit de zelf de in spi ra tie bron maar vaak wel van uit ver schil len de ve rant woor de lijk -

he den. De Ne der land se én de Eu ro pe se sa men le ving is op ge bouwd door te ge lo ven in de

kracht van el kaar, van men sen, lan den en or ga ni sa ties. Door sa men wer king tus sen men sen
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on der ling en tus sen maat schap pe lij ke or ga ni sa ties. Wan neer wij ver trou wen heb ben en

dit ook uit stra len zijn we goed op weg naar die wel va ren de en so ci aal leefbare toekomst.

Laten wij op deze tweesprong gezamenlijk de juiste weg inslaan.
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Men se lijk heid als maat: Her ont werp van or ga ni sa ties, 

maar hoe dan?

Maar ten Ver kerk

1. Inlei ding 

In ju ni schreef de fi lo soof Ad Ver brug ge een prik ke lend es say in het NRC over ar beid, ma -

na ge ment en or ga ni sa tie. Hij ver wijt ma na gers dat zij me de wer kers hun ple zier, hun trots

en hun zelf res pect ont ne men. Ster ker nog, hij ver wijt ma na gers dat zij me de wer kers hun

be roep ont ne men. “Ui tein de lijk”, zo schrijft hij, “is dit een mo re le mis daad die de we reld

van zijn be zie ling be rooft en de ver hou ding tus sen men sen be derft”. Op het ar ti kel van

Ver brug ge valt het no di ge af te ding en. Ik wil dat niet doen maar aan ha ken bij de zorg die

hij uit spreekt over de ar beid. Die zorg herken ik. Die zorg is ook het onderwerp van dit

congres. 

2. Si tu a tie in Ne der land

Ad Ver brug ge he kelt in zijn es say de pro fes si o na le ring van de ar beid. Hij stelt dat pro ce du -

res en pro to col len be lang rij ker zijn ge wor den dan vak man schap, dat werk ge re du ceerd

wordt tot per for man ce in di ca to ren, en dat werk ne mers steeds meer het slacht of fer wor -

den van sub tiel manipulatief handelen van managers. 

Het ar ti kel van Ver brug ge was een be wer king van zijn bij dra ge aan de bun del Be roeps zeer.

Waar om Ne der land niet goed werkt, een spe ci a le edi tie van Chris ten De mo cra ti sche Ver ken -

ning en. In de ze bun del la ten de ver schil len de scri ben ten op over tui gen de wij ze zien dat er

iets mis is met de or ga ni sa tie van de ar beid. Ik noem kort enk ele pun ten: 

» ster ke toe na me van de werk druk; 

» wan trou wen tus sen ma na ge ment en me de wer kers;

» zorg: emo ti o ne le uit put ting en burn-out; 
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» on der wijs: af stom ping en ver vreem ding; 

» na druk op geld, macht en sta tus; 

» ten slot te, ma na gers zijn ver vreemd van de werk vloer.

De ze wei nig op wek ken de op som ming staat na tuur lijk niet op zich zelf maar kan al leen ver -

staan wor den te gen het ge heel van de ont wik ke ling en in on ze maat schap pij. In dit ka der

wil ik ver wij zen naar de lec to ra le re de Her vor men of ing rij pen? van Roel Kui per waar in hij

spreekt over de ‘onthechte samenleving’. Dat wil zeg gen, een sa men le ving waar in men sen

zich niet meer met el kaar ver bon den voe len. Hij wijst op vier ken mer ken: 

(a) het dun ner en breek baar der wor den van so ci a le re la ties;

(b) het ver lies van een ge meen schap pe lij ke iden ti teit;

(c) het ver lies van maat schap pe lij ke waar den en nor men;

(d) het ver lies van een dui de lijk toe komst per spec tief.

Hoe moe ten we hier mee om gaan? In zijn ope nings toe spraak stel de Her man Kai ser te recht 

dat er in de chris te lij ke tra di tie geen be hoef te is aan vrij blij ven de cul tuur kri tiek. Ik ci teer:

“Wij zijn de men sen die han de len van uit het per spec tief van de hoop. Voor ons is niet re le -

vant óf wij moe ten le ven in een hei lig te ken, maar hoe we dat doen”. Ik kom nu dan ook tot

het be lang rijk ste stuk van mijn le zing: een chris te lijk per spec tief. 

3. Chris te lijk per spec tief 

In de bun del Be roeps zeer wordt ge pleit voor een ‘immaterieel ar beids ethos’. Een ar beids -

ethos dat ge ken merkt wordt door vrij heid en ve rant woor de lijk heid, be roeps eer en lief de

voor het vak, en voor spi ri tu a li teit en zing eving. Het is op val lend dat in de ze bun del nau we -

lijks ing egaan wordt op de vraag hoe ar beid be ter ge or ga ni seerd moet wor den. Om een

me di sche me ta foor te ge brui ken: de symp to men wor den uit voe rig be schre ven, er zit een

klein stukje diagnose in, maar een behandelplan ontbreekt. 

In dit ka der wil ik één uit zon de ring noe men. Ka rien van Gen nip, staats se cre ta ris van Eco -

no mi sche Za ken, pleit voor slim mer wer ken door mid del van so ci a le in no va tie. Zij geeft

daar bij enk ele bij zon der re le van te voor beel den. 

Voor een goed be grip van de ont wik ke ling en in de ar beid moe ten we een kor te duik in de

ge schie de nis doen. De ba sis voor wes ter se or ga ni sa ties is ge legd door de Ame ri kaan se  in -

genieur Fre de rick Tay lor (1856-1917). In het be gin van de twin tig ste eeuw in tro du ceer de hij

we ten schap pe lij ke met ho den in de in dus trie om de ef fi cien cy te ver ho gen. De doel stel ling 

was om het werk van ar bei ders te be heer sen door mid del van we ten schap pe lij ke met ho -

den, tech no lo gi sche mid de len en ma na ge ment tech nie ken. Al gauw werd zijn aan pak ook

toe ge past op an de re ty pe or ga ni sa ties: over heids in stel ling en, zie ken hui zen, kan to ren enz.

enz. Ge du ren de zijn le ven was Tay lor het mid del punt van bit te re con tro ver ses. Aan de ene
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kant vond zijn aan pak een warm ont haal bij uni ver si tei ten en in dus trie ën. Aan de an de re

kant werd hij hef tig aang eval len door vak bon den en po li tie ke or ga nen. Ondanks al le weer -

stand ver spreid den de ideeën van Taylor bijzonder snel. Een Franse dichter sprak in 1919

over een ‘mars van Taylorisatie naar Taylorisatie’. 

Wat is nu pre cies de kern van het Tay lo ris me? Ik noem drie ken mer ken: 

(a) de me de wer kers doen al leen uit voe rend werk en de ma na gers al leen

denk werk;

(b) el ke uit voe ren de taak en el ke denk taak wordt in een groot aan tal klei ne 

stuk jes op ge deeld en el ke me de wer ker voert één zo’n klein stuk je uit;

(c) elk klein stuk je wordt zo ef fi ci ënt mo ge lijk ge or ga ni seerd.

Een ty pisch voor beeld van het Tay lo ris me is na tuur lijk de lo pen de band. 

Van af het be gin is er veel weer stand ge weest te gen de be na de ring van Tay lor. Al in 1911

werd van af de kant van de vak bon den ge we zen op het ge vaar van – ik zeg het maar even in

de ter men van on ze tijd – de hu ma ni sa tie en ver vreem ding. De vak bon den heb ben he laas

ge lijk ge kre gen. 

Van uit fi lo so fisch per spec tief zijn de fe no me nen de hu ma ni sa tie en ver vreem ding goed te

be grij pen. De Tay lo ris ti sche be na de ring kent na me lijk drie fun da men te le pro ble men: 

(a) zij richt zich op de eco no mi sche en tech no lo gi sche as pec ten van de ar -

beid en geeft wei nig aan dacht aan so ci aal-psycho lo gi sche as pec ten;

(b) door de schei ding van uit voe ren de ta ken en denk ta ken en door de op -

de ling van de ze ta ken in deel ta ken verd wijnt elk ge voel van sa men hang;

(c) zij is ge richt op de hi ërarchische be heer sing van me de wer kers.

Een wer ke lij ke door braak in het or ga ni sa tie denk en vond plaats vlak na de twee de we reld -

oor log. Onder zoek naar nieu we vor men van ko len win ning leid de in Enge land tot een

nieuw pa ra dig ma: So cio-Tech ni cal Sys tems De sign (ook wel so ci o tech niek ge noemd). Dit

nieu we pa ra dig ma bood een al ter na tief voor de Tay lo ris ti sche or ga ni sa tie leer. Geen schei -

ding tus sen uit voe rend werk en denk werk. Geen op de ling van ta ken in een groot aan tal

deel ta ken. Geen hi ërarchische be heer sing van me de wer kers. Nee: geef me de wer kers een

‘hele taak’. Geef me de wer kers ve rant woor de lijk heid. Ik geef twee voor beel den: 

Aan de lo pen de band ver rich ten me de wer kers deel ta ken die cir ca twee mi nu ten du ren. In

een so ci o tech ni sche fa briek maakt een groep me de wer kers een mo du le of heel pro duct.

Daar naast doen ze een stuk ‘denkwerk’ als plan ning, kwa li teits me ting en, klein onderhoud

enz;

Iin een tay lo ris tisch ver ze ke rings be drijf ‘doen’ me de wer kers één soort han de ling, bijv. de

ac cep ta tie van nieu we brand ver ze ke ring en of de scha de claims van reis ver ze ke ring en. In
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een so ci o tech nisch ver ze ke rings be drijf ‘doet’ een groep me de wer kers al le han de ling en

voor al le ver ze ke ring en van klan ten in een be paal de re gio. Tevens doen ze een aantal

organisatorische taken.

De ba si si dee ën van de so ci o tech niek kom je in de ‘oude’ li te ra tuur al te gen en je ziet ze in

een nieuw jas je in de ‘nieuwe’ li te ra tuur te rug ko men. Ik noem er enk ele: 

» Ma ry Par ker Fol lett in haar boek Dy na mic Admi ni stra ti on (1925);

» Dou glas McGre gor in zijn boek The Hu man Si de of the Enter pri se (1960);

» Ernst Schu macher in zijn boek Small is beau ti ful (1973);

» de Ne der land se be na de ring Inte gra le Orga ni sa tie Ver nieu wing on der lei ding van De 

Sit ter / NKWO (cir ca 1980);

» de Ne der land se be na de ring Ma na ge ment en Arbeid Nieu we Stijl (1987);

» het Mi ni-Com pa ny Con cept van de Ja pan ner Ki y os hi Su za ki (1993);

» de Self Ma na ging Orga ni sa ti on van de Ame ri kaan se au teurs Ro nald Pur ser en Ste ven

Ca ba na (1998). 

De so ci o tech ni sche be na de ring is bij zon der be lang rijk om dat de ze breekt met de ba sis -

prin ci pes van het Tay lo ris me. Ik wijs u op de vol gen de ken mer ken: 

(a) in te gra le be na de ring: richt zich niet al leen op de eco no mi sche en tech no -

lo gi sche as pec ten maar ook op de so ci aal-psycho lo gi sche as pec ten;

(b) sa men hang: scheidt het werk niet in doen en denk en en splitst het werk

niet in deel ta ken maar richt zich op sa men hang (in de ar beid/met de sa -

men le ving);

(c) ve rant woor de lijk heid: is niet ge richt op de hi ërarchische be heer sing maar

op de ei gen ve rant woor de lijk heid van me de wer kers. 

De ze be na de ring wordt ook wel ge ka rak te ri seerd als par ti ci pa tie ve de mo cra tie. Het woord 

par ti ci pa tief geeft aan dat me de wer kers be trok ken wor den bij het he le ge beu ren van de

or ga ni sa tie. Het woord de mo cra tie geeft aan dat me de wer kers mo gen mee be slis sen over

on der wer pen die be trek king heb ben op hun ei gen werk plek. Ik wil er op wij zen dat het

woord de mo cra tie hier een an de re be te ke nis heeft dan ge woon lijk. In een re pre sen ta tie ve

de mo cra tie kie zen we ver te gen woor di gers die over al les mee denk en en over al les mee be -

slis sen. In een par ti ci pa tie ve de mo cra tie gaat het over het mee denk en en mee be slis sen

van me de wer kers zelf. Niet over al les maar al leen over dat ge ne waar zij des kun dig in zijn:

de ei gen werk plek. 

Bij zon der in te res sant vind ik de com bi na tie van de Ne der land se be na de ring van de so ci o -

tech niek en het Mi ni-Com pa ny Con cept van Su za ki. De ze com bi na tie geeft na me lijk aan

wel ke struc tuur, cul tuur en stijl van lei ding ge ven no dig is om zin vol le ar beid te re a li se ren.

De ze com bi na tie geeft aan hoe je – om de ter mi no lo gie van Van Gen nip te ge brui ken

– een so ci a le in no va tie moet re a li se ren. Ik zou dit graag wil len uit wer ken maar daar heb ik
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nu geen tijd voor. Ik wil hier voor o.a. ver wij zen naar mijn twee de proef schrift Trust and Po -

wer on the Shop Floor. 

Arbeid an no 2005? Men se lijk heid als maat? We zijn ver ge ten hoe het moet. Op cy ni sche

mo men ten be won der ik on ze ca pa ci teit als ma na gers om dit soort be na de ring en te ver ge -

ten en de macht ge woon aan ons zelf hou den. Op cy ni sche mo men ten be won der ik on ze

ca pa ci teit als vak bon den (werk ge vers en werk ne mers) om op het scherpst van de sne de te

on der han de len over de pro cen ten en ver ge ten dat ar beid ook zin moet heb ben. Op cy ni -

sche mo men ten be won der ik on ze ca pa ci teit als chris te nen om ons aan te pas sen aan de

geest van de tijd en ver ge ten dat we ons moe ten in zet ten voor gerechtigheid en vre de

– ook in de wereld van de arbeid.  

Cy nis me is niet vrucht baar. Ik weet dat. Ik wil dan ook af slui ten met een drie tal con struc -

tie ve op mer king en: 

1. In mijn proef schrift Trust and Po wer on the Shop Floor heb ik la ten zien dat er een bij zon de -

re dy na miek is tus sen ver trou wen en macht. Als ma na gers hun me de wer kers ver trou wen

dan ge ven ze hen echt ve rant woor de lijk heid en de daar bij be no dig de be voegd he den. Als

me de wer kers hun ma na gers ver trou wen dan ne men ze hun ve rant woor de lijk heid en ge -

brui ken hun be voegd he den om hun werk goed te doen. De ze dy na miek kan ge mak ke lijk

lei den tot een zo ge naam de high-trust-high-po wer spi raal. 

Maar het om ge keer de geldt ook. Als ma na gers hun me de wer kers wan trou wen dan ge ven

ze hen zo wei nig mo ge lijk ve rant woor de lijk he den en be voegd he den. Als me de wer kers hun 

ma na gers wan trou wen dan ge brui ken zij hun be voegd he den om hun ei gen be lang en vei lig

te stel len. Wan trou wen kan zo ge mak ke lijk tot een low-trust-low-power spiraal leiden. 

Het is bij zon der be lang rijk om de ze dy na miek tus sen ver trou wen en macht te door gron -

den. Het vormt na me lijk een be lang rij ke sleu tel tot het suc ces van een or ga ni sa tie. We ten -

schap pe lijk on der zoek heeft la ten zien dat high-trust-high-po wer leidt tot be trok ken

 medewerkers, te vre den klan ten en goe de re sul ta ten. Daar om pleit ik voor een so ci o tech -

ni sche of par ti ci pa tief-de mo cra ti sche be na de ring. We ten schap pe lijk on der zoek heeft ook 

la ten zien dat low-trust-low-po wer leidt tot frus tra tie op de werk vloer, mach te lo ze ma na -

gers, on te vre den klan ten en slech te re sul ta ten. Daar om moe ten we niet mee gaan met

nieu we modes als het Amerikaans business model met z’n neo-Tayloristische achtergrond. 

Ik noem één voor beeld: de stij ging van de top sa la ris sen en de ri an te op tie re ge ling en en

bo nus sen. Hier mee zendt het ma na ge ment maar één sig naal uit naar de me de wer kers: Wij

zor gen goed voor ons zelf. Een mo tie van wan trou wen eer ste klas. Vindt u het gek dat me -

de wer kers ho ge sa la ri sei sen gaan stel len ter wijl dat eco no misch (nog) niet verantwoord is?

 

2. Het pro bleem is niet het pro ces denk en, niet een ra ti o ne le ana ly se van de or ga ni sa tie,

niet het denk en in pro ce du res en pro to col len, en niet het ge bruik van per for man ce in di ca -

to ren. Het pro bleem is dat we geen vi sie op het pri mai re pro ces heb ben en geen vi sie op de
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or ga ni sa tie. Inder daad, waar tech niek en eco no mie over heer sen wordt de we reld van zijn

be zie ling be roofd. 

Als chris te nen staan we in een bij zon der rij ke tra di tie. Er is veel na ge dacht over mens, ar -

beid en sa men le ving, zie o.a. de bun del Hon derd jaar so ci aal. Als we de rijk dom van de ze tra -

di tie ver bin den met so ci o tech ni sche of par ti ci pa tief-de mo cra ti sche in zich ten dan kun nen 

we als chris te nen in de ze tijd een be vrij dend per spec tief aan rei ken. En dat be te kent – in

al le nuch ter heid – bloed, zweet en tra nen: want ge mak ke lijk is dat niet. 

3. Ten slot te, ik wil een appèl op de vak bon den doen om de hu ma ni teit van de ar beid weer

na druk ke lijk op de agen da te zet ten. Ik wil een appèl op de re ge ring doen om het de bat

over waar den en nor men te con cre ti se ren met be trek king tot ar beid en or ga ni sa tie. Ik wil

een appèl op u al len doen om de ze be zin ning een be zie lend ver volg te ge ven. Wat mij be -

treft, ik wil daar graag aan bij dra gen. 
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Slottoespraak: Over de moed om el kaar te ra ken

Her man Kai ser

Men se lijk heid als maat: het the ma dat ons raakt

Het vraag stuk van de men se lijk heid in on ze over ge re gu leer de sa men le ving blijkt daa dwer -

ke lijk ve len be zig te hou den, in al le sec to ren van de sa men le ving. In de pa ral lel ses sies heb -

ben we ge hoord hoe men sen be wo gen ver tel den wat hen blok keert, maar ook wel ke kan -

sen er zijn om op ge pakt te wor den.

Wij be rus ten niet in on be ha gen en cul tuur pes si mis me. Als ve rant woor de lij ke chris te nen

die mid den in de maat schap pij staan wil len wij niet al leen ge tui gend in spi re ren, maar wij

wil len on ze in spi ra tie kop pe len aan con creet han de len. Onze spi ri tu a li teit is al leen dan

oprecht als zij leidt tot con cre te ac tie. Aan de vruchten kent men immers te boom.

Moed om blok ka des te door bre ken

Er zijn ver schil len de re de nen als oor zaak aan te wij zen waar om wij ge remd wor den om tot

con creet han de len over te gaan. Wij zien soms door de bo men het bos niet meer en vin den

geen aank no pings pun ten om zelf in ac tie te ko men. Soms zijn we moe en uit ge put. Er zijn

ook mo men ten waar op wij drei gen cy nisch te wor den door de on ver schil lig heid om ons

heen. De be lang rijk ste blok ka de tus sen on ze spi ri tu a li teit en ons han de len zou wel eens

on ze angst om te ve ran de ren kun nen zijn. Eén van de deel ne mers zei va noch tend: “ Men -

se lijk heid als maat vraagt men se lij ke moed!”

Het op ko men voor de men se lij ke maat in sa men le ving en in stel ling en be te kent dat je een

ge vecht moet dur ven aang aan. Je kunt niet al tijd een bra ve Hen drik zijn. Wie ge dwee al tijd 

maar met de stroom mee gaat kan ver van huis ra ken. Als de stroom om je heen de ver keer -

de kant op gaat moet je er te gen in dur ven zwem men. Het op ko men voor men se lijk heid be -

te kent dat je met durf opkomt voor bepaalde waarden.

Men sen en hun or ga ni sa ties

Men se lijk heid als maat is een or ga ni sa to risch the ma. Maar ten Ver kerk vindt dat er in on ze

or ga ni sa ties een ve rant woor de lijk heids ethiek moet zijn. Lei ding ge ven den heb ben de  ver -
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antwoordelijkheid om hun men sen zo da nig toe te rus ten dat ze niet ver mor zeld wor den

door de ra de ren van het sys teem. Tus sen lei ding en werk vloer kan een ver trou wens spi raal

groei en. Ook de lei ding van or ga ni sa ties zal moed die nen te to nen. Juist zij moet vech ten

te gen de be heer sers en uit denk ers van sys te men die ver wij derd ra ken van de men se lij ke

maat.

Het te rug vin den van de men se lijk heid als maat is een taak voor drie par tij en: be leids ma -

kers, lei ding ge ven den en men sen op de werk vloer. Er moet tus sen de ze drie ver trou wen

be staan. Door dat on der ling ver trou wen ont staat een ver bin ding die vi ta le krach ten kan

doen los ko men. Het is geen pas sief ver trou wen. Ver trou wen is een werk woord dat el ke dag 

opnieuw waar gemaakt moet worden.

Men sen en hun cul tuur

Men se lijk heid als maat is een cul tu reel the ma. Het ge ven en krij gen van ver trou wen lukt als 

er een ba sis hou ding is die am bi tie uit staalt. Wij wil len wer ken aan een be te re we reld, juist

ook voor de kwets ba re men sen die drei gen af te ha ken. Bij die am bi tie hoort vecht lust en

ver me tel heid. Moed om te dur ven knok ken. Wie al leen maar be zig is om brug gen naar an -

de ren te bou wen laat op enig mo ment over zich lo pen. Het als maar be grip to nen voor de

heer sen de opi nie om ons heen le vert op den duur een ne ga tief re sul taat op. De do mi nan te 

cul tuur van “men sen mo gen zelf wel uit ma ken of ze hun ve rant woor de lijk heid naar an de -

ren wil len op pak ken” ge tuigt van een neo-li be raal com fort bur ger schap waar de ci vil so cie ty

niet mee verd er kan. Juist van uit de chris te lijk-so ci a le be we ging moe ten we de moed heb -

ben de kat de bel aan te bin den.

Men sen en hun po li tiek

Het vraag stuk van de men se lijk heid als maat is óók een po li tiek the ma. André Rou voet

haalt Abra ham Kuy per aan om dui de lijk te ma ken dat we on ze sa men le ving aan een ar chi -

tec to ni sche kri tiek moe ten dur ven on der wer pen. De ver hou ding tus sen over heid en

maat schap pe lijk mid den veld zal moe ten wor den her ijkt. Ka rien van Gen nip heeft een plei -

dooi ge hou den voor so ci a le in no va tie. Het boeit ons hoe de po li tiek hier aan ac tief ge stal te 

gaat ge ven. Wij als chris te lijk-so ci a le or ga ni sa ties wil len niet af wach ten tot de po li tiek dit

con cept heeft uit ont wik keld. Echte so ci a le in no va tie zal van on der op moe ten ko men. Dus

van af de ba sis van on ze ei gen or ga ni sa ties. Wij heb ben ons zelf tij dens het cong res huis -

werk ge ge ven. Wij wil len bin nen de ei gen kring con creet aan de slag. Wij dur ven het aan

om ruim te te ge ven voor on ze men sen om blok ka des op te hef fen. Onze ma na gers dur ven

het aan om ech te lei ders te zijn. Met kracht i ge voor beel den gaan wij el kaar ver rij ken en in -

spi re ren. Wij gaan het gesprek met de politiek aan. Niet klagend, maar getuigend en

overtuigend. Met visie en met concrete voorbeelden die werken.

54 Men se lijk heid als maat



Wij mo gen ons de vraag stel len: “ Kun nen wij het ver schil ma ken?” Als wij daa dwer ke lijk

het zout der aar de zijn, dan moet dat op de een of an de re ma nier ook con creet zicht baar

zijn. Er moet daa dwer ke lijk iets bewegen.

Je sus en de blin de

Ds Jan Eer beek zei in zijn och tend pre di ka tie dat hem op viel dat wij als cong res deel wil len

uit ma ken van een be we ging. Inder daad heb ben wij iets met be we gen. Vol gens Jan Eer -

beek kun je al leen maar in be we ging ko men als je bent aang eraakt. Je moet je la ten aan ra -

ken en de an der dur ven aan ra ken. De blin de van Bethsai da kwam zien de in be we ging na dat 

hij door Je sus met speek sel was aang eraakt. Heel di rect en oer men se lijk.

Ve ran de ren vraagt be we ging. Be we ging vraagt aan ra king. Door el kaar te ra ken kun nen wij

nieu we ogen krij gen. Om oog te krij gen voor het Licht dat in de nacht ontstoken is.

Be wo gen door Keu len

Onze dag voor zit ter Leo Fij en wil de en kon geen neu tra le, tech ni sche voor zit ter zijn. Op elk

mo ment van de dag straal de hij uit dat hij net een in dru kwek ken de er va ring ach ter de rug

had. Hij werd mee ge voerd op een nieu we stroom die in Keu len tij dens de We reld Jong eren 

Da gen op gang is ge ko men. Hij heeft het ons cong res niet ge mak ke lijk ge maakt. Wij kon den 

niet weg dui ken als de oproep werd ge daan om hel der te ma ken hoe wij maan dag na het

cong res verd er wil len. Er is enk ele ke ren een veel be te ken de stil te ge weest toen de dag -

voor zit ter in dring end en haast emo ti o neel door vroeg: “Wat gaat ú doen?” Enke le ke ren

ging een golf van ong emak ke lijk heid door de zaal. Een on be ha gen over on ze ei gen ver le -

gen heid.

Een men sen-mens

Hes ter Ma cran der liet ons voe len hoe per spec tief loos het le ven van men sen kan zijn. Men -

sen waar wij ach te loos aan voor bij lo pen op straat en in de wink el. Haar sket ches wa ren le -

vens echt en droe gen bij tot een be wo gen cong res.

Hoe be we gen we verd er?

Er zijn sug ges ties ge daan om de deel ne mers per post co de ge bied aan el kaar te kop pe len. Er

is ge spro ken over de ont wik ke ling van ste de lij ke chris te lijk-so ci a le cong res sen, zo als in

Rot ter dam en Den Haag. Er zijn sug ges ties ge daan om de mi gran tenk er ken in de ste den te

be trek ken bij ons werk. Er zijn oproe pen ge daan om de di a loog met de po li tiek fre quen ter

en diep gaan der te voe ren. Er wer den tips ge ge ven om de men sen op de werk vloer ook een
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ech te plek te ge ven op de cong res vloer.

De kiem voor het vol gen de cong res is al zicht baar. Wij hoe ven geen nieuw the ma te be -

denk en. Het cong res van 2006 wordt door ons al len ge maakt in de 365 da gen die wij heb -

ben om kan sen te be nut ten op de plek waar wij da ge lijks ve rant woor de lijk heid dra gen. Wij

hoe ven ons vol gend jaar maar de vraag te stel len: wie heb ik dur ven ra ken en door wie heb

ik mij durven laten raken ...
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Organisa tie mo del Chris te lijk So ci a le be we ging

CSC

Aang eslo ten or ga ni sa ties / VKMO

Lan de lijk be stuur Zorg Onder wijs Arbeid

Me dia en

cul tuur

Bes tuur

Instel lings ni veau

Werk vloer

Ho ri zon ta le sa men wer king op lo kaal ni veau
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Wat be weegt ons? Wat zet ten wij in be we ging?



Stap pen plan

Stap EEN

Elk aang eslo ten lid gaat bin nen de ei gen or ga ni sa tie de be we ging or ga ni se ren dan wel uit -

bou wen:

» met het ma na ge ment

» met de men sen aan de ba sis

Hoe: Via in ter ne me dia, le den bla den, web stek, le den ver ga de ring en, re gi o na le bij -

eenk om sten, enz.

Re sul taat: Dwars door al le in ter ne la gen is er de be reid heid om con cre te pro jec ten te

wil len op star ten.

Stap TWEE

Elke or ga ni sa tie pro beert per re gio een pro ject te or ga ni se ren en zoekt aan slui ting bij be -

staan de ini ti a tief groe pen die te gen de stroon in moe ten roei en.

Hoe: Zoek aan slui ting bij een lo kaal Chris te lijk-So ci aal Cong res of help er een op te

rich ten. Zoek con tact met ker ke lij ke ini ti a tief groe pen. Heb de moed om als or ga ni sa tie pro -

blee mei ge naar te wil len zijn.

Re sul taat: Part ners uit de chris te lijk-so ci a le be we ging wer ken hor zi on taal aan een

con creet (lo kaal) pro ject.

Stap DRIE

Het CSC maakt een over zicht van de pro jec ten. In het cong res in au gus tus 2006 wor den de 

ver te gen woor di gers van de projecten uit ge no digd. De deel ne mers for mu le ren ac tie pun -

ten voor ur gen te vraag stuk ken.

Re sul taat: Meer be we ging bin nen or ga ni sa ties, meer sa men wer king tus sen or ga nis -

tai es en voor al: ver bin ding met de men sen aan de ba sis.
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Over de spre kers

mr.drs. R. (René) Paas is voor zit ter van het CNV

drs. J.D.W. (Jan) Eer beek is hoofd pre di kant bij het Mi nis te rie van Jus ti tie en

 Voorzitter van de Stich ting Exo dus Ne der land

mr. A. (André) Rou voet is voor zit ter van de Twee de Ka mer frac tie van de

Chris tenUnie

ir. C.E.G. (Ka rien) van Gen nip is staats se cre ta ris voor eco no mi sche za ken

prof.dr. M.J. (Maar ten) Ver kerk is bij zon der hoog le raar Re for ma to ri sche wijs -

be geer te en  directeur van een Psychi a trisch zie ken huis

drs. H.J. (Her man) Kai ser is voor zit ter van de Stich ting Chris te lijk-S0ci aal

Cong res

drs. L. (Leo) Fij en is pre sen ta tor bij de KRO

Hes ter Ma can der is ca ba ra tière
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Deelnemers

De heer W. Aant jes

me vrouw I. Aa sted Mad sen-van Stip hout Unie NKV

De heer H.M.I. Abben huis NCRV

De heer drs. C. Aker boom Aob/St. Bo na ven tu ra

De heer G. André Ho ge school van Amster dam

De heer A.J. Baai jens CNV 

De heer H.L.M. Baars Stek Den Haag/Net werk Urban

Mis si on

de heer Chr. Bag ger man RMU

De heer D. den Bak ker Bes tu ren raad

Me vrouw H.J. Bak ker Raad van ker ken in Ne der land

De heer Drs. C.J. Bak ker 

Me vrouw I. Bal tus sen CNV Be drij ven bond

De heer W. Barn hoorn 

Me vrouw A. Bee kers Vi zier

Me vrouw M Bee laerts Bes tu ren raad

De heer T.  Be rend sen NKS

De heer J. van den Berg VCOZ

De heer Ph. van den Berg Zorg cen trum De Ko nings hof

De heer Dr. A.M.A. ten Ber ge AOB/St. Bo na ven tu ra

De heer H. Berg hout NCRV

De heer A. Beug ge man CNV Be drij ven bond

De heer H.J. Beu mer PCOB

De heer drs. C. van Beu ning en St. So ci res

Me vrouw J.M. van Bijs ter veldt CDA

Me vrouw H.J. Blaak CNV

De heer J. Bloe ming WWAV Van Rooij BV

Me vrouw Mr. G.M.M. Blok dijk-Hau wert ACML Bo ar droom

Con sul tan cy

De heer P.  Boek houd Albe da Col le ge

De heer A.P. de Boer  Evang eli sche Omroep

Me vrouw J.M.A. Boer ma-Buur man Inclu sief-vrou wen

Chris tenUnie

De heer B. van Bog ge len CNV

De heer drs. Jac. Boone Ba sis groep So za

De Heer Drs. G.L. Born NCRV

De heer J.M. Bou ter se Stich ting Exo dus Utrecht

De heer mr. J.W. van den Braak Stich ting NCW

De heer/me vrouw E. van Bree ne VCGON

De heer Mr. Drs. C. Brem mer YMCA

Me vrouw J.F. Brink Chris ten net werk GMV

De heer F. Brink Stich ting Phi la delp hia Zorg

De heer T.  Brohm Aarts bis dom Utrecht, Di o ce sa ne

Pas to ra le Dienst verl

De heer J. Brong ers Evang eli sche Alli an tie

De heer R. Brou wer Aob/CVHO

De heer H. Brüning ICCO

me vrouw C. de Bruyn AOB/CVHO

Me vrouw E. Bur ger hart Ne der land se Pa tien ten Ve re ni ging

De heer W. Burg graaf CNV Be drij ven bond

me vrouw E. Chand oe SBI trai ning & ad vies

me vrouw C. Coe hoorn Coe hoorn Com pa ny Chris te lij ke

Co aching

De heer D.J. Coe hoorn EUCDW

De heer H.J.G.M. Crijns Lan de lijk Bu reau DISK/RK

Kerk ge noot schap

de heer A. Ded dens EB Me dia

Me vrouw J. Dek ker CNV Onder wijs bond

De heer A.A. Dek ker YMCA

De heer W. van Dijk Bo na ven tu ra

De heer J.J. van Dijk CDA frac tie Twee de Ka mer

Me vrouw  van Dijk

De heer L. Dij ke ma Ko nink lij ke Van Gor cum BV

De heer H.P. Dij ke ma SBI trai ning & ad vies

Me vrouw N. van Dijk-Kof fe man BV De Hoof ven

De heer J. Dijks St. Son ne burgh

De heer G.C. Dijk stra VVVF

De heer mr. J.H. Doe ven CMHF

De heer Drs. P.C.A. van Dong en ROC A12

Me vrouw dr. M.E.M. Door ewaard SBI

De heer H.B.M. van Dorst Ve re ni ging Ge bra

De heer H. van Drong elen Mo tiv TU Delft

De heer P. van Duy ven bo de Bes tu ren raad

De heer J. Eer beek Stich ting Exo dus Ne der land

De heer M. van Eer de Chris ten net werk GMV

Me vrouw dr. A. van Eer den Ge meen te Win scho ten
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De heer J. van Eijs den Acco la de Zorg groep

De heer G.J. Eijs ink Stich ting Car per ti no

De heer J.M.M. Elbers Ho ge school IN HOLLAND

De heer dr. G.L. Engel NFU

De heer L. Evers

De heer S.  Fens KRO

Me vrouw K.  Fer rier CDA frac tie Twee de Ka mer

De heer L. Fij en KRO

De heer W. van de Fliert NCBTB

Me vrouw Drs. A. Frijns-Stas sen Dienst Kerk en Sa men le ving

Bis dom Roer mond

Me vrouw M.J. Frings-Dorst Zorg cen trum Rons se hof

De heer J.T.J. Ga la ma SBI trai ning & ad vies

De heer A.W.M. Geels CNV Dien sten bond

De heer W.G.A. van der Geest Stich ting Ca ra mel col le ge

Me vrouw K. van Gen nip Mi nis te rie van Eco no mi sche Za ken

De heer C. de Gier STEK/va der cen trum Den Haag

De heer B. God schalk Chr. Ho ge school Ede

De heer prof. dr. R. Good ijk GITP/Rijk su ni ver si teit

Gro ning en

De heer M. Gou man Evang eli sche Omroep

me vrouw I. de Graaff Unie NKV

De heer B. Gre ve ling Zorg cen trum Veld heem

De heer H. Grif fi oen Grif fi oen Orga ni sa tie ad vies

De heer C. Gud de BZW

De heer J. Haak Stich ting Re for ma to ri sche Wijs be geer te

De heer Drs. F.S.K. Haan Chr. Ho ge school Ne der land

De heer S.F.M. Haar sma Stich ting Woon en Zorg cen tra

Ge meen te Voorst.

De heer Mr J. Haeck Tran sport en Lo gis tiek Ne der land

De heer J. Haf kamp CHVPZ

Me vrouw I. Ha ne maai jer SBI trai ning & ad vies

De heer prof.dr.ing. T.W. Hard jo no 

De heer drs. S. Har pe rink Kas ki, on der zoek en ad vies over

re li gie en sa men le ving

De heer D. van Harts kamp NCSU-NSA

De heer P. Ha zen bosch CNV

De heer Prof. Dr. C.L.A. van Her waar den UMC st. Rad boud 

De heer F. van Heus den SBI trai ning & ad vies

Me vrouw M. Heu ving CNV

De heer A. Hey stek Di a ko naal Bu reau CGK

De heer mr.drs H. Hoef na gel Rad boud stich ting

Me vrouw J. Ho gen birk CHDM Zeist

De heer drs. A. van Hol stein CDA frac tie Twee de ka mer

De heer Mr. J. de Hoog Chr. Advies net werk trans mis sie

De heer prof. dr. J. Hoog land Stich ting Phi la delp hia Zorg

De heer J, ten Hoop en CDA frac tie Twee de Ka mer

De heer J. ten Hoop en CDA frac tie Twee de ka mer

Me vrouw A.G. Hout man-van beek Pas sa ge

De heer W. Hui zing Re li ëf, Chr. Ver. Van Zor gaan bie ders

Me vrouw A.M. Huys mans-Pyc ke ret VKMO/UNKV

De heer N.H.M. van Jaars veld CDA ba sis groep

Soc.Ze ker heid

De heer B. Jan sen CNV

De heer B. Jan sen CNV

De heer W. Jan sen CVO Groep

De heer Drs. J.J.L.M. Jans sen ROC ASA

De heer dr. R. Jans sens Raad voor Maat schap pe lij ke

Ontwik ke ling

Me vrouw M.J. Jans sen-Zuid berg Stich ting Exo dus Utrecht

De heer G. de Jong Kas ki, on der zoek en ad vies over re li gie

en sa men le ving

De heer dr. E.P. de Jong Kat ho liek Net werk/VKMO

De heer B. de Jong Ned. Bij bel ge noot schap

De heer C. de Jong Stich ting Phi la delp hia Zorg

De heer D.A. de Jong Zorg cen trum Rons se hof

De heer J. Jong ejan CNV Be drij ven bond

De heer F. Jonk man Phi la delp hia Sup port

De heer Th.J. Joos ten Bond KBO

De heer B. Ka ge naar Stich ting Omy

De heer drs. H.J. Kai ser CSC 

Me vrouw M. Kai ser Vin cen ti us Ve re ni ging Ne der land

Me vrouw E. Ka lis vaart Chr. Ho ge school Win des heim

me vrouw F. Kam minga-Ei lan der Pas sa ge

De heer A.A. Kars Zorg groep Rijn mond

De heer M. Kas te lein CNV

Me vrouw B. van Keu len KCW Rot ter dam, progr.

tie ner moe ders

Me vrouw K.  Key bets Po li tie vak bond ACP

De heer E.J.J.M. Kim man RK KerkPro vin cie

De heer H. Kla mer Stich ting NCW

Me vrouw M.J. Kla ver-Schuijt Ho ge school in Hol land,

School of Edu ca ti on

Me vrouw L. Kle ij wegt CNV Be drij ven bond

De heer drs. R. Klum pe naar PharMe dic

De heer L.B. Ko bes Sport raad Over ijs sel

De heer/me vrouw W. Koek koek Unie NZV

De heer M. Ko len Pris ma

De heer prof. dr. A.M.M. Ko lod zie jak Stich ting Se ni o ri teit

Ne der land

De heer D. Ko ning CNV

De heer J.J. Kop pes NCIB

De heer G.J. Ko re vaar Woon zorg cen trum Tiend ho ve

De heer A. Kou wen ho ven

Me vrouw M. van den Kroon en berg ROC ASA

De heer P. Kruit bosch PCOB
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Me vrouw C. Lam bregt se 

me vrouw J. Lam mers-Ma ris Pas sa ge

Me vrouw L. van der Lans St. Vrien den van het plat te land

De heer J. Lan ting Chris ten net werk GMV

De heer J. Len ting Di a co naal Steun punt

De heer T. de Leur Evang eli sche Omroep

De heer G.F. van Lin den CNV Dien sten bond

Me vrouw M. Lit jens KRO

De heer J. Log ge Log ge BV

De heer A. Lok WWAV Van Rooij BV

Me vrouw I. Lu dik hui ze Pas sa ge

Me vrouw M. Luy en Bes tu ren raad

Me vrouw L. Maat Vluch te ling en werk

De heer M.-P. van Man sum Re li ëf, Chr. Ver. Van

Zor gaan bie ders

De heer T. Me ij knecht Mo tiv TU Delft

De heer Th.  Me ijn hardt Stich ting Ned. Christ. Instal la teurs

Be raad

De heer J.W. Mein sma

De heer W. Meis sner Chris ten net werk GMV

De heer M.C. van Mep pe len Schep pink Chris tenUnie WI,

mr. G. Groen van Prin ste rer stich ting

De heer drs. Ph. Mie de ma SBI trai ning & ad vies

De heer L.J. Mo lenk amp ROC ASA

De heer P. Mon chen Vin cen ti us Ve re ni ging Ne der land

De heer H. Mon te ban Be zin nings cen trum van de PKN

De heer J. Mou rits Be ren schot

De heer P.C.  Muis Ver pleeg huis Pni ël

De heer F.J. Na bers Ho ge school Win des heim

De heer drs.ing C. Nieuw huijse 

De heer B. Nit rauw SBI trai ning & ad vies

De heer A. Oe ge ma Sti mo

De heer H. Oe ver mans Chr. Ho ge school Ede

De heer  R. Olden boom Mo tiv TU Delft

De heer P.H. Omzigt CDA frac tie Twee de Ka mer

De heer W. Ool bek kink CSC se cre ta ri aat

De heer J. Osinga Hout- en Bouw bond CNV

De heer P. Ou de naar den CNV

De heer E.J. Ou we neel Stich ting Gids

De heer R. Paas CNV

De heer W. van der Pal Po li tie vak bond ACP

De heer H. Pie per Kat ho liek Net werk/VKMO

De heer G.J. Pool Evang eli sche Omroep

me vrouw B. Por rey Woon zorg cen trum Tiend ho ve

De heer E.J. Post ma Stich ting Se ni o ri teit Ne der land

Me vrouw F.G.M. Pot hof Stich ting De Waal boog

De heer J. Reu len Bond KBVO

De heer A. van der Rhee St. Son ne burgh

De heer R.J. Rijn ben de UnieNzv

De heer L. la Ri vière CNV Kun sten bond

Me vrouw A.S. Roe ters Ho ge school Win des heim

De heer B.A. Roor Evang eli sche Alli an tie

Me vrouw J. van Ros sum-Groot huis Zorg cen trum De

Ko nings hof

de heer R.J. Rots hui zen CNV Dien sten bond

Me vrouw G. Rots hui zen SBI trai ning & ad vies

De heer A. Rou voet Chris tenUnie frac tie Twee de Ka mer

De heer R. Rouw Raad voor Maat schap pe lij ke Ontwik ke ling

Me vrouw J. de Rui ter Pas sa ge

De heer drs. A. Rut gers van der Loeff Stich ting NCW

Me vrouw I. Rut ten KRO

De heer D.W. San ders NCSU

Me vrouw C. Sa ro lea Eprom Orga ni sa tie Advies

De heer P. Schalk RMU

De heer R. Schol ma Ned. Bij bel ge noot schap

me vrouw H.W. Schou ten CNV 

De heer/me vrouw Mgr. Drs J. Schreurs Dienst Kerk en

Sa men le ving Bis dom Roer mond

De heer drs. T.C. Se gers PCPO Krim per waard

De heer R. Se ke ris Ne der lands Dag blad

me vrouw C.J. van Sijt veld Woon zorg cen trum Tiend ho ve

De heer S. Slag ter SSCO Zwol le/Kam pen

Me vrouw M. Sling er land Trouw

De heer E.J. Sloot weg CNV

De heer Drs. D.J. Slot SKAN Fonds

De heer/me vrouw W.H.M. Sluis Sluis Van der Steen Advies

en Ma na ge ment

Me vrouw M. Sma le Cen trum voor we ten schap en

le vens be schou wing

De heer C. Smil de Chris ten net werk GMV

me vrouw H. Smit IKON

De heer H. Soe pen berg Per spec tieF

De heer C. de Soet

De heer J. van der Spek PCOB

De heer P.C. Stal SBI trai ning & ad vies

De heer M. Sta ma ti ou Cen trum voor Me di ta ti on Prak tijk

me vrouw M. Sterk CDA frac tie Twee de ka mer

Me vrouw C.J. Stol wijk-Brand Unie NKV

De heer M.R. Strauss Plaat se lijk Over leg Ge hand i cap ten

De heer H. Striet man Bes tu ren raad

De heer R. Stui ven berg EB Me dia

De heer O. van Sum me ren PPM Sti mu lans

De heer D.  Swa ger man CNV Dien sten bond

De heer P. Swart CNV Be drij ven bond

De heer S.A. Terp stra CSG Reg ge steyn

De heer D. Terp stra HBO-Raad
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De heer G.H. Terp stra

Me vrouw C. van Til PCOB

De heer R. Tim mer Stich ting Exo dus Ne der land

De heer H. Tim mer mans Chris ten net werk GMV

De heer K.R. Tinga Raad van Ker ken/Ker ki nac tie

De heer M.B. Tol Chris ten net werk GMV

Me vrouw H. van Tol Rijn con sult

De heer W. Uringa Hout- en Bouw bond CNV

De heer S. Uy land Stich ting Gids

Me vrouw W. Va der-La ger we ij

De heer M.C. de Valk

Me vrouw G. van Val ken burg CNV Be drij ven bond

Me vrouw M. Van der kaa CMC

De heer H. Ved der Per spec tieF

Me vrouw W. Veer beek-van der Veen Stich ting De

Waal boog

De heer B. de Vel de Har sen horst SBI trai ning & ad vies

De heer E. van Vel sen CNV

De heer A. van de Ve nis Le ger des Heils Ve lu we/IJssel streek

Me vrouw A. Ver baan-Bal Zorg kring West land

me vrouw G. Ver burg CDA frac tie Twee de Ka mer

De heer dr. M. Ver kerk

De heer drs. H.M.H. Ver kou len NIVOZ

De heer C. Ver schoor St. Son ne burgh

Me vrouw C.M. Ver sluis-Bijl Bes tu ren raad

De heer drs. C.J.N. Ver ste den

De heer D. Vis ser Wel zijns zorg

De heer C.M. van de Vliet Zad ki ne

De heer H. Voets SBI trai ning & ad vies

De heer N. Vo ge laar Chris ten net werk GMV

De heer J. Voor de wind Chris tenUnie frac tie Twee de Ka mer

Me vrouw I. Voor ham Le ger des Heils

De heer R. Vrie ling SBI trai ning & ad vies

De heer mr. drs. J.M. de Vries Twee de Ka mer frac tie CDA

De heer M. Vroom CDA frac tie Twee de ka mer

De heer F. Vuur boom Stich ting Zorg Accent

De heer W. van Wal stijn NKJR

Me vrouw drs. H.A.C. Wei gand-Tim mer Cen trum voor

Re for ma to ri sche Wijs be geer te

Me vrouw E.J. van der Wel ICCO

De heer R. Wes ter beek Koers

De heer M. van Wes ter laak CNV Jong eren

De heer J. Wes tert Chris tenUnie WI, mr. G. Groen van

Prin ste rer stich ting

De heer B.E.M. Wient jes Ve re ni ging VNO-NCW

De heer drs. J.E. Wig bol dus CSC se cre ta ri aat

De heer A.A. van Wijng aar den Hout- en bouw bond CNV

De heer G. Wil de man Hout- en Bouw bond CNV

De heer G. Wil lem se SBI trai ning & ad vies

De heer H. Wil li gen burg AOB/CVHO

De heer P.M.I. Won der gem Point Group

De heer P. Zoon tjens Uni ver si teit van Til burg

De heer dr. H.J. van Zut hem
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