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Woord voor af

In dit ver slag kun nen we te rug le zen wat tij dens het Chris te lijk-So ci aal Cong res 2009 is

ge spro ken en be spro ken. En meer nog, de hoofd spre kers heb ben hun Cong res bij dra gen

voor de ze bun del zo da nig be werkt dat het zeer de moei te waard is hun bood schap voor

chris te lijk so ci a le be we ging al le zend op je in la ten wer ken.

Mi nis ter Ab Klink, kie zend voor kwa li teit bo ven kwan ti teit, houdt ons voor dat ons ver -

goe ding en sys teem veel meer zou moe ten kij ken naar het re sul taat van de ge zond heids -

zorg en min der naar kwan ti teit. Als we be ta len voor kwan ti teit, krij gen we kwan ti teit. Be -

ta len we voor kwa li teit, dan krij gen we kwa li teit, min der com pli ca ties, la ge re kos ten, etc.,

zo als Por ter laat zien in Re de fi ning He alth Ca re. 

In Ne der land be ta len we huis art sen per con sult, apo the kers voor het ver strek ken van 

een me di cijn doos je, spe ci a lis ten voor het ope nen van een DBC: we be ta len ver rich ting -

en en vo lu me, geen kwa li teit. 

De gro te uit da ging voor de ko men de ja ren is de be kos ti gings sys te men zo te her ij ken

dat kwa li teit lei dend wordt, in plaats van vo lu me (ook al blijft die als pa ra me ter na tuur -

lijk van be lang). De fo cus op kwa li teit zal ui tein de lijk ook kun nen lei den tot doel ma tig -

heid; om dat com pli ca ties wor den ver me den.

Lans Bo ven berg houdt ons voor dat ver ster king van on ze iden ti teit een be lof te in houdt

en stelt dan ook dat een cor rec tie op de ego-eco no mie vraagt om een hel de re iden ti teit:

wie zijn we, waar om zijn we waar de vol en waar toe zijn we op aar de? Ve rant woor de lijk -

heid ne men voor een ge zon de re sa men le ving vraagt dat men sen en or ga ni sa ties niet ano -

niem zijn, maar aan spreek baar op hun iden ti teit. Want een her ken ba re iden ti teit is een

be lof te waard oor we we ten wat we van el kaar kun nen ver wach ten. 

Ten diep ste is de ver trou wens cri sis een iden ti teits cri sis. De com bi na tie van in di vi du -

a li se ring en glo ba li se ring maakt dat ve len op zoek zijn naar hun iden ti teit. In de ja ren

zes tig heb ben ve len zich vrij ge voch ten uit be klem men de so ci a le ver ban den. Dit pro ces

van in di vi du a li se ring heeft zo zijn po si tie ve kan ten om dat men sen meer vrij heid ge nie -

ten om hun ei gen le ven vorm te ge ven. Maar in di vi du a li se ring kan ook door schie ten in

een ego cul tuur waar in men sen op zich zelf aang ewe zen ra ken om dat het be lang van

duur za me re la ties bui ten beeld raakt. Het gaat er nu om dat men sen het be lang van be -

per king en en relaties gaan inzien en daarom vrijwillig kiezen voor gemeenschappen. 

Iden ti teit wint aan be lang niet al leen bij die nen en pro du ce ren maar ook bij con su -

me ren. Naar ma te men sen meer te kie zen krij gen, wor den hun pre fe ren ties en waar den
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en de daar aan ten grond slag lig gen de iden ti teit be lang rij ker. Cul tuur en le vens be schou -

wing win nen bij het be wust zoe ken naar le vens be stem ming, zingeving en identiteit aan

belang. 

La ten we daar om ruim te schep pen voor veel kleu ri ge maat schap pe lij ke ver ban den

die plu ri for me, au then tie ke iden ti tei ten vorm ge ven als me de de mo re le sen ti men ten,

deug den en waar den die daar uit voort ko men. Het gaat hier bij bij voor beeld om het ge -

zin, de me dia, de school, ve re ni ging en, net wer ken, buur ten, sport, kunst en ker ken. Een

ster ke, glo ba li se ren de eco no mie kan niet zon der ge zon de lo ka le ge meen schap pen waar -

in men sen le ren el kaar te ver geen en re ke ning te hou den met el kaar. Men sen moe ten

daar zelf ont dek ken dat hun ge luk en ei gen waar de me de ver bor gen ligt in de an der. 

Roel Kui per, plei tend voor het in ves te ren in mo reel ka pi taal, on der scheidt drie vor men

van ver trou wen: een con trac tu e le, een mu tu e le en een die ge ba seerd is op ca ri tas. Let er -

op dat er bij ver trou wen al tijd ‘iets tegenover’ moet staan. Ons ver trou wen neemt toe als

we we ten wie of wat ga rant staat voor wat er wordt be loofd of toe ge zegd. Ons ver trou -

wen groeit als het wordt ge voed. Bij de drie vor men gaat het dan tel kens om iets an ders.

Er moet (a) een af spraak zijn waar van de na le ving af dwing baar is, (b) een an der zijn die be -

trouw baar is in het da ge lijks ver keer van uit wis se ling en (c) ie mand die voor ons in staat. In 

het Engel se taal ge bied wor den de eer ste twee wel aang eduid als ‘confidence’ en de laat -

ste als ‘trust’. Bij ‘confidence’ ver trouw je op de wer king van af spra ken en sys te men. Maar

het ver trou wen blijft voor waar de lijk. Zak je door de ba sis van re gels en af spra ken heen of

blijkt de per soon op wie je ver trouw de toch niet be trouw baar dan is er niets meer. ‘Trust’

gaat die per. Die vorm van ver trou wen wordt ge voed door de we ten schap dat mijn le ven

ge dra gen wordt. 

De ze der de vorm con fron teert ons te vens het meest in dring end met het men se lijk

te kort. Geen mens kan ui tein de lijk het le ven van an de ren dra gen. We zoe ken wel is waar

voort du rend col lec tie ve vor men van so li da ri teit om dit op te los sen, maar be lan den

daar mee per de fi ni tie in vor men van ‘confidence’ en niet van ‘trust’. Het be sef dat ons

le ven ui tein de lijk niet door men sen ge dra gen, laat staan ge ga ran deerd kan wor den,

toont steeds op nieuw het men se lijk te kort en maakt het in zicht des te die per en ver -

won der lij ker dat God de mens zo na bij komt dat het dui de lijk wordt dat Hij het is die ons 

le ven draagt. Dat heeft God ge toond in Je zus Chris tus en het le vens of fer dat Hij bracht.

Dat is Gods ca ri tas voor men sen. 

Het in te res san te is dat de ze der de vorm van ver trou wen, de ze ca ri tas, niet los staat

van het con cre te le ven, zo als het ge leefd wordt, maar daar in juist wordt ver on der steld.

De wes ter se sa men le ving is groot ge wor den door de toe pas sing van de ze vorm van ca ri -

tas. e zal weer kun nen groei en van ‘low trust’ naar ‘high trust’ als ze ver trou wen als ca ri tas 

weer hoog in het vaan del heeft staan. De ze vorm van ver trou wen legt de diep ste kern

bloot van al le in ter men se lij ke ver hou ding en. Men sen wil len ui tein de lijk van een an der
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we ten of er op hem of haar ge re kend kan wor den, of men sen doen wat ze zeg gen, in -

staan voor hun be lof te, voor de an der zal zor gen als het no dig is. Dat gaat verd er dan het

op vol gen van re gels en pro ce du res in een con tro le-sys teem. Dit gaat over ve rant woor de -

lijk heid dra gen voor de si tu a tie, de be reid heid er te zijn voor an de ren voor bij al le risico’s

en on ze ker he den. De ze be reid heid er voor de an der als me de mens te zijn, noem ik het

‘moreel kapitaal’ van een sa men le ving. So ci aal ka pi taal gaat over ons ver mo gen ons met

an de ren te ver bin den. Mo reel ka pi taal gaat over ons ver mo gen voor de an der en de we -

reld te zor gen. 

Cir ca 250 deel ne mers heb ben dit en nog veel meer tij dens het Chris te lijk-So ci aal Cong res

ge hoord en be spro ken. Een ie der die wil kan dit en al het ove ri ge van het Cong res nu le -

zen en na le zen en er over door spre ken en daar naar han de len.

Wim Ei kel boom, Se cre ta ris CSC en re dac teur
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Per so na lia

Dr. Jur jen Beu mer, Pre di kant en di rec teur van Stem in de Stad te Haar lem

Dr. Ab Klink, mi nis ter van Volks ge zond heid Wel zijn en Sport

Mr. Jos van Gen nip, voor zit ter van So ci res

Prof dr. Jan Ja cob van Dijk, bij zon der hoog le raar Chris te lijk so ci aal denk en over eco no mie 

en maat schap pij aan de Vrije Uni ver si teit te Amster dam. Te vens is hij na mens het CDA lid

van de Twee de Ka mer.

Prof.dr. Lans Bo ven berg, hoog le raar eco no mie aan de Uni ver si teit Til burg

Dr. Liz zy Door ewaard, di rec teur SBI

Prof.dr. Roel Kui per, bij zon der hoog le raar in de chris te lij ke fi lo so fie aan de Eras mus Uni -
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 Drs. Her man Kai ser, voor zit ter Chris te lijk-So ci aal Cong res

Dag voor zit ter

Elsbeth Gru te ke, jour na lis te, werk zaam bij de EO

The a ter
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Presentatie van It’s Trust, Stupid

Prof.dr. Jan Ja cob van Dijk,, hoog le raar Chris te lijk-So ci aal denk en aan de VU, over han digt

het twee de exem plaar van de reeks over dis cus sies over Chris te lijk-So ci aal denk en: It’s

trust, stu pid! aan Her man Kai ser, Lans Bo ven berg en Wim van de Donk.

Presentatie van It’s Trust, Stupid 1
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Bij de presentatie van It’s Trust, Stupid!

“Opdat uw ja ‘ja’ zij en uw neen ‘neen’”

Jan Ja cob van Dijk

Een jaar ge le den le ken de fi nan ciële bo men tot in de he mel te groei en. Er was een fi nan -

cie rings over schot, de werk loos heid was laag, de eco no mi sche groei leek gun stig en het

CPB was op ti mis tisch voor de ko men de ja ren. 

Nog geen drie we ken na Prins jes dag moest de Ne der land se over heid voor het eerst in 

lange tijd een sys teem bank on der steu nen en kor te tijd la ter zelfs ge heel overnemen. Dat 

was het eer ste te ken dat Ne der land de dans van de fi nan ciële cri sis niet kon ont spring en. 

Sinds dien opent ie der jour naal en krant met de fi nan ci ële crisis.

Opval lend is dat bij het tref fen van maat re ge len om de cri sis te be strij den de aan -

dacht voor na me lijk uit gaat naar het ver zach ten van de ef fec ten van de crisis. Er wor den

maat re ge len ge trof fen om de eco no mie te sti mu le ren, men sen ge deel te lijk of ge heel

aan het werk te hou den en de koop kracht over eind te hou den van mensen. Alle maal

goe de en nood za ke lij ke maat re ge len om de ver schijn se len van de cri sis te be strij den,

maar be strij den ze de oor zaak van de crisis zelf? 

Bij de presentatie van It’s Trust, Stupid!



Wat is de oor zaak van de cri sis? 

Die vraag komt in het de bat wel eens aan de or de, maar wordt vaak als fi lo so fisch of zwe -

ve rig ge praat snel ter zij de ge scho ven. Na tuur lijk is het las tig om nu dé oor zaak van de cri -

sis aan te dui den. Eco no mi sche his to ri ci zul len hun han den er over enk ele ja ren nog vol

aan heb ben om het he le pro ces te be schrij ven en de ge beur te nis sen te ver kla ren. Toch is

het te mak ke lijk om te stel len dat we daar dan maar op moe ten wach ten en het er nu

maar niet over moe ten heb ben. Daar om een klei ne aan zet.

In de af ge lo pen tijd is vaak ge sug ge reerd dat de oor zaak van de cri sis in het ge brek

aan ver trou wen lag. Mijns in ziens is juist het te gen over ge stel de het ge val: er was een te

groot ver trou wen, waar door ve len op een roe ke lo ze en on ve rant woor de wij ze mee om is 

gegaan. Zo kreeg ik ooit het ad vies om een huis te ko pen op ba sis van een hy po theek die

te hoog was voor mijn ink omen on der het mot to dat ik la ter toch wel ge noeg zou verd ie -

nen om die hy po thee klas ten te gaan betalen. U kunt zeg gen dat de ad vi seur veel ver -

trou wen in mij had, maar ik vond het een on ve rant woor de hy po theek op mijn toe komst.

Ik ver wacht te dat de Ne der land se fi nan ciële in stel ling en mij zou den wel be hoe den voor

het ne men van on ve rant woor de fi nan ci ële ri si co’s. Die ver wach ting leef de bij veel men -

sen en leid de er toe dat we zelf geen voor zorgs maat re ge len meer trof fen en on ve rant -

woor de risico’s namen. We had den een blind ver trou wen in al ler lei in stel ling en. Maar

dat ver trou wen werd in de af ge lo pen maan den ernstig be schaamd en heeft plaats ge -

maakt voor een groot wan trou wen. 

Ver trou wen

Ik heb nu al enk ele ma len het be grip ver trou wen ge bruikt zon der daar een om schrij ving

van te ge ven. En dat is nood za ke lijk voor het verd ere de bat. 

Veel men sen ver war ren na me lijk het be grip ver trou wen met het be grip ze ker weten.

Over ver trou wen zijn he le boe kenk as ten vol ge schre ven en een ie der be na dert het van -

uit zijn ei gen in vals hoek. Maar in de li te ra tuur zien we als ro de draad dat ver trou wen ge -

ba seerd is op een ver wach ting, waar bij we moe ten er ken nen dat die ver wach ting wel

eens ge lo gen straft zou kunnen worden. Ver trou wen spreekt een ze ke re ma te van kwets -

baar heid uit. We gaan er van uit dat de per soon of in sti tu tie die we ver trou wen, in een

be paal de si tu a tie een be paald ge drag gaat ver to nen, maar he le maal ze ker we ten doen

we het niet. De per soon kan zich door om stan dig he den, die wij niet ken nen of niet wil -

len ken nen, ge dwong en voe len om een an der be sluit te ne men, dan wij had den

verwacht. En als punt je bij paal tje komt, ac cep te ren we dat. 

De ze chris te lijk-so ci a le in ter pre ta tie van het be grip ver trou wen gaat uit vrij heid van

han de len voor men sen: men sen kun nen vol doen aan ver wach ting en die an de re men sen

over hen heb ben, maar ze zijn er niet aan ge bon den. Er kun nen om stan dig he den zijn, die 
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het recht vaar di gen om van die ver wach ting en af te wijken. Van uit de  per soon lij ke ve -

rant woor de lijk heid dat ie de re per soon en or ga ni sa tie ve rant woor de lijk is voor zijn of

haar ei gen keu zes en han de ling en, maar dat ie de re keu ze er toe moet bij dra gen dat het

de ge meen schap waar ze deel van uit ma ken, goed moet gaan, kun nen ze be slui ten om

niet aan de gestelde verwachtingen te voldoen. Omdat ze me nen dat de af wij king van de 

ver wach ting het wel be vin den van de ge meen schap be ter ten goe de komt. 

Dat niet ie der een aan al le ver wach ting en zal vol doen past ook in de ont ken ning van

een per fec te voor spel baar heid van het ge drag van men sen en organisaties. Dat is wel

eens las tig, maar als er wel een per fec te voor spel baar heid zou be staan, zou den we de

vrij heid van han de len van men sen ont ken nen. Daar om biedt de ze de fi ni tie van ver trou -

wen ons de ge le gen heid om uit te gaan van de vrij heid van men sen, voor al van an de re

mensen. Ei gen lijk bie den we men sen en or ga ni sa ties het recht om ons te leur te stel len.

Dat is niet leuk, maar het maakt in te graal on derd eel uit van dit be grip. Kor tom: ver trou -

wen is een be lang rijk be grip bin nen het chris te lijk so ci aal denken.

Ver trou wen in de wes ter se sa men le ving

Ver trou wen speelt een be lang rij ke rol in de wes ter se sa men le ving. Dat ver trou wen is na -

me lijk de ba sis voor een goed func ti o ne ren de de mo cra ti sche rechts staat. Alleen als de

bur gers ver trou wen heb ben in de de mo cra ti sche in sti tu ties kan een de mo cra tie zich

staan de houden. Naast het par le ment, re ge ring, over heid en recht spraak is ook het maat -

schap pe lijk mid den veld van belang. Vaak ge brui ken we daar an de re ter men voor, zo als

het be grip so ci aal ka pi taal. 

Di ver se au teurs heb ben ge we zen op de be lang rij ke func tie van het so ci aal ka pi taal

voor de wes ter se samenleving. De Toc que vil le wees daar in de ne gen tien de eeuw al op.

Re cen ter heb ben men sen als Ro bert Put nam en Fran cis Fu kuy a ma op het be lang van een 

goed func ti o ne rend maat schap pe lijk mid den veld gewezen. 

Over het hui dig func ti o ne ren van het maat schap pe lijk mid den veld zijn wel enk ele

no ten te kra ken. In de eer ste bun del uit de reeks chris te lijk so ci aal denk en is al ge we zen

op de ver sta te lij king van gro te de len van het maat schap pe lijk mid den veld. Daar kan aan

toe ge voegd wor den dat de le gi ti mi teit van de len van de ci vil so cie ty ter dis cus sie staat,

om dat het soms lijkt als of het maat schap pe lijk mid den veld meer van de or ga ni sa tie dan

van de le den is. Bij voor beeld de be trok ken heid van de ach ter ban bij een maat schap pe lij -

ke or ga ni sa tie, of be ter ge zegd, de on vol doen de be trok ken heid daar bij, plaatst vraag te -

kens bij de func tie van het maat schap pe lijk mid den veld. Zo ben ik ie de re keer weer ver -

baasd over de stand pun ten die de ANWB na mens mij in neemt over het re ke ning rij den,

ter wijl mij nim mer iets ge vraagd is en ik ook niet de in druk heb dat het be stuur zit te

wach ten op de me ning van de fa mi lie Van Dijk uit Cu lem borg.

Als er dan vraag te kens ge plaatst kun nen wor den bij het func ti o ne ren van het maat -
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schap pe lijk mid den veld, hoe staat het dan met het ver trou wen tus sen bur ger en

overheid? 

Het ant woord op de ze vraag heeft twee di men sies: het ver trou wen van de men sen in

de over heid en om ge keerd, het ver trou wen van de over heid in de burgers. De over heid

lijkt een deel van het ver trou wen van de bur gers ver lo ren te heb ben. Kijk naar de klach -

ten van de bur ger over het func ti o ne ren van de pu blie ke dienst ver le ning, kijk naar de af -

ne men de steun voor tra di ti o ne le po li tie ke par tij en en de vlucht naar po pu lis ti sche par -

tij en, kijk naar de klach ten over de ad mi ni stra tie ve las ten en het te veel aan re gels, kijk

naar de hou ding van de be vol king over de salarissen in de publieke dienst. De Ne der -

land se over heid be hoor de tot de groep van high trust so cie ties, maar lijkt de ze po si tie ve

be oor de ling in rap tem po kwijt te raken. Dek ker en de Hart gaan in de ze bun del na der

op de ze stel ling in en ko men tot ver ras sen de con clu sies.

Maar, vraagt de over heid ook niet om ge wan trouwd te wor den? Laatst mocht ik met

ie mand mee naar een bu reau dat de toe wij zing doet voor rug zak jes voor ou ders met kin -

de ren met het syn droom van down. Ik was nog al on der de in druk van de hoe veel heid pa -

pie ren die ing evuld moes ten wor den. Ik vroeg toen aan die man: “Zou u za ken doen met

ie mand die u niet ver trouwt?”

“Na tuur lijk niet,” ant woord de hij.

“Dus u doet al leen za ken met men sen die u ver trouwt?”

“Ja.”

“Maar hoe kan het dan zijn dat u zo’n ge wel di ge hoe veel heid in for ma tie vraagt,

voord at u hem het rug zak je toe ver trouwt? U gaat er dan toch ei gen lijk van uit dat de

aan vra ger niet te ver trou wen is?”

Hij keek mij aan, het bleef lang stil en toen zei hij: “Zul len we maar door gaan met de

for mu lie ren?”

Veel in de hui di ge sa men le ving lijkt ge ba seerd op wan trou wen. Ken mer kend is de

slo gan van de be las ting dienst: “Ver trou wen is goed, maar con tro le is be ter.” Trou wens:

het geldt niet al leen voor de over heid. bin nen het be drijfs le ven gel den exact de zelf de

mecha nis men. Kijk maar eens naar het ge drag van ver ze ke rings maat schap pij en, die een

ie der het hemd van het lijf vra gen als we een scha de claim indienen.

Het merk waar di ge is dat we veel van de ze pro ble men wil len oplos sen met meer re -

gels, meer trans pa ran tie en soms met maat re ge len die ave rechts werken. Zo wil len we

bij voor beeld te ge moet ko men aan de te rech te klach ten over de ho ge sa la ris sen in het

be drijfs le ven. We ei sen trans pa ran tie en gaan er dan van uit dat het ver trou wen her steld

zal gaan wor den. Maar dan ko men we be dro gen uit, want het ver trou wen neemt eer der

af en het cy nis me neemt toe. 

Om het ver trou wen in de pu blie ke dien sten te la ten toe ne men, ver ho gen we de

trans pa ran tie, maar ook dat ver groot het ver trou wen niet. En de wens van de al ge me ne

re kenk amer dat we el ke stui ver niet al leen kun nen ve rant woor den, maar ook nog di rect
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Bij de presentatie van It’s Trust, Stupid!

moe ten dui de lijk ma ken wat het ef fect van die stui ver was, ver groot nu ook niet di rect

dat vertrouwen. Meer me ten en we ten leidt niet au to ma tisch tot meer ver trou wen. En

toch grij pen we steeds va ker naar dat in stru ment. Anker smit wijst in de ze bun del op de

te gen stel ling tus sen ver trou wen en trans pa ran tie.

Wat dat be treft zul len we toch meer moe ten doen om het wer ke lij ke pro bleem aan

te pak ken, na me lijk het ver trou wen her stel len. Daar in zal de over heid het ver trou wen in

zijn bur gers moe ten her stel len. Dat kan ze doen door bij voor beeld min der zwa re pro ce -

du res in het le ven te roe pen bij aan vra gen voor ver gun ning en en rugzakjes. Ver der lij ken

ex pe ri men ten met min der re gels ver ras send po si tie ve re sul ta ten op te leveren. Ik wil in

dat ge val wij zen op het ex pe ri ment sha red spa ces in Drach ten. 

In de twee de plaats moe ten in sti tu ties doen wat ze be lo ven. Re gels blij ven nood za -

ke lijk, maar dan moe ten we ze ook hand ha ven. En dan ook wer ke lijk waar ma ken wat we

zeg gen te zul len doen. 

In de der de plaats moet het maat schap pe lijk mid den veld zich weer gaan rich ten op

zijn ei gen ach ter ban. Het mid den veld moet weer een be we ging wor den, waar in men sen

el kaar ont moe ten. Waard oor men sen weer ver trou wen in zich zelf en in de an der kun nen 

opbouwen. Als daar het ver trou wen weer groeit, zal dat zijn uit wer king op de rest van de

sa men le ving niet mis sen.

Maar ook de in di vi du e le bur ger moet wer ken aan het her stel van ver trou wen. Tij dens

het Chris te lijk So ci aal Cong res van 1991 werd ge con sta teerd dat er spra ke was van een

va can te ve rant woor de lijk heid. Ve rant woor de lijk heid werd niet meer ge no men door

men sen. Voor een deel door de com plexi teit van de sa men le ving, voor een deel van we ge 

een ge brek aan ve rant woor de lijk heids be sef bij mensen zelf. Het is soms ook wel mak ke -

lijk om de ve rant woor de lijk heid bij an de ren neer te leg gen. Dat nu moet door bro ken

wor den. Men sen moe ten op elk ni veau hun ve rant woor de lijk heid weer ne men en an de -

ren aan spre ken op hun ve rant woor de lijk he den. 

Dat geldt voor men sen bin nen be drij ven die zien dat za ken niet goed lo pen, dat geldt 

voor bur gers die an de ren aan spre ken op hun aso ci a le ge drag in het OV, dat geldt voor

ou ders die hun op voet bal scheids rech ters schel den de kin de ren ver ma nend moe ten toe -

spre ken. Als men sen hun ve rant woor de lijk he den ne men, dan zal het on der linge ver trou -

wen weer groei en. Want on ze ver wach ting en wor den dan po si tie ver over on ze me de -

mens. 

En als we dan ook nog doen wat we be lo ven en be loofd heb ben, zal het ver trou wen

groei en. Meer re gels en meer wet ten ver gro ten het ver trou wen niet. Dat be hoort tot het

con tract denk en, het geen ei gen lijk een bre vet van wan trou wen is. Want mocht ie mand

zijn be lof te niet na ko men, dan heb ik de waar borg dat de rech ter die een an der aan zijn

con tract zal hou den. Hier spreekt geen ver trou wen uit. Wil len we echt ver trou wen wek -

ken, dan moe ten we het ad vies van de Ja ko bus ter har te ne men: “Maar bo ven al broe ders 

en zus ters, zweer geen enk ele eed, niet bij de he mel, niet bij de aar de, ner gens bij. Laat

uw ja ja zijn en uw neen neen, an ders zult u er voor gestraft wor den.”



... en dan de ti tel

In het be gin van de cam pag ne van de Ame ri kaan se pre si dents ver kie zing en van 1991 le ken

de kan sen van Bill Clin ton om de zit ten de pre si dent Ge or ge Bush te ver slaan, schier on -

mo ge lijk. Het was nog niet voor ge ko men dat een zit ten de pre si dent na een re cent ge -

won nen oor log, te gen Irak, werd ver sla gen. Toch leg de Clin ton in ja nu a ri 1992 de eed af

als de nieuw ge ko zen pre si dent en had Bush het na kij ken. 

Achter af ver klaar de Clin ton zijn winst door er op te wij zen dat hij de men sen had

aang espro ken met het eni ge ech te the ma waar ze op dat mo ment ge voe lig voor wa ren:

de economie. Zijn he le cam pag ne was ge richt op de so ci aal-eco no mi sche voor uit zich ten

van de ge mid del de Amerikaan. Onder het mot to “It’s eco no my, stu pid!” gaf hij een ef -

fec tief ant woord op de cam pag ne van Bush, die ing ing op zijn in ter na ti o naal po li tie ke

er va ring en op zijn vei lig heids be leid. Maar de Ame ri kaan se kie zer be kom mer de zich niet

om de ze vei lig heid, maar om zijn ei gen so ci aal-eco no mi sche toekomst. Dat was het ech -

te pro bleem waar de Ame ri ka nen mee za ten.

De hui di ge maat re ge len zijn be lang rijk en dra gen bij tot het be strij den van de ef fec -

ten van de kre diet cri sis, maar of ze de die per lig gen de oor za ken wer ke lijk oplossen? Ik

vraag het mij af. Het moet gaan om het her stel van ver trou wen en niets an ders. 

It´s trust, stu pid!
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Een stu pi de ti tel?

Dankwoord bij de presentatie van het boek It’s Trust, Stupid!

Herman Kaiser

Aller eerst spreek ik mijn er ken te lijk heid uit dat het daa dwer ke lijk ge lukt is om nu van een

be gin van een nieu we tra di tie te mo gen spre ken. Bij de pre sen ta tie van het eer ste deel uit 

de se rie Chris te lijk-So ci aal Denk en heb ik pro fes sor Van Dijk hier toe uit ge no digd. Inmid -

dels zijn wij een jaar verd er. Tot mijn gro te vreug de zie ik dat het we der om ge lukt is om

een voor tref fe lijk boek te ma ken met een the ma tiek die zeer goed aan sluit op het jaar -

the ma van het Chris te lijk-So ci aal Cong res. Voor 2009 is dat: ‘Her stel het ver trou wen!’

Ik ver oor loof mij hier bij wel een kri ti sche kant te ke ning bij de ti tel. Ik heb ken nis ge -

no men van de over we ging en die hier toe lei den. Vol gens mij was het niet no dig om de

om weg via de heer Clin ton te ma ken om tot een pas sen de ti tel te ko men. De ti tel It’s

trust, stu pid heeft iets ong emak ke lijks. Niet zo zeer van we ge de eng el se taal, maar van we -

ge een ong erijmd heid. Wie schrijft over ver trou wen, en dan ook nog in de con tekst van

de chris te lijk-so ci a le be we ging, moet niet di rect de an der (de le zer?) voor stu pi de uit ma -

ken. Maar hier valt over heen te stap pen. 

Ik wil graag in ha ken op wat in het boek de dy na miek van Put nams vir tu ous cir kels

wordt ge noemd. In on ze sa men le ving zien wij een groei end wan trou wen te gen te po li -

tiek en maat schap pe lij ke in stel ling en. Er lijkt wel een spi raal van toe ne mend cy nis me en

een af ne mend ver trou wen te zijn ont staan. Daar te gen over zou een po si tie ve spi raal van

we der zijd se ver ster king, par ti ci pa tie en ge meen schaps zin kun nen ont staan. 

Een span nen de vraag voor de chris te lijk-so ci a le be we ging is dan ook hoe een deugd -

za me dy na miek kan wor den aang ezweng eld van een ver bre dend ver trou wen en be trok -

ken heid.

De ze dy na miek is nood za ke lijk om te bou wen aan wat in de chris te lijk-so ci a le leer

het bo num com mu ne wordt ge noemd. Het las ti ge is even wel dat het start punt van ons so -

ci aal han de len veel al bui ten de bo num com mu ne ligt. De kern vraag is in veel maat schap -

pe lij ke con tek sten: waar vind je te mid den van een al les over heer send cy nis me nog aan -

knopingspunten voor ver trou wen? Of an ders ge for mu leerd: hoe kun je de ver stik ken de

spi raal van bu reau cra tie en sys teem denk en stop zet ten en te rug bui gen naar een spi raal

van sub si di a ri teit en hu ma ni teit? Hoe kun nen wij het con trol- en ma na ge ment han de len

ver vang en door een nieuw han de lings per spec tief op ba sis van men se lij ke waar dig heid,

cre a ti vi teit en ve rant woor de lijk heid?

De ze vra gen staan ook cen traal in de re cen te so ci a le en cy cliek Ca ri tas in Ve ri ta te. De
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hui di ge kre diet cri sis is maar ten de le van fi nan ci ële aard. Zij heeft voor al te ma ken met

het feit dat ons mo reel han de len is ge mar gi na li seerd. Ethiek is bij zaak ge wor den. Een

mecha nis me dat je moet in zet ten ter cor rec tie wan neer het is mis ge lo pen. Ethiek is dan

op zijn gun stigst een tij de lijk ge doog de coun ter vai ling po wer voor een on be heers te wer -

king van de markt en een ge brek kig func ti o ne ren de over heid. Dit staat dwars op de

ethie kop vat ting bin nen de chris te lijk-so ci a le leer. Daar in moet de ethiek een in he rent

en per ma nent ele ment zijn dat in het he le so ci aal-eco no misch en po li tiek han de len is

doord renkt. Als we reld wijd de eco no mi sche eli te het sig naal af geeft dat haar ge graai niet 

ter dis cus sie mag staan van we ge de plat te af spraak-is-af spraak-ethiek dan gaat de ver -

trou wens spi raal in snel tem po om laag. Echte lei ders als Mer kel en Oba ma waar schu wen

voor de con se quen ties als we reld wijd het ge voel voor so ci a le ge rech tig heid met voe ten

wordt ge tre den. De be vol king keert zich mas saal af van haar lei ders en de de mo cra ti sche

sta bi li teit van lan den komt in het geding.

Ik had lie ver ge had dat de ti tel van het boek was: “Het gaat om ver trou wen, mijn

vriend.” Mis schien zou die ti tel wel te zacht zijn. De waar schu wen de bood schap moet

wel licht met de taal van de hui di ge cy ni sche cul tuur ge bracht wor den. Niet om dat cy -

nis me verd er te ver ster ken, maar om het te ke ren. Het niet snap pen dat wij de spi raal

moe ten om ke ren is in der daad stu pi de. En dan mag in der daad in dring end ge zegd wor -

den. Dus toch niet zo’n gekke titel.
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Ju ry rap port Adri aan Borst prijs 2009 voor

Mr. J.J.A.M. (Jos) van Gen nip

Mr. Jos van Gen nip ont vangt de Adri aan Borst prijs 2009 van we ge zijn niet af la ten de bij -

dra ge aan de ont wik ke ling en be vor de ring van het chris te lijk-so ci a le denk en en zijn in zet

met ge heel zijn per soon voor de chris te lijk-so ci a le be we ging, over een pe ri o de van meer

dan veer tig jaar.

Zijn bij dra ge aan de ont wik ke ling en be vor de ring van het chris te lijk-so ci a le

denk en

In tal lo ze ar ti ke len, boe ken en toe spra ken on der zoekt Mr. J. van Gen nip tel kens weer de

rei kwijd te en im pli ca ties van de ver bin ding tus sen ge loof en sa men le ving, aan de hand

van de be roem de drie slag: ana ly se — et hi sche we ging — be leid. Door con se quent de vraag 

aan de or de te stel len: ‘Wat voor sa men le ving wil len we ei gen lijk?’ draagt hij bij aan de

ver nieu wing en ac tu a li se ring van het chris te lijk-so ci a le denk en in de con text van de 21e

eeuw. 

Dat doet hij in zijn hoe da nig heid van di rec teur van het We ten schap pe lijk Insti tuut

voor het CDA ge du ren de bij na tien jaar, een pe ri o de waar in ver nieu wen de en be lang -

wek ken de programma’s en ad vie zen het licht zien. De in vloed er van reikt ver over on ze

lands grens en is bij voor beeld di rect her ken baar in de vor ming en het ge dach te goed van

de Eu ro pe se Volk spar tij.

Dat doet hij ge du ren de zijn zes tien ja ren als po li ti cus in de Eer ste Ka mer, veel ge pre -

zen om zijn diep gra ven de, door wroch te be to gen.

Dat doet hij in tal lo ze pu bli ca ties, waar van in het bij zon der de door de Edu ar do Frei

Stich ting en So ci res uit ge ge ven se rie ver meld moe ten wor den. In Eu ro land or Eu ro pe?

verd edigt hij het con cept van Eu ro pa als waar deng emeen schap, te gen over stro ming en

en fei te lij ke ten den sen die Eu ro pa re du ce ren tot een eco no mi sche en ad mi ni stra tie ve

en ti teit. In zijn Soft spo ken in spi ra ti on, met een voor woord van Chris Pat ten, on der zoekt

hij de be te ke nis van het chris te lijk-so ci a le denk en in de ont wik ke ling van de in ter na ti o -

na le sa men wer king, en trekt de ze lijn door naar ons tijd perk van glo ba li se ring. Hoe kun je 

van bui ten af steun ver le nen aan au then tie ke ont wik ke ling, zóda nig dat or ga ni sche sa -

men le vings pro ces sen niet ver stoord maar juist ver sterkt wor den? — dat is de vraag die hij 

daar aan de or de stelt. De ve rant woor de lijk heid van Chris te nen in een tijd perk van glo -

ba li se ring en se cu la ri se ring wordt als apart the ma uit ge werkt in de pracht i ge, ook sterk

per soon lijk ge tin te, tekst van de le zing In a world which has no use for God. En bin nenk ort

zal in de ze se rie ver schij nen: So cie ty, Va lu es, Po li tics, een veel be lo ven de titel! 
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In fei te doet hij dat al tijd, door zijn he le loop baan heen; in zijn he le le ven on der zoekt 

Mr. Jos van Gen nip de on los ma ke lij ke band tus sen een le vend ge loof en maat schap pe lijk 

eng age ment.

Zijn in zet voor de chris te lijk-so ci a le be we ging

De be te ke nis van Mr. Jos van Gen nip voor de chris te lijk-so ci a le be we ging is, be hal ve the -

o re tisch en po li tiek, ook van zeer prak ti sche aard. 

Op ve le ma nie ren heeft hij een con cre te bij dra ge ge le verd aan de ont wik ke ling en

ver ster king van het maat schap pe lijk mid den veld in Ne der land, en meer in het bij zon der

aan de chris te lijk-so ci a le be we ging en chris te lijk maat schap pe lij ke or ga ni sa ties.

Al op 28-ja ri ge leef tijd, van af zijn di rec teur schap van het Cen traal Mis sie com mis sa ri -

aat; Daar na, van 1970 tot 1984, als oprich ter en di rec teur van de me de fi nan cie rings or ga -

ni sa tie Ce be mo, nu Cor daid, 

En ook als oprich ter en voor zit ter van So ci res, plat form voor re flec tie over cul tuur en

sa men le ving; 

» als voor zit ter van de So cie ty for Inter na ti o nal De ve lop ment, Netherlands’ Chap ter, 

» als voor zit ter van de NCDO, 

» als me de-oprich ter en be stuurs lid van het Ne ther lands Insti tu te for Mul ti par ty

De mo cra cy, 

» als vi ce-voor zit ter van Vluch te ling en werk Ne der land, 

» als be stuurs lid van Inter Press Ser vi ce, 

» als voor zit ter van de Vrien den van het Kat ho liek Do cu men ta tie Cen trum in

Nij me gen,

» als lid van de VNG ad vies com mis sie ge meen te lij ke sa men wer king met

ont wik ke lings lan den, en als voor zit ter van de Stich ting Kat ho liek Onder wijs fonds.

Inzet met zijn ge he le per soon

Ook met in zet van ge he le per soon zet hij in denk en en doen zich in voor een Ne der -

land en een Eu ro pa als waar deng emeen schap. Hij be toont zich daar mee ver bin dend,

strijd baar en ge lo vig. Jos van Gen nip is niet van de ze we reld. Hij staat mid den in de we reld.

Onge dul dig, maar vol har dend.

Al met al een ge pas si o neer de chris te lijk so ci a le in zet van een ni veau en cre a ti vi teit 

die de uit rei king van de Adri aan Borst prijs op het ko men de Chris te lijk-So ci aal Cong res

van 2009  vol le dig recht vaar digt. 
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Ju ry rap port Adri aan Borst prijs 2009 voor

Mi nis ter Ab Klink reikt de Adri aan

Borst prijs 2009 uit aan Mr. Jos van

Gennip



Dank woord bij de uit rei king van de Adri aan Borst prijs

Jos J.A.M. van Gen nip

Mijn heer de Voor zit ter, mijn heer de Mi nis ter, bes te Her man, bes te Ab, lie ve Fa mi lie le den, 

Da mes en He ren, bes te Vrien den.

Ab, dank voor je woor den en het pre sen te ren van de Lau da tio; ik heb het zeer op prijs

ge steld, dat je on danks an de re ver plich ting en hier bent ge ble ven om de ze woor den tot

ons te rich ten. Bes te Her man en an de re be stuurs le den van het CSC dank voor jul lie be -

slis sing.

Ik ben wat in ver war ring naar Doorn ge gaan, want in de uit no di ging stond, dat de

Adri aan Borst prijs dit jaar uit ge reikt zou wor den aan de di rec teur van So ci res en dat was

ove ri gens te recht. Ie der een weet dat die di rec teur, Cor van Beu ning en, die prijs zeer

verd ient. Hij is tien jaar ge le den het avon tuur aang egaan om zich be schik baar te stel len

voor on ze denk tank So ci res, en hij heeft ge du ren de al die ja ren met heel veel in ven ti vi -

teit en cre a ti vi teit ge werkt aan het op bou wen van een plat form, waar sys te ma tisch de

vraag aan de or de wordt ge steld, op wel ke wij ze van uit de bron nen van on ze in spi ra tie

een bij dra ge ge le verd kan wor den aan het de bat over de in rich ting van de sa men le ving

en aan de gro te maat schap pe lij ke keu zes in bin nen- en bui ten land. Cor, zeer be dankt

daar voor.

Maar de Lau da tio van de Mi nis ter heeft dus een eind ge maakt aan de on ze ker heid en
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ik moet er dus van uit gaan, dat het be stuur de ze be slis sing echt heeft ge no men om mij

de Adri aan Borst prijs toe te ken nen, al hoe wel de pro ce du re niet cor rect ge volgd is, want

dit is het eer ste be sluit van het CSC-be stuur zon der dat ze hun ad vi seur heb ben ge raad -

pleegd. Ove ri gens, Ab, heb ik het ui ter ma te ge waar deerd, dat jij be reid was het ju ry rap -

port voor te le zen. 

En er blij ven ook wat an de re twij fels be staan, want ik sta nu niet te boek om mijn ra -

di caal pro gres sie ve stand pun ten, ze ker niet in bin nen land se kwes ties. Ik heb me in ie der

ge val nooit thuis ge voeld bij de lui de op vat ting, dat ar moe de, af hank elijk heid, ach ter -

stand, uit slui ting, de schuld zijn van an de ren dan de slacht of fers, en dan ook uit slui tend

door die an de ren zou den kun nen wor den ge cor ri geerd en her steld.

De chris te lijk-so ci a le tra di tie gaat uit van ei gen ve rant woor de lijk heid en ziet ach ter -

stel ling en ar moe de al ler eerst als een uit da ging en op ga ve. Die in stel ling, die bood schap,

heb ik van jongs af aan op de boer de rij van mijn ou ders mee ge kre gen en dat heeft ook

mijn stel ling na me in het OS de bat ge te kend. Het is niet de ont ken ning van schuld en

aan spra ke lijk heid van an de ren, het is al ler eerst een oproep om het niet daar bij te la ten.

Te rug dring ing van ar men en ach ter ge stel den in hun slacht of fer rol is de slechts denk ba re

oplos sing om hen uit die si tu a tie te la ten op staan. Veel mis luk king en, bij voor beeld in de

ont wik ke lings sa men wer king, zijn op die vic ti mi sa tie-the o rie te rug te voe ren. Maar po pu -

lair word je in ra di ca le kring en daar niet mee, zelfs niet met ver wij zing naar de Ne der -

land se en Rijn land se ei gen so ci aal-eco no mi sche ge schie de nis, die ge ken merkt werd door 

niet bij de pak ken te blij ven neer zit ten, niet de ving er naar an de ren te wij zen, maar zelf

het ei gen lot zo veel mo ge lijk in han den nemen.

Daar om ben ik ook echt blij met dit be sluit van het be stuur van het CSC en de ze toe -

ken ning. Dat is iets an ders dan on ze er va ring op het Mi nis te rie van Bui ten land se Za ken

soms, waar na een staats be zoek niet zel den een aan tal gaat je sen ve lop pen langs de bu -

reaus ging en, met als in houd de ho ge re of la ge re on der schei ding en na mens de zo juist

ont vang en pre si dent. Het doet mij echt wat, dat het be stuur van het Chris te lijk So ci aal

Cong res de ze prijs heeft toe ge kend. Maar ik ben dat be stuur voor al dank baar voor zijn

kracht en moed, om dit jaar lijk se cong res zelf te or ga ni se ren en een dra ger te doen zijn

van in spi ra tie in de tegenstroom tegen vervlakking en pragmatisme. 

Achttien jaar ge le den, hon derd jaar na het eer ste cong res van Abra ham Kuy per, heeft 

een aan tal ge dre ve nen het ini ti a tief ge no men weer bij el kaar te ko men, ie der jaar. De

laat ste twee werk da gen van au gus tus — de va kan tie is dan af ge lo pen en het po li tie ke en

maat schap pe lij ke druk ke sei zoen staan voor de deur — wor den ge wijd aan re flec tie, in -

spi ra tie, ont moe ting. Dat was in 1991 een bui teng ewoon be lang rijk én ver nieu wend ini ti -

a tief. Ik denk aan men sen als Aart Kou wen ho ven, die in de pe ri o de sinds het laat ste

cong res is over le den, aan Bert Vroon, aan Til Gar de niers, aan Dick Kuiper, aan Pieter

Anton van Gennip en anderen.

Het CSC, bes te vrien den, is geen stuk steen uit de om ge val len zuil van een eens
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bloei end ver bond van chris te lijk-so ci a le or ga ni sa ties, maar het is een bron van ver nieu -

wing, een ac cu voor opla ding. Die in spi ra tie en die ac cu opla ding heb ben we ook heel

hard no dig. Als wij el kaar niet vast hou den wor den we in de hui di ge maat schap pe lij ke

con text heel een zaam, want we wa ren hon derd jaar ge le den en we zijn nu in we zen een

te gen be we ging met keu zes die niet ge mak ke lij ke begrepen worden en dikwijls

bestreden.

Ons so ci aal eng age ment is soms wel wat ra di caal — denk aan de ar chi tec to ni sche kri -

tiek op de struc tuur van de sa men le ving van Abra ham Kuy per en denk aan de toon zet -

ting ook van de laat ste en cy cliek, Ca ri tas in Ve ri ta te, over de “ex plo sie van de glo ba li se -

ring, die ook gi gan ti sche nieu we scheids lij nen tus sen de men sen trekt” — maar wij wa ren

en zijn niet van de klas sen strijd, bin nens lands of tus sen de vol ke ren; wij zijn voor ver zoe -

ning, over leg, ei gen ve rant woor de lijk heid, ver trou wen zo als het cen tra le the ma dit jaar

is; dat is min der lui druch tig dan de stel ling na me van bij voor beeld de an ti-glo ba lis ten nu

of de Mar xis ten vroe ger. Wij zijn meer van ‘the soft spo ken inspiration’. En te gen woor dig

zijn we voor al een zaam te gen over de on ver schil lig heid hier of te gen over een in ter pre ta -

tie van het ide aal van zelf ver wer ke lij king, dat tot hy pe rin di vi du a lis me leidt, of een col -

lec tief ge loof dat door ach ter de dui nen te dui ken, we de we reld aan ons voor bij kun nen

la ten gaan.

Het CSC pro beert op nieuw te wer ken aan een op pak ken van de gro te pro ble men en

die ook te zien als een kans, te gen die on ver schil lig heid en te gen de vlucht in. Het op -

pak ken van de so ci a le ver woes tij ning van on ze bin nen ste den — het men se lijk eco lo gisch

vraag stuk, zo als die nieu we en cy cliek het noemt —, of de let ter lij ke over le ving van twee

mil jard men sen, of toch recht te doen aan Schep ping en Toe komst, dus aan de vraag van

in ter-ge ne ra ti o ne le recht vaar dig heid. Het op pak ken van die vraag stuk ken te zien als een 

kans ook. Van uit een be proef de drie hoek van So ci res:

» Wat is er ei gen lijk aan de hand in de ze we reld? Dus die zorg vul di ge ana ly se van wat

zijn de trends en waar lei den ze toe.

» En dan de twee de vraag: zijn die trends, is die uit komst in over een stem ming met

wat wij zien als de goe de sa men le ving, mens waar dig heid, recht vaar dig heid ook?

» En zo niet, wel ke ac tie moe ten we dan on der ne men om die trends te ke ren en wél

tot die maat schap pij te ko men waar in ‘ieder zijn naam in vre de en waar dig heid

draagt?’

Ana ly se, toet sing aan nor men, keu zes. Dat moet ons vi si oen zijn en ui tein de lijk ons ac tie -

pro gram ma. “Zonder vi si oen ver wil dert het volk,” staat in de Spreu ken, en Joop den Uyl

en Ruud Lub bers heb ben dat na ge zegd. Die bood schap is juist van unie ke be te ke nis in

on ze tijd, in z’n te rug val tot prag ma tis me, ve rant woor de lijk heids vlucht en zich ver schui -

len in ver wij ten aan an de ren, ‘ze’. Mis schien moe ten we het aan pas sen en zeg gen: “Waar

het vi si oen ont breekt verWil derst het volk.”

Maar de ge nen die wel voor dat vi si oen gaan, ma ken niet voor de hand lig gen keu zes.
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En daar om heb ben we el kaar no dig; heb ben we een plat form no dig voor ont moe ting,

een con cen tra tie punt voor re flec tie en stu die en soms voor ge za men lij ke ac tie. Want het 

heeft niet al leen met nieu we pro ble men te ma ken, want on ze chris te lij ke be we ging zelf

staat mid den in een pro ces van fun da men te le her oriënte ring en herpositionering.

Het echt nieu we van de chris te lijk-so ci a le be we ging in de ze eeuw is dat het niet

meer pri mair gaat ten ba te van ons zelf, on ze ei gen groep. Klei ne Luy den zijn ge goe de

bur gers ge wor den en ge dis cri mi neer de pa pen geëman ci peer de hui zen be zit ters. Ooit

hiel den stands or ga ni sa ties el kaar vast om de vra gen, de no den van de ei gen kring op te

los sen, zich zelf te ont wik ke len. Nu wor den wij voor al ge test op vi sie en in zet ten ba te

van an de ren, ver weg, dicht bij en voor de toe komst. Dat is de eer ste wissel die de chris te -

lijk-so ci a le beweging moet nemen.

Na tuur lijk zijn er nog ei gen be lang en, maar ze zijn van een an de re aard ge wor den.

Het gaat ook om be houd van een aan tal ver wor ven he den uit de vo ri ge eeuw, die ten

nauw ste sa men hing en met ons mens- en maat schap pij beeld; het gaat om het se lec te ren, 

ver nieu wen en het goe de be hou den. Hier ligt ook ons pro bleem. Hon derd jaar ge le den

had den wij baat bij een ve ran de ring van de maat schap pij, van de struc tuur van de sa -

men le ving. Nu lij ken wij voor al be lang te heb ben bij het be houd van die sa men le ving.

Maar on ze maat schap pij ba seert zich op een eco no misch en fi nan cieel stel sel, dat in zijn

voe gen kraakt, en op een ver brui kers cul tuur, die in de ze vorm in ie der ge val niet houd -

baar is. Hoe re a ge ren wij daar op? Als een groepje bange bur gers, die hun be lang en wil len 

be scher men en wil len vast hou den wat ze ooit ver wor ven heb ben. Óf we ten we dat we

ook nu ons moe ten in zet ten voor die ver nieu wing, voor mo der ni se ring en die no dig zijn,

met behoud van onze mens-, levens- en maatschappijopvattingen. Vernieuwing op onze 

condities.

Inzet dus voor de toe komst, in zet niet pri mair ten ba te van ons zelf.

Mag ik een van on ze le den daar voor als sym bool ver mel den. Het SKAN fonds was op -

ge zet als Stich ting Kat ho lie ke No den ten ba te pri mair van vra gen en be hoef ten van de

ei gen ka tho lie ke in stel ling en, ei gen ach ter ban ook. Nu richt SKAN zich met na me op de

vraag hoe die so ci a le ver woes tij ning be stre den kan wor den en so ci a le co he sie be vor derd. 

Na tuur lijk di kwijls met de in zet van ka tho lie ke en chris te lij ke or ga ni sa ties en met hand -

ha ving van de oor spronk elij ke in spi ra tie, maar met doel groe pen in het vi zier, die ze ker

niet lang er pri mair de ei gen achterban zijn maar die wel die helpende hand nodig

hebben, nood hebben.

En er is een twee wis sel die we moe ten ne men. Onze ac ties in het ver le den be trof fen

pri mair de so ci aal eco no mi sche agen da. Nu komt daar on mis ken baar de cul tu re le di -

men sie bij. Het gaat daar bij om niet min der dan het recht van on ze or ga ni sa ties en in -

stel ling en op hun be staan, hun er ken ning als voor waar de en in stru ment voor de kwa li -

teit van on ze sa men le ving. Het gaat om de po si tie van het maat schap pe lijk mid den veld

en ook van de po ten tie van de chris te lij ke in spi ra tie in maat schap pij, eco no mie, cul tuur

en po li tiek.
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Sym bool voor die an de re wis sel staat dat ini ti a tief hier in 2002 van de Mi nis ter-Pre si -

dent, die het Chris te lijk Cong res juist ge bruik te als plat form om aan te kon di gen, dat hij

het waar den de bat in de Ne der land se en in de Eu ro pe se fo ra tot een ken merk van zijn in -

zet zou ma ken. Die in ten tie heeft hij waar ge maakt, met een bij zon de re weer klank tij dens 

ons Eu ro pees voor zit ter schap. Dat debat moet vooral doorgezet worden. 

Po ten tie en be lang en: we kun nen he laas niet ont ken nen, dat on ze ge lui den weer -

stand oproe pen en dat we ons moe ten verd edi gen. Ie der een grijpt ver twij feld naar z’n

hoofd bij de vraag hoe pro bleem jong eren in West-Amster dam be reikt kun nen wor den,

en als dan een van on ze an de re le den, Youth for Christ, blijkt daar wel in te sla gen, dan zijn 

in eens de we reld en de co lumns van de Grach teng or del pers te klein. Dat was niet de be -

doe ling! We moes ten eens wil len be ke ren of on ze waar den overd ra gen! Maar de kwa li -

teit van de in zet van een Youth for Christ heeft alles met die waarden en die identiteit te 

maken.

Ik ben al tijd ver rast ge weest door die mee waar dig heid, min ach ting soms, waar mee

on ze maat schap pij op vat ting en be je gend wer den. “Ze heb ben het weer over hun maat -

schap pe lijk mij nen veld.” Maar als aan een uni ver si teit aan de Ame ri kaan se West kust ze

het heb ben over re ple nish ment of so ci al ca pi tal, dan wordt dat in eens als een ge a van ceer -

de bij dra ge aan de aan pak van maat schap pe lij ke pro ble men ge zien. En dat zo veel so ci o -

lo gen en fi lo so fen in Ame ri ka, de waar den van sa men le ving— Ge mein schaft —, als de ver -

waar loos de fac tor van de post mo der ne cul tuur aan wij zen, wordt breed on der streept,

zon der een ver mel ding dat daar di kwijls ook een re fe ren tie aan de chris te lijk so ci a le in -

spi ra tie in ver scho len ligt. Daar om ben ik ook zo blij, dat ve len uit de edu ca tie ve, aca de -

mi sche en cul tu re le sfeer en chris te lij ke me dia de weg naar dit jaar lijk se cong res heb ben

ge von den. Ik zie bij voor beeld de Voor zit ter van het Col le ge van Bes tuur van de

Universiteit van Tilburg, die zo’n belangrijke rol heeft gespeeld bij het eerder genoemde

Europese Waardendebat.

En er is nog een der de wis sel te ne men voor de chris te lijk so ci a le in spi ra tie in de 21ste

eeuw. Die van de glo ba li se ring als uit gangs punt en op ga ve. Geen van de gro te maat -

schap pe lij ke vraag stuk ken zijn hier thuis nog oplos baar zon der de we reld wij de di men sie

er van in be schou wing te ne men Dat be te kent dat zorg over maat schap pe lij ke ont wik ke -

ling en hier vraagt ve rant woor de lijk heid te ne men voor oor za ken en di men sies we reld -

wijd. Dat ver breedt meer dan wat ook on ze agen da. Hét so ci a le vraag stuk van de 21ste

eeuw is drievoudig geworden:

» ar moe de be strij ding we reld wijd maar ook hier;

» zorg voor Schep ping, aar de en toe komst;

» ve rant woor de lijk heid dur ven ne men voor de or de ning en rechts vor ming van dat

fe no meen glo ba li se ring zelf.

Het gaat om een hu ma ne sa men le ving we reld wijd en ge ne ra tie ver. En daar om ben ik blij,

dat die in ter na ti o na le, die mon di a le di men sie in works hops op het cong res aan de or de
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wordt ge steld en dat lang za mer hand ook de in ter na ti o na le ont wik ke lings hulp or ga ni sa -

ties, die van uit een chris te lij ke in spi ra tie wer ken, hier aan we zig zijn. Wij heb ben hen no -

dig om on ze bood schap in de 21ste eeuw vol le dig tot ons zelf te la ten doord ring en; en mis -

schien heb ben zij ons ook een beet je no dig. Want als het maat schap pe lijk mid den veld

on der druk staat, als de pu blie ke di men sie van chris te lij ke in spi ra tie be stre den wordt, dan 

komt ook hun con cept en hun be lang van au then tie ke men se lij ke ont wik ke ling on der

druk te staan. Über haupt geldt dat de in ter na ti o na le so li da ri teit. Er blijkt meer en meer

die merk waar di ge kloof tus sen een pu blie ke opi nie, die bij een Tsu na mi ramp op een ex -

cep ti o ne le ma nier ver trou wen — het woord van de ze da gen — uit spreekt ten gun ste van

die zelf de or ga ni sa ties en de po li tiek die in een gro te meer der heid — met een ver mel -

dens waar di ge en moe di ge uit zon de ring van ie mand als Kathleen Fer rier — hen in de steek 

laat. Wat zit er ach ter, dat zij ken ne lijk min der ge loofd wor den als ‘verwegge’ or ga ni sa ties

in New York of Was hing ton?

Drie wis sels is de chris te lijk-so ci a le be we ging aan het ne men in de ze ja ren: van ei gen

be lang naar al truïsme, van so ci aal eco no mi sche vra gen naar ook cul tu re le, en van na ti o -

na le agenda’s naar wereldwijde.

Maar die wis sels vra gen ken nis, veel ken nis, des kun dig heid. En daar om kan een CSC

niet vol staan met al leen el kaar te ont moe ten en te be moe di gen. Stu die, oplei ding en in -

sti tu ti o ne le ver ster king zijn eveneens noodzakelijk.

Aan de Vrije Uni ver si teit is een nieu we af stu deer rich ting ge o pend, Bes tu ren van maat -

schap pe lij ke or ga ni sa ties, waar het gaat over ef fec tief lei ding te ge ven aan or ga ni sa ties

tus sen markt en over heid, en het ve re ni gen van be trok ken heid en doel ma tig heid. Daar

hoort dus juist ken nis van de maat schap pe lij ke om ge ving en de rol van ons soort or ga ni -

sa ties bij cen traal te staan. Het is een ini ti a tief van So ci res en de Vrije Uni ver si teit. Ik denk 

dat dit een nood za ke lij ke com po nent is in die ver nieu wing van on ze be we ging, ten ba te

van een ech te nieu we re le van tie. ‘Identiteit is kwa li teit,’ was een van de cen tra le stel -

ling en van een van on ze cong res sen, maar dat moet on der bouwd wor den met ken nis en

stu die.

Stu die en ken nis van on ze maat schap pe lij ke pro ble men, met na me op het ter rein van 

de vra gen naar so ci a le co he sie in een geïndi vi du a li seer de en mul ti cul tu re le sa men le ving. 

Dit is ook het on der werp van zorg van de Raad van Ker ken, van the o lo gi sche in stel ling en

als Lu ce, van Oi kos, van Kerk in Actie. Zicht baar ma ken ook van het gi gan tisch aan tal ini -

ti a tie ven, van het re ser voir aan vrij wil li gers, ook en juist van door le vens be schou wing en

spi ri tu a li teit geïnspi reer de or ga ni sa ties, zo als bij voor beeld ver woord in die dub be le be -

te ke nis van “Gel oven in de Rand stad”, Dat zal de op ga ve zijn van de ko men de ja ren, ook

in het Ne der land se maat schap pe lijk de bat, ook in het toe wij zen van fond sen. Een ge za -

men lijk ini ti a tief met So ci res zal dan ook de be stem ming zijn van de Adri aan Borst prijs

van 2009. En wij ho pen, dat we op de ze ma nier een hef boom func tie kun nen ver vul len

ten aan zien van de veel be spro ken nood za ke lij ke ver nieu wing, die een com bi na tie moet

zijn van verd ie ping én actie én institutionele versterking van onze organisaties.
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Ana ly se, pro gram ma, keu ze. Ik ben ver eerd, dat ik in de voet spo ren mag tre den van

men sen als me vrouw van Leeu wen en Leen dert Bik ker, bei den hier aan we zig. Vo rig jaar

kreeg bis schop van Luyn de Adri aan Borst prijs, voor zijn voor beeld én voor zijn pro gram -

ma van So li da ri teit, So ber heid en Spi ri tu a li teit. Voor zijn in vloed ook met zijn door leef de 

op stel ling ten aan zien van maat schap pij en cul tuur, die bui teng ewoon groot is. Bij voor -

beeld tot in het SER-rap port over glo ba li se ring, waar in de drie P’s van Pla net, Pe ople and 

Pro fit aang evuld wer den met die vier de P: Pneu ma, geest, spi ri tu a li teit. Die di men sie er aan

toe voe gen is niet we reld vreemd. Dat rap port en toon zet ting er van is me de te dank en

aan de in breng van ons me de be stuurs lid Jan Wil lem van de Braak van VNO/NCW. Zo als

Leen dert Bik ker sym bool staat voor geïnspi reerd lei der schap, zo heb ben men sen met

een wel heel uit een lo pen de ach ter grond als Ruud Lub bers, Step hen Roc ke fel ler, ja wel

van de Roc ke fel lers, en de be vrij dings the o loog Le o nar do Boff el kaar ge von den in wat het

Earth Char ter heet, het Hand vest van de Aarde, waarin ook zo nadrukkelijk spiritualiteit

verbonden werd aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en omgekeerd.

Ne gen jaar ge le den, op een CSC con fe ren tie ‘Getto’s en Pleinen’, is zo ook on der -

streept dat voor de he den daag se chris te lijk so ci a le be we ging ons jaar lijks tref fen on mis -

baar is, maar dat er meer nodig is:

» stu die;

» oplei ding;

» ad vies;

» per so neels be leid;

» hu man re sour ce de ve lop ment sys teem.

De kaar ten bak ken zijn te di kwijls leeg als er nieu we be stuur lij ke en pro fes si o ne le func ties

ver vuld moe ten wor den, door men sen die ook echt ge lo ven in hun mis sie;

» fonds wer ving;

» be lang en be har ti ging;

» en voor al de nieu we vi sie.

Daar aan te mo gen wer ken, met al z’n up’s en down’s is ge wel dig, daar aan de ze Adri aan

Borst prijs te mo gen bes te den is ge wel dig, daar aan dat wer ke lij ke eng age ment te ver bin -

den is voor ons al len ge wel dig.

Adri aan Borst, de on der ne mer, zei het bij zijn af scheids re de in 1962 zo: “Geef de mens 

zijn maat schap pe lij ke ver ban den te rug”, zes jaar voor die voor de in sti tu ties ver nie ti gen -

de re vo lu tie in Pa rijs. En die wens, die hoop, is on ver min derd ac tu eel. Geef de mens zijn

ver ban den en zijn in spi ra tie te rug. Her stel en be houd van in sti tu ties hier en de er ken -

ning, dat het be grip ve rant woor de lij ke sa men le ving een we reld wij de en toe komst ver re

be te ke nis heeft ge kre gen, er ken ning voor al dat maat schap pe lijk han de len, ook na 1989,

niet een zaak van puur ei gen inzicht is maar ethisch genormeerd, gebaseerd op

transcendente waarden

Bes tuur van CSC: nog maals dank voor jul lie in zet, jul lie ent hou si as me, en voor al jul lie

al len voor jul lie vast hou dend heid om te gen de trend van de tijd in te gaan.
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Rolf van der Wou de van het His to risch

Do cu men ta tie cen trum voor het Ne -

der lands Pro tes tan tis me pre sen teert

het boek Wie in de po li tiek gaat, is

weg? Pro tes tant se po li ti ci met wor -

tels in de chris te lijk-so ci a le

be we ging. 

Mi nis ter Ab Klink ont vangt uit 

han den van Paul Werk man

het eer ste exem plaar van het

boek Wie in de po li tiek

gaat, is weg?



Chris te lijk-so ci a le be gin se len in re la tie tot de

ge zond heids zorg

Ab Klink

Spre ken over de chris te lijk-so ci a le be gin se len in re la tie tot de ge zond heids zorg is een

mooie uit da ging. Bij zo’n uit da ging heb ik de be hoef te om ac tu e le vraag stuk ken te ver -

bin den met mo re le lei dra den voor de in rich ting van ons be stel.

Laat ik om abs trac ties te ver mij den, be gin nen met twee voor beel den uit de VS. De VS 

die ove ri gens vaak wor den af ge schil derd als het ka pi ta lis ti sche land, waar in de vrije

markt do mi neert, de over heid af we zig is en het geld al les be pa lend is. 

Dat is een beeld dat vol strekt niet klopt. De Ame ri kaan se over heid is be paald do mi -

nant aan we zig. De Ve te ran Affairs — de ziek te kos te nor ga ni sa tie voor oor logs ve te ra nen-

bij voor beeld wordt vol le dig door een over heids or ga ni sa tie ge rund. Ver ze ke raar en zorg -

ver le ners zijn in stel ling en van de over heid. Voor 65 plus sers is er Me di ca re: een pu blie ke

ver ze ke raar. Daar naast is er Me di caid voor de ar me Ame ri ka na nen. Voor zo’n 40% van de 

be vol king is de over heid een do mi nan te fac tor in de zorg. 

Ove ri gens zijn de mees te zor gin stel ling en non-pro fi tin stel ling en. Zij krij gen in ruil

voor het af zien van een winst oog merk be las ting voord elen. Niet meer dan ca 20% van de

aan bie ders zal een winst oog merk heb ben. 
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De men sen die als werk ne mer een be taal de baan heb ben, zijn in de re gel via hun

werk ge ver voor zien van een ver ze ke ring. De over heid geeft fis ca le voord elen voor de

werk ge ver die pre mie gel den voor werk ne mers re ser veert. De bru to be dra gen die daar -

voor wor den be taald zijn niet be last en daar om in fei te een net to ink om sten bron. Ook

hier dus wel de ge lijk in vloed van de over heid.

Toch kent het land ca 45 mil joen on ver ze ker den. Dat zijn met na me zelf stand i gen en

men sen voor wie de werk ge ver geen ver ze ke ring af sluit. Zij zijn niet arm ge noeg om on -

der Me di caid te val len en niet rijk ge noeg om pre mies, ei gen bij dra gen etc. te be ta len.

Blij ven de ar moe de en een bank roet tre den via de di ag no se in de spreek ka mer van de

arts als het wa re het le ven van men sen bin nen. 

Het chris te lijk-so ci a le denk en ver zet zich te gen de ze se lec ti vi teit. So li da ri teit is no -

dig: tus sen rijk en arm, tus sen zie ken en ge zon den, ou de ren en jong eren. Daar om kent

ons stel sel ba sis ver ze ke ring, een ver ze ke rings plicht, een ac cep ta tie plicht bij ver ze ke raars

en een uni for me pre mie voor wie bij de zelf de ver ze ke raar is ver ze kerd. Ri si co se lec tie

wordt zo be stre den. Een zorg toe slag (een fis ca le te ge moet ko ming) zorgt er voor dat ie -

der een zijn pre mie kan be ta len. De Ame ri kaan se pre si dent Oba ma doet zijn best om

langs soort ge lij ke lij nen het zorg stel sel te gaan in rich ten.

De her in rich ting heeft ook te ma ken met het enor me be slag dat de ge zond heids zorg -

be ta ling en op het Bru to Na ti o naal Pro duct legt. Het gaat in mid dels om ca 16% van het

na ti o naal ink omen. In lan den waar wel ie der een ver ze kerd is, gaat het in de re gel om ca 9 

a 10% van het ink omen. Ver kla ring en voor de enor me zorg kos ten zijn er te over. Omdat

on ver ze ker den te lang wach ten met de gang naar de art sen, is de acu te zorg om vang rijk

en duur. Men sen die aan chro ni sche ziek ten lij den, la ten zich min der snel be han de len.

Daard oor neemt de kans op com pli ca ties enorm toe, met daard oor meer zie ken hui sop -

na men en di to zorg kos ten. Een be te re zorg zal dat kun nen on der vang en. Van daar dat

Pre si dent Oba ma spreekt over ‘Saving li ves and costs’. 

Van uit het per spec tief van het chris te lijk-so ci aal denk en, is het be lang rijk en boei end 

de ana ly se van de zorg kos ten wat uit te brei den. Want met de uit brei ding van het aan tal

ver ze ker den (uni ver sal co ve ra ge) en be te re zorg voor de mil joe nen chro nisch zie ken, is

het niet het he le ver haal ver teld.

La ten we eens kij ken naar het on der zoek van Ga wan de. Hij be zocht het stad je in de

USA met de hoog ste zorg kos ten. Het pa troon was min of meer ver trouwd. Te veel obe se

men sen, veel chro nisch zie ken etc. Maar toch bleek dat niet de oor zaak te zijn van het

feit dat de men sen in Mc Allen ge mid deld ge no men 17.000 dol lar per jaar aan zorg kos -

ten had den (te gen een ge mid deld ink omen van 15.000). Bij na der in zien was het voor al

het enor me vo lu me aan zorg dat werd ge bo den. Er was spra ke van een enor me over con -

sump tie. Artsen di a gnos ti ceer den er lus tig op los, lie ten met gro te re gel maat foto’s ma -

ken, la bo ra to ri um on der zoek uit voe ren; zij schre ven veel me di cij nen voor en in ter ve -

nieer den vaak. Me di ci zorg den via het aan bod zelf voor een gro te zorg vraag en daar mee
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voor ho ge kos ten. Er zat geen enk ele rem op. Het min of meer ver trouw de Ame ri kaan se

beeld. Een beeld dat in Eu ro pe se lan den vaak tot een glim lach, ge bo ren uit een

licht — want op nieuw be ves tigd — su pe ri o ri teits ge voel, leidt.

Ga wan de con tras teert dit met een an de re in stel ling: de Mayo Cli nic: ook Ame ri ka, wil 

ik maar zeg gen. De Mayo Cli nic (Roches ter) is een zie ken huis dat al van af het ein de van

de ne gen tien de eeuw een enor me re pu ta tie heeft op ge bouwd. De zorg is er ex cel lent,

pa ti ëntgericht en in no va tief. De kos ten zijn daar en te gen be trek ke lijk laag. Van over be -

han de ling, overd i a gnos ti ce ren en van een vo lu me-ex plo sie is geen spra ke. 

Bin nen één land: een groot con trast. Dan is het boei end om na te gaan, waar de ver -

schil len nu pre cies lig gen. Te meer ook om dat wij in ons land met een be hoor lij ke re vo lu -

tie be zig zijn. Een re vo lu tie om dat van af ons land van af de ja ren tach tig de zorg kos ten via 

bud get te ring en rant soe ne ring pro beer de bin nen de per ken te hou den. Dat is re de lijk

goed ge lukt, maar de stra te gie ken de wel een prijs. Eind ja ren ne gen tig be gon nen de

wacht lijs ten sterk toe te ne men. De ar beids pro duc ti vi teit bleef re la tief ach ter, waard oor

de groei en de zorg vraag met tel kens meer men sen moest wor den op ge vang en. Van we ge

de eco no mi sche groei nam in die tijd ook de schaar ste op de ar beids markt toe, juist nu

er meer men sen in de zorg no dig wa ren. Die schaar ste leid de tot ho ge re sa la ris sen en

daar mee weer tot ho ge re pre mies. Dat beeld van een groei en de zorg vraag ge voegd bij

een smal ler ar beids aan bod zet te aan het denk en. Immers: het is on ze toe komst. Van we -

ge de ver grij zing zal im mers de vraag naar zorg ver le ning sterk gaan toe ne men, ter wijl het

aan tal men sen dat in de zorg zal gaan wer ken niet in ge lij ke ma te zal kun nen stij gen (de

zorg zal bin nen niet al te lange tijd een kwart van het ar beids aan bod vra gen). In de toe -

komst kan de bud get te ring, ge kop peld aan een la ge ar beids pro duc ti vi teit en min der

groot aan bod aan zorg ver le ners struc tu reel gaan lei den tot wacht lijs ten en ho ge sa la ris -

sen. Wat de schaar ste op de ar beids markt doet is nu bij voor beeld al te zien rond de

zzp-ers. Ver pleeg kun di gen in loon dienst wor den zelf stand i ge om zich te gen een ho ger

sa la ris voor soms de zelf de werk zaam he den door een zor gin stel ling te la ten in hu ren.

Naar ma te de druk op de ar beids markt toe neemt, ligt de ze trend meer voor de hand.

Om on der meer de ze re de nen is ons zorg stel sel her vormd. Zie ke nfond sen en par ti cu -

lie re ziek te kos ten ver ze ke raars zijn bin nen een be stel ge ïntegreerd tot zorg ver ze ke raars

die met el kaar con cur re ren om de ver ze ker den. Pre mie- en kwa li teits ver schil len zijn

daar bij be lang rijk. Om die ver schil len te re a li se ren is zor gink oop van be lang. Maar wil een 

ver ze ke raar zich kun nen on der schei den dan moet hij ook wel ver schil kùnnen ma ken. Tot 

voor een enk el jaar kon dit niet of nau we lijks, om dat de over heid de prij zen van de zorg

van bo ven af voor ie der een dwing end vast stel de en om dat het in zicht in de kwa li teit af -

we zig was.

De af ge lo pen ja ren is dat voor een groot deel ve ran derd. Voor bijv. 34% van de zie -

ken huis zorg zijn de prij zen los ge la ten. Er is van bud get te ring over ge gaan op pres ta tie be -

kos ti ging. Onder tus sen wordt voor 80% van de zie ken huis zorg ge werkt aan open heid

over de kwa li teit en de ver schil len tus sen zie ken hui zen en spe ci a lis men. 

Chris te lijk-so ci a le be gin se len in re la tie tot de ge zond heids zorg 25



Maar is dat een ver stand i ge keu ze? Zal de pres ta tie be kos ti ging ui tein de lijk niet gaan

lei den tot de over pro duc tie die we in McAllen zien? Zal het vo lu me niet ex plo de ren?

Leidt meer vrij heid niet tot het ja gen op meer om zet, meer geld, een ho ger ink omen,

meer vo lu me en dus meer be han de ling en?

Is de keu ze voor een meer pres ta tie ge richt sys teem een ver gis sing? Heb ben we een

ver keer de af slag ge no men? Ik denk van niet, al kun nen we wel van de slech te, maar ook

goe de Ame ri kaan se voor beel den van le ren.

Maar la ten we eerst eens kij ken naar de pro ble men die ge bud get teer de sys te men als

de Na ti o nal He alth Ser vi ce in het VK heb ben. Ook daar zien we de wacht lijs ten aan het

be gin van dit mil len ni um enorm lang er wor den. Het ge volg was dat de over heid veel ex -

tra geld in het sys teem moest stop pen: mil jar den van pon den. De wacht lijs ten verd we -

nen, maar te gen een zeer ho ge prijs. Nog be lang rij ker is het feit dat de ar beids pro duc ti -

vi teit la ger werd: van 2001 tot 2005 nam de ze met 2 a 2,5% af. (In 2005 en 06 was dat

ove ri gens weer wat min der.)

De pro duc ti vi teit in ons land ver be ter de juist de af ge lo pen ja ren. Dit is een be lang rij -

ke in di ca tor. Voor al voor lan den waar in de ver grij zing van sa men le ving en ar beids markt

zul len lei den tot een te kort aan dok ters en ver pleeg kun di gen. Zo als ge zegd: een der ge lijk 

te kort leidt ui tein de lijk tot lang ere wacht lijs ten. Het zal ook de hoog te van de sa la ris sen

van zorg per so neel op drij ven en daar mee de kos ten van de ge zond heids zorg. Om die re -

den wil ik niet kie zen voor bud get te ren en voor het rant soe ne ren van de zorg. Bo ven dien 

heb ben we op dit mo ment in ons land geen last van vo lu me-ex pan sie, ter wijl ca 34% van 

de zie ken huis zorg qua prijs en vo lu me ‘vrij’ is. De er va rings ge ge vens zijn ove ri gens nog al -

tijd pril. De de re gu le ring is nog van vrij jonge da tum.

De vraag is en blijft daar om re le vant: hoe kun nen we de mo ge lij ke val kuil van een

aan bod ge stuur de vraag ver mij den? 

In de eer ste plaats is het van be lang dat er breed in zicht komt in de ma te van over-

en/of over be han de ling. Het is zaak om de ver schil len tus sen me di sche prak tij ken in zich -

te lijk te ma ken voor het pu bliek, de ver ze ke raars, pa ti ënten en de zorg ver le ners zelf.

Over da dig ge bruik en over be han de ling zou den scha de lijk moe ten zijn voor de re pu ta tie

van zie ken hui zen en an de re zor gaan bie ders. Het in zicht is een bo ven dien een aang rij -

pings punt voor ge rich te on der han de ling en van uit ver ze ke raars. Om de prak tijk va ri a tie in 

beeld te breng en, is on langs de Re gie raad in het le ven ge roe pen. De ze maakt in zich te lijk

waar richt lij nen voor goe de zorg ont bre ken dan wel niet up to da te zijn. Aan de hand van 

de richt lij nen is de ge noem de prak tijk va ri a tie (ver schil in be han de ling en) niet al leen in -

zich te lijk te ma ken, maar ook te spie ge len aan de ei sen die aan ve rant woor de zorg wor -

den ge steld.

Het is ook be lang rijk dat we ons ver goe ding en sys teem hers truc tu re ren. Mo men teel

be ta len we voor kwan ti teit, we be ta len voor af zon der lij ke in ter ven ties en niet de to ta le

prijs van de ge ïntegreerde zorg. Ge zond heids zorg blijft te ge frag men teerd, ter wijl ech te
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pa ti ëntgerichte zorg vraagt om ge bun del de, om sa men hang en de zorg: om team werk.

Laat me Ga wan de ci te ren: “Eco no men wij zen er vaak op: we be ta len dok ters voor kwan -

ti teit, niet voor kwa li teit. Waar ze niet zo vaak op wij zen is dat art sen ook als in di vi du be -

taald wor den in plaats van als le den van een team dat sa men werkt ten be hoe ve van de

pa ti ënt. Dit ver oor zaakt se rieu ze pro ble men.” Au teurs met zeer uit een lo pen de po li tie ke

en maat schap pe lij ke stand pun ten, zo als Ge or ge Hal ver son van Kai ser Per ma nen te,

Michael Por ter, Clay ton Chris ten sen en zelfs Re gi na Herzling er zeg gen het zelf de: de ge -

zond heids zorg biedt geen sa men hang en de dien sten aan, en even min is er een ge -

ïntegreerde prijs. Daar om is de zorg voor bij voor beeld chro nisch zie ken te sterk ge frag -

men teerd. Als we de zorg be ter co ördineren, en or ga ni se ren rond de pa tient kun nen we

de ten dens tot over be han de ling en overd i a gnos ti ce ring be teu ge len en — nog be lang rij -

ker — het re sul taat van de zorg ver be te ren: min der com pli ca ties, min der zie ken hui sop -

na mes en la ge re kos ten. Dat is waar om ge ïntegreerde zorg zo be lang rijk is: zo wel op het

ni veau van de huis arts als op zie ken huis ni veau (zo als de Mayo Cli nic laat zien). Le vens

red den én kos ten be spa ren, kan dan in der daad het mot to zijn.

Ons ver goe ding en sys teem zou ook veel meer moe ten kij ken naar het re sul taat van de

ge zond heids zorg en min der naar kwan ti teit. Als we be ta len voor kwan ti teit, krij gen we

kwan ti teit. Be ta len we voor kwa li teit, dan krij gen we kwa li teit, min der com pli ca ties, la -

ge re kos ten, etc., zo als Por ter laat zien in Re de fi ning He alth Ca re. In Ne der land be ta len we 

huis art sen per con sult, apo the kers voor het ver strek ken van een me di cijn doos je, spe ci a -

lis ten voor het ope nen van een DBC: we be ta len ver rich ting en en vo lu me, geen kwa li teit. 

De gro te uit da ging voor de ko men de ja ren is de be kos ti gings sys te men zo te her ij ken dat

kwa li teit lei dend wordt, in plaats van vo lu me (ook al blijft die als pa ra me ter na tuur lijk

van be lang). De fo cus op kwa li teit zal ui tein de lijk ook kun nen lei den tot doel ma tig heid;

om dat com pli ca ties wor den ver me den. Als bijvoorbeeld apo the kers be taald wor den

voor het wer ken aan the ra piet rouw, me di ca tie vei lig heid, me di ca ti on re views, zal dat de

kwa li teit van de zorg ver be te ren. Onge luk ken wor den ver me den (nu zijn er per jaar

90.000 zie ken hui sop na mes van we ge me di ca tie fou ten.) en kos ten wor den be stre den.

Als we me disch spe ci a lis ten niet al leen voor DBC’s be ta len maar ook voor het ver rich ten

van een ge meen schap pe lijk con sult met huis art sen (in Maas tricht werd daard oor nog

maar 1/3e van de reu ma pa ti ënten ver we zen naar de twee de lijn, ter wijl dat daar voor 2/3e

was) dan draagt dat bij aan de kwa li teit van de zorg (en aan de doel ma tig heid). Vo lu mes

wor den be ter be heerst.

Ga wan de il lus treert een en an der ook op ma cro ni veau: hoe meer geld Me di ca re per

per soon in een be paal de staat aan zorg kos ten uit geeft, hoe la ger de po si tie van de ze

staat op de kwa li teits rang lijst is. De vier sta ten met de hoog ste uit ga ven eind i gen na ti o -

naal ge zien als laag ste; af ge me ten aan de kwa li teit van pa ti ëntenzorg. De fo cus op kwa li -

teit en uit kom sten kan dus hel pen om een halt toe te roe pen aan een even tu e le trend

rich ting aan bod ge stuur de vraag. 
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Een laat ste op mer king over dit on der werp: wie bang is voor een ex plo sie ve vo lu me -

toe na me als ge volg van pres ta tie be kos ti ging, zal zich ook re a li se ren dat in de na bije toe -

komst de ver grij zing van de sa men le ving een dub be le im pact zal heb ben. Ik zei het al:

aan de ene kant groeit de be hoef te aan zorg en aan de an de re kant is er het ri si co van

een te kort aan per so neel, art sen en ver pleeg kun di gen. Over pro duc tie zal op ter mijn het

pro bleem niet zijn, het is zelfs maar de vraag of het zor gaan bod in staat zal zijn te ge moet

te ko men aan de groei en de vraag! Men zal er de han den meer dan vol aan heb ben.

Eco no men moe ten de dy na miek van de ar beids markt goed on der ken nen. In de ko -

men de ja ren kan een keu ze voor rant soe ne ring en la ge re ar beids pro duc ti vi teit ver strek -

ken de ge vol gen heb ben: wacht lijs ten en sterk stij gen de per so neels kos ten kun nen zo -

maar het re sul taat zijn. Ge re gu leer de con cur ren tie biedt een al ter na tief, met la ge re

kos ten en ho ge re pro duc ti vi teit tot ge volg. 

Maar dan moe ten we ons ver goe ding en sys teem on der tus sen wel ste vig aan pas sen

zo dat er in der daad con cur ren tie plaats vindt, maar dan wel op het ni veau van waar de,

kwa li teit en sa men hang en de zorg en niet op vo lu me. Daar om: geen ‘laisser faire’ be na -

de ring die streeft naar zo veel mo ge lijk con cur ren tie, maar ge re gu leer de com pe ti tie ge -

richt op het sti mu le ren van ke ten zorg, team werk, sa men hang en ve rant woor de zorg (zo -

dat over- en on der be han de ling wor den voor ko men). 
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Dagopening

Jur jen Beu mer

Li tur gi sche groet

Fijn dat u ge ko men bent

om een mo ment al ons men se lij ke

doen en la ten te gen het Licht 

te hou den van 

De ge ne die ons ge maakt

en ge wild heeft,

Ge na de voor u en vre de

van God on ze Be vrij der

door Je zus Chris tus, on ze Heer

Amen

We zing en ge zang 380: 1,2,3,4 (uit Lied boek voor de Ker ken)
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Bij bel le zing en 

Psalm 36 en Mat teus 5: 14-16 (uit NBV-ver ta ling) 

ver volg ge zang 380: 5,6,7

Over denk ing

De trouw van de Bet rouw ba re

Vol ver trou wen in het le ven staan, je niet in dek ken, geen eelt op je ziel heb ben, de an der

frank en vrij te ge moet tre den, geen ge hei me agen da ach ter de hand heb ben; ach, wie kan 

dat, wie heeft dat be reikt? O nee, het le ven heeft ons ge vormd, en kijk toch hoe! We zijn

schich tig ge wor den, de er va ring heeft ons ge leerd dat de an der geen lie verd je is, dat de

sa men le ving ons een hak zet, dat on ze om ge ving een slang enk uil is. Zo staan we ge har -

nast in het le ven, rond on ze ziel heb ben we een cor don uit roep te kens ge plaatst. Gaan de -

weg is on ze ziel — en ziel is ons bin nen ste bin nen, daar waar on ze zach te krach ten ver bor -

gen zijn — gaan de weg is on ze ziel een ver wil der de tuin ge wor den, een verd or de haag. En

de men sen prij zen ons: je bent ein de lijk een échte man ge wor den of een vrouw die weet

wat ze wil. Is dit vaak niet on ze si tu a tie? In on ze ei gen ‘kleine’ we reld en de gro te we reld

daar bui ten? Voor we het we ten zijn we af ge gle den, ge slipt in de mod der van het ei gen -

be lang, ver strikt in in tri ges en du bieu ze spel le tjes.

Je le ven la ten lo pen in een weg van ver trou wen is ook niet ge mak ke lijk. De ba by aan

wie de ba sic trust van de lief de ont hou den wordt, raakt uit ba lans in het la te re le ven. Zal

hij ooit lief de kun nen géven, zal hij ooit in staat zijn om men sen te ver trou wen? Psycho -

lo gen ver tel len hoe moei lijk een la ter pro ces van her stel is als dat ba sis-ver trou wen niet

mee ge ge ven is in de op voe ding. Daar, op dat al leréérste ni veau, in on ze wieg wordt de

ba sis van ons per soon lij ke ver trou wen ge legd. Van af dat mo ment gaan we op pad. Het is

de leer school van de weg van ver trou wen, een reis te mid den van tal lo ze re la ties en te -

mid den van maat schap pe lij ke co des en af spra ken. Die vor men ons, kne den ons, bre ken

ons soms. Er zijn maar wei ni gen die er zon der kleer scheu ren door heen ko men. Dat kan

ook niet an ders, want zo ís onze menselijke conditie, zo zit ons leven in elkaar.

De bij bel se tra di tie ver telt dat je het al leen niet redt, dat je Ie mand naast je no dig

hebt, Ie mand die met je mee reist door het le ven. Gaan de weg in de bij bel se ge schrif ten

krijgt die Ie mand een Naam, hij wordt Bet rouw ba re ge noemd, Bond ge noot, Hel per, Bij -

stand. Vuur dat in je brandt, troost voor je ziel. Omdat de ze god de lij ke gloed in ons al len

aan we zig is, daar om zij we met el kaar ver bon den. In die Ene voor ons al len, we ten we ons 

ook sámen één, léven we sa men: sa men le ving. Dat is: trouw aan el kaar, zorg voor de

naas te, voor al voor de meest kwets ba ren. Zon der die be trouw ba re Sa men bin der wor den

we los zand voor el kaar, in di vi du en, los se ato men. We gaan el kaar naar het le ven staan

en het recht van de sterk ste gaat heer sen. Als het ce ment van het ver trou wen tus sen de

ste nen van on ze sa men le ving los raakt brok ke len we af en gaat wan trou wen on ze har ten
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vul len. We gaan ge lo ven dat iets an ders dan ver trou wen on ze sa men le ving ook wel bij -

een kan hou den: de vrije, ong econ tro leer de markt bij voor beeld, de (al)macht van de

staat, of de har de hand. Op kou sen voe ten sluipt het dan bin nen, de heb zucht, de bij na

niet te weer sta ne zuig kracht van het geld. Nie mand ont komt er aan, de mam mon is een

mach tig heer schap. We wor den hard, kei hard, on ze ogen wor den ver blind, we zien nie -

mand meer staan, ook ons zelf niet meer. Psalm 36, ‘De zon de sust zijn ge we ten in slaap -

geen be sef van schuld, geen af keer van het kwaad.’ He le maal los van de na vel streng van

de lief de zijn we ge raakt, én we hebben het niet eens door, leert de psalm ons, dat is

onze menselijke tragiek.  

Wat ba saal geldt, de ba sic trust die de ba by mee krijgt, geldt ook op het twééde ni -

veau van po li tiek en sa men le ving. Ligt hier niet dé kans op het be doel de ‘herstel van

vertrouwen’? Dat lees ik ten min ste in de aank on di ging en van dit cong res en ver neem ik

hier in de wan del gang en. Niet om straks na de cri sis weer te rug te ke ren naar het ou de,

naar zo als het al tijd ging, maar om ver nieuwd voor uit te kun nen, een soort oba maan se

wen ding. Dat is, niet met een er op slaan, als des tijds bij Irak, maar min stens eerst pra ten.

Niet in de VS mil joe nen on ver ze kerd la ten, maar min stens proberen de lasten enigszins

te delen. 

Om dat her stel van ver trou wen in wer king te zet ten ge loof ik dat een po li tie ke ana ly -

se van de hui di ge si tu a tie niet ge noeg is. Daar voor moe ten we die per af ste ken naar een

gees te lij ke ana ly se, een dérde ni veau . De mooie psalm 36 helpt ons daar bij. Want na

vers 6 wordt de boos aar dig heid van ‘de zonde’ en de zon daar plot se ling om ge draaid (7

e.v.). Het is net of de dich ter ge noeg heeft van het breed uit me ten van el len de, verd riet

en na rig heid. Hij plaatst er iets te gen over, een an de re trouw (vers 6), een ge rech tig heid

die vorm krijgt op aar de, om dat ze ver ank erd is in de hei li ge Naam van de Bet rouw ba re.

Moet je toch kij ken lie ve men sen, lees de tek sten, hoe jij en ik vleu gels krij gen, hoe de

be drij vers van on heil in het stof bij ten (13); dat is, hoe jij en ik ge zui verd en gel oogd wor -

den in het zui ve re wa ter van de bron van het le ven (10). Het cre a tie ve licht van het Ge -

laat van God straalt op ons af en trekt als een ge heim zin ni ge kracht mee in ons be staan.

‘In úw licht zien wij het licht.’ Nu gaat het be gin nen, nu krijgt ons le ven en on ze sa men le -

ving een dy na miek als nooit te vo ren. Ma gis traal schijnt dat licht tot in de uit hoe ken van

on ze ziel en verd rijft daar al le roest, al le ge kraak en gepiep. Majestueus is het licht en

smelt de venijnige euro’s en dollars om tot middelen van bestaan. 

Nóg hel der der wordt ons be staan als de Ver lich te zélf, Chris tus, de cir kel van ons le -

ven bin nen treedt en te gen ons zegt ‘jij bent het licht’, je hebt ong eken de kwa li tei ten.

Zet ze in en plaats ze op de stan daard van het pu blie ke le ven (Mt. 5,15), laat je licht zoe -

ken naar de plek ken waar het licht nu nog niet kan ko men. Is er iets mooi ers denkbaar

om te doen? 

O Ver lich te, o Chris tus, U bent het die ons be moe digt en aan spoort. U zegt, doe het, ver -

trouw, geef niet op en laat de vreug de van het licht je hart ver war men en troos ten. 
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Trouw heet in de taal van de jood se bij bel ‘emoena’ en ‘emoena’ zit ons woord je

‘amen’. Onstuit baar dringt de ze war me golf stroom in de uit ge droog de po riën van mens

en sa men le ving. Dat het zo mag zijn, amen. Vre de en goeds voor jul lie allen. 

Kor te stil te 

Ge bed

Wij bid den voor de we reld waar in 

wij le ven — dat er recht ge schiedt 

en barm har tig heid.

Voor on ze or ga ni sa ties bid den wij,

dat ze staan voor lief de en ver trou wen.

Voor ons zelf bid den wij,

dat we niet ver za ken, maar fier

op on ze pos ten staan.

Dank God dat u dit met ons voor heeft,

dat u ons ze gent el ke dag,

Amen

We zing en lied 191 uit de bun del Tus sen tijds

Ze gen wens

(Dr. Jur jen Beu mer is pas tor en di rec teur van Stem in de Stad, het oe cu me nisch di a co -

naal cen trum in hart je Haar lem. Hij schreef meer de re boe ken op het raak vlak van maat -

schap pe lij ke eng age ment en spi ri tu a li teit. Zie ook: www.ste min de stad.nl)
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Ope nings toe spraak

 Her man Kai ser 

Ons vo rig cong res ging over so li da ri teit en glo ba li se ring. Het the ma voor het hui di ge

cong res ligt in het ver leng de hier van. Nog voor de kre diet cri sis zich in al le he vig heid deed

voe len werd dui de lijk dat wij het dit jaar over ver trou wen moes ten heb ben. Nie mand had 

een jaar ge le den dur ven voor spel len dat het ge schok te ver trou wen zo snel zo’n de sas -

treu ze uit wer king zou heb ben.

Ook los van de kre diet cri sis zijn or ga ni sa ties en in stel ling en op hun grond ves ten gaan 

wank elen. Dit deed zich voor in de zorg, het on der wijs, de woon sec tor en de me dia. Veel

or ga ni sa ties wis ten let ter lijk en fi guur lijk geen maat te hou den en raak ten in gro te pro -

ble men. Wie af gaat op de da ge lijk se be rich ten in de me dia en de re ac ties van hij ge ri ge

po li ti ci, die mas sa le ge voe lens van on be ha gen op een vaak goed ko pe ma nier ver tol ken,

kan wor den mee ge sleurd in een la wi ne van cy nis me en mis moe dig heid.

De chris te lijk-so ci a le be we ging mag nooit en te nim mer de ver tol ker wor den van een

bood schap van cy nis me en zwart gal lig heid. In te gen deel. Haar oor sprong ligt juist in de

uit da ging om een so ci aal ant woord te vin den op ont spo ring en in de so ci aal-eco no mi -

sche en po li tie ke or de die lei den tot aan tas ting van de hu ma ni teit in een ge meen schap

op ba sis van broe der- en zus ter schap.
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Van uit de Bij bel se bood schap zijn wij ge richt op de toe komst en voor uit gang van de

mens en van de mens heid. In on ze be we ging gaat het al sinds Abra ham om de red ding

van de mens en van de mens heid. Wij eer bie di gen de unie ke per soon. Niet als een

atoom in een ge frag men ta ri seerd ge heel. Maar als een re la ti o neel we zen dat deel uit -

maakt van een ge meen schap. Wij kie zen daar bij steeds par tij voor hen die on der aan

staan. Voor ons be staan geen nobody’s. Net als voor God Abra ham in al zijn een voud

geen no bo dy was. Abra ham ging op weg. Een on be dui den de her der. Zijn volk werd tal -

rijk. 

In de mooi ste nacht ooit, de kerst nacht, koos God weer voor de on be dui den de her -

ders. Zij moch ten als eer sten bij de Ver los ser. In de he le heils ge schie de nis zien wij dat

God niet met de gro ten der aar de be zig is. Het gaat ook niet om een ge schie de nis. De

bij bel ver telt al tijd wat ko men gaat. De heils bood schap is op de toe komst ge richt. Zij kan 

nooit blij ven hang en in het ver le den. Van af Abra ham zijn wij Gods volk onderweg. 

Wij le ven nu en dra gen nu ve rant woor de lijk heid. Als maat schap pe lij ke geënga geer de 

Chris te nen moe ten wij on ze plaats in de heils ge schie de nis ver staan. Wij moe ten de ur -

gen tie voe len van de no den van de mens en mens heid in de ze tijd. Dat hoort tot on ze

ve rant woor de lijk heid. Wij kun nen in vrij heid han de len. Wij ko men van daag in vrij heid

bijeen. Maar niet in vrijblijvendheid.

De cri sis in on ze so ci aal-eco no mi sche we reld or de vraagt om een fun da men teel en

niet fun da men ta lis tisch ant woord. Op ba sis van hoop, re a li teits zin en ver trou wen. Dat is

pre cies de oproep die over de we reld gaat via de so ci a le en cy cliek Ca ri tas in Ve ri ta te. De ze 

is on langs ver sche nen, een week na dat ons be stuur de uit no di ging en voor dit cong res

had ver stuurd. We rel dwijd wordt de oproep voor een “nieu we hu ma nis ti sche syn the se”

op ge pakt en wor den vrucht ba re de bat ten ge voerd. In Ne der land is voor als nog veel

lauw heid. He laas ook in de po li tiek en bij par tij en waar je juist war me be lang stel ling en

ent hou si as me zou mo gen ver wach ten.

Het is aan on ze be we ging en al le men sen van goe de wil om de krach ten te bun de len

waar mee angst en ver vreem ding door bro ken kun nen wor den. Bu reau cra tie, sys teem -

denk en, door ge sla gen ei gen be lang en heb zucht kun nen aang epakt wor den door het or -

ga ni se ren van na bij heid en ve rant woor de lijk heid in ge meen schap pen met een opnieuw

ontworpen menselijke maat.

De chris te lijk-so ci a le leer is le ven di ger en ac tu e ler dan ooit. De ba ga ge is voor han den 

om tot ech te oplos sing en te ko men. Om po pu lis me te weer staan. Om de ver lam ming

van ge ves tig de lei ders en politici te doorbreken.

Wij hoe ven maar een ding te doen. Abra ham en de her ders van de kerst nacht zijn ons 

voor beeld. Sta op, be weeg en ga op weg.

34 Her stel het vertrouwen



Ver trou wen, iden ti teit en ve rant woor de lijk heid1

Lans Bo ven berg

Het the ma van de ze con fe ren tie — ‘Herstel het ver trou wen!’ — is een toe pas se lijk the ma

in de ze cri sis tijd. Want de kre diet cri sis is een ver trou wens cri sis. Bank en ge ven min der kre -

diet — min der ver trou wen aan el kaar en aan be drij ven. Maar de ver trou wens cri sis be perkt 

zich niet tot de eco no mie. Het is een nieu we so ci a le kwes tie. Want een ge brek aan ver -

trou wen tast de kwa li teit van re la ties aan. Het re sul teert in een sa men le ving waar in een

ie der op zich zelf is aang ewe zen. Het so ci a le le ven en de eco no mie ko men tot stil stand. 

En dat ter wijl ver trou wen steeds be lang rij ker wordt in een steeds com plexe re sa men -

le ving. We be grij pen als be perk te men sen maar wei nig van de ing ewik kel de pro ces sen

die we te gen ko men. Ver trou wen maakt een com plexe wer ke lijk heid die we niet goed

door zien toch han teer baar. De Duit se sys teem-the o re ti cus Ni ko las Luhman zei het zo:

“Ver trou wen is de reductie van complexiteit.”

Mijn bij dra ge be vat als een goe de ge re for meer de preek drie on derd elen. Ik be gin

met een di ag no se van het ge brek aan ver trou wen. Ver vol gens be schrijf ik een heil za me

weg naar her stel van ver trou wen op het ar chi tec to ni sche ni veau van de sa men le ving als
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ge heel. Het gaat daar bij om de drie slag ver trou wen, iden ti teit en ve rant woor de lijk heid.

Her stel van ver trou wen ver eist een sa men le ving waar in men sen en or ga ni sa ties met hel -

de re iden ti tei ten ve rant woor de lijk heid wil len ne men en ge ven. Ten slot te be zie ik de

con se quen ties voor maatschappelijke organisaties met een christelijk-sociale identiteit.

Di ag no se

Eerst de di ag no se. Be zien van uit een chris te lijk-so ci a le in vals hoek heeft de kre diet cri sis

gees te lij ke wor tels. Dit is niet al leen de cri sis van Wall Street maar ook van Main Street. De

wes ter se cul tuur be leeft een cri sis. En pa ra doxaal ge noeg vindt de ver trou wens cri sis zijn

oor sprong in te veel ver trou wen — van te ho ge, uto pi sche ver wach ting en over wat de

mens ver mag. Ge loof in te gro te be lof ten re sul teert ui tein de lijk in wan trou wen en cy nis -

me. Het zaad voor re ces sies wordt ge zaaid in over span nen tij den van hoog con junc tuur als 

men sen in hun over moed risico’s on der schat ten en te veel le nen en in ves te ren. De fi nan -

ci ële cri sis is me de ver oor zaakt om dat we dach ten dat de bo men tot in de he mel zou den

groei en. 

Hoog moed en over moed: fi nan ci ële, eco lo gi sche en cog ni tie ve gren zen 

De ze hoog moed komt voor de val. Niet al leen fi nan ci ële maar ook eco lo gi sche gren zen

wer den in de aan loop tot de kre diet cri sis ge ne geerd. De schaar ste aan ener gie en grond -

stof fen ver groot te in de af ge lo pen pe ri o de van eco no mi sche haus se de scheef groei en de

on even wich tig he den. Een oplo pen de schul den last re sul teer de ui tein de lijk in de fi nan ci -

ële cri sis. Be lof ten kun nen daard oor nu niet meer wor den waar ge maakt. Ver lies aan ver -

trou wen is het ge volg. 

Ook res pec te ren we de gren zen van ons ei gen in tel lect on vol doen de. We heb ben

een te ho ge dunk van ons in zicht in maat schap pe lij ke pro ces sen. Zo denk en we met fi -

nan ci ële prik kels, wet ge ving en toe zicht het ge drag van men sen vol le dig te kun nen stu -

ren. Dat blijkt een il lu sie. Fi nan ci ële prik kels en wet te lij ke voor schrif ten zijn on vol doen -

de om men sen te mo ti ve ren an de ren te die nen. Door het over schat ten van de

maak baar heid van de maat schap pij on der schat ten we de fun da men te le risico’s die ei gen 

zijn aan on ze sa men le ving.2

Mo re le be per king en 

Ver der be le ven we de cri sis van de ego eco no mie. Door voor al oog te heb ben voor de
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kor te ter mijn slaat de heb zucht toe: men pro beert zelf be ter te wor den ten kos te van an -

de ren. In plaats van dat het be drijf de klant dient, is de klant er voor het be drijf. Zo’n or -

ga ni sa tie mo del is niet duur zaam en ver nie tigt ui tein de lijk ook or ga ni sa ties zelf als een

slang die in de ei gen staart bijt. En dat is zon de. Kijk maar naar het ge drag van de fi nan ci -

ele sec tor in de aan loop tot de kre diet cri sis. In de ze sec tor lo pen ook veel gro te ego’s

rond die het moei lijk vin den mis stap pen toe te ge ven en daar van te le ren. Want hun

iden ti teit is ge ba seerd op hun pres ta ties. Daar om recht vaar digt men zich door de ve rant -

woor de lijk heid voor fou ten af te schui ven op an de ren.    

Maar wie zon der zon de is, wer pe de eer ste steen. We le ven al le maal in een cul tuur

waar in het in di vi du e le ge luk wordt los ge kop peld van het wel zijn van de an der en waar in

we snel oor de len over an de ren. En la ten we eer lijk zijn. We zijn zelf ook be hept met het

vi rus van het kor te-ter mijn denk en; eco no mie, po li tiek en cul tuur wor den om laag ge -

trok ken door de zwaar te kracht van kor te-ter mijn winst, de kor te elec to ra le cy clus, kor te

sound-bi tes en vlucht i ge ver po zing. En we staan bloot aan de ver lei ding om an de ren te -

kort te doen en te ver oor de len wan neer ons dat goed lijkt uit te ko men. We kij ken al le -

maal in een spie gel waard oor we de we reld om ge keerd zien: de an der is er voor ons in

plaats van dat wij er ook mo gen zijn voor de an der. En we we ten heel snel wat an de ren

fout doen in plaats van dat we ons ei gen han de len on der zoe ken. Dit ver wrong en ego -

cen tri sche beeld ero deert uiteindelijk ook ons eigen geluk alsmede het vertrouwen in

elkaar en in de toekomst. 

The ra pie

Tot zo ver de di ag no se. Nu de the ra pie. De eco no mi sche cri sis is een his to risch kruis -

punt — een twee sprong tus sen heil lo ze en heil za me we gen. La ten we eerst de heil lo ze

we gen be zien.  

Heil lo ze we gen: Wet ti cis me 

Daar is in de eer ste plaats wet ti cis me: de ver lei ding om al le risico’s te voor ko men door de

sa men le ving dicht te tim me ren met wet- en re gel ge ving. Maar hoe meer re gels van bo -

ven op wor den op ge legd, hoe min der men sen zich ve rant woor de lijk voe len voor hun ge -

drag. Het gaat dan im mers om het na le ven van re gels in plaats van be wust mo reel te han -

de len en mo re le dilemma’s zelf te doord enk en. Wie men sen van hun

ve rant woor de lijk heid be rooft, sti mu leert on ve rant woor de lijk ge drag om dat men sen hun

ve rant woor de lijk heid uit bes te den aan de re gel ge vers. 

Ri gi de wet te lij ke voor schrif ten kun nen ook niet goed doord ring en tot het hart van

een dy na mi sche ken nis- en dien ste ne co no mie waar in het gaat om be ziel de cre a ti vi teit

en dienst baar heid — za ken die niet top-down zijn te ver or don ne ren. De over heid kan

steeds min der de ve rant woor de lijk heid over ne men van pri va te par tij en — sim pel weg
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om dat het de in for ma tie ont beert. Daar bij komt dat men sen in het over heids ap pa raat

niet al leen cog ni tief maar ook mo reel be perkt zijn. Juist de be perkt heid van de mens

vraagt dat we ve rant woor de lijk he den zo veel mo ge lijk sprei den over al le men sen. Want

zo kun nen feil ba re mensen van elkaar leren en kunnen ze elkaar corrigeren en

disciplineren.

Heil lo ze we gen: Los ban dig heid van de au to no me in di vi du a list 

Een twee de heil lo ze weg is het ge loof in de au to no me vrij heid van het in di vi du dat zich -

zelf tot wet is en die nie mand ve rant woor ding schul dig is. Los ban dig heid en ano niem in -

di vi du a lis me zijn het ge volg. Vrij heid is al leen duur zaam als we er op kun nen ver trou wen

dat men sen ve rant woor de lijk heid ne men voor an de ren. Vrij heid vraagt zelf be heer sing en

zelf be per king. Ook Adam Smith wist dat de on zicht ba re hand van de markt een mo re le

in bed ding no dig heeft. Zon der waar den wordt de markt waar den loos en ver liest hij zijn

le gi ti mi teit. 

Daar komt bij dat vol le di ge au to no mie niet be staat. Be perk te men sen zijn af hank elijk 

van an de ren om te we ten wat het goe de le ven is. We heb ben el kaar no dig om te we ten

wat ver stan dig is in een com plexe we reld die we zelf niet goed kun nen door gron den. We 

kun nen niet zon der re duc tie van com plexi teit; zon der ver trou wen in an de ren vaart nie -

mand wel. Onze voor keu ren en waar den worden mede gevormd door onze omgeving. 

De heil za me weg 

Va ren tus sen de Scyl la van het wet ti cis me en de Cha ryb dis van de ban de lo ze vrij heid van

het in di vi du a lis me: dat is de der de, smal le koers van ge na de en dienst baar heid. Het gaat

daar bij in de eer ste plaats om het ge na dig kun nen om gaan met ge bro ken heid en feil baar -

heid. En in de twee de plaats om het ver lang en om dienst baar te zijn om dat je be seft dat

jouw ge luk ui tein de lijk ver bor gen ligt in dat van de an der. Je be gint te be sef fen waar de

wa re schat ten lig gen. Onze ver wrong en ego cen tri sche beeld draait om. In plaats van dat

we ons con cen tre ren op wat an de ren be ter kun nen doen voor ons, on der zoe ken we hoe

wij zelf meer voor an de ren kun nen be te ke nen. 

Ver trou wen is een ri si co 

In het chris te lijk-so ci aal denk en past dat we men sen en hun or ga ni sa ties ve rant woor de -

lijk heid gun nen. Want zo die nen we men sen: we ge ven ze de kans te le ren en te groei en

in ve rant woor de lijk heid. Maar wan neer men sen die ve rant woor de lijk heid ne men, zul len

ze zich niet al tijd ge dra gen con form on ze ver wach ting en en on ver mij de lijk fou ten ma ken. 

De sa men le ving is maar be perkt maak baar. Risico’s ho ren bij het le ven. Het zoe ken naar

ab so lu te ze ker heid is de dood lo pen de weg van een kin der lij ke, uto pi sche wens droom.

We zijn en blij ven af hank elijk van el kaar. 

God nam ook een ri si co toen Hij de mens schiep — na me lijk dat die mens zich van
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Hem zou ver wij de ren en Hem zou te leur stel len. Maar blijk baar schept God vreug de in

men sen die vrij zijn om zelf keu zen te ma ken. Hij maakt zich bin nen gren zen af hank elijk

van men sen. Hij wil dat een ie der ant woord geeft aan Hem en daar mee ve rant woor de -

lijk heid neemt. La ten we daar om men sen en hun ver ban den ve rant woor de lijk heid gun -

nen. Ook al lo pen we daard oor het ri si co dat men sen ons scha de toe breng en. Her stel van 

ver trou wen vraagt dat we met risico’s en de pijn van teleurgestelde verwachtingen

kunnen omgaan.

Ge na de: le ren van fou ten

De kwa li teit van een sa men le ving kun nen we af me ten aan hoe het om gaat met risico’s,

te leur ge stel de ver wach ting en en mo re le mis sers — hoe ze troost biedt aan ge bro ken

men sen die ge faald heb ben, te leur ge steld zijn in an de ren of ge trof fen wor den door te -

gen sla gen. We zijn al le maal feil ba re men sen die niet zon der ge na de en troost kun nen.

Dat be wust zijn zorgt voor een war me, men se lij ke sa men le ving. Daar in dur ven men sen

ver antwoordelijkheid te ne men en te ge ven en kun nen men sen le ren van uit glij ders. Zo

groeit mo re le wijs heid en bloeit veel kleu ri ge cre a ti vi teit. 

Onze wet ti sche af re ken- of weg werp cul tuur, daar en te gen, kan niet goed om gaan

met het kwaad en im per fec ties. Men sen moe ten di rect ver trek ken als er iets fout gaat.

Zo ont ne men we men sen de kans om te le ren. Dat doen we ook als we fou ten ge do gen

of goed pra ten. La ten we fou ten hel der be noe men, maar be trok ken in di vi du en mo ge lijk -

he den gun nen om te le ren en zich te be ke ren. Want als je de zon daar ont ziet, kun je de

zon den hel der be noe men. Men sen kun nen dan verantwoordelijkheid nemen voor hun

fouten. 

Wat be te kent dit nu na de cri sis? 

Het ver mo gen om van scheef groei te le ren biedt ook na de kre diet cri sis hoop op ver nieu -

wing en be ke ring. De ver trou wens cri sis is een leer mo ment — een kans voor be ke ring. We

krij gen de kans een nieu we heil za me weg in te slaan: ne ver was te a good cri sis. Her stel van

ver trou wen in de toe komst, in de an der en ons zelf vraagt dat we zelf ve rant woor de lijk -

heid ne men voor zo wel ver le den als toe komst. 3

1. Bij je zelf te rade gaan 

Je zus roept ons in Mat te üs 7:5 op eerst de balk uit ons ei gen oog te ha len, zo dat we
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scherp ge noeg kun nen zien om de splin ter uit het oog van de an der te ver wij de ren. Die

‘balk’ is on ze be grij pe lij ke nei ging an de ren te ver oor de len. De mak ke lij ke weg is om ons -

zelf te recht vaar di gen door an de ren de schuld te ge ven. Het past bij een sim pel we reld -

beeld waar bij wij zelf slacht of fer zijn van de ong ebrei del de heb zucht van bank iers. Wij

hoe ven ons ei gen ge drag niet te toet sen, ont gaan de pijn van het on der ogen zien van on -

ze ei gen be per king en en heb ben geen moed no dig om ons te be ke ren. Maar ui tein de lijk

hel pen een ver oor de len de hou ding en zelf be klag ons niet verd er. Door in een slacht of fer -

rol te blij ven hang en, komt er geen nieu we cre a ti vi teit vrij om te wer ken aan een ge zon -

de re sa men le ving. Zo lang we de an der al leen zien als de ge ne die ons scha de be rok kent,

zijn we niet in staat om hem bij te staan door de splin ters uit zijn oog te ver wij de ren. 

La ten we daar om eerst bij ons zelf te ra de gaan — te be gin nen met de eli te die zich

da ge lijks be zig houdt met de eco no mi sche struc tuur van on ze sa men le ving. Daar om

heeft u waar schijn lijk ook een eco noom uit ge no digd om boe te te doen. Zo was er ook bij 

ons eco no men in der daad te veel blind ver trou wen — te veel ver trou wen in mark ten,

toe zicht hou ders, men sen die wel in hun wel be gre pen ei gen be lang zou den han de len.

Eco no men doen er goed aan meer oog te krij gen voor de be per king en van de mens en

het be lang van waar den en nor men bij het stu ren van ge drag.4

Maar ook de fi nan ci ële sec tor, de po li tiek, de so ci a le part ners, de toe zicht hou ders, de 

pen si oen fond sen en de me dia die van al les ver slag doen; we wa ren er in de aan loop tot

de kre diet cri sis al le maal bij en toch heeft de cri sis zich vol trok ken. La ten we in al le eer -

lijk heid na gaan wat we met de wijs heid ach ter af be ter had den kun nen doen en wat dat

be te kent voor ons handelen in de toekomst. 

En laat ie der bij zich zelf na gaan of on ze bron niet ver vuild is — of we een balk in ons

oog heb ben — als we op zoek gaan naar zon de bok ken. Wil len we men sen ge ne zen en be -

vrij den of juist ver oor de len om ons te wre ken? En zou den wij in hun po si tie an ders ge -

han deld heb ben? Zijn ook wij niet be ïnvloed door de ego cultuur?  

2. Schuld over ne men en verd elen 

Te rug naar de the ra pie voor de cri sis. De ge schie de nis leert dat het fi nan ci ële sys teem om

de ong eveer 50 tot 75 jaar crasht. Als in een ju bel jaar moet de fi nan ci ële sec tor dan weer

een nieu we start kun nen ma ken. Daar om moe ten we het bank we zen ver los sen van slech -

te le ning en. De daar mee ge paard gaan de stij ging van de over heids schuld is ui tein de lijk

min der kost baar dan een lang du ri ge re ces sie als ge volg van een ziek fi nan cieel sys teem.

En la ten we die groei en de over heids schuld eer lijk verd elen. Dat geldt ook voor de maat -

re ge len die no dig zijn om het struc tu re le fi nan cie ring ste kort van de over heid te ver min -

de ren. Als we nu daar over maat schap pe lij ke over een stem ming be rei ken, ver groot dat het

ver trou wen in een be trouw ba re over heid — en daar mee ui tein de lijk ook in el kaar. De
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over heid be looft dan na me lijk niet meer dan ze kan waar ma ken. Koop kracht ga ran ties zijn 

in de ze tijd al leen te ge ven ten kos te van an de ren. Het eni ge zin ni ge al ter na tief in de ri si -

co vol le we reld waar in we le ven is een ga ran tie op so li da ri teit: op het eer lijk de len in voor- 

en tegenspoed. 

3. Ei gen ve rant woor de lijk heid 

Een der de uit da ging is het af leg gen van de slacht of fer rol door ve rant woor de lijk heid te

ne men voor de toe komst. La ten we af re ke nen met het af schui ven van ve rant woor de lijk -

he den  dat de ze cri sis heeft ver oor zaakt. Wie nu niet bij draagt aan de oplos sing, wordt

deel van het pro bleem. Ask not what your coun try can do for you but ask what you can do for

your coun try. De ze be faam de uit spraak van John F. Ken ne dy is meer dan ooit ac tu eel.

Want er staan ons de ko men de ja ren heel wat uit da ging en te wach ten in de vorm van kli -

maat ve ran de ring, ver grij zing en schaar ste aan ener gie en kre diet. Dat vraagt een nieu we

ma nier van denk en en pro du ce ren, waar bij maat schap pe lij ke groe pe ring en het aan dur -

ven om de ver wor ven he den uit het ver le den die niet meer pas sen bij de ze tijd ter dis cus -

sie te stel len. De uit da ging is om men sen het ver trou wen te ge ven dat ze in staat zijn om

hun ei gen vaar dig he den voort du rend aan te pas sen aan de ve ran de ren de be hoef ten van

een duur za me re eco no mie. Daar voor zijn nieu we ze ker he den en nieu we in sti tu ties no dig. 

Want ei gen ve rant woor de lijk heid gaat niet vanzelf. 

3a. Iden ti teit als be lof te 

Een cor rec tie op de ego-eco no mie vraagt om een hel de re iden ti teit: wie zijn we, waar om

zijn we waar de vol en waar toe zijn we op aar de? Ve rant woor de lijk heid ne men voor een

ge zon de re sa men le ving vraagt dat men sen en or ga ni sa ties niet ano niem zijn, maar aan -

spreek baar op hun iden ti teit. Want een her ken ba re iden ti teit is een be lof te waard oor we

we ten wat we van el kaar kun nen ver wach ten. 

Ten diep ste is de ver trou wens cri sis een iden ti teits cri sis. De com bi na tie van in di vi du -

a li se ring en glo ba li se ring maakt dat ve len op zoek zijn naar hun iden ti teit. In de ja ren

zes tig heb ben ve len zich vrij ge voch ten uit be klem men de so ci a le ver ban den. Dit pro ces

van in di vi du a li se ring heeft zo zijn po si tie ve kan ten om dat men sen meer vrij heid ge nie -

ten om hun ei gen le ven vorm te ge ven. Maar in di vi du a li se ring kan ook door schie ten in

een ego cul tuur waar in men sen op zich zelf aang ewe zen ra ken om dat het be lang van

duur za me re la ties bui ten beeld raakt. Het gaat er nu om dat men sen het be lang van be -

per king en en relaties gaan inzien en daarom vrijwillig kiezen voor gemeenschappen. 

Iden ti teit wint aan be lang niet al leen bij die nen en pro du ce ren maar ook bij con su -

me ren. Naar ma te men sen meer te kie zen krij gen, wor den hun pre fe ren ties en waar den

en de daar aan ten grond slag lig gen de iden ti teit be lang rij ker. Cul tuur en le vens be schou -

wing win nen bij het be wust zoe ken naar le vens be stem ming, zingeving en identiteit aan

belang. 
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La ten we daar om ruim te schep pen voor veel kleu ri ge maat schap pe lij ke ver ban den

die plu ri for me, au then tie ke iden ti tei ten vorm ge ven als me de de mo re le sen ti men ten,

deug den en waar den die daar uit voort ko men. Het gaat hier bij bij voor beeld om het ge -

zin, de me dia, de school, ve re ni ging en, net wer ken, buur ten, sport, kunst en ker ken. Een

ster ke, glo ba li se ren de eco no mie kan niet zon der ge zon de lo ka le ge meen schap pen waar -

in men sen le ren el kaar te ver ge ven en re ke ning te hou den met el kaar. Men sen moe ten

daar zelf ont dek ken dat hun ge luk en ei gen waar de mede verborgen ligt in de ander.

Deugdzaamheid kun je niet opleggen. 

3b. Intrin sie ke mo ti va tie om te die nen 

Intrin sie ke mo ti va tie om te die nen, au then tie ke be zie ling en be roeps trots zijn es sen tieel

bij het vorm ge ven van de ‘markt eco no mie 2.0’ waar in men sen el kaar kun nen ver trou wen

en ve rant woor de lijk heid gun nen. In een schijn baar maak ba re we reld die ge stuurd werd

met fi nan ci ële prik kels, re gu le ring en streng toe zicht, zijn we het be lang van in trin sie ke

mo ti va tie om an de ren te die nen uit het oog ver lo ren. Maar naast pro fes si o na li teit gaat bij 

het op bou wen, koes te ren en be nut ten van ta lent steeds meer om het in spi re ren en be -

zie len van men sen. Dit op dat men sen zich graag in zet ten voor an de ren in plaats van het

slaafs vol gen van wet ti sche re gels die geen recht kun nen doen aan een com plexe, dy na -

mi sche eco no mie. 

Als men sen er eer en ple zier in schep pen om zich in te zet ten voor an de ren, kun nen

ze be ter weer stand bie den aan de im mer aan we zig ver lei ding om voor het ei gen kor -

te-ter mijn be lang te gaan ten kos te van an de ren. Zo komt het wel be gre pen ei gen be lang

meer op één lijn met het be lang van an de ren. Want duur za me winst is al leen mo ge lijk als 

we an de ren die nen. Heb zucht waar bij het be lang van an de ren wordt ge of ferd voor het

ei gen kor te-ter mijn be lang is niet alleen verkeerd — het is uiteindelijk ook dom.

3c. Men sen die nen door ze uit te da gen 

Men sen die nen be te kent ook dat we ze uit da gen om ve rant woor de lijk heid te dra gen en

mee te doen in de sa men le ving — ook op de ar beids markt. Want als gro te be vol kings -

groe pen — zo als al locht o nen en ou de ren — bui ten spel ko men te staan, af hank elijk wor -

den van een zij di ge ink omens overd rach ten en zich op slui ten in hun ei gen we reld, ero -

deert het ver trou wen in el kaar. Want ve len voe len zich dan slacht of fer; an de ren gaan op

zoek naar zon de bok ken. La ten we daar om meer van ou de ren en al locht o nen ver wach ten.

La ten we men sen ver hef fen door ze uit te da gen zich met an de ren te ver bin den. In een

ge zon de sa men le ving is ie der een no dig en wordt van ie der een ook wat ver wacht. 

De chris te lijk-so ci a le iden ti teit

Her stel van ver trou wen vraagt om men sen en or ga ni sa ties met een hel de re iden ti teit. Dat 
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be gint bij ons zelf: de maat schap pe lij ke or ga ni sa ties die hier ver te gen woor digd zijn en zich 

wil len la ten aan spre ken op hun chris te lijk-so ci a le iden ti teit. 

Va can te iden ti teit?

Op de ze cong res sen ho ren we vaak spre ken over va can te ve rant woor de lijk heid. Maar

moe ten we ook niet spre ken over een va can te iden ti teit? Zijn we in het ego-tijd perk niet

zelf ver wor den tot ano nie me ego-or ga ni sa ties en ano nie me ego-in di vi du en zon der dui -

de lij ke iden ti teit? Want naast de com pe ten ties van pro fes si o nals gaat het in on ze  com -

plexe ken nis- en dien ste ne co no mie steeds meer om de in trin sie ke mo ti va tie — de be -

reid heid en het ver lang en — om an de ren te die nen. Ab Klink riep op het cong res

zor gin stel ling en niet voor niets op om hun iden ti teit be ter te ver ank eren. 

Con cur ren tie tus sen iden ti tei ten 

Een hel de re chris te lij ke iden ti teit speelt een be lang rij ke rol in de waar den strijd in de sa -

men le ving. Ge loof en deugd zaam heid kun je niet opleg gen — ook op dat punt zijn we als

men sen be grensd en past be schei den heid. Van daar het be lang van gees te lij ke vrij heid

waar bij ver schil len de le vens be schou wing en met el kaar kun nen con cur re ren op de markt -

plaats voor idee ën. Bij een vroom heid die een in ner lij ke be ke ring vraagt past geen dwang. 

Men sen moe ten zelf in hun in ner lijk op ba sis van hun ei gen per soon lij ke over we ging en en 

open ba ring en kun nen kie zen voor hun ei gen au then tie ke ge loof en tot een deugd zaam

le ven ko men. 

Een an de re re den voor gees te lij ke vrij heid is dat we al le maal feil baar zijn. Daar bij past 

be schei den heid. We heb ben de waar heid niet in pacht. Het kan zijn dat jij het ver keerd

ziet en de an der juist. Dit al les be te kent trou wens niet dat je op grond van je ge loof geen 

waar heids aan spra ken mag doen. Inte gen deel, juist de over tui ging dat men sen vrij mo -

gen zijn om zelf te kie zen op ba sis van hun in ner lij ke drijf ve ren, is een goe de fun de ring

voor de de mo cra tie en de men sen rech ten. Juist van uit ster ke ei gen overtuigingen kun je

anderen ruimte bieden. 

1. Gods beeld 

Onze iden ti teit staat of valt met ons gods beeld. Her stel van ver trou wen be gint met her -

stel van ge loof in een ge na di ge, dienst ba re God die vreug de vindt in ons ge luk — die in

Je zus Chris tus naar de ze we reld kwam niet om ons te ver oor de len maar om ons te be vrij -

den en te ge ne zen. Dur ven we te leu nen op de be lof te van de iden ti teit van ‘Ik ben die er

zal zijn’ (Exo dus 3:14)? ‘God zij met ons’ is on ze schuil plaats. ‘In God we trust: ‘daarmee

staat of valt ui tein de lijk ook het ver trou wen in de ba sis van on ze mo der ne eco no -

mie — het geld. We leu nen op God’s trouw.

Dat be te kent niet dat God ons al tijd geeft wat wij denk en dat goed voor ons is. Het

be te kent ook niet dat we als be perk te men sen God be grij pen en al les in de ze we reld
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kun nen plaat sen. Want ver trou wen is en blijft een re duc tie van com plexi teit. Als je ie -

mand ver trouwt, houd je een keer op met vra gen stel len — je neemt een ri si co als je ver -

trouwt dat God ui tein de lijk kan in staan voor de zin van het bestaan. 

2. Zelf ver trou wen en iden ti teit 

Gods ver trou wen geeft ons een iden ti teit die niet voort komt uit on ze ei gen pres ta -

ties — uit ons ‘doen’. Nee, we zijn waar de vol om dat de Schep per ons heeft ge wild en be -

vrijd. Ons ‘zijn’ gaat voor af aan ons ‘doen.’ We le ven van ont vang en ge na de. Want la ten

we eer lijk zijn: we zijn al le maal feil ba re men sen. En toch mo gen we er zijn om dat God

vreug de in ons vindt als unie ke, on her haal ba re men sen. Lut her zei ooit: “Zon dig moe dig,

maar ge loof nog moe di ger en ver heug u in Chris tus.” We doen er toe want God ge looft in

ons. De ba sis voor ons zelf ver trou wen en ver trou wen in de toe komst vin den we niet in

ons zelf maar in een re la tie met en over ga ve aan de Ander

3. Ve rant woor de lijk heid ne men: van uit ‘zijn’ gaan ‘doen’ 

Van uit de ze iden ti teit kun nen we als in di vi du en en or ga ni sa ties een ant woord ge ven op

de nieu we so ci a le kwes tie: een ge brek aan ver trou wen. Het gaat daar bij om drie ele men -

ten.

3a) Ne de rig heid, ve rant woor de lijk heid en ver ge ving voor ons zelf. In de eer ste plaats

kun nen we als ge bro ken, feil ba re men sen on ze mis stap pen, on ze ver oor de len de hou ding 

en het kwaad in ons zelf eer lijk on der ogen zien zon der on ze iden ti teit en waar dig heid te

ver lie zen. We hoe ven ons zelf niet vrij te plei ten door an de ren te be schuld i gen, on ze ve -

rant woor de lijk heid af te schui ven en ons be ter voor te doen dan we zijn. Door on ze ve -

rant woor de lijk heid te durven nemen kunnen we leren en groeien. 

3b) Die nen en be vrij den: so ci a le iden ti teit als be lof te. In de twee de plaats ont staat er 

een ver lang en om van uit on ze gees te lij ke rijk dom an de ren te die nen met ons be zit, ta -

lent en in vloed. Want zo verd ub be len we on ze vreug de in een ge na dig God en ne men

we in ver trou wen een voor schot op Gods be lof te. 2 Pet rus 3:13 zegt : “Maar wij ver trou -

wen op Gods be lof te en zien uit naar een nieu we he mel en een nieu we aar de waar ge -

rech tig heid woont.” Het ne men van ve rant woor de lijk heid voor de an der is de be lof te

van on ze so ci a le identiteit waarop anderen ons kunnen aanspreken.

3c) Ver trou wen en ver ge ving schenk en: de le ge ren. En ten slot te als der de ele ment:

om dat we vei lig zijn en een schuil plaats ge von den heb ben, dur ven we het ri si co aan om

ons kwets baar op te stel len door an de ren ver trou wen te schenk en. Want zo kun nen ook

an de ren groei en in ve rant woor de lijk heid  - ook al heb ben we geen ga ran tie dat zij dat

ver trou wen niet zullen beschamen. 
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Enke le vra gen 

Ik wil u graag als op dracht enk ele vra gen mee ge ven: 

1.Waar in ligt uw be lof te vol le iden ti teit en die van uw or ga ni sa tie? Op wel ke drie pun -

ten is die iden ti teit ver vlakt en dreigt een ano nie me ego-or ga ni sa tie? Dur ven we ons zelf

te ver ge ven en dur ven we herbronning aan? 

2.Voelt u (of uw or ga ni sa tie) zich me de ve rant woor de lijk voor de hui di ge (cul tuur- en 

eco no mi sche) cri sis? Zou u (of uw or ga ni sa tie) met de wijs heid ach ter af an ders

gehandeld hebben? 

3.Ziet u van uit uw iden ti teit en de hui di ge maat schap pe lij ke pro ble men nieu we ve -

rant woor de lijk he den die u zou kun nen op pak ken en an de ren zou kun nen toe ver trou -

wen? Durft u het ri si co aan de ze op te pak ken en te geven? Waarom wel (niet)?

Slot 

Her stel het ver trou wen! De kern vraag is: welk ver trou wen? Het ver trou wen in wie en wat?

De cri sis is ont staan door over moed — een mis plaatst ge loof in het ei gen ego. De cri sis is

een kans voor be ke ring waar bij we ons ver trou wen her zien. Geen res tau ra tie van ou de

we gen dus, maar de moed om nieu we we gen in te slaan. 

Her stel van ver trou wen vraagt om een min der na ïeve vi sie op de maak baar heid van

de sa men le ving en de markt en de over heid als le ve ran ciers van le vens ge luk. Het vraagt

voor al een re a lis ti scher mens beeld. Daar bij is de crux dat we le ren om gaan met on ze feil -

baar heid in zo wel cog ni tief als mo reel op zicht en de daar mee ge paard gaan de risico’s op

te gen sla gen en pijn. Alleen dan dur ven we be perk te men sen ve rant woor de lijk heid te ge -

ven en dur ven we zelf ve rant woor de lijk heid te ne men. Want verantwoordelijkheid

geven en nemen is een risico. 

Een ve rant woor de lij ke sa men le ving waar in we el kaar ver trou wen gun nen vraagt

verd er dat men sen en hun or ga ni sa ties niet ano niem blij ven maar aan spreek baar zijn op

hun iden ti teit. Want een her ken ba re iden ti teit is een be lof te. Her stel van ver trou wen

vraagt dus veel kleu ri ge, hel de re iden ti tei ten zodat we weten wat we aan elkaar hebben. 

La ten wij als chris te lijk-so ci a le or ga ni sa ties daar bij het voor touw ne men. Onze chris -

te lij ke iden ti teit staat of valt met ons gods beeld: ver trou wen we in een ne de ri ge, ge na -

di ge en dienst ba re God die we kun nen ver trou wen, die ons ver trou wen schenkt en die in 

ons ge looft? Dat Gods ver trou wen re sul teert in een au then tie ke iden ti teit. Daar mee

kun nen we on ze ei gen ge bro ken heid on der ogen zien en dur ven we het ri si co van ve -

rant woor de lijk heid aan. Daar mee gaan we ook ver lang en naar het die nen van men sen

door hen ve rant woor de lijk heid en vertrouwen te schenken — ook al lopen we daarmee

risico’s. 
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Inspi ra tie voor een tijd die er toe doet

Ik wil af slui ten met een film frag ment uit de laat ste, pro fe ti sche speech van Mar tin Lut her

King — de be faam de Moun tain top speech van 3 april 1968 — de avond voor die nood lot ti -

ge 4de april toen King werd ver moord. Waar om? Omdat het in spi ra tie kan ge ven aan

men sen die de naam van Chris tus wil len dra gen in een moei lij ke, donk ere tijd. 

King’s pas sie was men sen te be vrij den. Daar om kijkt hij te rug naar be vrij ders die voor

Hem leef den — te be gin nen bij Mo zes die het volk Israel uit de sla ver nij in Egyp te leid -

de — een beeld dat de zwar te be vol king na tuur lijk zeer aan spraak. Maar ook Maar ten

Lut her — die men sen de weg wees naar de vrij heid van de ge na de. En Lin coln — de Ame -

ri kaan se pre si dent die de sla ver nij af schaf te — toen de zwar te be vol king in de VS hun

Egyp te mocht ver la ten. En ten slot te Roos evelt — die de we reld door de woes tijn oor log

en de pres sie leid de. King maal de niet om moei lij ke tij den. Inte gen deel. Hij wil de in een

tijd leven waarin hij kon helpen om mensen te bevrijden. 

Laat dat een in spi ra tie zijn voor ons in de ze donk ere tij den. Want de ze tijd doet er

toe. Onze cul tuur heeft ge ne zing no dig. Men sen wil len be vrijd wor den van hun gro te

ego’s. De dood van de ze cri sis is het zaad voor nieuw le ven — voor nieuw ver trou wen in

ons zelf en de an der. Een ver trou wen dat niet ge ba seerd is op on ze pres ta ties — op ons

ego — maar op ne de rig heid en dienst baar heid zo als Je zus Chris tus ons dat heeft la ten

zien. King — wat een toe pas se lij ke naam in dit ver band — is hier een beeld van Ko ning

Chris tus die als God’s zoon naar de ze donk ere we reld kwam om men sen te be vrij den en

te ge ne zen. Chris tus die net als King geen slacht of fer was maar een ac tor — die

verantwoordelijkheid en daarmee ook risico’s nam. 

So met hing is hap pe ning in Memp his; so met hing is hap pe ning in our world. And you know, if I we -

re stan ding at the be gin ning of ti me, with the pos si bi li ty of ta king a kind of ge ne ral and pa no ra -

mic view of the who le of hu man his to ry up to now, and the Almighty said to me, “Mar tin Lut her

King, which age would you li ke to li ve in?” I would ta ke my men tal flight by Egypt and I would

watch God’s chil dren in their mag ni fi cent trek from the dark dung e ons of Egypt through, or rat her

across the Red Sea, through the wil der ness on to ward the pro mi sed land. And in spi te of its mag -

ni fi cen ce, I wouldn’t stop the re.

(....)

I would even co me up to the day of the Re nais san ce, and get a quick pic tu re of all that the

Re nais san ce did for the cul tu ral and aest he tic li fe of man. But I wouldn’t stop the re.

I would even go by the way that the man for whom I am na med had his ha bi tat. And I would

watch Mar tin Lut her as he tac ked his nin ety-fi ve the ses on the door at the church of Wit ten berg.

But I wouldn’t stop the re.

I would co me on up even to 1863, and watch a va cil la ting Pre si dent by the na me of Abra ham

Lin coln fi nal ly co me to the con clu si on that he had to sign the Eman ci pa ti on Pro cla ma ti on. But I

wouldn’t stop the re.I would even co me up to the ear ly thir ties, and see a man grap pling with the
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pro blems of the bank rupt cy of his na ti on. And co me with an elo quent cry that  we ha ve not hing

to fe ar but “fe ar it self.” But I wouldn’t stop the re.

Strang ely enough, I would turn to the Almighty, and say, “If you al low me to li ve just a few

ye ars in the se cond half of the 20th cen tu ry, I will be hap py.”

Now that’s a strange sta te ment to ma ke, be cau se the world is all mes sed up. The na ti on is

sick. Trou ble is in the land; con fu si on all around. That’s a strange sta te ment. But I know, so me -

how, that on ly when it is dark enough can you see the stars. And I see God wor king in this pe ri od

of the twen tieth cen tu ry in a way that men, in so me strange way, are res pon ding. 

So met hing is hap pe ning in our world. The mas ses of pe ople are ri sing up. And wher ever they

are as sem bled to day, whe ther they are in Jo han nes burg, South Afri ca; Nai ro bi, Ke nya; Accra,

Gha na; New York Ci ty; Atlan ta, Ge or gia; Jack son, Mis sis sip pi; or Memp his, Ten nes see — the cry is 

al ways the sa me: “We want to be free.”
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Co-re fe raat

Liz zy Door ewaard

Ge zien het the ma is het goed te we ten dat ik op ge groeid ben met een blind ver trou wen

in God en een groot ver trou wen in men sen (en dus ook zo nu en dan be dro gen ben); dat

ik mijn wor tels heb in een mid den stands ge zin (vaak aan de rand van fail lis se ment) met

een niet ge lo vi ge en ge lo vi ge ou der; van af mijn twaalf de met mijn 3 broer tjes en zus jes al -

leen op ge voed ben door mijn wer ken de en al tijd po si tie ve moe der; dat was in Amster -

dam Slo ter vaart (een wijk die de af ge lo pen 30 jaar tot mijn verd riet door pas si vi teit/na -

ïviteit van be stuur ders en rechts hand ha vers af gleed van een mooie mid denk las se wijk tot

ach ter stands wijk) en dat ik door mijn op ti mis ti sche op voe ding (denk niet in pro ble men

maar in mo ge lijk he den) mijn he le le ven al heel ge luk kig ben.

Een be lang rijk doel van dit cong res is om ons te sti mu le ren ini ti a tief te ne men tot

‘her stel van ver trou wen’ in on ze ei gen maat schap pe lij ke sec tor. Lans Bo ven berg on der -

streept dit doel met zijn be toog. Ik start met een sa men vat ting van zijn pro bleem di ag no -

se en oplos sings rich ting voord at ik inga op mijn con clu sie dat het wel licht te sim pel

 ( naïef) ge steld is.
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Pro bleem di ag no se door Lans Bo ven berg

Kort door de bocht en in mijn woor den is zijn pro bleem di ag no se ‘van een te veel aan naar een 

ge brek aan vertrouwen’:

We had den te veel ver trou wen, wij zijn daard oor enorm be dro gen o.a. door al on ze

ho ge ver wach ting en en hoog moed, en enor me ego’s c.q. het over schrij den van mo re le

gren zen.

Het re sul taat is nu een ge brek aan ver trou wen. Lans noemt dit zelfs een so ci a le kwes -

tie. Hij be pleit om ac tief te wer ken aan ver trou wen.

Zijn plei dooi om ac tief te wer ken aan ver trou wen, on der streep ik van har te. Hier bij

kan ik aan vul len dat dit al lang er wordt ver kon digd in ma na ge ment the o rie ën dat in si tu -

a ties waar wei nig ver trou wen is al les veel tra ger gaat dan no dig is. 

Wei nig/Ge ring ver trou wen zorgt na me lijk voor ding en als:

-ver bor gen agenda’s

-be drijfs po li tiek, 

-in ter per soon lij ke con flic ten, 

-ri va li teit tus sen af de ling en/sec to ren/groe pen, 

-denk en in ter men van win nen-ver lie zen 

-de fen sie ve en be scher men de com mu ni ca tie. 

Kor tom ge ring ver trou wen ver traagt al les, ie der be sluit, ie der con tact en ie de re re la -

tie..

Lans Bo ven berg heeft het over “Ge brek aan ver trou wen”. Ge brek, dat zet za ken stil.

En brengt een sa men le ving zelfs in cri sis we ten we nu.

Oplos sing rich ting van Lans Bo ven berg 

Zijn oplos sings rich ting is in lijn met de di ag no se (ook weer in mijn woor den) is ‘werk aan je

iden ti teit en daar mee aan zelfvertrouwen’:

-er is angst (doord at we ons be dro gen voe len), dat moet om ge zet wor den in ver trou -

wen

-het nu aan we zi ge slacht of fer ge drag moet om ge zet wor den in ve rant woor de lijk heid

ne men (d.w.z. risico’s dur ven ne men, fou ten dur ven ma ken en te wil len le ren van fou ten)

-de nu aan we zi ge ego-eco no mie moet om ge bo gen wor den naar een be wust zijn van

het eer lijk de len van winst/ver lies.

De stel ling van Lans is dat de ze ve ran de ring te be rei ken is door een ex pli ci te ring van

je iden ti teit c.q. een ver be te ring van je/ons zelf ver trou wen (ge stoeld op Gods ver trou -

wen) waard oor we ve rant woor de lijk heid zul len ne men. Hij ein digt met een ge wel dig

voor beeld: Mar tin Lut her King.
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Ik ben het eens met zijn oplos sings rich ting om te wer ken aan je iden ti teit en daar -

mee aan je zelf ver trou wen. Dat is de ba sis voor het kun nen en dur ven ne men van ve rant -

woor de lijk heid.

Maar met zelf ver trou wen op ba sis van iden ti teit wor den we niet au to ma tisch een

beet je Mar tin Lut her King. Dat is te een vou dig, na ïef. Er is veel meer no dig, na me lijk een

enor me in trin sie ke mo ti va tie en dis ci pli ne, want het be treft een be wus te keu ze waar aan

ge werkt moet wor den én het vergt lef. Ik voeg er dus met klem de ze twee ding en aan toe

Er is meer no dig: in trin sie ke mo ti va tie en lef

Ten eer ste: ‘Vertrouwen’ is een be wus te keu ze om po si tief te zijn, dat be te kent een be wus -

te keu ze tot een es sen ti ële ge drags ve ran de ring. Dat be te kent dat je je be wust moet zijn

van je ver keer de in stel ling en vraagt een in trin sie ke mo ti va tie om daar ‘vooralsnog om

niet’ ve ran de ring in aan te gaan breng en. Een mens is ‘geneigd tot al le kwaad.’ Is het re -

ëel uit te gaan van dit in zicht en mo ti va tie? Ove ri gens zon der ech te in trin sie ke mo ti va tie 

is ve ran de ring m.i. on mo ge lijk.

Daar naast be treft het de ve ran de ring van ‘een ba sis hou ding van uit angst’ naar ‘een

ba sis hou ding van ver trou wen.’ Dat is is een hef tig pro ces. Dat is van een ne ga tie ve hou -

ding naar een po si tie ve. Daar heb je ana ly ti sche hand va ten, veel dis ci pli ne, ge duld, hulp

en zelf re flec tie bij no dig. Aand acht voor je iden ti teit zo als Lans stelt, is m.i. on vol doen de

om een ge drags ve ran de ring te be werk stel li gen.

Hand vat ten uit de trai nings we reld zijn bij voor beeld:

- de RET-ana ly se (waar zit ten mijn be lem me ring en om te ve ran de ren) en 

- een boek uit 2006, nu al een klas sie ker, Snel heid van ver trou wen van Step hen M.R.

Co vey.

Hier in vindt je tips (na een zelf ana ly se) als:

-recht door zee zijn

-res pect to nen

-fou ten recht zet ten

-je zelf ver be te ren (zelf re flec tie)

-ve rant woor ding af leg gen

-eerst lui ste ren

-toe zeg ging en na ko men en

-ver trou wen uit stra len.

Zijs tap Als ik het heb over een po si tie ve hou ding kijk ik even naar de me dia. De me dia spe -

len een cru ci a le rol in het her stel len van ver trou wen. Wees po si tief! Er is een enorm con -

trast in de kwan ti teit waar mee ne ga tie ve ge lui den dit jaar wer den ge bracht in het nieuws

en de hui di ge po si tie ve ont wik ke ling en. Zo was er deze laat ste week van au gus tus 2009

Co-re fe raat 51



nau we lijks aan dacht in de me dia voor de po si tie ve eco no mi sche groei van Duits land in

het twee de kwar taal, mee val len de cij fers uit de VS of voor de stij gen de beurs). Bij de ze

een oproep aan aan we zi ge me dia-me de wer kers: jul lie kun nen een es sen ti ële bij dra ge

heb ben (in de snel heid van) het pro ces naar ver trou wen. Maak het ver schil! — dat was de

oproep van het vo rig CSC.

Ten twee de: Ne men van ve rant woor de lijk heid be te kent kan sen zien en be nut ten, zo wel per -

soon lijk als za ke lijk. Kan sen be nut ten, be te kent lef heb ben: lef om fou ten te ma ken (zo als

Lans ook aang eeft), maar ook het in slaan van niet voor de hand lig gen de we gen, on ver -

wach te kan sen voor je or ga ni sa tie op pak ken ook al kost het geld (denk aan: bou wen is nu

goed koop, er is nu tijd voor trai ning en, er zijn nu veel ge ta len teer de men sen op zoek naar

werk), dus ri si co te ne men om nu toch (ge cal cu leerd) pro jec ten te star ten voor or ga ni sa -

tie ver nieu wing/in no va tie, pro fes si o na li se ring, ver bou wing en, wer ving van per so neel. Ook 

dat is te sim pel, mak ke lij ker ge zegd dan ge daan. Ve len krij gen dat niet van huis uit mee

en in on ze cul tuur wordt het ook ze ker niet ge sti mu leerd en ge waar deerd.

De cri sis als kans en uit da ging 

Dat brengt mij bij mijn slot: De cri sis biedt kan sen! Het vraagt om be zin ning, dus een kans

om aan je zelf en met el kaar aan je or ga ni sa tie te wer ken, dat geeft po si tie ve ener gie. De

cri sis maakt za ken be spreek baar en be taal baar die an ders niet mo ge lijk wa ren. Denk bij -

voor beeld aan: 

-klach ten van klan ten als leer mo ment be nut ten;

-duur zaam heid op de agen da zet ten;

-nood za ke lij ke ver be te ring en en ver bou wing en op pak ken;

-onac cep ta bel ge drag in de or ga ni sa tie be noe men en aan pak ken.

Pak die kans!
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Ver trou wen als mo reel ka pi taal

Roel Kui per

Con tro le is goed, ver trou wen is be ter

De cri sis is in ze ke re zin be gon nen met Lenin’s in wan trou wen ge doop te ad vies aan de

mar xis ti sche ar bei der. Die kreeg van hem te ho ren: “Ver traue, aber prüfe nach.” Op een

an de re plaats klinkt het nog iets preg nan ter: “Nichts auf Wort glau ben, aufs streng ste

prüfen.” Dat zou de aan pak zijn “der mar xis ti schen Arbei ter.”1 Of de com mu nis ti sche sa -

men le ving er be ter van ge wor den is, valt te be twij fe len. Erger is mis schien nog dat on ze

ac coun tants en al le con tro leurs van de eco no mie de aan pak van de mar xis ti sche ar bei -

ders vol gen. ‘Vertrouwen is goed, con tro le is be ter,’ is im mers hun ada gi um. Ie der een die

een beet je de dis cus sies volgt, weet dat we te gen woor dig weer krie gel wor den van de ze

bu reau cra tie-op zwe pen de con tro li tis. Kees Cools schreef er een boek over, waar in hij de

woor den om draai de: Con tro le is goed, ver trou wen is be ter. Zijn punt is dat we men sen niet

be ter ma ken door ze te con tro le ren, maar door ze te ver trou wen, ruim te te ge ven om te

groei en. Je kunt ap pa ra ten en sys te men con tro le ren, maar men sen, be drij ven en
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sa men le ving en groei en op ba sis van ver trou wen. Als je in een vlieg tuig stapt wil je wel

graag dat het toe stel van te vo ren is ge con tro leerd. Maar als je thuis je kind steeds con tro -

leert, zal de ze na een poos zeg gen: “waar om ver trouw je me niet?”

Con tro le en ver trou wen vor men een span nend — di a lec tisch — duo. Is het niet zo dat 

wat we aan zien voor ver trou wen in fei te be rust op con tro le? Wij ob ser ve ren el kaar met

camera’s, wij mo ni to ren wat af, wij vra gen voort du rend ve rant woor ding, wij dek ken

risico’s af, en dat al le maal om ons een ge voel te ge ven van ver trou wen. En in tus sen wil

het ver trou wen maar niet groei en. Onder zoe ken la ten zien dat het ver trou wen af neemt:

in bank en, in po li tie ke in sti tu ties, in be stuur ders. Mis schien is het wel zo dat we het ver -

trou wen dat we zoe ken aan het on der mij nen zijn door er over te spre ken in de taal van

con tro le. En we spre ken in de taal van con tro le doord at we le ven met een ver hoogd be -

sef van risico’s. 

Veel pu bliek en eco no misch ge drag be rust in de prak tijk van ons han de len in der daad 

op het af dek ken en het in schat ten van risico’s. Het ‘to be or not to be’ van be drij ven, in -

stel ling en, van in di vi du eel en col lec tief suc ces, is het kun nen om gaan met en in spe len op 

risico’s. Zij die voor uit ko men zijn door gaans ge slaagd op ba sis van een juis te ri si co-in -

schat ting. Suc ces fac to ren zijn ge cal cu leer de ri si co-fac to ren. Het dur ven ne men van

risico’s werd in een open, neo-li be ra le set ting van de markt de weg naar rijk dom en suc -

ces. Ook bank en en con su men ten de den er aan mee en moe dig den el kaar al leen maar

aan. Zij heb ben in het spel van het in schat ten en ma ni pu le ren van risico’s heel veel aan -

gedurfd. Maar het dur ven ne men van risico’s is niet het zelf de als het ver ster ken van het

ver trou wen in het be drijf of in de sa men le ving. Mis lukt de gok, dan staat er in eens heel

veel op het spel. 

Als wij van daag spre ken over het ‘herstel van vertrouwen’ gaat het niet zo maar over

het her stel van de markt of het her stel van ‘business as usu al.’ Ze ker, we le ven in een

open we reld, die door he den daag se so ci o lo gen als ‘risico-maatschappij’ wordt aan -

geduid. Maar wat de cri sis leert is dat het ge mas keer de spel met schijn-ze ker he den daar -

in ui tein de lijk geen stand houdt. Wat de cri sis leert, is dat dit zelf zuch tig cal cu le ren van

risico’s en de con tro le-sys te men die we in het le ven roe pen, men sen in de kou zet. De

meest kwets ba re bur gers — en zijn we niet al len kwets baar? — zijn aang ewe zen op de di -

rec te hulp en na bij heid van an de ren, niet op con tro le. Een sa men le ving, waar in men sen

part ner en bond ge noot zijn van el kaar, groeit niet door controle, maar door onderling

vertrouwen. 

Het gaat dus wel de ge lijk om het bie den van ech te ze ker he den. Wel ke zijn dat? Her -

stel van ver trou wen be te kent dat we het so ci aal en mo reel ka pi taal van de sa men le ving

op nieuw moe ten waar de ren en be nut ten.2 We zul len weg moe ten ko men uit de

dilemma’s van on ze con tro le zucht en weer op nieuw het pad moe ten vin den waar op so -
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ci a le deug den en on der ling ver trou wen hand in hand gaan. Zo kan weer de ba sis wor den

ge legd voor een so li de  eco no mie en sa men le ving. Dat is: het ‘vertrouwen weer voeden’,

zo als een psalm het ver woordt (Psalm 42). In die uit druk king schuilt een die pe waar heid.

Als je het ver trou wen kunt voe den, kan het ook groei en. Het ver trou wen voe den kan al -

leen als we be trek king en her stel len en in ere hou den die daar aan bij dra gen. Ver trou wen

wordt ge voed wan neer men sen voor el kaar in staan en zorg heb ben voor el kaar, el kaar

niet in de steek la ten en er zijn voor el kaar, juist in een we reld vol risico’s. Dit is een kern

van het chris te lijk denk en. Ver trou wen ha len we niet uit onszelf; wij kunnen vertrouwen

geven, wanneer we weten wat het is om vertrouwen te ontvangen. 

Ver trou wen is dus in der daad be ter dan con tro le. Over die kern van de zaak wil ik het

van mid dag heb ben. Ik zal pro be ren aan te ge ven wat ver trou wen is en hoe ver trou wen

werkt. Daar na wil ik weer te rug naar on ze po li tie ke en maat schap pe lij ke vra gen en enk -

ele aan zet ten ge ven voor de nieu we ver hou ding tus sen markt, overheid en samenleving. 

Ver trou wen als kern vraag

La ten we eerst de kwes tie nog eens ver bre den. Ver trou wen, zo heb ben we in de laat ste

de cen nia ont dekt, is een cru ci aal be grip voor sa men le ving en. In de we ten schap pe lij ke li -

te ra tuur is er veel over te doen. Het is al eni ge tijd ge le den dat Fu kuy a ma zijn baan bre -

ken de boek Trust (1995) schreef en het on der werp daar mee breed on der de aan dacht

bracht.3 Fu kuy a ma maak te in dat boek een on der scheid maakt tus sen lan den die ge ken -

merkt wor den door ‘low trust’ en lan den die een kli maat van ‘high trust’ ken nen. Inmid -

dels lijkt een be lang rijk deel van de we reld in een spi raal van ‘low trust’ te recht ge ko men.

Daar om wordt er ook zo veel over ge schre ven. Er is een vloed aan li te ra tuur over het the -

ma in tal van dis ci pli nes: ver trou wen in re la ties, in mer ken, be drij ven, po li tiek ver trou wen, 

en zo voort.

De nieu we aan dacht voor het the ma ver trou wen be ge leidt ei gen lijk de he le pe ri o de

van het ople vend neo-li be ra lis me, in di vi du a lis me en glo ba li se rings denk en sinds de val

van de Ber lijn se Muur in 1989, het be gin van een we reld zon der gren zen. Op een of an -

de re ma nier is ‘vertrouwen’ een the ma in een we reld waar in de schaal van han de len

mon di a ler is ge wor den, so ci a le af stan den gro ter, ver hou ding en za ke lij ker en de do mi -

nan tie van de markt preg nan ter. Er is ook nog een in trin sie ke ver bin ding naar het

‘vreemder’ wor den van on ze we reld door mi gra tie- en in te gra tie vraag stuk ken, af ne men -

de mo ge lijk he den tot cul tu re le iden ti fi ca tie en toe ne men de ge voe lens van on vei lig heid. 

De cri sis van het ver trou wen houdt verband met het besef van anonimiteit en de

vervreemding van een ons bekende wereld. 
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In een on ze ke re en on her berg za me we reld wordt ver trou wen als van zelf een the ma.

Het is niet zo dat het in de ach ter ons lig gen de pe ri o de he le maal aan ver trou wen ont -

brak. Men sen zoe ken al tijd ver trou wen en in ves te ren hun aan dacht, ener gie en geld in

die ding en die het lij ken te ge ven. Er was zon der twij fel een enorm ver trou wen in de wer -

king van de markt. Die moest de nieu we le ve ran cier wor den van wel vaart en pu bliek wel -

zijn en ons van al het goe de voor zien. Van ie de re bur ger werd ge vraagd op dit al taar te

of fe ren. Ik her in ner me dat tien jaar ge le den vrij wel ie der een be gon aan zijn ‘mandje

aandelen’. Goed be doe len de ad vi seurs zei den dat het ‘dom’ zou zijn als je niet mee deed.

De beurs koer sen ging en al leen maar om hoog en wie zou er niet een gok je wa gen?

Inmid dels we ten we dat de koer sen niet al leen door pla fonds bre ken, maar ook te rug -

stui te ren van plafonds en dat mensen zo snel mogelijk hun mandje aan het leegmaken

zijn. 

We heb ben ver trouwd op bank en met re pu ta ties en op men sen die be trouw baar le -

ken, maar het niet wa ren. Hoe be schaamd kun je daar mee uit ko men. Vest op prin sen

geen be trou wen, maar ook niet op hun me de wer kers. We le ken op die mid del eeuw se

rid der die op kruis tocht ging en het be heer van zijn kas teel toe ver trouw de aan zijn

knecht. Voor ver trek zei hij: “Ik ga nu op kruis tocht en weet niet of ik le vend te rug kom. Ik 

heb hon derd dui zend du ka ten op ge bor gen in een kluis en geef je de sleu tel. Die mag je

ge brui ken als ik over tien jaar nog niet te rug ben. Dan is mijn ka pi taal voor jou.” Hij was

nog maar net de slot brug over of daar ren de de knecht hem ach ter na. “Mijn heer, ik denk

dat u de ver keer de sleu tel hebt ach ter ge la ten.” De rid der kon niet met een goed ge voel

op reis. Dat goe de ge voel is meer en meer gaan ont bre ken bij de bur ger, die meende te

kunnen vertrouwen op de betrouwbaarheid van instituties. 

Daar zijn die in sti tu ties met hun ri si co vol le ge drag zelf de bet aan. Bank en en fi nan -

ciële in stel ling en heb ben het ver trou wen van de bur ger in de so li di teit van in stel ling en

en sys te men op ge rekt en tot het ui ter ste geëxploi teerd. Zij ke ren nu op hun schre den

te rug, maar de risico’s die ge no men zijn moe ten in tus sen wor den af ge dekt. Wat eerst bij

bank en ge beur de, ge beurt nu bij over he den. Zij ne men de risico’s over en re ke nen op

het ver trou wen van de bur ger. Voor al de Ame ri kaan se over heid stelt het ver trou wen tot

het ui ter ste op de proef stel len. Inmid dels is de staats schuld van de Ver enig de Sta ten zo

op ge lo pen dat de ze 200.000 dol lar per Ame ri kaan be draagt. Het pad waar op we gaan is 

grie ze lig en ri si co vol en loopt al leen tot een goed ein de als sa men le ving en in staat zijn

de risico’s van over he den over te ne men. Daar voor moe ten sa men le ving en stabiel zijn en 

een sterk besef van onderling vertrouwen kennen (‘high trust’). 

Daar mee zijn we te rug bij de kern van het pro bleem. Over wat voor soort ver trou wen

moe ten sa men le ving en be schik ken om de risico’s van de we reld eco no mie en de glo ba li -

se ring te kun nen op vang en? Wat voor soort ver trou wen zorgt voor ‘high trust’? Waar be -

rust dat ver trou wen op? Het soort ver trou wen dat we no dig heb ben om sa men le ving en

sta biel en ver bon den te ma ken noem ik het ‘moreel kapitaal’ van de sa men le ving. Over
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de vor ming — of het her stel — er van wil ik het heb ben. Ver trou wen is ui tein de lijk niet

een eco no misch of so ci aal vraag stuk, maar een moreel vraagstuk en daarmee tevens een

morele opgave. 

Enke le op vat ting en over ‘vertrouwen’

Wat is ver trou wen ei gen lijk? Ver trou wen is een meer zin nig en com plex be grip. Ik wil een

drie tal be te ke nis la gen de re vue la ten pas se ren, die niet in te gen spraak zijn met el kaar,

maar de rijk dom en breed te van het be grip la ten zien. 

In de eer ste plaats is ver trou wen het ge loof dat an de ren zich hou den aan wat is af ge -

spro ken. Dit is het soort ver trou wen dat we no dig heb ben als er con trac ten wor den af ge -

slo ten, deals ge slo ten, trans ac ties ge re geld. Het ver trou wen als ‘nageleefde afspraak’ ver -

on der stelt na tuur lijk be trouw ba re men sen die be reid en in staat zijn zich aan hun

af spraak te hou den. Het ver trou wen in an de ren groeit als we in der daad mer ken dat an -

de ren zich aan hun af spra ken hou den. Een mo der ne sa men le ving heeft dit ver trou wen

no dig. Arbeids pro ces sen, po li tie ke en be stuur lij ke pro ces sen en tal van al dan niet uit ge -

spro ken so ci a le en cul tu re le co des rond om koop en verkoop, onderlinge omgang,

verwacht gedrag, ‘draaien’ op dit type vertrouwen. 

Vol gens som mi ge au teurs is ver trou wen als na ge leef de af spraak nood za ke lijk ge wor -

den in een mo dern tijd perk, waar in men sen meer func ti o ne le rol len op zich ne men zon -

der el kaar per soon lijk goed te ken nen.4 Arbeids de ling en al ler lei vorm van spe ci a li sa tie in 

een ge dif fe ren tieer de sa men le ving maakt de hoe veel heid func ties en rol len van men sen

ong ekend groot. Om in dit gro te ge heel te kun nen wer ken, moe ten we er op aan kun nen

dat ie der zich aan zijn of haar rol houdt en doet wat van hem of haar ver wacht mag wor -

den. We zijn al le maal een scha kel tje in een groot pro ces en om dat gro te pro ces te la ten

lo pen, moe ten we el kaar ver trou wen. Om risico’s uit te slui ten wordt die rol en taak ver -

vul ling meer en meer om schre ven en vast ge legd in re gels, pro to col len en con trac ten,

waar men sen zich aan die nen te hou den. Echt ver trou wen is dat nog niet. Vertrouwen is

het geloof dat de ander zich houdt aan wat is afgesproken. 

In de twee de plaats is ver trou wen het ge loof in de be trouw baar heid van de an der als

per soon. In het voor gaan de gre pen we hier al op voor uit. Het ver trou wen dat af spra ken

wor den na ge leefd, grijpt te rug op het ge loof dat we in de an der met een be trouw baar

per soon van doen heb ben, die zich in der daad aan zijn of haar af spra ken houdt. De be -

trouw baar heid van een bank wordt ver groot als we niet al leen me nen dat de bank zich

aan zijn af spra ken houdt, maar ook dat we in het bank per so neel met be trouw ba re men -

sen van doen heb ben. Dat is een soort van ver trou wen dat al leen maar kan groei en in al -

le daag se pro ces sen van om gang, ont moe ting en we der ke rig heid. Enke le aan tal ja ren gel -

Ver trou wen als mo reel ka pi taal 57

4 Vgl. Adam B. Seligman, The Problem of Trust Princeton: Princeton University Press, 1997). 



den pu bli ceer de de WRR het rap port Ver trou wen in de buurt. De ti tel was goed ge ko zen.

Daar waar men sen met el kaar sa men-le ven is ver trou wen no dig. Buurt, wijk en leef we -

reld zijn de plek ken waar dit wordt gevoeld en waar vertrouwen doorgaans ook op een

natuurlijke manier groeit.  

Een be lang rij ke ma nier waar op dat ge beurt is door het mecha nis me van on der linge

mu tu a li teit of we der ke rig heid. Men sen zoe ken con tact met el kaar om dat ze voord eel

van el kaar kun nen heb ben. Ze wis se len uit, rui len, le ren el kaars be hoef ten ken nen, spe -

len daar op in en hel pen el kaar. Ik leen mijn lad der uit aan de buur man in het ver trou wen 

dat hij de ze weer te rug brengt. Mor gen vraag ik zijn hulp bij een klus die ik niet al leen kan 

kla ren. En zo weeft zich een web van uit wis se ling en sa men wer king op ba sis van het be sef 

dat men sen zich van zelf spre kend in zet ten voor el kaar. Wie dat in der daad doet, kwa li fi -

ceert zich als een be trouw baar per soon. Dit ver trou wen in el kaar bin nen leef een he den

waar in we el kaar ook daa dwer ke lijk ont moe ten kan zich ver bre den tot een ‘trust

atmosphere’: ie der een ver trouwt ie der een, ui tein de lijk ook de vreem de an der, die men

niet uit per soon lij ke ont moe ting kent. Een mooi voor beeld hier van tref je aan in som mi -

ge stre ken waar men sen pro duc ten aan de weg ver ko pen. In een stal le tje aan de weg

staan kist jes fruit met een geld bus je er naast. Je wordt ge acht je geld daar ach ter te la ten

en de ver ko per gaat er van uit dat men sen eer lijk zijn, het bus je niet leeg ha len en dus te

ver trou wen zijn. Een ‘trust atmosphere’ is ook wat Fu kuy a ma be doelt met ‘high trust’.

Het is voor een (lo ka le) sa men le ving van be lang als ie der een ie der een ver trouwt. Het

schijnt dat be drij ven en in stel ling en ster ker worden als iedereen elkaar vertrouwt (en

niet sommige mensen alleen sommige anderen vertrouwen en daarmee de sfeer voor

derden vergiftigen). 

Er is nog een der de vorm van ver trou wen, een der de be te ke nis laag, en die is het

meest fun da men teel. Dat is het ver trou wen dat er an de ren zijn die voor je in staan. Ook

nu is het weer zo dat de vorm die ik hier voor be sprak — ver trou wen als het ge loof dat we

in de an der met een be trouw ba re per soon van doen heb ben — al een voor bo de vorm de

van de ze der de vorm. Het gaat er dan om dat an de ren je niet al leen wil len hel pen, maar

er ook voor je wil len zijn als je niet meer iets te rug kunt ge ven. Het gaat er om dat mu tu a -

li teit, met zijn lo gi ca van ‘voor-wat-hoort-wat’ en ‘tit-for-tat’, over gaat in ca ri tas.5 Bij ca ri -

tas krijgt de ge ver niet di rect iets te rug. Het gaat nu om de be reid heid voor de an der te

zor gen, niet op ba sis van ruil of we der ke rig heid, maar uit lief de en oprech te zorg. Nu ra -

ken we de exis ten tiële kern van de kwes tie. Wij zijn kwets ba re, ster fe lij ke men sen. Wij

heb ben het no dig te we ten wie er voor ons is als het le ven moei lijk wordt en we niet op

ei gen kracht verd er kun nen en niet veel meer te ge ven of in te breng en heb ben. Ver trou -

wen be rust ui tein de lijk op het ge loof dat ons le ven ge dra gen wordt. Dat is de diepste

betekenislaag, die evenwel in alles wat we hierboven hebben gezegd meeklinkt. 
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Wij heb ben het no dig te we ten of er an de ren zijn die voor ons in staan, ons niet in de

steek zul len la ten, ons zul len dra gen als we zelf niet verd er kun nen. Die les le ren we al

jong en be ge leidt ons ge du ren de ons he le le ven. Kin de ren ver trou wen er op dat hun ou -

ders er voor hen zijn, voor hen zor gen. Hu we lijks part ners be lo ven el kaar bij stand en zorg,

wat er ook ge beurt. Ver trou wen is het ge loof dat de an der je niet in de steek zal la ten als

het er op aan komt. Ik ge loof dat wij ui tein de lijk al le maal de ze vorm van ver trou wen

moe ten ken nen om in staat te zijn een ‘trust atmosphere’ te kun nen bou wen. De ze vorm

van ver trou wen noem ik het ‘moreel kapitaal’ van een sa men le ving. Ze gaat na me lijk te -

rug op ons ver mo gen ons in lief de en so li da ri teit te ver bin den met an de ren, ons ver mo -

gen tot ca ri tas. Ze doet een be roep op on ze be reid heid er te zijn voor an de ren. Wij heb -

ben het al le maal no dig te we ten dat er men sen zijn die voor ons in staan. Het diep ste

pro bleem van on ze sa men le ving is dat dit be sef bij gro te groe pen bur gers is aang etast.

De ge bro ken heid en on ze ker heid, de een zaam heid en god ver la ten heid is soms zo groot

dat veel men sen niet meer we ten wie er voor hen in staat. Dat lost zich niet op met

camera’s, po li tie, een uit ke ring, het vertrek van mensen die ons niet bevallen. Dit vraagt

om de ontplooiing van het moreel kapitaal van de samenleving. 

Zo on der scheid ik drie vor men van ver trou wen: een con trac tu e le, een mu tu e le en

een die ge ba seerd is op ca ri tas. Let er op dat er bij ver trou wen al tijd ‘iets tegenover’ moet 

staan. Ons ver trou wen neemt toe als we we ten wie of wat ga rant staat voor wat er wordt

be loofd of toe ge zegd. Ons ver trou wen groeit als het wordt ge voed. Bij de drie vor men

gaat het dan tel kens om iets an ders. Er moet (a) een af spraak zijn waar van de na le ving af -

dwing baar is, (b) een an der zijn die be trouw baar is in het da ge lijks ver keer van uit wis se -

ling en (c) ie mand die voor ons in staat. In het Engel se taal ge bied wor den de eer ste twee

wel aang eduid als ‘confidence’ en de laat ste als ‘trust’. Bij ‘confidence’ ver trouw je op de

wer king van af spra ken en sys te men. Maar het ver trou wen blijft voor waar de lijk. Zak je

door de ba sis van re gels en af spra ken heen of blijkt de per soon op wie je ver trouw de

toch niet be trouw baar dan is er niets meer. ‘Trust’ gaat die per. Die vorm van vertrouwen

wordt gevoed door de wetenschap dat mijn leven gedragen wordt. 

De ze der de vorm con fron teert ons te vens het meest in dring end met het men se lijk

te kort. Geen mens kan ui tein de lijk het le ven van an de ren dra gen. We zoe ken wel is waar

voort du rend col lec tie ve vor men van so li da ri teit om dit op te los sen, maar be lan den

daar mee per de fi ni tie in vor men van ‘confidence’ en niet van ‘trust’. Het be sef dat ons

le ven ui tein de lijk niet door men sen ge dra gen, laat staan ge ga ran deerd kan wor den,

toont steeds op nieuw het men se lijk te kort en maakt het in zicht des te die per en ver -

won der lij ker dat God de mens zo na bij komt dat het dui de lijk wordt dat Hij het is die ons 

le ven draagt. Dat heeft God ge toond in Je zus Chris tus en het levensoffer dat Hij bracht.

Dat is Gods caritas voor mensen. 

Het in te res san te is dat de ze der de vorm van ver trou wen, de ze ca ri tas, niet los staat

van het con cre te le ven, zo als het ge leefd wordt, maar daar in juist wordt ver on der steld.
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De wes ter se sa men le ving is groot ge wor den door de toe pas sing van de ze vorm van ca ri -

tas. Ze zal weer kun nen groei en van ‘low trust’ naar ‘high trust’ als ze ver trou wen als ca ri -

tas weer hoog in het vaan del heeft staan. De ze vorm van ver trou wen legt de diep ste kern 

bloot van al le in ter men se lij ke ver hou ding en. Men sen wil len ui tein de lijk van een an der

we ten of er op hem of haar ge re kend kan wor den, of men sen doen wat ze zeg gen, in -

staan voor hun be lof te, voor de an der zal zor gen als het no dig is. Dat gaat verd er dan het

op vol gen van re gels en pro ce du res in een con tro le-sys teem. Dit gaat over ve rant woor de -

lijk heid dra gen voor de si tu a tie, de be reid heid er te zijn voor an de ren voor bij al le risico’s

en on ze ker he den. De ze be reid heid er voor de an der als me de mens te zijn, noem ik het

‘moreel kapitaal’ van een sa men le ving. So ci aal ka pi taal gaat over ons ver mo gen ons met

anderen te verbinden. Moreel kapitaal gaat over ons vermogen voor de ander en de

wereld te zorgen. 

De cri sis van het ver trou wen

Het pro bleem van on ze mo der ne we reld is dat we ver trou wen heb ben weg ge or ga ni seerd.

We heb ben de pro ces sen van we der ke rig heid, waar in ver trou wen groeit tus sen men sen

la ten over ne men door de over heid of de markt. We heb ben ver trou wen als ‘trust’ op ge -

slo ten in de privé-sfeer en la ten ver slon zen als kracht bron voor de pu blie ke zaak. Van daag 

dur ven we het weer open lijk te heb ben over wat een goe de op voe ding ei gen lijk is en wel -

ke be te ke nis die voor de sa men le ving heeft. Ten slot te zijn we sterk gaan leu nen op con -

trac tu eel ver trou wen, ver trou wen als con fi den ce, het voor waar de lijk ver trou wen, dat in -

der daad, zo zien we in de hui di ge bank en cri sis, iets heel be trek ke lijks heeft. Insti tu ti o neel 

ver trou wen kan niet groei en als er geen so ci aal ver trou wen be staat. Het fa len van de af -

spra ken, het niet na le ven van wat na ge leefd had moe ten wor den, doet ook twij fe len aan

de be trouw baar heid van de per so nen die ga rant had den moe ten staan voor die af spra -

ken. 

Het is daar om nood za ke lijk op een fun da men te ler ni veau over ver trou wen te spre ken 

dan tot nog toe is ge daan. Te rug keer naar ou de pa tro nen zou een te rug keer be te ke nen

van een cul tuur waar in het gaat om cal cu la tie van risico’s als ba sis voor pu bliek ge drag.

Daar mee keert het ver trou wen niet te rug. Het cal cu le ren en ma ni pu le ren van risico’s

heeft al les te ma ken met de jacht naar po si ties, win sten en macht. Dat is de lo gi ca van

een markt die zijn ei gen mees ter is ge wor den en niet meer luis tert naar de lo gi ca van ge -

meen schap pen en so ci a le be lang en kan we gen en tel len. Het mo reel ka pi taal van ge -

meen schap pen is no dig om so ci aal en in sti tu ti o neel ver trou wen te doen groei en. Het

roer moet ra di caal om. Hoe kun nen we het mo reel ka pi taal, on ze mo re le steun aan el -

kaar, on ze be reid heid te zor gen voor mens en we reld, weer la ten toe ne men? Hoe

kunnen de publieke sectoren, het bedrijfsleven, de politiek, daar weer van doortrokken

raken? 
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Oplos sing en

Om de ze vra gen ook zelf op te pak ken, wil ik aan het slot van mijn bij dra ge een paar pun -

ten noe men die hier op een ant woord kun nen vor men. Het ka bi net sprak van een mo re le

agen da. Hoe zou die er uit kun nen zien? Ik noem een paar voor na me pun ten die op de ze

agen da moe ten staan.

» Om te beginnen moet in de financiële wereld, waar de crisis begonnen is, volstrekt

duidelijk worden gemaakt dat gemaakte afspraken in het belang van de samenleving 

nageleefd zullen worden. Daar begint een belangrijk deel van het herstel van het

zoekgeraakte vertrouwen. Dit impliceert tevens dat financiële transacties in relatie

blijven staan met reële economische ontwikkelingen. Het risicovol en per saldo

onverantwoord manipuleren van geldstromen, winsten, provisies, moet tot het

verleden gaan behoren. Wat de publieke financiën betreft, moet er een eind komen

aan de economie van de ongedekte cheque. De oplossing ligt niet in het laten

oplopen van schulden, van geld dat er niet is. Het vertrouwen in de economie en in

de banken keert niet terug als uitgaven, investeringen en beleggingen fictief blijken

te zijn. Er moet ‘iets tegenover staan’. Wil financieel vertrouwen echt zijn, dan is een

stabiele en reële waarde nodig van echt geld. 

» Met kracht zouden nu ‘incentives’ moeten worden afgegeven voor de omvorming

van economie en bedrijfsleven met het oog op hun dienstbaarheid aan sociale

belangen. Er wordt al lang gesproken en ook worden er vrijwillige stappen gezet om

te komen tot de definitie van de maatschappelijke opbrengst van ondernemingen

en economische activiteiten. Sociale partners zouden nu vooral dat belang moeten

gaan behartigen. Dit gaat over het inbedden van economische activiteiten in

gemeenschappen en het laten wegen van de belangen van die gemeenschappen.

Het moet bedrijven niet alleen gaan om het halen van economische targets, maar

ook om sociale en ecologische. De versmalling van de economie tot het managen

van geldstromen heeft het vertrouwen in mensen weggenomen. Voer een discussie

over de maatschappelijke en sociale bijdrage van ondernemingen. Steun bedrijven

die aan ‘sociaal ondernemerschap’ doen. Prikkel er niet alleen toe, maar beloon dit

ook. 

» Het is van belang bij de herordening van de samenleving oog te hebben voor het

vormen van gemeenschappen die overzichtelijk zijn en waar processen van

mutualiteit en wederkerigheid kunnen bloeien. Om vertrouwen tussen mensen te

laten groeien is de menselijke maat nodig, overzienbare leefeenheden,

daadwerkelijke ontmoeting. Dat betekent een veel kleinschaliger organisatie van de

samenleving, het samenbrengen van vitale functies in een lokale omgeving. Breng

meer lokale samenhang in economische, ecologische en sociale processen. Energie-

en voedselproductie kunnen dichter bij mensen worden gebracht. Nieuwe vormen
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van coöperatief werken en zelfzorg in de ‘civil society’ verdienen ondersteuning.

Naast het ‘think globally’ moet er volle aandacht zijn voor het ‘act locally’. Help burgers

daaraan vorm te geven. Nieuwe vormen van gemeenschappelijkheid voeden niet alleen

het onderling vertrouwen in de samenleving, maar dragen ook bij aan duurzaamheids-

en klimaatdoelstellingen. 

» Versterk de verbanden waar moreel kapitaal wordt overgedragen. De plekken waar

mensen voor elkaar zorgen en er voor anderen zijn, moeten we koesteren. Dat

betekent ook het koesteren van gezinnen, maar ook kerken, waar deze een vitale rol

kunnen spelen in hun omgeving. Moreel kapitaal heeft beddingen: daar waar men

oog heeft voor de persoon van de ander en diens welzijn. 

» Besef vooral dat wij niet het vertrouwen aan onszelf kunnen geven dat de wereld

helemaal in orde te maken is. Koester geen utopische dromen. Besef dat wij

kwetsbare mensen zijn die in afhankelijkheid leven. Voor een samenleving is het

belangrijk te weten dat onze inspanning om trouw te zijn en er te zijn voor anderen,

uiteindelijk berust in ons vertrouwen in God, die in Zijn trouw belooft dat Hij er voor 

ons zal zijn. Daaruit te putten is de grootste morele kracht van een samenleving. Laat 

die boodschap ook vooral worden uitgedragen.

Prof.dr. Roel Kui per is bij zon der hoog le raar Chris te lij ke Fi lo so fie aan de Eras mus Uni ver si -

teit en lid van de Eer ste Ka mer voor de Chris tenUnie. 
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Slot woord door voor zit ter Her man Kai ser 

De sfeer van dit cong res was an ders dan voor gaan de ja ren. Er hangt een ge voel van ur gen -

tie in ons mid den. In de cong res zaal, de wan del gang en en bij de works hops voel je een

be wust zijn dat de tijd van han de len en door pak ken is aang ebro ken. Als de chris te lijk-so -

ci a le be we ging nu langs de zij lijn blijft, mist zij een unie ke kans. En doet zij geen recht aan

de ve rant woor de lijk heid die wij als geënga geer de chris te nen dra gen.

Uit ve le re ac ties is mij van daag ge ble ken dat het niet no dig is om te wach ten tot an -

de ren het sein ge ven om tot ac tie over te gaan. Ie der een kan ge woon op zijn of haar plek 

be gin nen. Ster ker nog. Op heel veel plaat sen bent u al be zig de daad bij het woord te

voe gen. Ik heb pracht i ge voor beel den ge hoord hoe de spi raal van wan trou wen door bro -

ken kan wor den. Zo wel in het on der wijs, de zorg, bij ge meen ten, de po li tie en bin nen be -

drij ven. Een sleu tel woord is ‘nabijheid’. Zoek de klant, cliënt, stu dent, ou der, bur ger enz.

op. Geef je or ga ni sa tie een ge zicht. Laat zelf je ge zicht zien. Tij dens een work shop ving ik

het ad vies op: “Haal el kaar er bij! Maak het per soon lijk.”

Een an der sleu tel woord dat ik op ving was ‘en/en’. Wij heb ben van daag ont dekt dat

wij soms re de ne ren van uit een ‘of/of’-sche ma. Wij heb ben de nei ging el kaar in een hok je 

te stop pen. Wij kun nen ein de lo ze de bat ten voe ren of de cri sis ligt aan de mens of aan

het sys teem. Of over de vraag of wij aan de bo ven- of de on der kant moe ten be gin nen.

Of het ac cent bij Kuy per of bij Tal ma moet lig gen. Of mis schien toch bij Be ne dic tus? Dit

soort vra gen lei den tot dis pu ten en ver lam men ons han de len. Wij moe ten bron nen van

spi ri tu a li teit en denk kracht bun de len en niet se pa re ren.

Een der de sleu tel woord is lei der schap. Ik heb van daag ge wel di ge voor beel den ge -

hoord hoe men sen in de prak tijk hun lei der schaps rol op ne men. Ik ben on der de in druk

van de voor zit ter van een groot school be stuur. Onder twaalf dui zend stu den ten, hun ou -

ders en hon der den leer kracht was ong enoe gen ont staan om dat ding en niet lek ker lie -

pen. Het be stuur voel de zich in een spa gaat tus sen Haag se richt lij nen en de prak tijk op

de werk vloer. De voor zit ter heeft per soon lijk de stou te schoe nen aang etrok ken. Hij is

met ie der een het ge sprek aan ge gaan. “Kom maar op, ik duik voor nie mand weg. Wij

doen ons best. Wij ge lo ven wat wij doen.”

Dat lei der schap moet ook voor de po li tiek gel den. Hoe kun nen po li ti ci ons be vrij den

van bu reau cra tie en sys teem denk en als zij zelf de groot ste ver oor za kers daarvan zijn?

Wij win nen ver trou wen als wij la ten zien dat wij er gens voor staan. Dat wij ge lo ven.

Dat wij er zijn voor el kaar. Om zo Hem te die nen.
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de heer W. Wassenaar Besturenraad

mevrouw drs. H.A.C. Weigand-Timmer Ouders & Coo

de heer P.E. Werkman Hist. Doc.Centrum Protestantisme

(VU)

mevrouw ir. J.M.J.C. Westerbeek-Huitink Wilde Ganzen

de heer M. Westerduin HS Windesheim

mevrouw R.G. Westerlaken-Loos CDA

de heer J. Westert WI ChristenUnie

de heer J.D.J.T. Wienen Bisschoppenconferentie RKK

de heer A.A. van Wijngaarden CNV Hout en Bouw

mevrouw M. Wildekamp CNV Vakcentrale

mevrouw J. Willemsma Ouders & Coo

de heer H. van Willigenburg AOb/CVHO

de heer R. Wissenburg Greenpeace

mevrouw C. Wortmann Europees Parlement

de heer dr. R.E. van der Woude Hist. Doc. Centrum

Protestantisme (VU)

de heer A.J. Wynia A.S. Talma Stichting

mevrouw L. van Zanten- Hagelvlag Pas sage, chr.maatsch.

vrouwenbeweging

mevrouw L. van de Zee Pas sage, chr.maatsch.

vrouwenbeweging

de heer T. Zeldenrust Stg. Pres ent Nederland

de heer H. Zwijnenberg Gabriël Financiële bescherming
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