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Het college zal gaan om het nadenken over het veranderen van verzorgingsstaat naar
participatiestaat. Verzorgingsstaat is volledig aan het verdwijnen waarbij mensen
verantwoordelijkheid gingen nemen voor hun eigen leven.
Het college zal beginnen met de verzorgingsstaat. Daarna zal er aan bod komen wat er
verandert wanneer we naar een participatiestaat gaan.

Welke kant op?
Meebewegen of tegengas geven?
verzorgingsstaat

participatiesamenleving

Vergelijkbare situaties:
energietransitie
markt in de zorg, jaren nul
studiehuis VO, in de jaren negentig

We zitten in een fase waarin we beide kanten nog op kunnen gaan, oftewel de transitiefase.
Nu zien we dat sommige aspecten van beiden richtingen goed zouden kunnen zijn.
Het onderwijs geeft een vergelijkbare situatie. Het ene uiterste zou dan het volledig loslaten
van de kinderen met de leerstof tot aan de kerst zijn, terwijl het andere uiterste zou zijn dat
we blijven doen zoals het altijd is gegaan. Er zou gewoon elke dag les zijn waarbij de lesstof
hen per dag wordt voorgeschoteld.

Zo werkt het ook in de zorg. Mensen bewegen mee met de nieuwe ideeën of geven
tegengas en houden vast aan het oude. (Hier zit dus een hele grote marge in)

https://www.vpro.nl/programmas/uitgewoond/kijk/afleveringen/aflevering-1.html

Er is een tijd veel discussie geweest over de verzorgingshuizen. Verzorgingshuizen moesten
namelijk verdwijnen. Hierover is een documentaire gemaakt door de vpro. Hierin wordt
duidelijk dat mensen erg veel baat hebben bij de verzorgingshuizen. Echter werd er besloten
dat mensen of thuis moesten blijven wonen óf in een verpleeghuis moesten, waarbij er dan
al sprake moet zijn van 24 uurs zorg.
We zitten nu met verpleeghuis of thuis wonen. Er wordt gemerkt (onder andere door de
uitingen zoals in de documentaire) dat dit niet erg wenselijk is en nu zijn ze op zoek naar een
tussenvorm, waardoor we weer terugkomen bij het oude.

Het ontstaan van de verzorgingsstaat
• Abram de Swaan, Zorg en de staat
• Een rational choice verklaring voor het
onstaan van de verzorgingsstaat

Abram de Swaan 1942

Er wordt ingegaan op het ontstaan van de verzorgingsstaat. Deze lijkt te zijn begonnen met
de invoering van de AOW, maar eigenlijk begon deze al eerder in de 19e eeuw.
Abram de Swaan beschrijft in zijn boek ‘Zorg en de Staat’ het begin van de verzorgingsstaat.

Volgens hem is de verzorgingsstaat begonnen als een welbegrepen eigenbelang. Op een
gegeven moment gingen arme mensen die niet veel hebben en niets te verliezen hadden
rondzwerven. Zij werden gezien als gevaarlijk aangezien ze zullen rondtrekken en zullen
zichzelf gaan helpen (bijvoorbeeld door te gaan bedelen of door overvallen). Ze bedachten
dat ze deze mensen moesten gaan helpen om zo zichzelf te beschermen. Zo gingen ze
riolering aanleggen en zorgden ze voor schoon drinkwater. Dit deden ze voor deze arme
mensen maar ook omdat ze anders zelf ook ziek konden worden. (Verstandig eigen belang).
Wat zien we nu om ons heen? Er waren destijds kleinschalige arrangementen van arbeiders
die zich beseften dat ze ziek konden worden en zo hun inkomen konden verliezen. Ze riepen
een ziekenbus in het leven. Iedereen legden hierin mee waardoor er uitkeringen
ontstonden. Dit was een financiële uitkering, maar het had ook een sociaal aspect. Waarom
verdwenen deze toentertijd?
De rampen werden te groot voor de omvang. Ook kwamen er private organisaties: zij gingen
goedkope ziektekostenverzekeringen aanbieden. Hiervoor kwamen enkel de jonge gezonde
mensen voor in aanmerking. De ziekenbussen bleven dus zitten met de minder gezonde
mensen waardoor deze niet konden blijven bestaan. Er moest één lijn in komen, anders
kunnen deze rondtrekkende armen alsnog binnen komen. Ze wilden dus iets landelijks
verzinnen.

Het ontstaan van de verzorgingsstaat
• De verzorgingsstaat is een laatste fase in de
geschiedenis van de arbeidsdeling

Een laatste fase in de geschiedenis van de arbeidsdeling. Mevrouw Trappenburg kaart het
‘Archeon’ aan. Dit is het openluchtmuseum dat het leven in de prehistorie presenteert. Alle
mensen in deze tijd delen alles samen: iedereen moet een handje helpen. Bij het ontstaan
van beschavingen bleek dat we veel meer konden bereiken doordat mensen zich
specialiseerden. Er ontstonden ambachten. Er volgden beroepen die voor het inkomen
zorgden. Dit gebeurden voornamelijk door de mannen. De vrouwen werden onderhouden
door de mannen.
In de verzorgingsstaat is veel werk, wat de vrouwen toentertijd voor niets deden, geworden
tot werk waar je inkomen voor krijgt.

Fordistisch evenwicht
• De verzorgingsstaat is een schild voor de
zwakken
• Ontlasting voor de sterken (minder zorg,
minder overlast)
• Werk voor professionals/verzorgenden

Meneer Ford wordt aangekaart. Wat was zijn bijdrage aan de arbeidsdeling? Hij heeft de
lopende band ontworpen. Daarnaast creëerde hij een interessante constructie. Hij wilde een
zo goed mogelijke auto, voor een lage prijs, met een hoge vergoeding voor de arbeiders. De
gedachte hierachter was voornamelijk omdat de arbeiders ook mogelijkheden moeten
hebben om die auto te kopen. Zo werden veel mensen gestimuleerd om die auto te kopen
en was een grondslag voor de verzorgingsstaat.
De verzorgingsstaat vormde een schild voor de zwakken. Er is een vangnet van verzorging, er
zijn veel mensen die deze verzorging graag doen en daar ook hun inkomen aan verdienen. Je
hoefde je hierin geen zorgen te maken over ouderen mensen of jouw eigen ouders.

In zorg en onderwijs
• Veel speciale instellingen

Natuurlijk waren er mensen met een beperking/ouderen die deze zorg nodig hadden.
Daarvoor kwamen er speciale scholen/instellingen. Een heel deel van de zorg vond hier
plaats. Kinderen kregen zorg op hun niveau, de rest van de kinderen hadden hier dan geen
last van, voor speciaal onderwijs docenten was er extra werk. (De Fordistische win-win
situatie)

De verzorgingsstaat
Passieve solidariteit
Vergaande vorm van arbeidsdeling
Arbeidsethos
Soberheid

Dit alles leidde ertoe dat mensen leefden met het idee dat ze belasting betaalden en
daarmee hun plicht ook afgedaan was. Het moet wel allemaal te betalen blijven voor
iedereen. Daarnaast waren de mensen die zorg nodig hadden destijds enorm blij met de
verzorgingsstaat, met de AOW, omdat ze niet meer afhankelijk waren van de kinderen.
Waarom werd de verzorgingsstaat ter discussie gesteld?
- De kosten waren hoog
- De vergrijzing nam toe
- Individualisering: solidariteit verdween
- Meer naar eigen verantwoordelijkheid

Crisis in de verzorgingsstaat
• Doorbreking van het Fordistische evenwicht:
concurrentie en globalisering
• Leidt tot race to the bottom?

https://www.youtube.com/watch?v=KhaYSb1zbFs

Tony Judt 1948-2010

Robert Reich, 1946

De crisis kwam en betekende een doorbreking van het Fordistische evenwicht. Deze
constructie liep namelijk goed totdat er iemand besluit om hun arbeiders laag inkomen te
geven. Zo werden de producten goedkoper wat de consumenten aantrekt. (Hier werken we
allemaal aan mee) Wanneer bedrijven hiermee beginnen, wordt het een race to the bottom.
Er werd op een gegeven moment alleen nog maar nadruk gelegd op winst.

Crisis in de verzorgingsstaat
• Demografie 1: Immigratie en verzorgingsstaat
staan op gespannen voet met elkaar
• Demografie 2: Vergrijzing

Paul de Beer 1957

De demografieën:
Er zijn nog twee andere ontwikkelingen die ervoor zorgde dat mensen dachten dat de
verzorgingsstaat niet meer op te brengen is.
1. Vergrijzing
2. Immigratie: wie ‘horen erbij’ en wie niet. We kunnen niet voor iedereen belasting
betalen. Je voelt dan niet meer de verwantschap zoals die leeft binnen een
verzorgingsstaat. Die is ook nodig hierin. Daar houdt de solidariteit op.

Crisis in de verzorgingsstaat
• Verzorgingsstaat heeft geleid tot een morele
transformatie: liever lui dan moe

Charles Murray 1943

Theodore Dalrymple 1949

Er ontstond een morele crisis in de verzorgingsstaat. Dit zou de verzorgingsstaat met ons
gedaan hebben. Eerder kon je jezelf opwerken tot waar je wilde zijn. Dit bereikte je door
hard te werken. (Zodat je van een kwartje een dubbeltje kon worden)
Als je een verzorgingsstaat hebt, dan kan het makkelijker via de uitkeringen. Deze mannen
zeggen dat de verzorgingsstaat verkeerde prikkels heeft gegeven. Door de uitkeringen kon je
in sommige gevallen meer verdienen dan dat je aan het werk ging.

Crisis in de verzorgingsstaat
• Verzorgingsstaat heeft geleid tot een morele
transformatie: crowding out

Ook ‘crowding out’ zou hieraan bijgedragen hebben. In de verzorgingsstaat gingen vele
aspecten regelen die we eerder zelf deden (bijvoorbeeld zorgen voor de naasten) over naar
anderen.

Crisis in de verzorgingsstaat
• Verzorgingsstaat heeft geleid tot een morele
transformatie: ondermijnt de menselijke
kracht

De verzorgingsstaat wordt ervan verweten dat het mensen incapabel zou hebben gemaakt
door hun weg te stoppen in instellingen, en het vooral te hebben over de dingen die ze niet
kunnen. De maatschappij werd ziek genoemd in plaats van de mensen.

De principes van de
participatiemaatschappij
• Ziek, zwak, misselijk? Toch aan het werk.
• Iedereen hoort erbij in de gewone maatschappij
• Actieve in plaats van passieve solidariteit
Het Ikea principe en het Kruidvat principe

Nu wordt de participatiemaatschappij besproken. Deze maatschappij staat in het teken van
het zelf doen. Wat zijn de leidende principes hiervan:
- Sinds Lubbers: “Nederland is ziek”. Er zaten zoveel mensen in de WAO wat niet zo
zou kunnen zijn, volgens hem. Er moest wel sprake zijn van veel verborgen
werkloosheid. Mensen moeten gewoon aan het werk, mensen moeten het weer
normaal gaan vinden om te werken. Daarnaast stonden er heel veel jonge mensen
aan de kant omdat er ‘geen werk’ was.
- Iedereen kwam aan het werk als we ervoor zorgden dat er begeleiding was, wonen in
de gewone buurt, niet in de instellingen. Mensen worden hierin hier geholpen door
experts, maar ook door de naasten. Iedereen moet weer actief solidair zijn.
Het Ikea principe = iedereen kan alles zelf (zelf in elkaar zetten)
Het Kruidvat principe = iedereen kan alles (zij verkopen alles)
Probeer iets te doen buiten je eigen competenties.

Morele kosten-baten analyse
• Familiezorg: mooi en zwaar

Een morele kosten-baten analyse: Mensen voelen het zorgen van de ouders als een
verplichting.
Er is de vraag uit het publiek of de conclusies niet te snel getrokken worden. Er is weldegelijk
veel ondersteuning vanuit de WMO, er kan vervoer worden aangevraagd, ambulante
begeleiding. Margo legt uit dat erover nagedacht moet worden welke kant we op willen
gaan. Er zijn vaak enorm lange wachtlijsten en er liggen zware taken voor de familie. Kunnen
we deze taken verwachten van de mensen of overvragen we de mensen waardoor het
probleem verergert?

Familiezorg
Soms ook belastend voor de kwetsbare burger
Druk op euthanasieregime?
http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/353456
https://www.youtube.com/watch?v=eG3AGYipVCY
https://www.youtube.com/watch?v=BCDa2ffdC-w

Er moet op gelet worden dat het ene probleem niet aanleiding gaat geven tot het volgende
probleem zodat we niet meer uit de cirkel komen.

Vrijwilligerswerk
•
•
•
•

Meer echtheid, toewijding
Informeel, niet geprotocolleerd
Meer tijd, meer continuïteit
Meer privacy

Judith Metz, Lonneke Roza, Lucas Meijs, Eva Baren van & Niek Hoogervorst
(2017) Differences between paid and unpaid social services for beneficiaries,
European Journal of Social Work, 20:2, 153-166

Vrijwilligerswerk zou een uitkomst voor een deel van het probleem kunnen bieden. We
moeten meer werk uitvoeren zonder daar een vergoeding voor te vragen. Het keerpunt
hiervan is hoe je aan inkomen komt.

Vrijwilligerswerk
• Professionals: pas op voor basale
deprofessionalisering. Het blijft geen
hoogconjuctuur. Waar moeten mensen van
leven?

Margo Trappenburg & Gercoline van Beek (2017): ‘My profession is
gone’: how social workers experience de-professionalization in the
Netherlands, European Journal of Social Work, 20:2, 153-166

Superburgers gezocht

In de media is er al veel aandacht voor het zorgen voor je eigen ouders. Politici zijn
veerkrachtige mensen die erg veel kunnen. Ook BN’ers zijn mensen die veel activiteiten
tegelijk kunnen. Is het een reële eis om dit van alle mensen te verwachten?

Deïnstitutionalisering
-

Meer vaardigheden, eigen woning
Soms: verlies van autonomie
Eenzaamheid
Verplaatsing naar politie/justitie

Mensen zijn erg blij met een eigen woning. Mensen met een ernstige beperking kunnen niet
leven in een normale wijk, met normale auto’s bijvoorbeeld. Ze hebben namelijk begeleiding
nodig met alles wat ze daar gaan doen. Er is een verlies van autonomie en alleen wonen kan
leiden tot eenzaamheid. Ook komen sommige mensen makkelijk in verkeerde kringen, zijn
kwetsbaar (Verraderlijk gewoon). Heeft de eigen woning dan nog wel het gewenste effect?

Herverdelingseffecten
• Zelf doen is alleen de norm voor arme mensen
• Feodalisering van de arbeidsverhoudingen
• Deïnstitutionalisering drukt op arme mensen

Het zelf doen zie je vooral bij de arme mensen, rijke mensen stellen daar andere mensen
voor aan.

Welke kant op?
Meebewegen of tegengas geven?
verzorgingsstaat

participatiesamenleving

Impliciet of expliciet?

Beide samenlevingen hebben dus zo hun voor- en nadelen. Hier moet een mooi evenwicht in
gevonden worden zonder dat er gefocust wordt op de één of de ander.

