
De sociale staat van Nederland en de rol van toezicht

Weergave van de presentatie van prof. dr. Kim Putters voor de netwerkbijeenkomst van The 
Midfield op 13 nov 2018 in Utrecht

Over de spreker: Prof. dr. Kim Putters is vijfeneenhalf jaar directeur van het SCP. Hij is 
daarnaast hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, toezichthouder bij het Catharijneconvent in
Utrecht, vice-voorzitter van het bestuur van het Oranjefonds en kroonlid van de SER. Eerder 
was hij toezichthouder bij enkele instellingen in de zorgsector, gemeenteraadslid en lid van de 
Eerste Kamer (PvdA). Hij promoveerde als bestuurskundige op een dissertatie met de titel 
‘Geboeid ondernemen: een studie naar het management in de Nederlandse ziekenhuiszorg’ 
(Van Gorcum, Assen, 2001)
Zelf zei hij daarover: ‘het zelf doen was toch anders dan het beschrijven ervan’.

Herman Radstake is verantwoordelijk voor de weergave van de presentatie.

De sociale staat van Nederland
Putters wil toezichthouders aanzetten om van buiten naar binnen te redeneren. Dat doet hij op
basis van het SCP-onderzoek ‘De sociale staat van Nederland’. Hierin schetst het SCP 
maatschappelijke trends en de gevolgen hiervan voor het bestuur in Nederland.  
Putters schetst kort de positie van het SCP: geen middenveldorganisatie, maar onderdeel van 
de overheid. Het Kabinet is – evenals bij de andere Planbureaus – wel ‘broodheer’. VWS is 
verantwoordelijk als ‘eigenaar’ van het SCP, maar dat betreft vooral de bedrijfsvoering. Het 
ministerie mag zich niet inhoudelijk mengen. Directeur Putters valt onder de Algemene 
Bestuursdienst van BZK. In de wet is verankerd dat het SCP zelfstandig en onafhankelijk 
beslist over het eigen wetenschappelijk onderzoeksprogramma. 
Het SCP kiest voor beleidsrelevant onderzoek, omdat hij het van belang vindt inzicht in de 
samenleving te hebben en te weten wat er leeft. Hij legt uit hoe SCP-onderzoekers 
weloverwogen en wetenschappelijk verantwoord in gesprek gaan met mensen in de 
samenleving. 
Putters heeft hierin geen belemmeringen gemerkt. Soms zegt hij ‘nee’ op een vraag van het 
ministerie en dat wordt geaccepteerd. Toen hij aantrad stond 35% van het budget van het SCP
op de begroting van VWS. De overige inkomsten moesten worden geworven op projectbasis. 
‘Daar wordt je wel responsief van’, zegt hij. Met het vaste budget heeft het SCP meer vrijheid 
om te onderzoeken wat het instituut nodig vindt. Het SCP heeft geen RvT maar een 
begeleidingscommissie die door de Kroon wordt benoemd. De commissie is geen werkgever, en
bespreekt niet alleen de begroting maar ook de resultaten. Eens in de vijf jaar moet de 
commissie een visitatie uitschrijven. Twee jaar geleden leidde dat rapport tot wijziging van de 
financiering.
Uiteindelijk zijn de medewerkers van het SCP ambtenaar: MinBiZa is verantwoordelijk, VWS 
voor financiering. 

Het rapport wordt al 25 jaar in oneven jaren uitgebracht en heet sinds 2001 ‘De sociale staat 
van Nederland’ (SSN). Hierin kijkt het SCP met drie brillen naar de samenleving:

1. Kwaliteit van leven in Nederland (in samenwerking met het CBS).

2. Wat gaat hieronder schuil, welke processen van in- en uitsluiting spelen er, wie kan wel 

meedoen en wie niet en waarom?
3. De rol van de instituties: wat is de verhouding van de burger tot instituties, wat zegt 

dat over kansen om er gebruik van te maken?
In even jaren wordt het rapport afgewisseld met een beknopte digitale publicatie (card stack), 
waarin een aantal kernindicatoren in kaart wordt gebracht. Het SCP neemt burgers als 
uitgangspunt, niet het beleid en besturen. De resultaten hebben wel consequenties voor 
beleid. Volgens Putters kan de politiek er niet niks mee doen. 

Geen mens is gemiddeld
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In 2018 verscheen de eerste beschouwing in hoofdlijnen bij de kernachtige SSN, onder 
dezelfde titel. Volgens dit rapport 
(https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/
De_sociale_staat_van_Nederland_2018) gaat het gemiddeld goed met ons. 

Dat geldt in grote lijnen en gemiddeld, maar niet voor iedereen. Al jaren overheerst in 
Nederland de positie: “Met mij gaat het goed, maar met ons slecht.” Putters kreeg deze 
conclusie dan ook nauwelijks over het voetlicht (hij heeft het in DWDD wel 3 keer moeten 
zeggen). 
Deze reactie leert 2 lessen: 

1. geen mens is gemiddeld. Putters legt uit dat het gebruik van het begrip ‘gemiddeld’ 

afstand schept tot de samenleving, tot mensen die zich niet herkennen in het 
gemiddelde beeld. Als de minister het ‘gemiddelde’ beeld schetst, stoppen degenen die 
dat niet ervaren het gesprek.

2. We zijn tegenwoordig gewend maar 2 jaar voor- of achteruit te kijken. Als je over een 

langere periode kijkt, krijg je veel beter zicht op ontwikkelingen. 
Op deze korte termijn lijkt de boosheid en het onbehagen toe te nemen, maar de aard ervan 
verandert. Een oorzaak is dat mensen steeds meer dingen tegelijk moeten doen – multitasken 
- en niet meer alles kunnen overzien of bijhouden. In de SCP-toekomstverkenning wordt 
verwacht dat dit gaat toenemen. 

Zes groepen
Het SCP heeft gepoogd te verklaren dat niet altijd iedereen ervaart dat het goed gaat. Uit 
herhaald onderzoek - integraal eens in de 5 jaar - zijn 6 groepen geïdentificeerd. 

Nederland blijkt geen tweedelige samenleving, maar is vrij egalitair te noemen. 
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1. De bovenste groep is de gevestigde bovenlaag, ongeveer 14% van de bevolking, die 

bestaat uit hoogopgeleiden, ondernemers, voornamelijk mannen.
     6.   De onderste groep zijn de achterblijvers, eveneens ongeveer 14%. Het was lastig om 
hiervoor een titel te vinden, ze zijn wel precariaat genoemd. Kenmerkend: ze blijven op alle 
hulpbronnen achter. Hieronder vallen bijstandsmoeders, 1e generatie migranten met niet-
westerse achtergrond, jongeren met niet-westerse achtergrond. 
Alleen deze twee groepen rekenen zichzelf tot een klasse, beiden zijn zich bewust deel van 
deze groep te zijn. 
De andere 4 zeggen niet expliciet dat ze deel van een groep zijn. Het SCP noemt deze groepen
daarom ‘segmenten’:

2. bestaat uit jongere kansrijken, studenten en starters, weinig geld maar gezond, 

ondernemend, werkend en positief over hun kansen in de wereld. Ze noemen zich 
gelukkig, scoren >8. Ca 16% van de bevolking.

3. Is de werkende middengroep, 28%. Mensen in 3 hebben veel kosten, veel taken, zijn 

wel tevreden, maar bezorgd over ‘wat als...’ Ze ervaren banen, opleidingen en zorg als 
grootste problemen van Nederland voor hun eigen positie. 

4. bestaat uit de comfortabel gepensioneerden, 14%, voornamelijk rijke ouderen. Ze 

worstelen met eenzaamheid, gezondheid, pensioenniveau en vragen zich af of de 
instituties nog rechtvaardigheid produceren. 

3 en 4 voelen zich vaak onzeker, zijn druk en 'boos'. 
5. Werkende armen

De vijfde groep, de ‘werkende armen’ zijn onzekere werkenden, waaronder mbo’ers, in 
meerderheid werknemers in loondienst en veel -soms gedwongen- zzp’ers. Ze zitten in een 
lastige positie en maken zich zorgen over of ze de volgende maand de rekeningen kunnen 
betalen, ze hebben te weinig geld voor gezondheid, kinderzorg etc. 
Voor het begrip van de groepen 2 en 3 is belangrijk dat het geen nieuws is dat het goed gaat. 
Voor alle groepen neemt de afgelopen jaren de koopkracht en de kans op werk toe. Maar aan 
de onderkant, zoals voor mbo'ers, zijn dat deeltijd- of tijdelijke banen. In crisis gaan zij er als 
eersten uit. Daarmee komt de scheidslijn opleidingsniveau terug. Dus belangrijk is om in tijden
van economische voorspoed kansen voor lager opgeleiden te vergroten. 
De jonge kansrijken hebben tijdens de crisis werk onder hun niveau geaccepteerd, maar nu 
het beter gaat, verwachten ze een passende baan, en die is nog niet in zicht. Banen die tijdens
de crisis verdwenen, zijn niet teruggekomen, want geautomatiseerd. De vraag is wat de 
toekomst is van werk en hoe in de toekomst de positie van mensen te verbeteren. En wat dat 
betekent voor de samenstelling van de verschillende groepen.

Hulpbronnen
De discussie gaat in Nederland vaak over economisch kapitaal, maar dat is niet het enige 
kapitaal waarover mensen beschikken en niet het enige dat hun welbevinden bepaalt. Het SCP 
volgt al jaren de discussie over de WMO. Die was 10 jaar terug heel anders dan nu. Jeroen van
de Oever (directeur Fundis) stelde toen eens dat mensen het belangrijk vinden om bezoek te 
krijgen, etc. als deel van hun welzijnservaring. Iedereen viel over hem heen: de overheid moet
de noodzakelijke zorgtaken regelen. Dat is sterk veranderd, veel mensen zijn mantelzorg voor 
ouderen door de kinderen normaler gaan vinden. 
Enkele jaren geleden heeft het SCP een model ontwikkeld: welke hulpbronnen hebben burgers 
in samenleving? En over hoeveel van elk kunnen ze beschikken?
Behalve economisch/financieel zijn dat:

· persoonskapitaal: persoonlijk, fysiek,

· cultureel: taal, kennis, digitaal, discriminatie.

· sociaal kapitaal: netwerken van mensen: kun je terugvallen op hulp? Heb je 

kruiwagens, contacten, gezelschap?
Niet alles telt even zwaar, het SCP hanteert allerlei wegingsfactoren. Maar duidelijk is dat 
mensen niet gelijkelijk en voldoende over deze hulpbronnen beschikken.
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De gegevens over deze hulpbronnen vormen de bron van informatie voor de beschrijving hoe 
Nederland eruit ziet. 

Pensioen
Putters heeft een belangrijk verschil gemerkt tussen hoe er bestuurlijk over pensioen wordt 
gepraat en hoe mensen in SCP-onderzoeken erover praten. De meesten zien pensioenopbouw 
als spaarvoorziening, een potje op de bank voor later. Het zit niet tussen de oren dat het een 
herverdeling van inkomen is. Het SCP stelde de vraag: Met wie zou in je een pensioenfonds 
willen zitten? Waarop vaak werd teruggevraagd: ‘maakt dat dan iets uit?’ Meer mensen zouden
moeten begrijpen dat het gaat over delen met elkaar. Dat is een belangrijke succesfactor, maar
ook de moeilijkste. 
Ouderen zeggen zich zorgen te maken over hun kinderen. Jongeren zijn bezorgd over ouderen,
die op een zeker pensioen hadden gerekend en niets meer kunnen doen om het pensioen weer
op te bouwen. 
Putters ziet als echte vraag in de pensioendiscussie: wat betekent het voor de samenleving 
over 30 of 40 jaar? Hij ziet dit als een betere basis voor dialoog. 

Scheidslijnen
Het SCP hanteert een groot aantal scheidslijnen, waaronder leeftijdscategorie en inkomen. 
Putters belicht er een aantal van, op zichzelf en in combinaties.

Opleidingsniveau & gezin van herkomst
De scheidslijn opleidingsniveau hangt samen met het opleidingsniveau van het gezin van 
herkomst. Jongeren uit lager opgeleide gezinnen hebben minder kans op een hogere opleiding 
dan jongeren uit hoger opgeleide gezinnen. 
Opleidingsniveau & levensverwachting: Hoger opgeleiden leven 7 jaar langer dan lager 
opgeleiden. 
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Opleidingsniveau & levensverwachting & gezondheid: Samen met de mate van gezondheid 
loopt het verschil op tot 18 jaar. 

Niet-westerse immigranten
De scheidslijn autochtoon versus niet-westerse immigrant. Hierin signaleert het SCP verschillen
tussen migranten met een Turkse en een Marokkaanse achtergrond. Voor beiden geldt wel dat 
ouders minder grip hebben op kinderen, ook in scholen. Positief zijn de stijging van het 
opleidingsniveau en de doorstroom naar middenberoepen, maar niet-westerse immigranten 
dringen nog niet vaak door naar de top (vgl gender). 
Opleidingsniveau & levensverwachting & gezondheid & migrant: Wordt deze scheidslijn 
gecombineerd met gezondheid en levensloop, dan zijn de verschillen in kans op gezond oud 
worden nog veel groter. 
Opleidingsniveau & migrant & arbeidsmarkt: Ook de kansen op de arbeidsmarkt laten grote 
verschillen zien. Het opleidingsniveau van Turkse en Marokkaanse jongeren stijgt ten opzichte 
van hun ouders nog veel sneller dan van autochtonen, maar op de arbeidsmarkt leidt dit niet 
tot een grotere kans op werk. Soms ligt dat aan discriminatie op de arbeidsmarkt, maar dat 
verklaart niet alles. Van de Marokkaanse jongens tot 30 jaar komt 70% in aanraking met de 
politie. Na hun huwelijk, rond 30 jaar, daalt de criminaliteit pijlsnel. Maar een VOG krijgen ze 
dan niet meer. 
Bij Antillianen ziet het SCP vaker een life long criminal career. Die is procentueel lager maar 
hardnekkiger. 
Migranten met een Turkse achtergrond kennen een sterke sociale controle in eigen groep: ze 
hebben veel voor elkaar over, de criminaliteit is lager, maar de identificatie met Turkije is veel 
sterker, waardoor ze afstand houden tot de Nederlandse samenleving en taalachterstanden 
oplopen die ze niet meer inlopen. 

Migrant & armoede: Een kwart van de Turkse en Marokkaanse kinderen leeft in armoede, 
tegenover eentiende van de autochtone kinderen. Ze hebben hier last van in hun ontwikkeling 
en in het dagelijks leven. Het leidt tot een gevoel van onzekerheid, niet mee mogen doen, met 
als effect dat ze zich niet thuis voelen in Nederland. De scheiding van de belevingswerelden 
belemmert het begrip voor elkaar.

Vertrouwen in politiek/overheid
Over een langere periode blijkt het vertrouwen in de politiek stabiel: 45-50%. Internationaal 
scoort Nederland hoog, hebben we het meeste vertrouwen in instituties. Dat geldt ook voor 
opkomstpercentages bij verkiezingen e.d. Nederlanders haken niet massaal af, maar de 
onderste 30% wel. Over kortere periodes kan het snel gaan: Rutte II begon met 75% 
vertrouwen, binnen ¾ jaar liep dat terug naar 35%. 
Een hoog percentage van de bevolking heeft wel vertrouwen in de Tweede Kamer, maar in de 
(individuele) politicus is dit veel lager. Het vertrouwen in instituties blijkt dus nog veel groter 
dan in de leidinggevende individuen. In een tijd dat we het veel hebben over leiderschap is dat
lastig. Hiervoor is nog geen verklaring gevonden.
Opleidingsniveau & vertrouwen: In het ene referendum was driekwart van de hoogopgeleiden 
tegen, driekwart van de laagopgeleiden voor, in het andere (over de EU) was dat omgekeerd. 
Vergelijk het met de verkiezing van Trump en de Brexit: bepalend is het gevoel geen grip op 
de macht te hebben. Deze scheidslijnen beginnen effect te hebben op de steun voor instituties.
Migrant & vertrouwen: Autochtonen zijn anders opgevoed over instanties dan migranten: dit 
leidt tot verschillen in het vertrouwen in de overheid en instanties.  
Leeftijd & vertrouwen: 25-jarigen twijfelen meer aan personen. Onder jongeren kalft het 
vertrouwen erg af.
Leeftijd & migrant & vertrouwen: onder invloed van sociale media vertrouwen Turkse en 
Marokkaanse jongeren politiek en instanties nog minder. 

Mensen met verstandelijke beperking
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Een andere scheidslijn betreft mensen met een verstandelijke beperking. Er is een sterk 
gestegen vraag naar zorg en ondersteuning. 75.000 mensen maken gebruik van de WLZ. Deze
groep wordt niet kleiner. We kunnen gezamenlijk wel hoger opgeleid zijn, maar deze groep 
blijft stabiel en groeit zelfs iets. Deze mensen hebben levenslang ondersteuning nodig, maar ze
hebben het kleinste netwerk. Dat geldt voor alle meest kwetsbaren. Putters adviseert aan 
gemeenten: verlies deze groep niet uit het oog.

Wet sociale werkvoorziening (WSW)
Door de daling van de kans op werk en de duurzaamheid van banen steeg de 
uitkeringsafhankelijkheid sinds de invoering van de WSW en de decentralisatie van de zorg.

Conclusie: bij deze groepen blijft een structuur van professionele begeleiding nodig. Er is nog 
veel onduidelijkheid bij professionals. Dat kan een opstartprobleem zijn, maar de verschillen 
zijn groot dus er is wel iets fundamentelers aan de hand. Welk type sturing en samenwerking 
is nodig? Putters stelt dat ook dit is gerelateerd aan de beschikbaarheid van van de 4 
hulpbronnen.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)
Uit de evaluatie van de WLZ blijkt dat keukentafelgesprekken zeer worden gewaardeerd: ze 
kunnen over alle hulpbronnen gaan. Het probleem is: hoe kom de hulpverlener aan de 
keukentafel? Daarnaast weten begeleiders vaak niet welke voorzieningen en regelingen er zijn.

Werkende armen
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Structureel zitten 500.000 tot 600.000 mensen in de onderste groepen. Ook hier zit het 
probleem in gebreken in meerdere hulpbronnen. De groep werkende armen zit er lastig 
tussenin. Het gaat om 320.000 mensen, de grootste groep armen. Het armoederisico blijkt 
voor zelfstandigen veel groter dan voor werknemers. 
Het komt nu wel aan de orde bij instanties, schuldhulpverlening etc. Bij inzet op alle 4 
hulpbronnen kunnen ze beter worden geholpen. 

De (combinaties van) scheidslijnen maken duidelijk: Hoog- vs laagopgeleid leidt tot harde 
verschillen in levensverwachting en gezondheid, kansen op werk, kansen op 
omscholingsgelden. Bias in opleidingen is belangrijk om op te sturen: niet alleen formeel 
onderwijs, maar ook coaching on the job moet gezien worden als onderwijs. 
De uitersten groeien wel in omvang. Verklaring: we zijn hoger opgeleid. 
De middengroep is stabiel. De samenleving is altijd gebouwd op de middengroep die erop 
vertrouwde dat ze kans hadden om op te klimmen. Een paar groeiende groepen zien deze kans
niet meer. 
Het SCP hanteert als werkdefinitie dat verschillen niet goed of slecht zijn, maar voor de 
overheid is het een kwestie als het leidt tot achterblijvende groepen en tot ontwrichtende 
onrust en spanning. 

Ouderen
Het SCP heeft samen met PBL gegevens over de ontwikkeling van het aantal ouderen: tot 
2040 groeit het percentage ouderen aan de randen van Nederland tot boven 50%. Dat zijn 4,8
miljoen 65-plussers op 17 miljoen inwoners. Naar schatting ca 1 mln. hiervan zullen 
hulpbehoevend zijn. Van de overigen zal de zorgvraag beperkt zijn.

Identiteit
Naar aanleiding van opmerkingen in de pauze gaat Putters in op enkele vragen. Veel thema’s 
raken aan identiteit. De wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (WRR) stelde in een 
rapport 12 jaar geleden: de Nederlandse identiteit bestaat niet. Dat leidde tot veel discussie.
Het SCP is al bijna een jaar bezig met studie naar identiteit. Er blijkt veel tijd nodig om de 
vragen en de manieren van werken scherp te krijgen, om zeker te weten dat de onderzoekers 
begrijpen wat ze ophalen.
Het SCP zoekt naar een conceptueel handvat voor wat Nederlandse waarden zijn. Hoe praten 
en denken Nederlanders erover? Waar heeft het mee te maken? 
Eén element is de geloofsbeleving. Turkse jongeren verbinden hun identiteit met Turkije, 
Marokkaanse jongeren minder met Nederland of met Marokko, maar zich lid voelen van de 
wereldgemeenschap van moslims wordt belangrijker. Overal in de wereld is religie belangrijker 
dan in Nederland. De toename van het belang van religie onder moslims terwijl dat onder 
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autochtonen afneemt, leidt tot onbegrip tussen de groepen. 

Vragen voor toezichthouders
Als toezichthouder moet je bij de vragen aan de instelling letten op de machtsverschillen: de 
instelling heeft geld en voorzieningen te verdelen zit tegenover de cliënt die lang niet alles 
weet. Toegang tot voorzieningen en machtsvragen zijn van belang.
We komen uit een verzorgingsstaat, waarin alles netjes geregeld was, maar waarin de 
scheidslijn lag tussen haves en havenots: collectieve arrangementen waren langs deze 
scheidslijn ingericht. De fundamenten van het systeem zitten daar, maar dit voldoet nu niet 
meer voor deze mensen: financiële compensatie alleen is onvoldoende, ook voor de andere 
hulpbronnen moeten zaken worden geregeld. We verwachten ook van zwakke groepen dat ze 
alles zelf kunnen regelen, maar dat kunnen ze niet. Zo vindt een verschuiving plaats naar de 
scheidslijn tussen cans en cannots.
Dragen voorzieningen bij aan de gewenste uitkomsten? Dat is de kern van de transformatie 
waarin we zitten. 
Putters zegt dat de evaluatie van 3 decentralisatiewetten veel belangrijke inzichten heeft 
opgeleverd. De wetgever heeft de neiging om te verkokerd naar de decentralisaties te kijken, 
terwijl het in de praktijk integraler werkt. Dat heeft het SCP ook in de evaluatie laten zien, 
maar Putters had het mooier gevonden als de wetgever zich van aanvang af op een integrale 
evaluatie had georiënteerd. 
Putters is in gesprek met het kabinet: alles is over ministeries verkaveld, waardoor er geen 
hoofdverantwoordelijke minister is voor het sociaal domein als geheel. 15 pagina's 
regeerakkoord met veel bullits zegt echt veel, aldus Putters. 

Hulpbronnen en verkaveling 
Dit is volgens Putters een van de moeilijkste vragen voor het SCP. Het SCP heeft niet direct 
een adviesfunctie, maar geeft wel voeding aan adviescolleges. 
We zien vaak oplossingen in de hulpbron financiering. Ook andere problemen worden via vaak 
via slechts 1 hulpbron aangevlogen. Terwijl de politiek juist verkavelt, moet volgens Putters 
dienstverlening in de zorg meer integraal, de hulpbronnen moeten meer worden gekoppeld. 
Voor zorginstellingen betekent dat kijken naar gezondheid en kwaliteit van leven en welke 
hulpbronnen integraal moeten worden ingezet. 

Gevolgen voor opleidingen
Putters vindt de huidige opleidingen te weinig ingericht op integrale benadering van 
hulpbronnen. Opleidingen zouden hiermee moeten worden uitgebreid. Dat heeft ook gevolgen 
voor de inrichting van beroepen en specialismen en de bestaande beroepseisen en regels. Een 
ervaring bij een arbodienst van een netwerklid leert dat hieraan al wel wordt gewerkt. 

Dilemma’s en kansen voor bestuur en toezicht
Putters stelt als belangrijkste vragen voor toezichthouders:
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Dilemma 1: kwaliteit van diensten vs kwaliteit van leven
Er zijn dilemma's en kansen voor bestuur en toezicht om kwaliteit van leven en de kwaliteit 
van de diensten in elkaars verlengde te laten werken. Het medisch en sociaal model moeten 
complementair zijn met een duidelijke verantwoordelijkheid. Dat kan niet overal de dokter zijn,
ook andere specialisten zijn nodig, niet alleen op medisch terrein. 
Is uiteindelijk de client verantwoordelijk? Kan die dat aan? 

Dilemma 2: professionalisering vs deprofessionalisering. 
Het laatste in positieve zin: door overdacht van een deel van de taken van professionals aan 
anderen (mantelzorg, vrijwilligers, lager opgeleiden) kunnen professionals zichzelf op andere 
terreinen professionaliseren. Dit heeft grote gevolgen voor informele hulp, voor opleidingen, 
informatievoorziening en communicatie. Goede niet-vrijblijvende afspraken en taakverdeling 
zijn nodig. Mantelzorgers hebben vaak al een deel van de taken gedaan. 
Vr: gemeenten dreigen door het financiële ijs te zakken. Ieder heeft eigen belang. Moet je zorg
niet toch via financiële stromen regelen? 
KP: Eerst moet je met elkaar definiëren wat het goede is, en dan pas dat regelen. 
Vr: deprofessionalisering leidt ook tot meer risico, dat zullen we moeten accepteren. 
KP: Hieronder ligt de discussie over waarden: zorgveiligheid tegenover kosten.

Dilemma 3: eigen regie vs solidariteit
Sinds de jaren ‘60 staat de vrijheid van keuze en zelfbeschikking centraal. Dit principe van 
zelfredzaamheid is bij VWS non-negotionable. Alsof dat voor iedereen het beste is. In de 
beleidstheorie werkt alles hier naar toe. Maar moet je daar wel naar streven?

Zelfredzaamheidsmatrix 
Sommige gemeenten werken met een zelfredzaamheidsmatrix. Volgens Putters wil de ene 
gemeente zo snel mogelijk van het 2e naar 4e of 5e segment, terwijl het in andere gemeenten 
als reflectie-instrument gebruiken. Hiermee kijken ze naar de cliënten en bepalen of ze nog wel
het goede doen. Dat zijn werelden van verschil. Daarachter zitten beleidsplannen waarachter 
mensbeelden en waarden. VWS, maar ook bestuurders en toezichthouders, streven naar zo 
hoog mogelijk in de matrix. Het instrument stuurt zelf ook. De vraag is wat er nodig is en hoe 
je dat organiseert voor het loket. Dat heeft direct gevolgen voor opleidingen, beroepsregels, 
etc.
Vr: We willen alles meten. Schade is de actualisatie van risico. Het risico van ongelukken is de 
basis voor de balans van de verzekeraar. 
KP: Dat geldt voor de zorg ook: er is veel angst om het goede te doen als dat iets buiten de 
protocollen en regels valt. Zorgprofessionals voelen of nemen niet de ruimte om toch verder te
gaan. De kern van bestuur en toezicht is hierin afwegingen maken, één lijn trekken en 
medewerkers hierin steunen.

Leestip: Nobele wilden, oratie Pauline Meurs (Meurs, P.L., Nobele wilden. Over 
verantwoordelijkheden van directeuren van instellingen in de gezondheidszorg, Erasmus 
Universiteit Rotterdam, 1997)

Conclusies
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De politiek maakt hierin momenteel niet echt een keuze, daar hebben professionals last van. 
We blijven in het huis van Thorbecke. Dan krijg je dit type sturing. 
Putters vindt ook dat bestuurders in Nederland te veel in hun schulp zijn gekropen, misschien 
als gevolg van de ontwikkeling dat de samenleving steeds minder op heeft met mensen die 
verantwoordelijkheid nemen. 
Jeroen van den Akker kreeg veel kritiek, maar hij krijgt nu gelijk. Na 30 jaar technocratische 
sturing zit de overheid in een regelreflex. Maar we moeten ons afvragen wat er zit onder hoe 
we naar mensen en samenleving kijken. Ook in zorginstelling moet je het erover hebben, 
zowel met toezichthouders als met personeel. 
Vr: legaal en illegaal, schadelijk en onschadelijk. Onderscheid maken en risico's durven 
nemen. 
Vr: De drie dilemma's komen mij voor als systeembegrip tegenover levensbegrip. Het lijkt 
nodig om beide in balans te bieden. 
Putters bevestigt dat het een gedeelde opgave is om systeem en cliënt in balans te brengen. 

In zijn boekje ‘Een vernieuwd lokaal sociaal contract’ gaat Putters in op de vraag wat deze 
trends betekenen voor de manier waarop we bestuur en toezicht vormgeven. Het sociaal 
contract volgens Rousseau/Locke ging over de bescherming door de overheid met inlevering 
van vrijheid van het individu. De vraag is nu of de instellingen en systemen nog dit sociaal 
contract produceren. 

We zijn toe aan een nieuwe kijk op de rol van de overheid in de samenleving. 
Veel van onze systemen worden onzeker: economisch, maatschappelijk, politiek. Ze 
veranderen omdat we in tijd leven dat sociale relaties veranderen, door techniek, mobiliteit. De
laatste keer dat dit zo was (eind 19e eeuw), zijn de grote politieke partijen ontstaan. De 
afgelopen 70 jaar verzorgingsstaat zijn een uitzondering in onze langjarige geschiedenis. De 
overheid is altijd op zoek naar de burger en haar rol en moet hier een heldere visie op hebben.
We zijn nu in overgang naar een digitale en netwerksamenleving. Zo’n overgang gaat altijd 
gepaard met conflict en herijking van het mensbeeld en de maatschappijvisie. Zien we 
voldoende waar we in zitten? Klopt de inrichting van de samenleving hier nog mee? 
Toezichthouders moeten hierin volgen, spiegelen en leren. De verantwoordelijkheid neerleggen
bij waar de dienstverlening plaatsvindt. Zich afvragen of er voldoende tegenmacht is 
georganiseerd. En dat vragen aan de bestuurders. Het concept sociaal contract zou voor 
bestuurders iets moeten betekenen voor het netwerk en het vertrouwen in de instelling. 
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