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VOORwoord

‘Globalisering loopt nu op zijn einde’, kopte NRC afgelopen maand. Omdat de VS zich niet meer opstelt  
als voorvechter, raakt globalisering in verval. Mensen trekken zich terug in hun eigen regio’s en staten.  
Is dat erg?

De heropleving van de regio  
De Bunschoter boer-filosoof Jan Huijgen wijst erop dat mondialisering en regionalisering tot nu toe  
samen opgaan. Maar hij beaamt dat hij zich steeds bewuster wordt van het riskante van de globalisering: 
er is zoveel wereldwijde verwevenheid en afhankelijkheid (technologisch, economisch, logistiek) dat het 
systeem enorm kwetsbaar is geworden. Eén strategische terroristische aanslag kan een heel gebied afsluiten 
van basisvoorzieningen. Als boer zet hij daarom in op ‘nabij’. Zijn pleidooi: maak regio’s weer meer  
zelfvoorzienend, op voedselgebied (streekproducten zijn weer helemaal hip) en bijvoorbeeld rond  
energievoorziening. Dan hoeven we ook niet voortdurend rekening te houden met Poetins onvoorspelbare 
fratsen. En het past naadloos in de beweging naar een participatiesamenleving, ofwel ‘coöperatiemaat-
schappij’. Burgers nemen het heft in eigen handen, organiseren met een groepje dat er zonnepanelen in  
de wijk komen, delen hun auto via internet. 

Bittere noodzaak van circulair denken 
Wat is dit voor ontwikkeling? Vooral leuk voor liefhebbers? Of een serieuze reactie op de globalisering? 
Carla Dik, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, hoopt het laatste. Ze wijst erop dat het huidige  
economische systeem van globalisering en groei ten koste gaat van mens en milieu. Grondstoffen raken 
uitgeput en onze leefomgeving vervuilt. Het roer moet om. De omvang en omvattendheid van de huidige 
problematiek komen nog nadrukkelijker, ik zou bijna zeggen aangrijpender, naar voren in het openingsartikel 
van Eppo Bruins. Hij laat zien dat we bezig zijn met een race die we niet kunnen winnen. Als we zo doorgaan 
vernietigen we de aarde, op korte of lange termijn, vermoedelijk korte... Met een aanhoudend groeiende 
wereldbevolking, die bovendien eindelijk ook eens wat beleg op haar brood wil, is het onvermijdelijk dat  
de aarde een burnout krijgt. Op is op. Het alternatief: inzetten op een circulaire economie, met nadruk op 
recycling, wetenschappelijke innovaties en gedragsverandering. We zullen er aan moeten wennen dat we  
er materieel op achteruit zullen gaan (naar, zeg, de levensstandaard van de jaren tachtig). De vraag is echter 
of dat ook een geestelijke achteruitgang zal betekenen.
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In een ver verleden waren goud en koper de enige 
metalen die door de mensheid werden gebruikt. 
Deze metalen waren weliswaar zeldzaam maar niet 
schaars omdat ze alleen voor versiering gebruikt 
werden. Met de ontdekking van het veel hardere 
brons, een mengsel van onder andere koper en tin, 
kwamen gereedschappen, wapens en bepantsering 
binnen handbereik. Voor het produceren en bewer-
ken van dat brons waren hout en houtskool nodig 
waardoor hout schaars werd in sommige delen van 
Europa. Met het winnen van ijzer uit ijzererts, vanaf 
1000 jaar voor onze jaartelling, kwam een overvloe-
dige voorraad hard metaal beschikbaar. Hoewel het 
erts overvloedig aanwezig was, leidde de bewer-
king ervan tot een nog grotere vraag naar hout en 
daarmee tot verdere ontbossing. Drieduizend jaar 
leefde de mens van ijzer en hout en zo groeide de 
welvaart in Europa totdat in de negentiende eeuw 
de laatste oerbossen in Europa waren verdwenen. 
Het continent was leeggeroofd.1

Schaarste verandert verhoudingen
De ontbossing van Europa zou het einde van de 
welvaart in Europa betekend kunnen hebben omdat 
hout nodig is om metaal te bewerken, producten 

te maken en welvaart te creëren. Maar schaarste 
verandert verhoudingen, creëert markten en opent 
alternatieven: het was juist de schaarste aan hout 
die het rendabel maakte om vanaf de middeleeu-
wen steenkool te gaan delven. In de oudheid, bij 
de romeinen, was al bekend dat steenkool als 
brandstof te gebruiken was, maar omdat hout toen 
nog veel gemakkelijker te krijgen was gebruikte 
men liever dat om aan warmte-energie te komen. 
Steenkool werd alleen gebruikt als het dicht aan de 
oppervlakte lag en goedkoop te delven was. Toen 
in middeleeuws Europa de houtvoorraad slonk 
werd het economisch interessant om de productie 
van dieper liggende steenkool op te pakken en 
werden nieuwe mijnen aangelegd. Engeland was in 
de dertiende eeuw het eerste land waarin, vanwege 
de schaarste aan hout, de steenkoolwinning een 
betrekkelijk grote omvang aannam. Het verbreken 
van de relatie tussen levend (bijvoorbeeld hout) en 
niet-levend (bijvoorbeeld metaal) materiaal maakte 
een ongekende, exponentiële groei mogelijk in het 
gebruik van alle materialen. In het midden van de 
achttiende eeuw kende de mensheid minder dan 
tien metalen. nu zitten er alleen al in computerchips 
meer dan zestig elementen. 

Groen 
DOOr EPPO BrUInS Iedereen weet dat we moeten 'vergroenen'. Duurzaamheid wordt breed 
verkondigd door overheden en bedrijven. Maar energiebesparing en groene stroom zijn 
onderdeel van een veel fundamenteler probleem, te weten een complexere combinatie 
van schaarse middelen: als je het een probeert op te lossen, kom je in de knel met 
het ander. Wie houdt het systeem als geheel in de gaten? Hoever kunnen we de aarde 
uitputten en wanneer gaat het mis? Of zijn we dat punt al voorbij? Hieronder de harde 
feiten, of: waarom groen niets te maken heeft met links.
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Groen 
Een gevaarlijk eenmalig experiment
In de afgelopen twee eeuwen is het gelukt om 
de winning en productie van materialen - en de 
bekende reserves - te laten meegroeien met de 
economische en bevolkingsgroei. Die groei is 
mogelijk gemaakt door de winning van fossiele 
brandstoffen, eerst Europese steenkool en later 
olie en gas vanuit de hele wereld. Maar kool, olie 
en gas kunnen maar één keer gewonnen worden; 
ze groeien niet aan zoals bomen en planten (bio-
tische materialen) wel doen binnen een of enkele 
generaties. En zo zijn we beland in 2014, na ruim 
een eeuw van spotgoedkope warmte en energie: 
nog steeds kost de productie en het transport van 
een liter olie minder dan die van een liter melk. 
90% van alle energie die wordt geproduceerd is 
tegenwoordig afkomstig van de omzetting van 
zonlicht door groene planten of micro-organismen. 
En 98% daarvan is fossiel: 350 tot 100 miljoen jaar 
oud. We zijn dus bezig met een gevaarlijk, eenma-
lig experiment: We leven op dit moment in precies 
die paar honderd jaar dat we de wereldwijde voor-
raad fossiele brandstoffen er in één keer doorheen 
branden. De introductie van duurzame vormen 
van energie is dus onontkoombaar.

Denk dieper: energie = materiaal
De discussie rondom duurzaamheid beperkt zich 
veelal tot de opwekking van 'schone' of 'groene' 
energie. Eenieder is zich inmiddels wel bewust dat 
onze maatschappij ooit een serieuze transitie moet 
maken van fossiele naar niet-fossiele energie-
bronnen zoals bijvoorbeeld zon, wind en orga-
nische materialen (biomassa). Uit bovenstaande 
geschiedschrijving kan worden geconcludeerd 
dat de omslag naar niet-fossiele energiebronnen 
pas zal plaatsvinden bij voldoende schaarste: als 
het winnen van olie en gas niet meer economisch 

rendabel is. Voorspellingen over de hoeveelheid 
rendabel te exploiteren reserves lopen zo uiteen 
(van enkele tientallen tot enkele honderden jaren) 
dat velen de 'technologie-optimistische bril' 
opzetten: we 'engineeren' ons wel uit de proble-
men. langzaam komt echter het besef dat energie 
niet het probleem is: het gaat om de combinatie 
van energie en materialen, net zoals in voorbije 
eeuwen hout (energie) nodig was om ijzer (mate-
rialen) te bewerken. Een globale, systemische kijk 
op energie en materialen is daarom nodig. Het 
woord 'systemisch' wordt meestal gebruikt in de 
psychologie en de geneeskunde; het betekent dat 
verschijnselen gezien worden binnen de context 
waarin ze zich tonen en in relatie tot de geschiede-
nis waarmee ze samenhangen. Zo hangt energie 
samen met materialen - en alle materialen die we 
winnen uit de aarde kunnen we maar één keer uit 
de aarde halen. 

is niet links

EEN SySTEMISCHE 
KIJK OP ENERGIE EN 

MATERIALEN LEIDT TOT 
NIEUWE NADRUK

 OP DE REGIO

•  nederland kan een gidsland worden in  
het vormen van een circulaire economie.  
De overheid zou een ambitieuze groen-agenda 
moeten introduceren met strenge regelgeving 
omtrent integrale beprijzing van energie, 
grondstofgebruik, milieudruk, afval en 
recyclingkosten. 

•  Om de combinatie aan schaarsten het hoofd  
te bieden zal flink moeten worden geïnvesteerd 
in wetenschap en nieuwe technologie.

•  We kunnen ons niet uit de problemen 
'engineeren': naast innovatie is 
gedragsverandering nodig.

•  Europa en nederland moeten zelfvoorzienend 
worden op regionaal niveau vanwege de huidige 
en toekomstige geopolitieke veranderingen die 
samenhangen met schaarsten.
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welvaart mogelijk te maken voor een wereldbevol-
king van 10 miljard mensen, zonder de grenzen te 
overschrijden van wat onze planeet aankan, dan 
zien we een dubbele uitdaging: het aantal wereld-
burgers stijgt én hun welvaartsniveau stijgt. Zelfs 
als het lukt om evenveel welvaart per persoon te 
creëren met steeds minder energie en grondstof-
fen, stijgt het verbruik verder door het groeiend 
aantal mensen.

Energie = materiaal = voedsel = water
Wie de feiten op een rij zet, ziet dat we met een 
race bezig zijn die onmogelijk valt te winnen. De 
gemakkelijk te delven metaalertsen en industriële 
mineralen zijn inmiddels schaars geworden terwijl 
de vraag ernaar blijft stijgen. We zullen derhalve 
steeds meer energie en steeds meer aardopper-
vlak nodig hebben om voldoende materialen van 
voldoende zuiverheid te winnen. De benodigde 
hoeveelheid energie zal moeten worden opgewekt 
met steeds schaarser (en dus duurder) wordende 
fossiele brandstoffen. Om voldoende en betaal-
bare brandstof te hebben, zijn meer biotische 
grondstoffen nodig zoals hout, algen en andere 
biomassa. Een groeiende vraag naar biotische 
materialen betekent dat de landbouwproductie 
fors moet stijgen, wat ook een groot beslag zal 
gaan leggen op het landoppervlak en daarnaast 
op de voorraden schoon, zoet water. Schoon, zoet 
water is schaars en zal daarnaast moeten worden 
gebruikt als drinkwater voor een steeds groter 
wordende wereldbevolking. Door toegenomen 
waterverbruik zullen ecosystemen worden aange-
tast. Diersoorten zullen versneld uitsterven en de 
aarde zal kwetsbaarder worden voor het ingrijpen 
van de mens. Ecosystemen zullen niet of minder 
snel herstellen, waardoor biotische materialen 
steeds minder voorradig zullen zijn: het equiva-
lent van de ontbossing uit de middeleeuwen, 
maar dan wereldwijd. Het systeem als geheel 
(energie, grondstoffen, voedsel, zoet water) moet 
beschouwd worden als één globaal systeem van 
samenhangende schaarsten.4 

Een onmogelijke race
Tussen nu en 2050 zal het aantal inwoners van  
grote steden verdubbelen. Stelt u zich eens voor: 
alle steden die nu bestaan, moeten we de ko-
mende 35 jaar nóg eens bouwen! En dat moet 
op hetzelfde stukje land waar nu landbouw wordt 

Zeldzame metalen
Een paar voorbeelden van de relatie tussen 
energie en materialen: om schone, niet-fossiele 
energie op te wekken hebben we onder andere 
zonnepanelen nodig en windmolens. Voor zonne-
cellen is hoge kwaliteit silicium nodig. De plekken 
op aarde waar we hoge-kwaliteit silicium vinden 
worden steeds schaarser en het kost veel ener-
gie om silicium tot hoge kwaliteit op te werken. 
Om zonnecellen een hoger rendement te geven, 
worden slimme materialen toegevoegd: deze 
lanthanides zijn zeldzame aardmetalen, die in lage 
concentratie als bijproduct van delfstoffen worden 
gevonden in (voornamelijk Chinese) mijnen. Voor 
de magneten van windmolens2 is neodymium no-
dig (dat voor 90% afkomstig is uit China). Voor de 
warmteregeling in energiezuinige verlichting, hard 
disks en brandstof-injectoren is dysprosium nodig; 
voor sensoren en beeldschermen is terbium nodig.
Kortom: een economie gebaseerd op lokale, slim 
opgewekte, duurzame energie is kritisch afhanke-
lijk van zeldzame materialen.3 naast de genoemde 
zeldzame aardmetalen zal een duurzame ener-
gieopwekking leiden tot een toename in vraag 
naar nikkel, molybdeen, uranium, zilver, aluminium 
en koper voor brandstofcellen, elektromotoren, 
windturbines, waterstofleidingen, zonnepanelen, 
enzovoort.

Dubbele uitdaging
louter een transitie van fossiele naar niet-fossiele 
brandstoffen is als ambitie dus volstrekt onvol-
doende. Het opwekken van niet-fossiele energie 
leidt ook tot de uitputting van de aarde (is dus niet 
duurzaam) en bovendien leidt het tot een econo-
mie die volledig afhankelijk zal zijn van China en 
enkele andere (instabiele) landen waar zeldzame 
materialen worden gedolven. Al jaren zien we de 
prijzen van alle kritische materialen sterk stijgen. 
Het delven zal steeds duurder worden en de  
bijproducten (de benodigde slimme materialen) 
zullen steeds moeilijker verkrijgbaar worden. 
Bovendien zal de interne economie van China 
groeien en daarmee de behoefte tot exporte-
ren afnemen. Maar zelfs een systemische kijk op 
energie en materialen is te smal en onvoldoende 
om het stelsel aan schaarsten en afhankelijkheden 
volledig te doorzien: ook voedsel en schoon zoet 
water moeten in dit systeem worden beschouwd 
als schaarse materialen. Als het onze ambitie is om 
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De grenzen van de planeet
Wees bewust dat deze conclusie geheel onafhan-
kelijk is van de omvang van de oliereserves, van de 
hoeveelheid CO2 die we in de atmosfeer pompen 
of van de manier van energieopwekking. Alleen al 
uit de goed voorspelbare toenemende welvaart  
en toenemende wereldbevolking volgt dat het 
eenmalige experiment hier stopt. Een gedurfde 
studie van een grote groep wetenschappers  
heeft een geloofwaardige set van planetaire  
grenzen gedefinieerd, die niet mogen worden 
overschreden.5 Hoewel er grote onzekerheden  
op sommige criteria zitten, is de tendens wel  
duidelijk: op diverse criteria zijn we al over de 
grens heen van wat de aarde aan kan. 

Tot voor kort was onze belangrijkste vraag:  
voor hoeveel jaar is er nog olie en gas? nu blijkt 
dat die vraag irrelevant is. Als we 10 miljard  
aardbewoners in 2050 zo welvarend zullen laten 
leven als wij in Europa nu gewend zijn en we doen 
dat op basis van een fossiele economie en het 
bekende grondstoffenverbruik, dan zal de  
natuur op aarde vernietigd zijn. En op dit moment 
is het niet mogelijk om alle aardbewoners dezelfde 
welvaart te bieden zonder fossiele brandstoffen  
te gebruiken.

bedreven om monden te voeden en biomassa te 
produceren. Tegelijk hebben al die steden infra-
structuur nodig: wegen, riolen, tunnels, gebouwen. 
naast materiaal is energie nodig om dit te bouwen. 
Op dit moment komt al een-derde van het wereld-
wijde energieverbruik van de industrie om cement, 
chemicaliën, pulp, papier of aluminium te maken 
- en nu kan dat allemaal nog dankzij de spotgoed-
kope olie!

Tot nu toe konden we ons altijd weer uit de  
problemen 'engineeren' omdat de schaarste 
lokaal was: is er voedselschaarste in Europa, dan 
koloniseren we de Amerika's. Is het hout op in 
Europa, dan kappen we het oerwoud in Indonesië. 
Is er te weinig arbeidskracht in Zuid-Amerika, dan 
'importeren' we dat uit Afrika. Is de olie op in het 
Midden-Oosten, dan halen we het uit de arctische 
zone. Altijd verschoof het machtigste en rijkste 
deel van de wereld het probleem naar een ander 
continent. Met toenemende welvaart, verschuiven-
de machtsverhoudingen, open informatiestromen 
en gelijkwaardige technologieontwikkeling over  
de gehele planeet kan het probleem niet langer 
worden verschoven: we komen onontkoombaar 
aan de randen van wat de planeet aan kan. Op 
korte of langere termijn - waarschijnlijk op korte.

1  De wetenschappelijke feiten en beschouwing 
worden onderbouwd in onder andere de 
volgende voortreffelijke publicaties: rené Kleijn, 
Materials and energy: a story of linkages (diss.), 
Universiteit leiden (2012), en: The Hague Centre 
for Strategic Studies & TnO, Resources for our 
Future: Key Issues and Best Practices in Resource 
Efficiency, Amsterdam University Press (2013).

2  Door de variabiliteit in wind en de 
grootschaligheid van weerfenomenen is 
windenergie niet geschikt voor lokale, duurzame 
energieopwekking. In een mix van oplossingen 
kan wind wel een (beperkte) rol hebben.

3  Jeremy rifkin, De derde industriele revolutie: naar 
een transformatie van economie en samenleving. 
Amsterdam: nieuw Amsterdam 2014. 

4  T.E. Graedel & E. van der Voet, Linkages of 
Sustainability, MIT Press, Cambridge (2010);  
D.H. Meadows et al., The Limits to Growth, 
Universe Books, new York (1972).

5  rockstrom et al. (2009), Nature 461 (7263):472-475.
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‘Louter een transitie van fossiele naar niet-fossiele 
brandstoffen is volstrekt onvoldoende. Het opwekken van 
niet-fossiele energie leidt ook tot uitputting van de aarde’

Degradatie van metaalertsen  
& industriële mineralen

Toename 
landbouwproductie

Meer energiegebruik voor 
winning

nodig: biologische 
bronnen

Ecosystemen degraderen

Schoon water voorraden Uitstervende soorten

Minder fossiele 
brandstoffen

Schema 1: Hoe liggen de relaties?
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zelfvoorzienende en duurzame economie kan 
opbouwen. We hebben nog voor 30 à 40 jaar gas 
om deze transitie financieel mogelijk te maken met 
behoud van welvaart. We hebben een nieuwe ge-
neratie nodig die onze manier van leven op z'n kop 
zet en een route ontwerpt naar een maatschappij 
met volledig circulaire materiaalstromen, zodat 
nederland en Europa zelfvoorzienend kunnen zijn 
op regionaal niveau. Ik zie daarin een speciale taak 
voor wetenschap en wetenschappers.

3. Gedragsverandering
De derde stap is het creëren van gedrags- 
verandering. Veel van de noodzakelijke  
gedragsverandering zit al in de eerste stap:  
als we de werkelijke kosten neerleggen bij degene 
die profiteert, dan is het direct niet meer rendabel 
om varkens naar Italië te vervoeren om ze daar te 
slachten, om hout uit Canada te vervoeren  
als bijstook voor onze energiecentrales, of om 
hoogwaardig afval te dumpen op vuilnisbelten in 
Afrika. lokale productie, verwerking en recycling 
zijn nodig zonder veel materiaal te vervoeren. 
Daarnaast is echter ook gedragsverandering nodig 
bij de burgers: zijn wij bereid soberder te leven als 
we daarmee de planeet bewoonbaar houden? 

Gunnen we andere continenten het welvaarts-
niveau zoals wij dat hadden in de tachtiger jaren 
en zijn wij bereid om daarnaar terug te gaan? 
Eén keer per jaar op vakantie, op de fiets naar 
het werk, minder vaak vlees, meer betalen voor 
groente en eieren, minder airconditioning, je 
kleding laten repareren en hergebruiken. Er zijn 
aanwijzingen dat de ecologische footprint van de 
Europeaan zo rond de tachtiger jaren een kritische 
grens is overgegaan. Als alle wereldburgers gaan 
leven zoals wij in 2014 doen, zal de aarde te klein 
zijn. Gunnen wij de ander iets meer en zijn wij 
bereid een stapje terug te doen? Zijn wij bereid 
te leven in een wereld waar genoeg ook werkelijk 
genoeg is? 

Radicale transities zijn nodig:  
rol van de politiek
Voor een volledig duurzame maatschappij  
zijn drie radicale transities nodig:
1.  Van fossiele brandstoffen naar duurzame  

energieprocessen.
2.  Van lineaire materiaalstromen naar een  

economie met circulaire materiaalstromen.
3.  Van exploitatie van natuur naar bescherming 

van natuur.

1. Naar duurzame energieprocessen
De eerste stap naar een oplossing ligt in het beter 
gebruiken van bestaande technologie: recycling, 
proces-optimalisatie, energiebesparing, ontwer-
pen volgens het principe 'afval is grondstof', en 
het vervangen van zeldzame materialen door  
overvloedige materialen waar dat mogelijk is.  
Daar waar bestaande technologie beter kan  
worden ingezet is het nodig dat de politiek alle 
barrières weghaalt om dat mogelijk te maken.  
net als bij de banken wordt bij de productie  
van energie en materialen nu ingezet op korte 
termijn winstmaximalisatie zonder lange termijn 
investeringen. Er is een concentratie van macht 
waarbij winsten worden geprivatiseerd en  
verliezen worden gesocialiseerd. Producenten  
van energie en materialen zouden de werkelijke 
kosten moeten dragen van de volledige cirkel:  
van winning, naar transport, naar verbruik, naar 
recycling (en de energiekosten daarvan) én van  
het herstellen van de natuurschade die gedurende 
die cirkel ontstaat. Omdat de werkelijke schade 
niet wordt gedragen door degenen die profiteren, 
is in 'het westen' weggooien van gebruikte  
materialen nog steeds de goedkoopste oplossing 
en vindt hyperconsumptie plaats.

2. Investeren in wetenschap
De tweede stap is dat we serieus gaan investeren 
in nog niet bestaande technologie, oftewel in  
wetenschap. Er bestaat mijns inziens geen  
urgenter probleem dan de beschreven combinatie 
van schaarsten en de groeiende wereldbevolking. 
Wetenschapsfinanciering, innovatieregelingen en 
energiesubsidies zouden zich moeten richten op 
het creëren van een 100% circulaire economie op 
een afgesproken, gefixeerde termijn. nederland 
zou een gidsland kunnen zijn: een voorbeeld van 
hoe een dichtbevolkt, sterk verstedelijkt land een 

Dr. Eppo Bruins is directeur van 
Technologiestichting STW en hoofdredacteur 
van DenkWijzer. Daarnaast is hij lid van diverse 
adviescommissies en raden van Toezicht zoals  
van de TKI Biobased Economy.
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VRIJHEID VAN ONDERWIJS: 
CONGRES EN BOEK  
zAtERDAG 1 NOVEmBER
Op zaterdag 1 november organiseert het WI  
zijn jaarlijkse najaarscongres, ditmaal in samen-
werking met de Tweede Kamerfractie. Thema  
is de vrijheid van onderwijs. Hoeveel vrijheid  
is er - bijna 100 jaar na de beslechting van de 
Schoolstrijd - nog in Nederland om het 
onderwijs naar eigen inzicht in te vullen?  
Hebben overheid en inspectie niet een te  
grote vinger in de pap? Hebben Haagse  
politici wel oog voor het belang van levens- 
beschouwelijk onderwijs? Is het mogelijk om  
een divers scholenaanbod te hebben in 
krimpgebieden? 

Over deze vragen praten we op 1 november door, 
plenair maar ook in verschillende workshops.  
Ook presenteert het WI die dag een bundel,  
De school van de burger, waarin de diverse  
kanten van de onderwijsvrijheid worden belicht 
(met bijdragen van o.a. Jan Hoogland, Pieter Vos 
en Mentko Nap). 

WI zOEKt JONGE 
fEllOWS! SOllICItEER 
VOOR 1 DECEmBER
Het Wetenschappelijk Instituut van de 
ChristenUnie investeert in de christelijke 
politiek van de toekomst. Daarom verzorgt het 
WI met de jongeren van PerspectieF en ons 
Opleidingscentrum sinds ruim vijf jaar het  
fellows-talentenprogramma. 

Een jaar lang ontmoeten we elkaar iedere maand 
en denken we na over de christelijke sociale politiek 
van toen, van nu en van de toekomst. Dat doen we 
aan de hand van denkers toen en nu. Sprekers dit 
jaar zijn bijvoorbeeld Kamerlid Gert-Jan Segers, 
publicist Bart Jan Spruyt, bisschop Gerard de 
Korte en hoogleraar Beatrice de Graaf. Na tien 
cursusavonden schrijven de cursisten een essay. 
Veel van de oud-cursisten hebben inmiddels een 
verantwoordelijke functie binnen de ChristenUnie 
en de samenleving. Met onze fellows blijven we 
graag in gesprek, bijvoorbeeld door de bespreking 
van lopende onderzoeksprojecten.

In januari 2015 begint een nieuw cursusprogramma. 
We zijn daarvoor op zoek naar jong talent. 
Studenten die willen proeven van de christelijke 
politiek, bijvoorbeeld. Of jonge mensen uit de 
praktijk die hun kennis van de christelijk-sociale 
traditie willen verdiepen. 

WI Nieuws

mEER INfORmAtIE
 
Ochtend 
 Overheid en onderwijs  
Spreker o.a.: prof. Paul Frissen 

middag 
 Christelijk onderwijs  
Sprekers o.a.: Joel Voordewind, Jan Westert
 
locatie   
Stadscafé de Observant 

tijdstip 
10.00 uur tot 15.30 uur 

meld u aan via:
www.wi.christenunie.nl/onderwijsvrijheid

mEER INfORmAtIE
 
Deelnemersbijdrage 
250 euro (50% korting voor studenten)

Deadline 
De deadline is 1 december. Het aantal 
plaatsen is beperkt. Solliciteer en vertel het 
rond!
 
meld u aan via:  
www.wi.christenunie.nl/fellows



INTERVIEW MET 
JAN HUIJGEN & ARJAN BIJMAN 
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Hoe kwamen jullie erbij om te kiezen voor een 
'regionale insteek'? 
JH: Toen ik twintig jaar geleden actief ging boeren, 
werd de nederlandse landbouw gedomineerd 
door het streven naar schaalvergroting, efficiëntie, 
globalisering en industrialisering. Dat was het alge-
mene model. De standaard in alle regio's werd: wij 
importeren voer, voeren daarmee onze dieren en 
exporteren vervolgens het vlees – waarna wij in ne-
derland met de rotzooi, de mest achterblijven. Dit 
was het effect van mondiale bewegingen: globale 
markten waren leidend geworden voor de ontwik-
keling van de landbouw. Ik begon me af te vragen 
of dit een goede beweging was. Ze zorgt namelijk 
voor milieuproblemen, is slecht voor dierenwelzijn 
en doet het landschap verschralen. Bovendien 
komt de economie van boeren in de knel. 

Hoe zag jouw alternatief eruit? 
JH: Ik herontdekte de betekenis van landbouw – 
agri-cultuur: cultuur van de agri. Verbind burger en 
boer weer aan elkaar. En ik wilde het accent weer 
leggen op de lokale en regionale gemeenschap, 
in mijn geval de regio Amersfoort. De regionale 
economie moet weer centraal staan. Ik wil stad en 
platteland op elkaar laten aansluiten. Mijn domein 
is voedsel: meer voedsel moet binnen de regio 
worden afgezet. Dit vereist een nieuwe manier 
van denken – een paradigmawisseling of transi-
tietraject, geënt op de streek en betrokken op de 
concrete omgeving en de menselijke maat.

De boer-filosoof oogt ontspannen, als iemand die 
luchtig de toekomst inkijkt en het leven op zich af 
laat komen. Maar schijn bedriegt. Dit is een man 
met een missie: de regionale voedselcultuur  
weer tot leven wekken, te beginnen bij de regio 
Eemland, maar daarna ook de rest van neder-
land en verder. Het recente bezoek van Patriarch 
Bartholomew I uit Constantinopel onderstreept 
zijn grensoverschrijdende ambities. Ik sprak met 
hem en een "maat die veel bezig is met energie", 
ondernemer Arjan Bijman uit Amersfoort. Twee 
ondernemers met idealen, maar ook met frustra-
ties over de grenzen waar pioniers nu eenmaal  
op stuiten. "Van overheden, grote banken en  
bedrijven hoeven we het niet te verwachten.  
nee, de beweging moet van onderen komen". 

‘Soms denk 
ik dat er eerst 
een shock 
nodig is’
DOOr GEErT JAn SPIJKEr Jan Huijgen is net klaar 
met ‘straten’ als ik aankom. Hij zit uit te 
blazen in de schaduw van een boom. Op 
het erf van zijn Eemlandhoeve moet een 
straat komen die uitloopt op een kapel - al 
mag het gebouw die naam eigenlijk niet 
hebben van de lokaal verantwoordelijke 
ambtenaar. Vandaar de nieuwe naam: 
Natuurobservatorium – en als je de natuur 
goed observeert, is zijn gedachte, dan wordt 
je geest van eerbied stil.
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zeggenschap: men wil weer regie over het eigen 
leven. Dat wordt breed gevoeld. Ik zie het laatste 
half jaar echt een omslag in denken en doen.  
Dat wil zeggen: bij burgers, niet bij de overheid. 
Mensen zelf zijn er mee bezig. 

Momenteel heeft iedereen het over de  
participatiemaatschappij. Dat sluit aan bij de  
beweging naar de regio. De overheid zal wel  
staan te applaudisseren voor wat jullie doen. 
AB: Dat valt tegen. Ik ben in 1998 Voorbeeldon-
dernemer geweest, dat is een prijs voor innovaties 
en daarmee een mooie erkenning. Vervolgens 
verwacht je dan ook steun voor vernieuwende  
producten en activiteiten, maar dat kwam er niet 
van. Ik heb vooral last gehad van de overheid,  
zowel van Den Haag als van provincies. En van 
grote bedrijven en kennisinstituten als TnO. Die 
zitten kennelijk niet te wachten op vernieuwing,  
zij hebben baat bij status quo. Ze vinden ver-
nieuwers maar lastig. Dat ervaar ik sterk in de 
energiesector. En dat terwijl het beleid van de 
grote energiejongens tegenwoordig vaak bepaald 
wordt in het buitenland, bijvoorbeeld door rWE in 
Duitsland. Het is hoog tijd dat we lokaal meer aan 
energieopwekking gaan doen. 

Wat is er mis met onze huidige  
energievoorziening? 
AB: Het is een enorm kwetsbaar geheel. Als Poetin 
moeilijk doet met gasleveranties of als de aardbe-
vingen bij Slochteren toenemen, dan hebben we 
echt een probleem. In heel 2013 is er heel weinig 
gebeurd in de alternatieve energie. Duitsland 
heeft al 25% eigen opwek, wij maar 4%! Dat 
scheelt 16 miljard per jaar. nederland is er in mijn 
ogen dan ook erger aan toe dan Griekenland, qua 
economische dreiging dan. Als we straks energie 
uit Duitsland moeten halen zijn we erg duur uit. 
Dat slaat een gat in de begroting. Daar moeten we 
op anticiperen. 

Hoe kan dat concreet? 
AB: Wij zijn nu bezig met het bouwen van con-
tainers met een nieuw type zonnecollectoren 

Ben jij een soort ‘geiten wollen sokken-antiglobalist’? 
JH: Globalisering en regionalisering moet je niet 
scheiden, ze gaan samen op. Maar ze schuren 
ook. Ik zie wel - en steeds meer - de keerzijde van 
de globalisering. Allereerst wordt er vaak geld en 
winst uit de regio getrokken, door aandeelhouders 
die op abstracte afstand staan. Supermarkten 
verkassen hun winst naar een hoofdkantoor ver 
weg. Zo raakt de regionale economie waar het om 
draait uit zicht. Zeggenschap en geld worden er uit 
getrokken.

Daarnaast zie ik steeds meer dat globalisering 
iets riskants heeft. Het systeem is erg kwetsbaar, 
doordat alles met alles – technologisch, econo-
misch, logistiek - samenhangt. Dat zorgt voor 
grote risico's. Als Heathrow door een aanslag plat 
wordt gelegd heeft londen geen voedsel meer. 
Zo simpel is het. Als je regio's meer zelfvoorzie-
nend maakt en minder afhankelijk van wereldwijde 
voedselstromen, dan loop je minder risico’s. Er zit 
meer in de nabije omgeving dan mensen denken. 
nu komt 95% van ons eten van all over the World 
en 5% uit de regio. Mijn ideaal voor de regio is dat 
we die verhouding kunnen verschuiven naar 80/20 
of 70/30. 20 tot 30% van het voedsel uit de regio: 
welke nieuwe regionale economie kan hieruit 
ontstaan! Volgend jaar komt er een markthal in 
Amersfoort voor streekproducten. Prachtig, dat 
kan zorgen voor een structurele plek voor streek-
producten voor onze stadse buren. Gespreide 
‘hubs’ als deze zijn nodig gezien die kwetsbaar-
heid van het mondiale systeem. Google eens op 
Toronto Food Policy – en je ziet een stad initiatief 
op dit vlak oppakken. Steden en Burgemeesters 
hebben hierin een nieuwe taak.

Die hele focus op de regio gaat over meer  
dan voedsel. Arjan, jij bent vooral met lokale  
energievoorziening bezig. Hoe gaat dat?
AB: De beweging gaat inderdaad verder dan 
landbouw, natuur en voedsel. Je ziet het ook voor 
energie, mobiliteit en zelfs voor zorg en werk. Er 
zit veel in de regio, benut dat. Het sluit aan bij de 
huidige beweging naar meer menselijke maat en 
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die stoom produceren, wat dan weer electriciteit 
oplevert. Als we die containers op allerlei strategi-
sche punten in wijken in heel nederland neerzet-
ten, dan doen we aan lokale energieopwekking. 
Terzijde: windmolens op de noordzee zetten is 
dus geen lokale energieopwekking! Voor dit soort 
innovaties is echter wel geld nodig en dat is lastig. 
nu wordt alleen gas gesubsidieerd, nederland 
denkt alleen in gas. Ik ga niet eens meer praten in 
Den Haag of bij de provincie. Burgers willen wel, 
maar de financiering blijft lastig.

Ervaar jij hetzelfde, Jan? 
JH: Ik zie dat men bij Economische Zaken (EZ) 
alleen gericht is op de grote jongens, de topsec-
toren. Dat is jammer en eenzijdig. De overheid 
laat zo veel liggen. In het verleden konden we met 
Minister Cees Veerman een deal sluiten rondom 
multifunctionele landbouw. Ik kijk nu weer uit naar 
zo’n nieuwe impuls rondom regionale voedseleco-
nomie. Maar ik buurt op dit moment bij andere 
ministeries of die meer openingen hebben. Voor-
lopig moet ik nog afwachten met de vraag: 'Moet 
ik het überhaupt daar nog zoeken?'. Ik beweeg nu 
dan ook meer richting ondernemers met visie of 
ook betrokken burgers om vernieuwing vorm te 
geven - crowdsourcing. nu ben ik zelf een soort 
burgerboerenleenbank opnieuw aan het uitvinden 
met de ‘Vrienden van de Eemlandhoeve’. Bur-
gers weer direct betrekken op hun voedsel door 
middel van financiële participatie in de hoeve. En 
vervolgens: boeren die loeren. Ze komen dan wel 
langs en mogen mijn model kopiëren: burgers die 
samen met boeren weer locaal voor goed eten 
zorgen. Onze teller gaat inmiddels richting de 50. 
Wonderlijk: betrokken en verantwoordelijke bur-
gers pakken het inderdaad rondom zoiets basaals 
als ‘ons dagelijks brood’ weer op. 

Waarom worden regionale initiatieven zo weinig 
gesteund? 
JH: Soms denk ik dat er eerst een shock nodig 
is voor men de noodzaak inziet van vernieuwing. 
Maar het heeft ook te maken met gebrek aan visie 

en moed. Er is lef nodig om iets te veranderen. 
Wie heeft dat nu? Ik zie op dit moment zo gauw 
niemand. En er zijn machten en krachten aan het 
werk, onderschat dat niet. In de landbouwwe-
reld bestaan grote monopolies rond toevoer van 
zaden, meststoffen en bestrijdingsmiddelen en 
de ‘afvoer’ van het erf in handel, verwerking en 
retail. ‘Agropoliserende machten’. De ketens zijn zo 
sterk, daar kom je bijna niet doorheen. Er is weinig 
ruimte om andere wegen te gaan. Ook overheden 
hebben erg beperkte speelruimte. Christelijke 
politiek moet dit ‘onthullen’, het lef hebben om de 
ontwerpvragen rondom food opnieuw te stellen. 
Abraham Kuyper’s ‘Architectonische kritiek’ is  
actueler dan ooit. Wie neemt de tijd en heeft het 
lef nog om deze basisvragen opnieuw te stellen? 

Hoe zou de ChristenUnie zich moeten opstellen? 
JH: Allereerst visie hebben en de risico’s goed 
taxeren. We moeten het ongegronde optimisme 
van de onkwetsbaarheid van systemen aan de 
kaak stellen. Vervolgens constructief bouwen aan 
vernieuwing. Christelijke politiek werkt vanuit 
hoop, een begaanbare weg en beschikt bij uitstek 
over een gezonde ‘sense of realism’. Misschien dat 
hier de christelijke gemeenschappen – onze kerken 
– weer broedplekken zijn voor nieuw leven! 
AB: Geef ruimte en faciliteer goede ontwikkelin-
gen, dat moet de politiek doen. Dat kan uitste-
kend gekoppeld aan de bredere beweging naar 
de burger die nu aan de gang is. En koppel de 
participatiemaatschappij aan voedsel, energie, 
mobiliteit, werkgelegenheid en zorg. 

Willen jullie tot slot nog iets kwijt? 
JH: Iets waar ik me momenteel mee bezighoudt 
is de samenhang tussen bodem, voedsel, en 
gezondheid. Er zitten miljarden bacteriën in de 
bodem en dat correspondeert met de miljarden 
bacteriën in ons lichaam. Zit er geen parallel  
tussen de kwaliteit van onze bodem en de gezond-
heid van onze darmflora? Allemaal beestjes. De 
mens werd door God uit aarde gemaakt! Bodem-
leven, voedselkwaliteit en gezondheid: ze hangen 
intensiever samen dan we op dit moment beseffen 
en maatschappelijk hebben vormgegeven. Dit 
heeft gevolgen voor de zorg en zorgkosten, veel 
ziektes zijn voedingsgerelateerd. Focus op de 
regio, aandacht voor goed eten en een basic  
besef dat het leven één is draagt hieraan bij. 

Jan Huijgen is boer en filosoof (eemlandhoeve.nl). 
Hij won in 2007 de Europese Mansholtprijs. 

Arjan Bijman is ondernemer op onder meer het 
gebied van duurzame energie. P
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‘Supermarkten verkassen hun winst naar een hoofdkantoor 
ver weg. Zo raakt de regionale economie waar het om draait 

uit zicht. Zeggenschap en geld worden er uit getrokken.’
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decennia deden, er geen doorbraak op  
het economische, sociale en/of ecologische komt. 
De maatschappij zowel in de industrielanden als  
in de Derde Wereld heeft een nood aan een  
herbronning. Groei is gewenst, maar meer  
obesiteit en nog hoger energieverbruik gekoppeld 
aan een verdere verloedering van het klimaat kan 
gewoon niet meer. 

Koppel groei aan levenskwaliteit
De eerste doorbraak vereist dat wij groei koppelen 
aan kwaliteit van het leven en concurrentiekracht, 
terwijl groei in de eerste plaats moet zekerstellen 
dat wij aan de basisbehoeften van allen kunnen 
voldoen. Inclusieve groei, zoals de OESO-lidstaten 
het voorhouden, moet ook praktisch realiseerbaar 
zijn en tegelijkertijd arbeidsplaatsen genereren. 
Het managementsysteem dat gebaseerd is op 
"supply chain, outsourcing en just-in-time" biedt 
weinig ruimte voor een andere aanpak. Het lijkt 
wel op een korset. Het dominerende zakenmodel 
stelt dat bedrijven kosten drukken door stan-
daardisatie en hoge volumeproductie. Indien de 
oplossing is meer van hetzelfde produceren tegen 
lagere kosten, dan kunnen wij er nooit in slagen 
een doorbraak te forceren. 

DOOr GUnTEr PAUlI De statistieken zijn  
duidelijk: het milieu doet het niet goed.  
De statistieken zijn nog eens duidelijk:  
de armen worden armer en de rijken 
worden rijker. 

Wij hebben de keuze: ofwel wij graven de gege-
vens in detail uit, ofwel wij komen met initiatieven 
die ons toelaten een nieuwe realiteit te creëren. 
Het probleem is dat Europa de laatste jaren meer 
aandacht had voor de analyse van de uitdagingen, 
dan voor het ontwikkelen van nieuwe en creatieve 
oplossingen. De Blauwe Economie, die in 2009 
tijdens de Jaarvergadering van de Club van rome 
in Amsterdam werd voorgesteld, wenst een klare 
kijk te geven: er zijn reeds 188 projecten, die meer 
dan € 4 miljard aan kapitaal mobiliseerden, en wel 
3 miljoen banen creëerden die duidelijk maken dat 
een andere economische ontwikkeling mogelijk  
is. Critici beweren terecht dat een zwaluw de 
zomer niet aankondigt. Critici voeren verder 
met reden aan dat enkele miljarden kapitaal nog 
geen omwenteling van het economische systeem 
voorstellen. Aan de andere kant is het duidelijk dat 
indien wij alleen meer doen dan wat wij de laatste 

Een blauwe economie
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De belangrijkste innovatie die de samenleving 
nodig heeft, is een omwenteling van het  
zakenmodel. De transformatie van een bedrijf 
waar de zoektocht naar altijd maar lagere  
marginale kosten vervangen wordt door een 
voortdurende zoektocht naar meer meerwaarde 
met de beschikbare grondstoffen, energie en 
kapitaal. Dit stelt voorop dat de bedrijven het 
concept van de kernkennis uitbreiden en actief 
uitkijken naar de koppeling van producten en 
diensten die verder gaan dan recycling of het  
verminderen van afvalstromen. Er is een nood 
aan de creatieve benadering, niet alleen van  
wat er ter beschikking is, maar ook van wat  
gecombineerd kan worden op een wijze die  
nooit eerder werd ingebeeld. 

Steenpapier
De productie van steenpapier is een sterk  
voorbeeld. De mijnbouw vergruizelt miljoenen 
tonnen erts om per ton een paar gram goud, 
zilver of platinum uit te verkrijgen, of enkele  
kilo’s koper en zink. Dit gruis verhuist naar een 
puinhoop. Dankzij een innovatieve formulering 
van dit steengruis met polyethyleen in een  
verhouding van 80/20 ontstaat er een papier  
dat voor altijd hernieuwbaar is. Dit steenpapier 
verbruikt geen water in de productie, noch in  
de recyclage, en er wordt geen boom voor  
omgehakt. Aangezien de twee eenvoudige  
basisbestanddelen mineraal zijn, kunnen die  
ook niet vernietigd worden en is ofwel de  
publicatie voor eeuwen verzekerd, ofwel kan  
deze gedurende eeuwen hergebruikt worden. 
Twee afvalstromen laten toe een heel andere kijk 
op papier en de toenemende consumptie ervan 
te ontwikkelen. Het biedt een kans mijnbouw om 
te vormen in een chirurgische ingreep dat een 
blijvende economische activiteit opzet (in plaats 
van een eenvoudige extractie gevolgd door een 
implosie na het sluiten van de mijnen zoals  
honderden gemeenschappen het ervaarden).  
Het belangrijke is deze micro-economische 
ontwikkeling te kunnen plaatsen in een globale 
context waar een nijpend tekort aan water is, een 
schrijnende vraag naar papier en een verscherpte 
concurrentie tussen land voor bosbouw en land 
voor landbouw! Deze tweestrijd vervliegt en  
maakt ruimte voor meer landbouw, meer  
bodemlaagverrijking en koolstofsequestratie. 

Een verhoogde complexiteit en cash flow
Dit zakenmodel koppelt sectoren aan elkaar,  
en legt verbindingen tussen maatschappelijke  
en bedrijfsdoelstellingen die voorheen eerder 
tegenstrijdig leken. Dit verhoogt de complexiteit 
van het ondernemen, maar biedt een kans om 
concurrentiekracht en sociale groei tegelijkertijd 
strategisch te benaderen. Dat kan alleen als de 
inbreng, de synergie en de voordelen voor ieder-
een in kaart gebracht worden in een dynamisch 
mathematisch model. Terwijl vandaag de beste 
rekenkundigen zich toeleggen op risicoanalyse en 
op splitsecond beursverhandelingen, moeten wij 
dringend het ontwikkelen van dit instrumentarium 
onderschragen. Dit laat niet alleen toe de  
grondstoffen en energiestroom te waarderen,  
het laat ook toe deze geïntegreerde economische 
ontwikkeling in kaart te brengen met een duidelij-
ke kijk op de macro-economische invloed wanneer 
de helft van de wereldproductie van papier in een 
generatie zonder water of boomvezels mogelijk is, 
maar het geeft eveneens een doorzicht in de ver-
sterking van de activa op de balans van bedrijven 
die voorheen een voorziening moesten aanleggen 
wegens hoge sluitingskosten, en die nu dat geld 
vrijmaken om productief te investeren. 
Deze systeembenadering werd reeds toegepast 
op 188 reële initiatieven, waar de 4 miljard euro 
investering naartoe vloeide. Dat betekent dat 
bijna iedere sector op een of andere wijze gekop-
peld wordt aan een andere. De auto-industrie, die 
in Europa een sterke crisis doormaakt, kan een 
bijdrage leveren aan de energie=efficiëntie van 
huisvesting en woningbouw door haar kennis van 
autonome electrische systemen aan te passen 
aan gelijkstroomnetwerken op basis van duur-
zame energiebronnen. Koffiebranderijen kunnen 
de chemische grondstoffen leveren voor geur-
controlerende vezels voor textiel of schuim voor 
ijskast en auto. Oude petrochemische installaties 

OFWEL: NAAR INCLUSIEVE EN 
CONCURRENTIEKRACHTIGE GROEI

•  Wetenschap kan bijdragen aan cross-sectorale 
systeemoplossingen.

•  Duurzame, volledig circulaire productiesystemen 
zijn economisch rendabel wanneer alle 
energie- en materiaalstromen regionaal worden 
beschouwd met kennis van globale behoeften.

•  Groei moet in de eerste plaats zekerstellen dat 
wij aan de basisbehoeften van allen kunnen 
voldoen.
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petroleum-gebaseerde smeermiddelen voor 
landbouwvoertuigen met biologische oliën die op 
de vruchtbare bodem afbreken, het substitueren 
van giftige onkruidverdelgers met natuurproduc-
ten, en het aanmaken van pelargonische zuren en 
esters naast polymeren biedt een portefeuille aan 
die heel wat meer waarde genereert in een regio 
waar de standaardinkomsten verkregen werden 
dankzij het Gemeenschapsfonds voor landbouw 
dat boeren betaalde om hun akkers niet te bewer-
ken! Het grootste verlies was dan wel het men-
selijke kapitaal en de verloedering van het milieu 
iedere keer dat een oude chemische installatie als 
een stuk archeologie blijft staan. 
De wetenschap moet misschien terug naar de 
tekentafel. Een goed onderzoeksproject vereist 
een goede probleemdefinitie en een mogelijke 
oplossing. nu komt er nog een dimensie bij: een 
geïntegreerd design van de meest uiteenlopende 
factoren die allemaal kunnen bijdragen tot een 
systeemoplossing, beter nog: die kan aangeven 
hoe de bestaande activa en geldstromen kun-
nen geheroriënteerd worden om de financiering 
van deze verrassende efficiëntieverbeteringen 
zeker te stellen. Dit is waarschijnlijk een van de 
belangrijkste bijdragen tot de nieuwe wetenschap: 
het systeemdesign dat inclusieve oplossingen 
aanbiedt met voorhande energie, grondstof en 
financiering. Dat is een thema dat gewoonlijk niet 
in de wetenschappelijke artikelen in details wordt 
beschreven. Maar als het inderdaad mogelijk is 
deze geldstromen vooraf mee in kaart te brengen, 
dan zal zowel de overheid als het bedrijfsleven een 
grote interesse hebben om deze methodologie 
snel te verspreiden. 

met niet concurrerende krakers wegens de hoge 
kost van nafta kunnen een nieuw leven krijgen als 
bioraffinaderij die werkt met lokale grondstoffen 
onttrokken uit distels, die niet alleen polymere, 
elastomeren, onkruidverdelgers en smeerstof-
fen aanmaakt, maar ook bacteriële enzymen voor 
kaas en vers dierenvoer. Keer op keer leidt deze 
geïntegreerde strategie naar een meervoudige 
geldstroom, meervoudige sociale voordelen, en 
een duidelijke versterking van het milieu. 

De verzuiling
De vraag is waarom deze benadering van de eco-
nomische groei, met beschikbare grondstoffen en 
energie, die een motor voorstelt, op de arbeids-
markt niet sneller en ruimer toegepast wordt? Het 
grootste probleem is de verzuiling. Wetenschap en 
politiek zijn beide heel sectorgericht en het ergste 
van al is de bedrijfswereld waar de traditionele 
MBA (Master of Business Administration) zweert 
bij de "core business and core competence", wat 
moet leiden tot kostenefficiëntie en unieke kennis. 
Het is juist daarom zo belangrijk dat de leiding 
genomen wordt door wetenschap en onderzoek.
De Cartesiaanse analyse die steeds zoekt naar 
oorzaak en gevolg, biedt weinig vrijheidsgraden 
aan om verder te kijken dan wat het nauwkeurige 
beschrijven van het ‘object’ toelaat. Maar toen 
het bedrijf de biochemische innovator novamont 
uit Italië in samenwerking met het staatsenergie-
bedrijf EnI een oplossing zocht voor de sluiting 
van de petrochemische installatie op het eiland 
Sardinië, was er oorspronkelijk weinig sympathie 
voor het voorstel om de 360.000 ton distels die 
jaarlijks op ongebruikte landbouwgrond wild 
groeien. Stel even de vraag: hoeveel distelexperts 
met een biochemische achtergrond zijn in Italië 
ter beschikking? De oplossing voor de chemische 
nijverheid, de grootste industrie van Europa, is 
niet in de chemische industrie maar eerder in een 
netwerk van andere bedrijfstakken die gezamenlijk 
een nieuw elan kunnen geven aan een sector die 
wegens de overcapaciteit in China en de lage prij-
zen in het Midden-Oosten geen overlevingskans in 
Europa heeft.

Terug naar de tekentafel
Maar de combinatie van een goedkopere maar 
rijkere voeding, de herlancering van geitenkaas 
met natuurlijke enzymen, de vervanging van 

Prof. Gunter Pauli is voormalig eigenaar van 
het Vlaamse bedrijf Ecover, dat zich toelegt 
op het produceren van biologisch afbreekbare 
schoonmaakmiddelen. In 1994 stichtte hij ZErI 
(Zero Emissions research and Initiatives), dat zich 
richt op het ontwikkelen van kenniscentra met als 
doel duurzame productiemethoden te ontwikkelen 
zonder afval. Pauli is lid van de Club van rome en 
auteur van verschillende boeken. Van zijn boek 
De blauwe economie werden meer dan 1 miljoen 
exemplaren verkocht.
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Je bent net begonnen bij het WI. Kende je het WI al? 
Vorig jaar heb ik het Fellowsprogramma van het WI 
gevolgd. Tijdens het Fellows-programma maakten 
we kennis met de traditie van het christelijk denken 
over politiek en probeerden we de relevantie van 
dat gedachtengoed voor vandaag te ontdekken. 
Dat vond ik leuk en leerzaam. Ik leerde er dat er 
veel verschillende manieren zijn van christelijk 
denken over politiek. Daar is wat mij betreft niets 
mis mee; iedere tijd vraagt om een andere manier 
van denken. 

Waarom wil je juist voor de ChristenUnie werken? 
Voor mij is het belangrijk dat een partij oprecht, 
open en betrokken is, vanuit een christelijke  
geloofsovertuiging en met beide benen in de  
politieke realiteit staat. Het lukt de ChristenUnie 
goed die dingen te combineren. 

Wat doe je precies bij het WI?
Het komende jaar ga ik mij als projectonderzoeker 
bezighouden met economie. Dat is zo breed als het 
klinkt. Ik ga me vooral bezighouden met de vraag 
hoe een christelijke visie op economie eruitziet en 

Het projectonderzoek ‘Dienstbare economie’ 
is net van start gegaan. Wilt u meedenken of 
heeft u suggesties? Mail dan naar:
teunisbrand@christenunie.nlP
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Maak kennis met

Teunis 
Brand

DOOr GrEET SCHUUrMAn Sinds september heeft het WI een nieuwe gastonderzoeker in huis: 
Teunis Brand. Samen met zijn vrouw Nienke woont hij in Rotterdam, waar hij lid is 

van de PKN. Teunis studeerde economie en volgde de master Christian Studies of 
Science and Society. Daarna heeft hij gewerkt bij het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. Hij houdt van kamperen en geniet van het lezen van filosofie. 

welke waarden daarin centraal staan. Ik wil onder-
zoeken welke trends in de huidige economie zich in 
de komende jaren waarschijnlijk zullen doorzetten. 
Een boeiend onderwerp is ook de toekomst van 
economische groei en hoe we daar als christenen 
over denken. Vervolgens wil ik meer in de christe-
lijke traditie duiken en onderzoeken wat daaruit te 
leren valt voor het denken over economie. Uit dat 
onderzoek wil ik lessen trekken voor vandaag en 
mogelijkheden formuleren voor beleid.

Wie of wat inspireert jou?
Ik vind de manier waarop Gert-Jan Segers zijn rol 
in de Tweede Kamer invult erg inspirerend. Gedre-
ven vanuit het hart, maar met oog voor de grenzen 
van wat politiek haalbaar is. Ik vind het moeilijk zat 
om als christen in de samenleving te staan. Als ik 
andere christenen eerlijk en open vanuit het geloof 
zie opereren, dan put ik daar moed uit. 



In zijn streven naar een menswaardige  
bedrijfsinrichting, heeft reind Breman, samen  
met zijn broers, als grondlegger van onze unieke 
medezeggenschapstructuur, altijd oog gehad  
voor het individu. Sociale cohesie, onderlinge 
betrokkenheid en een herkenbare bijdrage aan 
winstgevendheid komen mee in zijn visie om  
de organisatie in te richten met overzichtelijke  
entiteiten. Bedrijven, zelfstandige BV’s,  
krijgen ruimte voor hun eigen ‘couleur lokale’. 

Rentmeesterschap 
rentmeesterschap is een belangrijke basis  
onder ons bedrijfsmodel, het Bremanisme. Een 
rentmeestereconomie gaat uit van verantwoord 
beheer. Onze vraag is niet of je bezit mag hebben, 
maar juist hoe je er mee omgaat. Ons model is 
daarom niet gericht op Anglo-Amerikaans denken 
over kapitalisme op basis van individualisme; een 
bedrijf als money-making machine en winstmaxi-
malisatie met de prijs van vele drop-outs. Brema-
nisme heeft meer verwantschap met het rijnlands 
denken over bedrijven als werkgemeenschap en 
kapitalisme op basis van solidariteit zodat ieder-
een toegang heeft tot middelen van bestaan.  
(Zie naast Piketty ook James robinson!)

Jubeljaar 
Een andere, diep verankerde notie van reind  
Breman is het jubeljaarprincipe, waarin niet alleen 
een geweldig perspectief ligt voor een nieuwe 
start voor elke volgende generatie, maar ook het 
terugkeren naar eigen grond en eigen familie. 
Geen ongebreidelde verrijking en vermogens-
opbouw enerzijds en uitzichtloze armoede,  
een perspectiefloos bestaan, anderzijds. Zeer 
regelmatig hoor en ervaar ik dat medewerkers de 
relatieve kleinschaligheid van onze bedrijven sterk 
waarderen. In deze regionale overzichtelijkheid 
kan ook de unieke medezeggenschapsstructuur 
vorm krijgen. Binnen Breman hebben de aandeel-
houders er voor gekozen om de zeggenschap over 
het bedrijfsvermogen, dus eigenlijk hun eigen 
bezit, te delen met de medewerkers. De unieke 
keuze, om vanuit Bijbels perspectief los te komen 
van exclusief bezitsdenken, geeft een geweldige 
ruimte om medewerkers als volwaardige stake-
holders te betrekken bij de bedrijfsvoering. Onze 
aandeelhouders (de eigenaren van het bezit) en 
onze (+/- 1500) medewerkers (zij die met het bezit 

Bremanisme:
medewerkers-

participatie via 
zeggenschap 

DOOr rISCO BAlKEnEnDE  

Er is veel kritiek op het 
huidige kapitalisme. Die 

zou door grootschaligheid 
en eenzijdige gerichtheid op 

winst tekortschieten. Het kan 
echter ook anders: een bedrijf 
inrichten met oog voor mens 

en omgeving. Dat proberen  
we bij Breman handen en 

voeten te geven. 



Groen, groei, geld | oktober 2014 | Denkwijzer | 19

tot bronnen van bestaan. Onze ‘pot met geld’ reist 
met de organisatie mee in de loop der tijd.

Fifty-fifty
Omdat kapitaal (aandeelhouders) en arbeid 
(medewerkers), beide vanuit hun eigen belangen, 
toch samenwerken vanuit gedeelde verantwoor-
delijkheid en gedeelde zeggenschap, wordt de 
gerealiseerde ondernemingswinst (op individueel 
bedrijfsniveau) letterlijk fifty-fifty gedeeld. 
De medewerkers, consumenten en spaarders, 
krijgen hun deel uitbetaald als tantième. Dit kan 
het bestedingspatroon van medewerkers aan-
zienlijk verhogen, hetgeen regionale economieën 
geen windeieren legt. Daarmee krijgen mede-
werkers vrijwel de positie van familieleden in een 
familiebedrijf, waarmee een nieuwe dimensie van 
eigenaarschap ontstaat.

Vette en magere jaren
De aandeelhouders laten hun deel van de winst 
achter in de onderneming. Zij zijn de investeerders 
en ondernemers. Vanuit de gedachte van zeven 
vette jaren en zeven magere jaren, wordt zo een 
financiële buffer opgebouwd om ook in slechte 
tijden (waar ook Breman in de huidige bouwcrisis 
volop mee geconfronteerd wordt, maar relatief 
goed doorheen komt) werkgelegenheid te kunnen 
waarborgen. niet te becijferen valt wat dit bete-
kent voor de betrokkenheid van medewerkers. 
Groei is daarbij geen doel maar vrucht van goed 
ondernemerschap. 

Het regionale denken wordt versterkt door  
inclusief denken betreffende mensen met een  
afstand tot de arbeidsmarkt. Breman overbrugt 
die afstand waardoor medewerkers met een 
arbeidsbeperking volwaardig betrokken worden. 
Een bedrijf als werkgemeenschap zonder oogmerk 
van winstmaximalisatie, waar de hoeken van het 
land niet gemaaid worden, maar beschikbaar zijn 
voor collega’s met beperkingen, biedt ruimte voor 
een echte participatiesamenleving. Waar elke  
medewerker gezien is en bij naam aangesproken 
kan worden in zijn eigen lokale gemeenschap. 

werken) besluiten gezamenlijk. Dit wordt tot op het 
niveau van de individuele bedrijven ingevuld. Voor 
belangrijke keuzes, investeringen, veranderingen 
etc. heeft een locatiedirecteur instemming van de 
Or nodig. 

Regionaal geworteld 
Breman gaat hierin veel verder dan wat de wet op 
de ondernemingsraden voorschrijft. Bij Breman 
beslissen diegenen die uiteindelijk de meest direct 
belanghebbenden zijn, de medewerkers die voor 
hun broodwinning afhankelijk zijn van hun baan, 
over benoeming en ontslag van hun directeur. 
Directeuren zijn daarom bij voorkeur gericht op 
de belangen van hun, vaak regionaal gewortelde, 
medewerkers en vanuit dat perspectief op een ge-
zonde marktpositie en klantgerichtheid. Aandeel-
houders vertrouwen erop dat vanuit deze focus 
uiteindelijk een gezonde onderneming ontstaat, 
gericht op continuïteit van werkgelegenheid voor 
de medewerkers, waaruit ook continuïteit voor hun 
rendement volgt. Governance in deze gedecentra-
liseerde structuur is daarbij gebaseerd op vertrou-
wen en intensief persoonlijk contact in plaats van 
op afstandelijke zware rapportagestructuren. 

Bedrijfsvermogen blijft in stand
Het concernvermogen en de concernactiva zijn  
ondergebracht in onze Holding. De bedrijven die 
onderdeel uitmaken van de Breman Installatie-
groep betalen een vorm van rente voor gebruik 
van panden (huur), bussen (lease), werkkapitaal  
(lenen). Aandeelhouders ontvangen jaarlijks divi-
dend die berekend is als rente over hun vermogen, 
net zoals de banken rente ontvangen over hun 
deel, ons vreemd vermogen. Bij een concern  
jaarresultaat van nul euro ontvangen dus de  
aandeelhouders hun deel (rentmeesterschap),  
de medewerkers hun loon en blijft het concernver-
mogen in stand; een solide basis voor continuïteit 
rentmeesterschap krijgt door onze aandeelhou-
ders dus ook zo invulling, doordat zij een vergoe-
ding ontvangen over hun vermogen, maar niet  
ten koste van hun vermogen. Ook voor andere 
familieaangelegenheden zoals vererving van  
aandelen, worden geen onttrekkingen aan het  
bedrijfsvermogen gedaan. Daarmee wordt invul-
ling gegeven aan het lange termijn perspectief van 
het Jubeljaar, waarbij elke generatie, zowel aan-
deelhouders als medewerkers, toegang hebben 

Risco Balkenende is Algemeen Manager 
Breman Installatiegroep.
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‘Onze 'pot met geld' reist met de 
organisatie mee in de loop der tijd.’
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De realiteit leert dat er gezamenlijke tijd en inzet 
nodig is, om grensoverschrijdende samenwerking 
te ontwikkelen en succesvol te doen zijn. nauwe 
samenwerking met grensregio’s (Euregio’s) is 
noodzakelijk om grensoverschrijdende samen-
werking te doen slagen. De ChristenUnie ziet het 
belang van een nauwe samenwerking met de 
buurlanden en wil ermee aan de slag.

Werk
De werkloosheid is op dit moment hoog. langs de 
grens in noord-nederland is sprake van werkloos-
heid tot wel 13%, terwijl deze net over de grens 
in Duitsland (Emsland) minder dan 3% bedraagt. 
Oorzaak hiervan is dat Duitsland sterke familie-
bedrijven heeft en men op kwaliteit en kosten 
concurrerend is. Door lagere lonen en verschil in 
regels, taal en cultuur gaan nog weinig nederlan-
ders over de grens aan de slag. Gemeenten en 
UWV werken aan bemiddeling over de grens, maar 
nederlanders zitten nog teveel in hun comfortzo-
ne en onbekend maakt onbemind. Samenwerking 
vanuit het onderwijs (rOC’s) impliceert dat jonge-
ren stages en banen bij de buren kunnen krijgen. 
Dit gebeurt nu nog maar mondjesmaat. Het duale 
onderwijssysteem in Duitsland is meer gericht op 
vakmanschap en verantwoordelijkheid door de 
bedrijven. nederlandse scholen zijn goed in een 
breed aanbod en hebben ruimte voor creativiteit.  

Duurzaamheid
De Eems Dollard regio (EDr) excelleert op het 
gebied van duurzame windenergie, zowel op land 

als offshore. Ostfriesland (Duitsland) leeft letterlijk 
en figuurlijk van de wind en de Eemshaven in  
Groningen profiteert van groeiende dienstverle-
ning aan windparken op zee. Jongeren kunnen 
op het noorderpoortcollege zelfs een opleiding 
‘windtechnician’ volgen. Duitse windmolenindus-
trie en nederlandse dienstverlening vullen elkaar 
dus uitstekend aan. 

Duurzaamheid gaat om rentmeesterschap en een 
verantwoorde omgang met de natuur en de mid-
delen die wij ontwikkelen. Duitsland heeft moder-
ne technologie voor opwekking van energie (onder 
andere wind en biomassa). nederland is sterk in 
dienstverlening, verkoop en logistiek. Voorop 
hierbij staat de vermindering van uitstoot van C02. 
Overheden dienen moedige keuzes te maken en 
hieraan consequent vast te houden. lange termijn 
beslissingen zijn belangrijk en vereisen moed en 
vasthoudendheid van politici. Het E.E.G. (Erneuer-
bare Energie Gesetz) van de Duitse Bondsregering 
is een voorbeeld van consequent duurzaamheids-
beleid. nadeel van het Duitse systeem is dat het 
duur is voor de burgers, zij betalen in de energie-
prijs mee aan de investeringen. Energiecentrales 
in de Eemshaven zijn veelal gasgestookt en een 
nieuwe kolencentrale staat in de startblokken. 
niemand wil deze oude technologie meer, alleen 
is hiertoe al decennia geleden besloten en kun je 
de miljoeneninvesteringen niet zomaar ongedaan 
maken. nederland loopt helaas achter de feiten 
aan en is heel laat met de ontwikkeling van een 
degelijk en duurzaam energiebeleid. 

DOOr KArEl GrOEn Voor de Nederlandse burgers en bedrijven is een goede samenwerking met 
buurlanden belangrijk. Dichtbij in Duitsland en België zijn kansen op het gebied van 
economie en werkgelegenheid. 
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Regels
Grensoverschrijdende samenwerking wordt 
negatief beïnvloed door verschillende nationale 
regels. Europa moet zeker niet alles voorschrijven, 
maar meer uniformiteit en Europese afstemming is 
noodzakelijk. Grote verschillen op het gebied van 
regelgeving leiden tot afstand tussen burgers in 
buurlanden. Hierdoor worden mensen belemmerd 
om met elkaar samen te werken. Ook hier geldt: 
minder regels is vaak beter. Op dit moment is er 
een werkgroep Grensoverschrijdende Samenwer-
king (GrOS) actief vanuit het ministerie BZK met 
provincies en Euregio’s. Er dient hierbij nog meer 
medewerking en daadkracht te komen vanuit de 
landelijke en provinciale politiek, om knelpunten 
blijvend op te lossen. Actueel is het Duitse plan 
voor tolheffing, waarbij eigen burgers worden 
gecompenseerd en ook alle binnenwegen wor-
den belast. Dit vraagt om een Europese aanpak. 
Helaas prevaleert de nationale politiek nog te vaak 
boven het internationale belang. Ook wat betreft 
accijnzen en onderwijs (diploma’s) dient er nog 
veel meer te worden geharmoniseerd. 

Infrastructuur
Goede wegen en vaar- en spoorverbindingen  
zijn cruciaal om gebieden over grenzen heen te 
ontsluiten. Op dit moment werkt de provincie  
Groningen met niedersachsen aan een snelle 
treinverbinding met Bremen naar Hamburg  
(Wunderline). Verbetering van verbindingen  
over landsgrenzen heen is cruciaal voor een  
goede samenwerking. Verschil in beslisstructuren 
en overlegculturen leiden er toe dat initiatieven 
onnodig worden vertraagd. Provincies en  
grensregio’s kunnen bijdragen aan een optimale 
transparantie in samenwerking. Waar een wil is,  
is een weg.

Subsidie
Subsidie is nodig, niet als doel, maar als efficiënt 
en effectief middel om grensoverschrijdende sa-
menwerking te stimuleren en te realiseren. Er zijn 
verschillende Europese subsidies (onder andere 
EFrO, InTErrEG, leader etc.). Het InTErrEG A 
subsidieprogramma voor grensoverschrijdende 
samenwerking wordt door Brussel heel belangrijk 
gevonden. Voor de nieuwe periode 2014-2020 
wordt deze subsidie daarom verder verhoogd. Van 
belang is de blijvende inzet hierbij van provincies 

in de projectontwikkeling. Hierbij dient naast  
innovatie (topsectorenbeleid) ook te worden  
gekeken naar maatschappelijk relevante thema’s. 
Denk hierbij onder meer aan werkgelegenheid, 
veiligheid, cultuur, toerisme, demografische 
ontwikkeling en gezondheid. Dankzij Europese 
subsidie kunnen we niet alleen praten, maar ook 
projecten ten gunste van de Eems Dollard regio 
doorvoeren.

Uitdaging
nederland heeft vanuit een individualistische en 
humanistische visie veel organisaties samenge-
voegd en gereorganiseerd. Ons land heeft een 
sterk Angelsaksische gerichtheid, hierbij horen 
centrale macht en grote instituten. Duitsland heeft 
zich na de oorlog sterk decentraal ontwikkeld,  
de regio beslist zoveel mogelijk zelf. Wat is een  
christelijke houding? Aandacht voor de menselijke 
maat (noaberschap) en samenleven met je naaste 
over grenzen heen betekent: geloven in grensover-
schrijdende samenwerking. Ondanks gebroken-
heid en complexiteit gaan we elkaar steeds beter 
begrijpen. luister naar elkaar en zoek de verbin-
ding. Samenwerken met andere landen verrijkt 
je leven. Het Emsland (katholiek) en Ostfriesland 
(protestant) hebben duidelijke christelijke wortels. 
In de praktijk blijkt dit uit de aandacht voor het  
collectieve optreden en de gerichtheid op de lan-
ge termijn. Veel meer lego (samen bouwen) dan 
Ego (jezelf centraal stellen) , zoals in nederland, 
waar het individuele belang door de secularisering 
in de maatschappij veelal heilig is verklaard. 

Taak ChristenUnie
De ChristenUnie kan zich in haar politiek richten 
op het verbinden (duurzame samenwerking) en 
harmoniseren (regels en beleid). De Eems Dollard 
regio werkt graag mee om de ambities voor een 
doelgerichte samenwerking met het Duitse buur-
land in een concrete grensagenda op te pakken. 
Geloven in een grensoverschrijdende samenwer-
king betekent intensieve inzet om belemmeringen 
weg te nemen en kansen te verzilveren! 

GELOVEN IN GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING

Drs. Karel A. Groen is directeur van de Eems 
Dollard regio (EDr) en voorzitter van de 
Provinciale Unie ChristenUnie Drenthe.  
Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel. A
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die de aarde dat jaar kon produceren. Ieder jaar is 
die datum weer een beetje vroeger in het jaar, dit 
jaar viel deze dag op 19 augustus. We leven op de 
pof en dat veroorzaakt een ecologische crisis.  
Omdat de aarde, Gods schepping, zich daarvan 
niet kan herstellen, is dit misschien nog wel  
ingrijpender dan de economische crisis.

Kringlopen
Een circulaire economie daarentegen gaat uit van 
kringlopen. Biologisch materiaal wordt aan het 
eind van de levensduur van een product 'terug-
gegeven' aan de natuur. En technische onderdelen 
van een product worden opnieuw gebruikt. Dit 
vraagt een omslag in ons economische systeem. 
Al in het ontwerpproces wordt rekening gehou-
den met hergebruik van onderdelen en scheiding 
van grondstoffen. Onlangs was mijn fotocamera 
defect. Het was veel goedkoper om een nieuw 
toestel aan te schaffen dan om het oude toestel 
te laten repareren, terwijl maar één onderdeel 
vervangen moest worden. Herkenbaar? Op deze 
manier groeit de afvalberg onverantwoord. 
Duurzaam gebruik van goederen en hergebruik 
krijgen nauwelijks een kans. 

We leven op de pof
In onze huidige, lineaire economie worden pro-
ducten gemaakt die aan het eind van hun levens-
duur worden vernietigd. Zowel uit economisch 
als ecologisch oogpunt is dit productiesysteem 
niet langer verantwoord. Ecologisch niet, omdat 
grondstoffen steeds schaarser worden. Maar ook 
economisch niet, omdat die grondstoffen steeds 
meer waarde vertegenwoordigen. Een lineaire 
economie leidt tot vernietiging van kapitaal en 
grondstoffen. Onze economie - onze manier van 
produceren en consumeren - gaat de draagkracht 
van de aarde te boven. In 2013 viel earth  
overshoot day op 20 augustus. Op die datum  
hadden we alle natuurlijke grondstoffen gebruikt 

We leven op de pof

DOOr CArlA DIK-FABEr De werkloosheid daalt, de woning-
markt komt weer op gang en het consumentenver-
trouwen krabbelt langzaam weer op. Het lijkt erop 

dat we de economische crisis achter ons laten. Dat is 
goed nieuws, natuurlijk. Maar laten we niet de lessen 
vergeten die de economische crisis ons heeft geleerd 

en op de oude voet verder gaan. 

NAAR EEN 
REGIONALE & 
CIRCULAIRE 
ECONOMIE
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Iets anders om ons zorgen over te maken is het 
grote aantal afvalverbrandingsinstallaties in ons 
land. Dit zorgt ervoor dat er veel minder afval 
wordt gerecycled dan mogelijk is. Financiële be-
langen (ook van gemeenten) maken het lastig om 
deze overcapaciteit aan te pakken. Het importeren 
van afval uit Engeland en zelfs napels biedt voor-
lopig soelaas, maar is op termijn natuurlijk geen 
houdbare situatie. 

Japanners leren van Etten-Leur
Onlangs was ik op werkbezoek in Etten-leur. 
Daar worden verschillende afvalstromen apart 
ingezameld in containers bij winkelcentra. Klanten 
brengen hier hun plastic, papier, textiel, glas en 
blik. De zakken worden gewogen door mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt. Per kilo ‘afval’ 
ontvangen de klanten een bedrag in de vorm van 
een statiegeldbon, die zij bij een supermarkt naar 
keuze kunnen inleveren. In combinatie met de  
invoering van Diftar halveerde de hoeveelheid 
restafval in 1 jaar tijd en bereikte deze gemeente 
een percentage afvalscheiding van 72%. De hoe-
veelheid zwerfafval daalde aanzienlijk. Etten-leur 
laat zien dat het mogelijk is om een overgang te 
maken van een afvaleconomie naar een circulaire 
economie. Het is daarom onbegrijpelijk dat lan-
delijk volop de discussie wordt gevoerd over het 
afschaffen van statiegeld. Intussen komen delega-
ties uit Australië en Japan op bezoek in Etten-leur 
om te zien hoe succesvol het statiegeldsysteem is.

Delen is het nieuwe hebben
In de nieuwe economie blijven producenten eige-
naar van hun product. Ons huidige economische 
systeem draait om het vergaren van goederen. 
Bezit geeft status. In de nieuwe, circulaire 
economie gaat het echter veel meer om toegang 
tot goederen. We ontlenen geen status meer 
aan het bezit van goederen, maar vinden het 
prima om voor het gebruik daarvan te betalen. 
Het gaat om een economie waarin minder waarde 
wordt toegekend aan eigendommen en waarin 
het delen daarvan belangrijker wordt. Een heel 
Bijbelse gedachte. Wie om zich heen kijkt, ziet in-
spirerende voorbeelden, die voor alle betrokkenen 
- en vaak ook voor het milieu - voordeel opleve-
ren. Het delen van je auto is niet alleen meer voor 
milieugoeroes. Veel woningeigenaren huren hun 
verwarmingsketel inclusief onderhoud 

en het bedrijfsleven financiert duurzame  
investeringen (bijvoorbeeld led verlichting) met 
lease-contracten. Burgers nemen zelf het initiatief 
in hun wijk en vormen coöperaties voor hun zorg, 
voedsel en energie. De burger als prosument.

Nederland: gas, gas, gas
De overheid moet ruim baan geven voor initiatie-
ven vanuit de samenleving, maar loopt hopeloos 
achter met beleid en wet- en regelgeving. Het 
Groningse gas raakt op en de focus van het rijk 
ligt op schaliegas en nederland als gasrotonde 
van Europa, om daarmee krampachtig de positie 
van nederland als gasland vast te kunnen houden. 
We weten echter nu al dat fossiele grondstoffen 
eens uitgeput zijn. Hoe slim is het om te investeren 
in een energievoorziening die eindig is? 
In Haarlem wil een groep enthousiaste vrijwilligers 
verenigd in DE ramplaan, de wijk voorzien van 
duurzame energie door het plaatsen van 1500  
zonnepanelen op bedrijfsgebouwen. Ik was bij  
hen op bezoek en ben onder de indruk van hun 
doorzettingsvermogen. Onduidelijke regels,  
administratieve lasten en technisch niet-relevante 
eisen zorgen ervoor dat dit initiatief ondanks jaren 
van inzet nog niet van de grond is gekomen.  
Zo zijn er veel voorbeelden overal in het land. 
Energieopwekking door burgers is de partici-
patiesamenleving in optima forma en levert een 
bijdrage aan een duurzame energievoorziening. 

We eten olie
De aandacht voor voedsel is nog nooit zo groot 
geweest. Dierziekten, vleesfraude en recent de 
boycot uit rusland zorgen ervoor dat onze voedsel-
voorziening en de positie van boeren en tuinders 
hoog op de agenda staan. Supermarkten beloven 
meer groenten en fruit van eigen bodem te pro-
moten en burgers tonen zich hier enthousiast voor. 
Dat is hartverwarmend. Tegelijk is het ook triest 

•  Onze economie moet zich hervormen tot een 
circulaire economie (recycling producten).

•   Daarin gaat meer om toegang tot dan bezit van 
goederen. 

•  Grootschaligheid biedt voor veel hedendaagse 
problemen (rond energie, voedsel, zorg) geen 
oplossing.

•  De overheid moet ruim baan geven aan deze 
ontwikkelingen en dit niet frustreren.
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‘Een kant-en-klare lasagne gaat maar liefst over  
10 tot 15 schijven voordat die in het schap ligt.  

De weg van boer tot bord is lang, te lang.’
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plaats vanwege het verlies van zoveel mensen. 
Een groot persoonlijk drama. nederland en in het 
bijzonder de vele families zullen dit verlies altijd met 
zich meedragen. niet eerder bleek ook hoezeer de 
mondiale economieën met elkaar verweven zijn. 
nederland is afhankelijk van rusland voor de ener-
gievoorziening. Boeren en tuinders hebben grote 
exportbelangen. De houding van rusland vraagt 
op z’n minst om een herbezinning. Willen we nog 
zo afhankelijk zijn van landen met een discutabel 
regime? Mondialisering is een feit, maar het is goed 
om te zien dat de vliegramp – met alle ellende die 
er ook is – een discussie op gang heeft gebracht. 
Mondialisering heeft ons niet gebracht wat we 
ervan verwacht hebben. Hoe gezond en houdbaar 
is het als onze landbouwsector zo productie- en 
exportgedreven is met veelal minimale marges? 
Hoe lang zal onze economie nog kunnen draaien 
op fossiele grondstoffen en hoe duurzaam is dat? Is 
het niet heel veelzeggend dat steeds meer mensen 
zich lokaal organiseren in coöperaties? Grootscha-
ligheid is niet meer het antwoord op veel van de 
problemen waar mensen tegenaan lopen. 

Conclusie 
Mensen willen zelf duurzame energie opwekken. 
Bewuste consumenten willen weten hoe hun  
voedsel geproduceerd is en waar het vandaan 
komt. Mensen die zorg nodig hebben kopen zelf 
zorg in met een persoonsgebonden budget of 
verenigen zich in zorgcoöperaties, omdat groot-
schalige zorginstellingen niet het maatwerk bieden 
dat aansluit bij hun behoeften. Het is de taak van 
de overheid om ruim baan te geven aan deze 
ontwikkelingen en dit niet te frustreren. Ook is het 
belangrijk dat de overheid erop toeziet dat alle 
burgers de kans krijgen hiermee aan de slag te 
gaan, ook zij die bijvoorbeeld geen sociaal net-
werk hebben of minder geld te besteden hebben. 
De wereld is in verandering. Zowel uit ecologisch, 
sociaal als economisch oogpunt is het nodig om 
grootschaligheid en in het verlengde daarvan 
mondialisering opnieuw te doordenken. 

om te zien dat er een crisis voor nodig is om deze 
beweging op gang te brengen. De vraag is ook 
hoe lang dit stand houdt. In een open wereldmarkt 
is de prijs leidend. Carolyn Steel schreef in haar 
boek De hongerige stad dat we olie ‘eten’. Pro-
ducten worden de wereld over gesleept en gaan 
soms over zeven stappen in de keten, voordat die 
bij de consument terecht komen. Een medewerker 
van een grote supermarktorganisatie vertelde dat 
de kant-en-klare lasagne maar liefst over 10 tot 15 
schijven gaat, voordat die in het schap ligt. De weg 
van boer tot bord is lang, te lang.

Peren uit China 
Met de toegenomen aandacht voor voedsel zijn er 
veel kansen voor regionalisering van onze voedsel-
productie. Voor onze voedselvoorziening kunnen 
we natuurlijk niet terug achter de Hollandse dijken, 
maar regionalisering op de schaal van Europa is 
onvermijdelijk. Bijvoorbeeld door minder diervoe-
der te importeren uit Zuid-Amerika. Het kabinet 
wil samen met boeren en tuinders op zoek naar 
nieuwe exportmarkten, nu rusland de grenzen 
heeft gesloten. Het zou goed zijn om ons daarbij 
minder te richten op ’Verweggistan’, maar juist 
Europees (bijvoorbeeld Zuid-Duitsland) moge-
lijkheden te benutten. Moeten we er blij mee zijn 
dat onze peren naar China worden geëxporteerd? 
Voor de langere termijn zal het steeds moeilijker 
zijn om nieuwe markten aan te boren en onze ex-
portpositie vast te houden. nederland is een klein 
land en het is onmogelijk de wereld vanuit neder-
land te voeden, zoals de VVD wil. Intensivering van 
de landbouw heeft grenzen.
We zullen steeds meer de omslag moeten maken 
van export van producten naar export van kennis. 
niet de grootste landbouwexporteur van de wereld 
willen worden, maar de beste landbouwproducent 
en exporteur van kennis. niet onze melkproducten 
exporteren naar India, maar een Indiase boer hel-
pen in de specifieke omstandigheden zo efficiënt 
en duurzaam mogelijk te produceren. Hier is moed 
voor nodig, omdat het verkopen van kennis econo-
misch gezien veel minder interessant is. Uit het oog-
punt van internationale solidariteit en duurzaamheid 
(en realisme) is er echter geen andere weg.

Einde mondialisering in zicht?
De gevolgen van de vliegramp met de MH17  
hebben de wereld wakker geschud. In de eerste 

Carla Dik-faber is Tweede Kamerlid voor de 
ChristenUnie.
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Groen van Prinsterer begon in de negentiende eeuw op eenzame 
wijze aan christelijke politiek in nederland. nu, anderhalve eeuw 
later, is er een stevige politieke traditie ontstaan, die zelfs 
internationaal verspreid wordt. Het wetenschappelijk instituut van 
de ChristenUnie wil die unieke en prachtige denktraditie verder 
ontwikkelen, zodat die voor de nederlandse politiek toepasbaar 
blijft. Het WI wil ChristenUnie-politici daarmee dienen, zodat die 
vanuit een actuele visie vraagstukken in bijvoorbeeld economie, 
zorg en onderwijs kunnen behandelen. Steeds vanuit het motief 
van Groen: politiek bij een open Bijbel. 

De afgelopen periode hebben we bijvoorbeeld veel aandacht  
besteed aan de participatiesamenleving, onder meer via de  
Groenlezing van Govert Buijs (De eeuw van de burger) en het  
onlangs gepubliceerde boek Coöperatiemaatschappij (zie ook 
pagina 28 e.v.). De komende periode zetten we de onderwijsvrijheid 
- nauw verbonden met de ontstaansgeschiedenis van christelijke 
politiek in nederland! - in de schijnwerpers (op 1 november  
presenteren we het boek De school van de burger op een  
onderwijscongres). 

Om dit soort onderzoek te kunnen blijven doen en zo de christelijke 
politiek te blijven dienen hebben wij uw steun nodig. Dat kan nu  
als donateur. Maar ook door middel van een nalatenschap. Meer 
informatie vindt u op onze website: wi.christenunie.nl/nalaten 

Wouter Beekers 
Directeur WI

Onze doelstelling
Het Wetenschappelijk Instituut 
(WI) van de ChristenUnie slaat 
bruggen tussen de christelijk-
sociale traditie, de dagelijkse 
politiek en de toekomstvisies. 
We doen dat door het uitbren-
gen van publicaties (boeken en 
het tijdschrift Denkwijzer) en 
het organiseren van congres-
sen, discussies, cursussen en 
lezingen. Zo willen wij een  
stem zijn in de publieke opi-
nievorming, en christenpolitici 
van dienst zijn in plaatselijke 
gemeenten, provincies,  
Den Haag en Brussel.

WI en ANBI
Het Wetenschappelijk Instituut 
(WI) van de ChristenUnie is 
een Algemeen nut Beogende 
Instelling (AnBI). Over uw  
nalatenschap hoeft u geen 
belasting te betalen.

    Draag bij 
aan de toekomst 
    van christelijke politiek
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Het boek beoogt bij te dragen aan: 1) het weer 
in positie brengen van de nationale overheid als 
“hoeder van publieke belangen”, 2) herstel van 
maatschappelijke verbindingen, 3) en herstel van 
maatschappelijke verhoudingen. 

Private belangen winnen
Is dat nodig dan? Jazeker. Kuiper stelt dat de 
politiek haar primaat is kwijtgeraakt en dat 
private belangen het steeds winnen van publieke 
belangen, hetgeen tot verval leidt (35). 
In de jaren ’80 is onder leiding van toenmalig pre-
mier ruud lubbers de nederlandse privatiserings-
politiek ingezet. Men werd daarbij 'geïnspireerd' 
door het Engelse experiment (Thatcher), met als 
verschil dat het nederlandse privatiseringsbeleid 
sterker voortkwam uit een overheidsbelang (kos-
ten drukken) dan uit ideologische overwegingen. 
Het Verenigd Koninkrijk wist dit denken succesvol 
de EU 'in te fietsen', waarmee ook in de Europese 
interne markt het publieke belang ondergeschikt 
raakte aan economische deelbelangen (149). 
Aan de hand van drie beeldbepalende 
voorbeelden (post & telefonie, nS en elektriciteit) 
schetst Kuiper een onthutsend beeld van de parle-
mentaire besluitvorming. Bijvoorbeeld de post die 
“per ongeluk” werd mee geprivatiseerd (91).

Nationale politiek blind
Kuipers boek levert een belangrijke bijdrage aan 
ons denken over de relatie tussen samenleving, 
overheid en markt. Desalniettemin heb ik één 
centraal kritiekpunt: de focus op de EU en de 
interne markt als boosdoener dreigt de aandacht 
af te leiden van het onthutsende gebrek aan 
verantwoordelijkheidsbesef van de nederlandse 
overheid en ons nationale parlement. 
Voor alle duidelijkheid: ik trek Kuipers stelling 
over de dominantie van de neoliberale ideologie 
in het interne markt project niet in twijfel. Ik heb 
echter mijn twijfels bij het belang dat Kuiper 
hecht aan deze verklaring voor de doorgeschoten 
privatiseringspolitiek in nederland. 
Zijn kritiek op de EU en de interne markt maskeert 
de rol van het nationale parlement dat heeft 
zitten “slapen”, verblind door een geloof in het 
neoliberale gedachtegoed. 

Roel Kuiper
De terugkeer van het algemeen 
belang. Privatiseringsverdriet en de 
toekomst van Nederland
Amsterdam: Van Gennep
2014
ISBN: 9789461642622 
€ 17,90

DOOr TrInEKE PAlM In De terugkeer van het algemeen 
belang schetst ChristenUnie-senator Roel 

Kuiper het privatiseringsverdriet van Nederland 
– “verdriet over de teloorgang van zeggenschap 

over aangelegenheden die de eigen samenleving 
raken” (15). Ook voor de lezers die bekend 

zijn met het rapport van de enquêtecommissie 
die onder leiding van Kuiper het Nederlandse 

privatiserings- en verzelfstandigingsbeleid 
onderzocht, biedt dit boek voldoende 'nieuws'. 

Privatis eringsverdriet
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Calimero-denken
Kuiper schetst een beeld van nederland als  
ingeklemd tussen drie grootmachten (Verenigd 
Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk) en van een  
Europese Unie die wordt gedomineerd door de 
politiek van grote lidstaten die een schimmig inter-
gouvernementeel machtspel spelen (144).1 Deze 
weergave is een vorm van Calimero-denken die kan 
afleiden van de eigen verantwoordelijkheid. De Big 
3 zijn bijzonder divers op tal van terreinen, ook op 
het gebied van privatisering en verzelfstandiging 
en de rol van de markt in het algemeen. nederland 
heeft zelf in haar Atlantische oriëntatie besloten 
navolging te geven aan het Britse experiment. 
Dat terwijl, zoals Kuiper aangeeft, Duitsland toch 
nederlands belangrijkste handelspartner is (141). 
Duitsland is, evenals Frankrijk en andere lidstaten, 
veel beter in staat gebleken haar publieke belang te 
beschermen tegen inmenging van de interne markt. 

Europa 'gebruikt' 
Aangezien andere EU-lidstaten er wel, of in ieder 
geval veel beter, in zijn geslaagd te voorkomen 
dat interne markt-regels van toepassing werden 
op hun publieke diensten, lijkt dit er eerder op te 
wijzen dat de nederlandse politiek Europa heeft 
gebruikt voor de eigen agenda. 
De interne markt ideologie van de EU en de 
nederlandse privatiseringspolitiek komen beide 
voort uit een grotere paradigmashift die met het 
neoliberale denken van de econoom Friedman 
door Thatcher en reagan dominant is geworden. 
De EU centraal stellen als de grote boosdoener 
vertekent het beeld. Het is de neoliberale ideolo-
gie die zowel in de EU als in nederland van grote 
invloed is (geweest). 
Kortom, door de focus op de interne markt van 
de EU wordt het privatiseringsverdriet bijna het 
gevolg van iets dat ons is overkomen, in plaats van 
een consequentie van het (gebrek aan) handelen 
van de nederlandse politiek.

Een alternatief 
Voordat we onze pijlen richten op het Europese 
neoliberale project moeten we definiëren wat dat 
nederlandse publieke belang is. In het laatste deel 
van het boek reikt Kuiper een alternatief verhaal 

aan, waarin hij overtuigend laat zien, op een wijze 
die ook voor een breder publiek toegankelijk is, 
dat het christelijk politieke denken hiervoor  
belangrijke aanknopingspunten biedt. 
Voortbouwend op het werk van de Engelse  
historicus Ferguson bekritiseert Kuiper het  
“betonnen verhaal over de voordelen van groot-
schaligheid” (175). Civil society en instituties geven 
sturing aan het economisch leven. Waar deze 
sturing met privatisering verdwijnt, ontstaat er 
een “Darwiniaanse economie – een gevecht van 
allen tegen allen” (180). Kuiper doet zeven voor-
stellen voor een antwoord op de problemen van 
het gevoerde privatiseringsbeleid, waaronder een 
versterking van de provinciale overheden (191).

Algemeen belang 
Een duurzaam antwoord op de privatiseringsideo-
logie gaat echter dieper dan concrete voorstellen 
voor een institutionele herziening. Kuipers 'nieuwe' 
verhaal van het algemeen belang is geworteld in 
het christelijk politieke denken over moreel kapi-
taal en het denken over een sociaal contract in de 
lijn van Althusius. Hierbij staat niet het deelbelang 
voorop, maar gemeenschappelijke doelstellingen 
en een persoonlijke bereidheid er te zijn voor 
anderen. Een politieke inzet voor het algemeen 
belang schept waarborgen voor ieders vrijheid en 
kaders voor de behartiging van ieders individuele 
belang – niet andersom (194). Dan is herstel van 
maatschappelijke verhoudingen en verbindingen 
mogelijk.
De terugkeer van het algemeen belang is dus 
gebaat bij dienstbare politici die de publieke zaak 
zijn toegedaan (194). Kuipers boek nodigt uit de 
handschoen op te pakken. 

1  Deze kritiek op het intergouvernmentalisme zou 
kunnen leiden tot een pleidooi voor een sterkere 
supranationalisering. Echter, dat is bij Kuiper, 
geheel in lijn met het denken van de (voorgangers 
van de) ChristenUnie, beslist niet het geval. 
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trineke Palm msc is promovenda aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam (afdeling Politicologie & 
Bestuurskunde) en fellow van het WI.
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Broodfondsen
‘De herovering van de solidariteit’, zo luidde de 
veelbelovende titel van een krantenartikel van 
Pieter Hilhorst drie jaar geleden. De latere Amster-
damse wethouder was toen nog fulltime publicist, 
zzp’er welteverstaan. En ook een zzp’er moet zich 
verzekeren tegen zaken als arbeidsongeschiktheid. 
Hiervoor was iemand als Pieter Hilhorst aangewe-
zen op commerciële verzekeraars en tussenper-
sonen, die via de kleine lettertjes stilzwijgende 
verlengingen van vele jaren opdrongen en zoveel 
uitzonderingsbepalingen hanteerden dat het in 
feite nooit tot uitkering kwam. ‘legale oplichters’ 
waren het in de ogen van Hilhorst.
Volgens Hilhorst was het tijd voor een alternatief. 
Mensen konden beter zelf hun onderlinge soli-
dariteit organiseren: dicht bij huis. Hij hoefde het 
alternatief niet uit te vinden, enkele jaren daarvoor 
waren de eerste ‘broodfondsen’ opgericht. Zij zijn 
gebouwd op persoonlijk contact en vertrouwen. 
Twintig tot vijftig mensen leggen een buffer aan 
van twee- tot drieduizend euro. Bij ziekte van 
een van hen wordt een uitkering betaald uit deze 
individuele buffers, voor een maximale termijn van 
twee jaar. 
Het broodfonds waaraan Hilhorst deelnam kreeg 
pas anderhalf jaar na de oprichting te maken met 

een langdurige ziekte, een van de leden kampte 
met een burnout. Het fonds had toen al dertigdui-
zend euro in kas, ‘een kleine overwinning op de 
grote verzekeringsgiganten,’ aldus Hilhorst. Voor 
de opgebrande zzp’er werd solidariteit heel con-
creet, toen hij van tientallen mensen een storting 
op zijn bankafschrift zag. Bovendien kon hij door 
zijn broodfondscollega’s geholpen worden bij een 
carrièreomslag.1

Alternatieve economie
De broodfondsen laten zien hoe mensen vandaag 
de dag de economie en de solidariteit heruit-
vinden: dichtbij huis, persoonlijk. Dat is verras-
send te noemen. Tot voor kort waren er velen 
die meenden dat onze samenleving haar sociaal 
kapitaal nagenoeg verloren was. Gewezen werd 
dan op de gevolgen van de individualisering en de 
opkomst van de netwerksamenleving, die maakt 
dat verbanden tussen mensen minder hecht zijn. 
Gewezen werd ook op de globalisering, die maakt 
dat mensen zich vaak niet met hun eigen omge-
ving verbinden, maar bijvoorbeeld via internet met 
mensen wereldwijd. 
Maar juist binnen deze nieuwe context zien we 
ook nieuwe initiatieven ontstaan: wijkbibliotheken 
waarvoor sluiting dreigt worden overgenomen 
door buurtbewoners; bewoners, verenigd in een 
coöperatie, nemen huizen over die op de sloopno-
minatie staan; ouders richten samen een crèche op 
en houden die draaiende door op vrijwillige basis 
zelf mee te werken; met de straat richten mensen 
een energiecoöperatie op om goedkoper duur-
zame energie te produceren. 
Sociale actie manifesteert zich tegenwoordig 
minder vaak op het Malieveld, mensen proberen 
in hun eigen omgeving vorm te geven aan een 
alternatieve samenleving. Dat is overigens even-
goed een vorm van maatschappijkritiek op het 
ontbreken van de menselijke maat in de bureau-
cratieën van onze tijd. Stichting Present, een net-
werkorganisatie voor vrijwilligers, formuleert haar 

Robert van Putten en Wouter Beekers
Coöperatiemaatschappij
Amsterdam: Buijten en Schipperheijn
2014
ISBN: 9789058818133
€ 12,50

öperatiemaatschappij
DOOr WOUTEr BEEKErS Het is bijzonder om te zien dat in onze tijd vele nieuwe 
maatschappelijke initiatieven ontstaan. En het is mooi dat de overheid daarop reageert. 
Maar haar houding richting de samenleving moet er geen zijn van: doen jullie het dan 
maar zelf. Ook de overheid moet leren op een nieuwe manier samen te werken.

Co

De publicatie is te bestellen (gratis voor donateurs) of te 
downloaden via: wi.christenunie.nl/cooperatiemaatschappij
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doel bijvoorbeeld als volgt: ‘We geloven dat de 
ontmoeting tussen mensen in kwetsbaarheid een 
antwoord is op de vervreemding en rationalisering 
van de moderne samenleving.’ 2

Collaboration & craftmanship
In de internationale literatuur duiken twee termen 
op die deze initiatieven en gemeenschappen 
karakteriseren. Het zijn gemeenschappen die 
draaien om collaboration, oftewel samenwerking. 
Ze zijn gericht op een cultuur van in gezamenlijk-
heid werken, besluiten en delen. En ze draaien om 
craftsmanship: ambachtelijkheid. De verschillende 
talenten van mensen staan centraal.3

Deze gemeenschappen kunnen op allerlei  
manieren vormkrijgen: informeel, lokaal, soms in 
grote groepen, vaak met internet als instrument. 
Zo delen mensen in hun lokale gemeenschap hun 
tuingereedschap of auto. Mensen zijn binnen een 
dergelijke gemeenschap vaak tegelijkertijd  
producent en consument.4

Met een nederlands woord kunnen we de nieuwe 
maatschappelijke beweging duiden als een coöpera-
tieve beweging. De coöperatie draait om wederzijd-
se verbondenheid, wederzijdse afhankelijkheid en 
wederzijds voordeel van elkaars talenten en inbreng. 
In een coöperatie gaat het niet om weinig tastbare 
idealistische doelen, maar om gemeenschappen die 
samen het goede leven willen vormgeven. Het is 

niet toevallig dat hun aantal de afgelopen jaren sterk 
groeit.5 In woon-, zorg- of energiecoöperaties bren-
gen mensen hun talenten, hun vak, hun kennis en 
kapitaal samen. De leden hebben directe zeggen-
schap over de inzet van de middelen en ze profiteren 
daarvan wederzijds. Een mooie nieuwe vorm van 
sociale dynamiek in onze tijd.

Participatiesamenleving?
Ook Den Haag heeft oog gekregen voor deze 
nieuwe dynamiek. In de Troonrede van september 
2013 duidde de regering onze samenleving zelfs 
als een participatiesamenleving. Een maand later 
verduidelijkte minister-president rutte om welke 
verandering het hem ging: ‘Vaste verbintenissen 
en hiërarchie doen er steeds minder toe. De ver-
schillende netwerken waarin mensen functioneren 
en de emotie van het moment worden belangrij-
ker. Mensen organiseren in die verandering steeds 
meer zelf en nemen zaken in hun omgeving in 
eigen hand. niet omdat het moet, maar omdat het 
kan en omdat ze het willen.’6 Deze herontdekking 
en herwaardering van de kracht van de samenle-
ving, van het aanwezige sociale kapitaal, is iets  
wat we moeten koesteren.
Het is ook mooi dat de overheid zoekt naar  
een nieuwe rol die aansluit bij deze ‘participatie-
samenleving’. Decentralisatie is daarbij een  
belangrijk begrip. niet de Haagse bureaucratie 
moet bepalen hoe het in ons land gaat. lokaal,  
op gemeenteniveau, moet aangesloten worden  
bij de nieuwe sociale dynamiek. 

Valkuilen
Toch dreigt het bij het huidige denken over de 
participatiesamenleving ernstig fout te gaan. Die 
fout zit reeds besloten in de manier waarop de 
regering het begrip in september 2013 introdu-
ceerde, door te stellen dat ‘de klassieke verzor-
gingsstaat langzaam maar zeker verandert in een 
participatiesamenleving’. Zo wordt impliciet een 
tegenstelling geschapen tussen de overheid en 
de samenleving. Wat de overheid deed, kan de 
samenleving nu doen. 
Maar wanneer we het hebben over de verzorgings-
staat en de participatiesamenleving, dan hebben 
we het voor een belangrijk deel over onvergelijk-
bare grootheden. In de nota’s van de overheid 
gaat het over buurtbarbecues, het buurthuis, de 
buurtbibliotheek of de gedeelde buurttuin.  

1  P. Hilhorst, ‘Het broodfonds’ en ‘De herovering 
van de solidariteit’ De Volkskrant (resp. 12 en 
19 juli 2011); ook: P. Hilhorst en J. van der lans, 
Sociaal doe het zelven. De idealen en de politieke 
praktijk (Amsterdam 2013) 51-54.

2 Formulering op www.stichtingpresent.nl.
3  r. Sennett, De ambachtsman. De mens als maker 

(Amsterdam 2008) en M. Castells, Communication 
Power (Oxford 2009).

4  Vgl. interview roel in ’t Veld in Denkwijzer  
(april 2014).

5  Bv. roel van Beest, Inventarisatie Zorgcoöperaties 
2014. Burgerinitiatieven in wonen-zorg-welzijn 
in Nederland & omstreken (rapport Aedes-Actiz 
Kenniscentrum Wonen-Zorg).

6  M. rutte, ‘Sterke mensen, sterk land.  
Over het bezielend verband in de samenleving’ 
(Dreeslezing 14 okt. 2013).

7  G. Buijs, De eeuw van de burger  
(Groen van Prinstererlezing WI ChristenUnie; 
Amersfoort 2014).
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niet te overvragen, maar wel ruimte te geven aan 
hun eigen idealen en doelen. Het goede samenle-
ven ontstaat door ‘coöperatie vanuit eigen kring’. 
In de tweede plaats: het subsidiariteitsbeginsel. 
Hierbij gaat het niet om een verabsolutering van 
decentralisatie. In de kern komt het subsidiari-
teitsidee neer op een erkenning van het recht van 
mensen verantwoordelijkheid te nemen in hun 
leven. Als partner, gezinslid, professional, vrijwil-
liger, ambtenaar of ondernemer proberen we 
gestalte te geven aan die verantwoordelijkheid. 
Juist in deze tijd zien we een grote behoefte om in 
onze inzet, in ons werk, in ons beroep eer te leg-
gen. Die zoektocht naar beroepseer, naar het ware 
ambacht, is aanleiding geweest voor het ontstaan 
van veel maatschappelijke initiatieven. En het recht 
op verantwoordelijkheid van mensen is behoorlijk 
bekneld geraakt door een rigide denken in termen 
van gelijkheid, beheersing en controle. Het is tijd 
voor meer ruimte voor mensen om eigen vorm te 
geven aan de manier waarop zij samenleven.

Slot 
Het is te koesteren dat mensen in deze tijd nieuwe 
manieren vinden om samen te leven. Het is mooi 
dat de politiek meer ruimte zoekt voor dit nieuwe 
samenleven. De ChristenUnie kan daaraan van-
uit haar eigen politieke traditie een waardevolle 
bijdrage leveren. 

Maar bij de hervorming van de verzorgingsstaat 
gaat het om sociale zekerheid, langdurige thuis-
zorg, intensieve jeugdzorg etcetera. Dat is wel 
even iets anders dan een buurtfeestje. 
Daarbij kent de netwerksamenleving het gevaar 
van nieuwe vormen van uitsluiting. De netwerk-
samenleving vraagt sterke sociale vaardigheden 
van mensen en is ook wel als een ‘diplomademo-
cratie’ geduid. Mensen die sociaal minder vaardig 
zijn, geen goede opleiding hebben, geen sociaal 
netwerk hebben of om andere redenen kwetsbaar 
zijn dreigen buiten te boot vallen. Dat vraagt om 
alertheid, ook van de zijde van de overheid.

Christelijk-sociaal alternatief
Juist in deze tijd biedt het christelijk-sociale 
denken een mooi alternatief. Het kan inspireren 
tot een andere, nieuwe route tussen de uitersten 
van een alomtegenwoordige verzorgingsstaat en 
zelfredzame participatiesamenleving. 
In plaats van de verzorgingsstaat of de partici-
patiesamenleving wordt in de christelijk-sociale 
traditie veeleer gedacht in termen van een coöpe-
ratiemaatschappij.7 Het goede samenleven is niet 
het werk van een overheid of van mensen die in-
dividueel deelnemen aan een publieke omgeving. 
Het goede leven ontstaat in het samenspel tussen 
verschillende maatschappelijke verbanden: men-
sen, gemeenschappen, organisaties, ondernemers 
én overheden. Juist veel nieuwe maatschappelijke 
initiatieven floreren op basis van dit grensover-
schrijdende samenspel, denk bijvoorbeeld aan 
nieuwe zorgmodellen als die van de Eigen Kracht 
Centrale of nieuwe sociale ondernemingen zoals 
de Thomashuizen.

Soevereineit en subsidiariteit 2.0
Twee kernbegrippen uit de christelijk-sociale 
traditie helpen ons ook vandaag de dag om aan 
die samenwerking een goede vorm te geven. In de 
eerste plaats: het beginsel van soevereiniteit in ei-
gen kring. Het ging de uitvinder, Abraham Kuyper, 
niet om een tegenstelling tussen maatschappelijke 
verbanden. Hij benadrukte dat de samenleving tot 
stand komt door de samenwerking van verschil-
lende, gelijkwaardige maatschappelijke verbanden, 
met elk hun eigen verantwoordelijkheid. Of het nu 
gaat om ondernemingen, ziekenhuizen, woning-
bouwverenigingen, sportclubs, gezinnen of overhe-
den. Het is belangrijk die maatschappelijke kringen 

Wouter Beekers is directeur van het 
Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie.  
Dit artikel verschijnt naar aanleiding van de  
WI-publicatie Coöperatiemaatschappij.  
Solidariteit niseren in de eenentwintigste eeuw. 
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1.  Veranker een uitdaagrecht voor burgers om collectieve  

voorzieningen in eigen hand te nemen.

2.  Veranker een recht op regie van zorgvragers op hun  

eigen zorgverleningstraject. 

3.  Verruim de mogelijkheden tot het vormen van  

kleinschalige woon- of zorgcoöperaties.

4.  Werk aan regelarme omgevingen om professionals de  

ruimte te geven.

5.  Stimuleer sociaal ondernemerschap, bijvoorbeeld via  

overheidsaanbestedingen.

Coöperatiemaatschappij in de praktijk, 
enkele aanbevelingen uit de publicatie
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Presentatie ‘Coöperatiemaatschappij’
(Christelijk-sociaal Congres 2014) 
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Thomas Piketty
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685 pagina’s | € 12,90

Kapitaal in 
 de 21e eeuw

DOOr TEUnIS BrAnD De Franse publicatie ging 
relatief onopgemerkt voorbij, maar toen de 

Engelse vertaling van Le capital au XXIe 
siècle van de econoom Thomas Piketty 
verscheen, kon de drukpers aan blijven 

staan. Van de Engelse editie zijn al meer 
dan 500.000 exemplaren verkocht en veel 

vertaalde edities moeten nog verschijnen (de 
Nederlandse editie verschijnt op 30 oktober 

2014 bij uitgeverij de Bezige Bij). En dat 
terwijl we het hebben over een economische 

pil van bijna 700 pagina’s. Veel beroemde 
economen (zoals Robert Solow, Paul 

Krugman, Kenneth Galbraith en Joseph 
Stiglitz) hebben het boek inmiddels al 

uitgebreid besproken en becommentarieerd 
op blogs en in kranten. In Nederland 

verschijnt binnenkort zelfs een boek over 
Piketty’s boek: Waarom Piketty lezen? 49 

re� ecties op ‘Kapitaal in de 21e eeuw’. Wat 
maakt Piketty’s boek zo bijzonder?

Eerst moet een misverstand uit de wereld worden 
geholpen. Ondanks de suggestie die wordt ge-
wekt door titel en media is Piketty niet de nieuwe 
Marx. In een interview met de New Statesman 
moest Piketty toegeven dat hij Das Kapital niet 
eens heeft gelezen. Kapitaal betekent voor Piketty 
ook iets heel anders dan voor Marx. Bij Marx is de 
essentie van kapitaal het proces van accumulatie 
(de groei van het kapitaal), waardoor de heersende 
klasse in toenemende mate controle kan uitoe-
fenen over de productiemiddelen. Voor Piketty 
betekent kapitaal eigenlijk hetzelfde als vermogen, 
of het nu gaat om aandelen, staatsobligaties, een 
huis of een eenvoudige spaarrekening.

Kapitaal steeds belangrijker 
De centrale stelling van het boek is dat kapitaal 
een steeds belangrijkere rol is gaan vervullen 
in de afgelopen decennia. Om de omvang van 
kapitaal de duiden, gebruikt Piketty de kapitaal-
inkomensratio: de verhouding tussen de hoe-
veelheid kapitaal en het inkomen dat we jaarlijks 
verdienen op nationaal niveau. Deze ratio was in 
Europa in de negentiende eeuw ongeveer zeven 
(dus zeven keer zoveel vermogen als jaarlijks inko-
men) en dit grote aandeel kapitaal was ook nog 
eens sterk geconcentreerd. De twintigste eeuw 
lijkt een eeuw geweest te zijn met een afnemende 
rol voor kapitaal en afnemende vermogens- en 
inkomensongelijkheid. Wat Piketty echter laat zien 
is dat deze ontwikkeling van begin twintigste eeuw 
tot ongeveer de jaren zestig en zeventig zeker 
klopt, maar dat sindsdien de rol van kapitaal en de 
ongelijkheid weer sterk aan het toenemen zijn. Het 
afgenomen belang van kapitaal en de afgenomen 
ongelijkheid hebben volgens hem vooral te maken 
met de schokken die de twee wereldoorlogen 
hebben aangericht. Er vond daardoor kapitaalver-
nietiging plaats en ook inkomens waren in die tijd 
veel meer gelijk.

Grote stappen snel thuis 
Er is dus sinds de negentiende eeuw sprake van 
een soort U-curve en het dreigende scenario 
van Piketty is dat we weer terugkeren naar een 
samenleving waarin de ongelijkheid net zo groot 
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is als toen. En die was fors. In de negentiende 
eeuw bezaten de 10% meest vermogenden maar 
liefst 90% van al het vermogen en harkte de top 
10% met de hoogste inkomens wel 45% van het 
totale inkomen naar zich toe. Piketty onderbouwt 
zijn verwachtingen voor de toekomst op basis van 
de trends in de afgelopen decennia. Daarin zijn 
vooral het rendement op kapitaal (r) en de econo-
mische groei (g) belangrijk. Als kapitaal ongelijk 
verdeeld is, betekent r>g dat de verdeling alleen 
maar ongelijker wordt. Volgens Piketty zal het gat 
tussen r en g groter worden, omdat hij een regime 
van lage groei verwacht terwijl het rendement op 
kapitaal zal toenemen door steeds lagere belastin-
gen op kapitaal. Bij de voorspellingen van Piketty 
moet echter worden aangetekend dat die een 
hoog grote-stappen-snel-thuis-gehalte hebben. 
Vaak is het niet meer dan het extrapoleren van 
een historische lijn in combinatie met een aantal 
eenvoudige veronderstellingen over toekomstige 
ontwikkelingen. naast het toenemende belang van 
kapitaal laat Piketty zien dat de ongelijkheid ook 
sterk is gestegen door de groei van topinkomens, 
met name in de Verenigde Staten: de zogenaamde 
opkomst van de supermanager. Het aandeel van 
de lonen in de topinkomens is namelijk gegroeid 
en het aandeel kapitaalinkomen is gedaald.

Veel data
Piketty heeft veel unieke data verzameld die over-
zicht geven van bewegingen van ongelijkheid over 
een erg lange termijn. Er is echter wel wat af te 
dingen op de data. Piketty gebruikt nooit de Gini-
coëfficient (een veelgebruikte maatstaf voor on-
gelijkheid voor de hele inkomens- of vermogens-
verdeling), maar focust bijna alleen op het aandeel 
van de top 10% en de top 1%. Daardoor geven 
zijn grafieken weinig informatie over de verdeling 
van inkomen en vermogen in de grote groepen 
daaronder. Wat betreft vermogen gebruikt Piketty 
de marktwaarde, maar die is aan veel fluctuatie  
onderhevig, wat een vertekend beeld kan geven. 
De data betreffen vooral Frankrijk, Engeland en  
de Verenigde Staten. Een aantal keren gebruikt  
hij ook data van Duitsland, Japan en Zweden. 
nederland zit er helaas niet bij. 

Ongelijkheid in Nederland 
Toch kunnen we iets zeggen over onze situatie.  
recent bracht de Wrr immers een publicatie 
uit met de titel Hoe ongelijk is Nederland?. Uit 
deze publicatie blijkt dat de inkomensverdeling in 
nederland wel relatief gelijk is, maar de afgelopen 
decennia wel is toegenomen. Vooral de verschil-
len in bruto-inkomens lopen uiteen, terwijl de 
herverdeling door belastingen en uitkeringen deze 
toename van ongelijkheid grotendeels corrigeren. 
Ook blijkt dat het vermogen in nederland vrij 
scheef verdeeld is: de 50% minst vermogenden 
bezit bijna niets, terwijl de 10% meest vermogen-
den ruim 60% van het vermogen in bezit hebben. 
nuance is echter op zijn plaats: de minst vermo-
genden zijn niet per se armen, het zijn ook goed-
verdienende huishoudens met een huis dat onder 
water staat. Ook de vermogenden zijn niet per se 
de rijken, omdat in de groep vermogenden vooral 
ouderen zitten met overwaarde op hun huis. 

Evaluatie 
Piketty heeft een belangrijk boek geschreven dat 
veel stof heeft doen opwaaien. Hij heeft zonder 
twijfel het thema van ongelijkheid en het belang 
van kapitaal weer op de agenda gezet. Tussen  
de regels door wordt duidelijk dat Piketty  
ongelijkheid vooral als een probleem ziet. Zijn 
oplossingen laten daar weinig twijfel over bestaan. 
Hij toont zich een echte socialist die pleit voor 
hogere belastingen, zoals hogere erf- en schenk-
belasting, toptarieven in de inkomstenbelasting 
van 80% en zelfs een mondiale belasting op 
vermogen. Het utopische van de laatste maatregel 
ziet Piketty zelf wel in, maar volgens hem is het een 
mooi en nastrevenswaardig toekomstideaal. 

teunis Brand mA mSc is per september gestart als 
projectmedewerker bij het WI. Hij doet onderzoek 
naar een dienstbare economie. 

nog een tip voor de lezer met minder tijd: 
Er is ook een De Kleine Piketty gescheven.  
Dit is een samenvatting van de 685 pagina's. 
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De Hoop en Bornebroek hebben hun werk over 
Talma aangeduid als een intellectuele biografie. 
In het voorwoord van zijn biografie schrijft Van 
Krieken dat hij daarin geprobeerd heeft Talma’s 
portret met een fijn penseel te schilderen en 
details tot hun recht te laten komen. Wat betreft 
de inhoud leidt dit tot weinig meerwaarde ten 
opzichte van de biografe van De Hoop en Borne-
broek. Het boek van Van Krieken biedt de lezer 
inderdaad meer details over Talma’s persoonlijke 
en politieke leven, maar is qua onderwerpen een 
reprise van De rode dominee. Van Krieken komt 
ook niet tot een eigen plaatsbepaling van Talma, 
hij confronteert zich niet eens met de conclusies 
van De Hoop en Bornebroek over Talma’s politieke 
erfenis. Dit alles neemt niet weg dat de biogra-
fie van Van Krieken een goed en toegankelijk 
geschreven werk is en uitstekend dient voor een 
eerste kennismaking met Talma, misschien nog 
wel meer dan de gedegen studie van De Hoop en 
Bornebroek.

Sociale kwestie
Syb Talma was minister van landbouw, Handel en 
nijverheid in het confessionele kabinet-Heems-
kerk (1908-1913). Hij is vooral bekend geworden 

Syb Talma
DOOr GUIDO HOOIVElD In 2010 verscheen van de hand van 
Lammert de Hoop en Arno Bornebroek de biografi e 

De rode dominee A.S. Talma. Het is dan een 
waagstuk als je slechts drie jaar later over dezelfde 
persoon ook een biografi e publiceert. Je moet dan 

wel iets nieuws te melden hebben, een andere 
aanpak hebben of tot andere conclusies komen. 

Dit kan niet echt gezegd worden van het vorig 
jaar verschenen boek Syb Talma (1864-1916). Een 

biogra� e. Auteur hiervan is Gerard van Krieken. 

Gerard van Krieken
Syb Talma (1864-1916). 
Een biografi e
Hilversum: uitgeverij Verloren
2013
ISBN: 9789087043544 
288 pagina’s | € 27,00

EEN VOORGANGER MET EEN SOCIALE MISSIE
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door het op zijn naam schrijven van een aantal 
sociale zekerheidswetten. Talma studeerde 
theologie in Utrecht en was hervormd predikant 
in achtereenvolgens Heinenoord (Hoekse Waard), 
Vlissingen en Arnhem. Terwijl veel jonge domi-
nees zich toelegden op het schrijven van een 
proefschrift, verdiepte Talma zich als beginnend 
predikant in de positie van de arbeider. Ontmoe-
tingen met twee leden van de armlastige klasse, 
welke indruk op hem maakten, zetten hem op het 
spoor van de arbeidersbeweging en het oplossen 
van de sociale kwestie. 

Hij liet zich daarbij inspireren door de Engelse 
theoloog en christensocialist Frederick Denison 
Maurice (1805-1872). In de ogen van Maurice 
waren in de moderne tijd de arbeiders in een 
onvrije en niet zelfstandige positie terechtkomen. 
Van de ideeën van de Franse revolutie en Marx 
verwachtte hij geen heil voor de arbeider. Sociale 
rechtvaardigheid zou er komen als de maatschap-
pij leefde naar de goddelijke beginselen. Talma 
voelde zich aangetrokken tot Maurice omdat deze 
in het christelijke geloof de basis zag voor het 
verbeteren van de onrechtvaardige positie waarin 
de arbeidersklasse zich bevond.

In debat met Domela Nieuwenhuis
In zijn tweede predikantsplaats Vlissingen had 
Talma inmiddels zoveel kennis opgedaan over de 
sociale kwestie dat hij in debat durfde met Domela 
nieuwenhuis. De voorman van de socialisten hield 
op zondag 23 augustus 1891 een spreekbeurt in 
deze Zeeuwse stad. nadat Domela nieuwenhuis 
na anderhalf uur was uitgesproken, nam Talma 
het woord. Hij maakte het socialistische Kamerlid 
het verwijt dat hij leugen- en lastertaal gebruikte 
en halve waarheden verkondigde. Er volgde een 
lange en memorabele discussie. Aan het einde van 
de bijeenkomst nodigde Talma de aanwezigen uit 
naar de kerkdienst te komen waarin hij die avond 
voor zou gaan. De preek die hij hield in die dienst 
ging over een tekst uit Jesaja. Sinds de tijd van 
deze bijbelse profeet was er volgens Talma weinig 
veranderd in de positie van de arbeiders. De rijken 
hielden hen er nog steeds onder. Hij had er begrip 
voor dat de arbeiders hun heil zochten bij het 
socialisme. Uiteraard voegde hij hieraan toe dat 
dit een verkeerde keus was. Blijkbaar had Talma 
een goede indruk gemaakt op de aanwezigen in 

de dienst. Enige tijd daarna klopten namelijk twee 
scheepsbouwarbeiders bij zijn pastorie aan met de 
vraag of hij ze catechisatie wilde geven.

‘De leeuw van Patrimonium’
In Vlissingen werd Talma ook begunstiger van  
het protestantse werkliedenverbond Patrimonium. 
Als kersvers lid van deze vereniging bezocht hij  
het beroemde, eerste Christelijk Sociaal Congres. 
Hij viel tijdens dit congres op door onomwonden 
te pleiten voor het stakingsrecht. Ook ging hij  
in het openbaar in discussie met de bekende  
gereformeerde theoloog Bavinck. 
Binnen Patrimonium maakte Talma naam. Hij hield 
vele spreekbeurten voor plaatselijke afdelingen, 
trad toe tot de raad van Advies en nam in 1900 
het hoofdredacteurschap op zich van de periodiek 
van deze vereniging. Hoewel hij nooit het voorzit-
terschap ervan heeft bekleed zag men hem op 
een gegeven moment als dé man van dit protes-
tantse werkliedenverbond. Het leverde hem de 
bijnaam ‘de leeuw van Patrimonium’ op. 

Winst op Troelstra 
Ondertussen was hij in het vizier gekomen van 
ArP-leider Abraham Kuyper. Dankzij hem werd 
hij in 1897 tot lid van het Centraal Comité (het 
landelijke bestuur) van de ArP verkozen. Bij de 
verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1901 wees 
deze partij hem aan als kandidaat voor het district 
Tietjerksteradeel. In dit district moest hij het opne-
men tegen de leider van de Sociaal Democratische 
Arbeiders Partij (SDAP), Pieter Jelles Troelsta. Deze 
had Talma en de ArP openlijk uitgedaagd om met 
hem de strijd aan te gaan. Volgens Van Krieken 
konden Talma en zijn partij er niet onderuit om 
met Troelsta in het duel te treden. Weigerden zij, 
dan zou om Talma altijd het aura blijven hangen 
dat hij verzaakt had op het moment dat het er 
op aankwam. Tegelijkertijd nam de ArP met de 
kandidaatstelling van Talma in Tietjerkeradeel een 
groot risico. Zou Talma het van Troelstra verliezen, 
dan was dat een teken dat de christelijke arbeiders 
geen vertrouwen in hem en de ArP hadden. Zijn 
politieke loopbaan zou in de knop geknapt zijn. 
Gelukkig voor Talma werd het niet de dood maar 
de gladiolen. Met een overmacht van bijna 2.000 
stemmen wist hij Troelstra te verslaan. De winst 
van Talma was zo groot dat een tweede ronde niet 
eens meer nodig was.
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Weer predikant 
Bij de Bakkerswet ging het dan ook mis. Deze wet 
bevatte het verbod op nachtarbeid door bakkers-
gezellen en –patronen. Vooral het verbod voor de 
patronen was voor de Tweede Kamer een steen 
des aanstoots. De CHU zag in de Bakkerswet een 
aantasting van het recht op vrije arbeid. Mede 
door toedoen van deze partij strandde deze wet in 
1912 in de Tweede Kamer. Ondanks voortdurende 
onzekerheid over de steun van de CHU, lukte het 
Talma de Invaliditeits- en Ouderdomswet en de 
Ziekteverzekeringswet door het parlement te lood-
sen. Daarmee legde hij het begin van een stelsel 
dat na de Tweede Oorlog zou uitgroeien tot de 
verzorgingsstaat.
Bij de verkiezingen van 1913 kreeg de ArP evenals 
bij de verkiezingen van 1905 een harde klap. Meer 
dan de helft van haar zetels raakte ze kwijt. De 
confessionele partijen hielden in totaal 45 zetels 
over, waardoor een tweede kabinet-Heemskerk 
niet mogelijk was. Talma verdween niet alleen als 
minister van het toneel, maar ook als politicus. Hij 
pakte zijn oude beroep weer op en werd predikant 
in Bennebroek. In 1916 overleed hij op de leeftijd 
van nog maar 52 jaar. Talma had altijd ontzettend 
hard gewerkt. Dat is hem op relatief vroege leef-
tijd fataal geworden. 

Schatplichtig    
Deze recensie bestaat grotendeels uit het weer-
geven van feiten uit het te bespreken boek. Dat 
maakt haar in zekere zin saai. Omdat Van Krieken 
geen eigen oordeel over Talma velt, is het niet 
mogelijk om met hem als auteur in gesprek te 
komen. Zijn biografie daagt niet uit. Daarmee doet 
hij Talma tekort. Want tot welke politieke stroming 
men ook behoort, niemand kan er omheen dat 
Talma een belangrijke rol in de opbouw van het 
stelsel van sociale zekerheid heeft gespeeld. Voor 
christenpolitici komt daar nog eens bij dat Talma 
eraan bijgedragen heeft dat christelijke politiek 
ook sociale politiek is. Daarin is de christelijke 
politiek hem schatplichtig en kan hij voor deze 
politieke stroming als inspiratiebron dienen. 

Spoorwegstakingen 1903
Talma’s eerste periode als Kamerlid viel gelijk met 
de regeerperiode van het kabinet-Kuyper. Dit 
kabinet verbruide het bij de arbeidersklasse door-
dat het na de spoorwegstakingen van 1903 met 
wetsvoorstellen kwam die ambtenaren en spoor-
wegpersoneel verboden te staken (de ‘dwangwet-
ten’). Als steunpilaar van het kabinet kreeg ook 
Talma het zwaar te verduren. Hij had zich tegen de 
stakingen uitgesproken. Volgens Talma waren die 
niet gericht op het verbeteren van de arbeidsvoor-
waarden maar eenvoudigweg een machtsgreep 
van de socialisten. Met de dwangwetten had hij 
daarom geen moeite. Het kwam hem in de Kamer 
op de hoon van de SDAP te staan. Deze partij 
verweet hem dat, als het kapitalisme in gedrang 
kwam, het met zijn liefde voor de vakbeweging en 
zijn christelijke idealen snel gedaan was.

Sociale zekerheidswetten
Het kabinet-Kuyper verbruide het bij de arbeiders 
niet alleen door de dwangwetten. Het maakte de 
verwachtingen met betrekking tot de invoering 
van wetgeving op het gebied van sociale zeker-
heid niet waar. Kuyper zelf was als minister van Bin-
nenlandse Zaken voor deze wetgeving verantwoor-
delijk, maar het lukte hem niet om de voorstellen 
voor een Invaliditeits- en Ouderdomswet en een 
Ziekteverzekeringswet door de Tweede Kamer te 
laten behandelen. De afstraffing kwam bij de ver-
kiezingen van 1905. Daarbij verloor de ArP maar 
liefst 8 zetels. Een tweede kabinet-Kuyper kwam er 
niet. Er trad een liberaal kabinet aan.
In 1908 kreeg de ArP een tweede kans om sociale 
wetgeving ingevoerd te krijgen. nadat het kabinet-
De Meester was gevallen, kwamen de confes-
sionelen onder leiding van de ArP-er Heemskerk 
opnieuw aan het roer te staan. Talma werd in het 
kabinet-Heemskerk minister van landbouw, Handel 
en nijverheid. Zijn ministerie was ook verantwoorde-
lijk voor de sociale zekerheidswetgeving. 
Daar waar Kuyper faalde, slaagde Talma, hoewel 
de politieke situatie voor hem niet gunstig was. De 
liberale Kamerleden waren Talma niet welgezind. 
Zorgwekkender was echter de houding die de Chris-
telijke Historische Unie (CHU) tegenover het kabinet 
innam. Deze confessionele partij steunde het kabi-
net maar veroorloofde zich tegelijkertijd elk wets-
ontwerp op zijn eigen merites te beoordelen. Talma 
had te maken met behoorlijke politieke tegenwind.

Guido Hooiveld is historicus en 
beleidsmedewerker maatschappelijke  
ontwikkeling bij de gemeente Oldebroek.
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wordt Achab door Elia tot de orde geroepen: ‘De 
trias politica was er nog niet, maar wel de onafhan-
kelijke rol van Gods profeten.’ laten christenen zo 
hun stem verheffen tegen machtsmisbruik, corrup-
tie, onrechtvaardigheid en slecht rentmeesterschap. 
Concreet noemt Jansons bijvoorbeeld oneigenlijke 
subsidie voor golfvelden op basis van de natuur-
schoonwet uit 1928.
In het tweede deel gaat hij van de meeste huidige 
partijen de uitgangspunten langs. Met kopjes als 
‘D666’ en ‘De Socialistisch Partij bondgenoot in 
strijd tegen Mammon’. Over de ChristenUnie is hij 
kort, omdat hij geen basisdocumenten vond (had 
even gebeld, denk je dan…). En onder een Friese 
ChristenUnie-gedeputeerde kwam er wel een om-
streden vierbaansweg tussen Dokkum en Veenwou-
den, maar geen spoorverbinding tussen Heeren-
veen en Groningen. Hier ziet Jansons “bij wijze van 
spreken een VVD-wolf in CU-schaapskleren”. Zijn 
eigen CDA wenst hij uiteindelijk vooral compassie 
toe, integriteit en bescheiden strijdbaarheid.

Welke christelijke politiek?
Ook bij het Wetenschappelijk Instituut van de 
ChristenUnie speelt momenteel de vraag aan welke 
politiek christenen zich verbinden. Bij de Christen-
Unie is herkenbaarheid van de identiteit (meestal) 
niet het punt. Maar hoe verbinden christenen hun 
identiteit met politieke keuzes? Ook christenen die 
ervoor kiezen om in niet-confessionele partijen te 
functioneren? Gezocht: een platform om elkaar zo 
nu en dan te spreken. 

Pieter Jan Dijkman, raymond Gradus & 
Jan Schinkelshoek redigeerden de bundel 
CDA ontleed. Over de betekenis van de C, D, A. 
(Den Haag: Wetenschappelijk Instituut van het 
CDA, 2014). In het ‘C-deel’ over christelijke politiek 
komt men Erik Borgman, Paul van Geest, Bram van 
de Beek, Hans Vollaard en Govert Buijs tegen.

De auteurs zien geen heil in een nietszeggend 
cultuurchristendom of een vermeend neutrale 
rationaliteit, maar evenmin in ‘een exclusieve club 
van christenen’, of enkel getuigenispolitiek (zoals 
“soms” de ChristenUnie). Men wil een partij die 
leeft naar de christelijke waarden, en een politiek 
die ze bevestigt – door wie ze ook in praktijk 
worden gebracht in de samenleving (11, 43-46).

Profeten
Een persoonlijke hartenkreet, die daardoor sympa-
thie wekt ondanks de soms wat al te boude taal, is 
Herbron de christelijke politiek, door Arjen Jansons 
(op de CDA-lijst bij de laatste gemeenteraadver-
kiezingen in Steenwijkerland). Van hem verscheen 
in 2009 over zijn dochter: In het bos zijn de wilde 
dieren. De moord op Sybine Jansons. (Amsterdam: 
Van Gennep). Het Herbron-boek (Gopher, 2014) 
bevat twee delen. In het eerste ontleent Jansons 
lessen en politieke posities aan onder andere de 
levensverhalen van noach, Mozes, Hizkia, Daniël, 
Zacharia, nehemia; Jezus en Paulus. Ook Achab 
passeert, als negatief voorbeeld. na de naboth-
affaire, een grondonteigening door de overheid, 

DOOr rOB nIJHOFF In CDA-kringen zijn recent twee publicaties verschenen die ingaan op de 
“C” van het CDA of van christelijke politiek, het een academisch getint, het ander meer 
ad hoc en persoonlijk. 

Arjen Jansons
Herbron de christelijke politiek
Amsterdam: uitgeverij Gopher B.V.
2014
ISBN: 9789051798562 
190 pagina’s | € 16,00

Pieter Jan Dijkman, Raymond Gradus 
en Jan Schinkelshoek
CDA ontleed. Over de betekenis 
van de C, D en A.
Den Haag: WI voor het CDA 
2014
ISBN: 9789074493888 
154 pagina’s | gratis

Herbron 
de christelijke politiek
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DOOr AnJA HAGA De jeugdhulp  
en de Wmo zijn per  
1 januari 2015 taken van de 
gemeenten. Voordat het zover 
is moeten gemeenteraden 
het beleidsplan 2015 en 
de verordening vaststellen. 
Dit dienen ze uiterlijk 31 
oktober 2014 te doen. In het 
beleidsplan en de verordening 
moet onder andere komen 
te staan op welke wijze de 
keuzevrijheid wordt geborgd. 
Het is aan gemeenten om hier 
op tijd de juiste keuzes in te 
maken. Om ChristenUnie-
raadsleden op weg te helpen 
is onlangs de Handreiking 
beleidsplan Wmo en Jeugdwet 
verschenen. Dit artikel is op 
die Handreiking gebaseerd. 
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Identiteitsgebonden    

  zorg
HOE GAAN 
GEMEENTEN 
DAT REGELEN?
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De ChristenUnie heeft zich hard gemaakt voor 
keuzevrijheid in de Wmo en Jeugdwet. De reden 
hiervoor is dat ondersteuning succesvoller zal zijn 
wanneer deze aansluit bij de zorginhoudelijke 
wensen en de belevingswereld van de cliënt en 
zijn of haar sociale netwerk. De ChristenUnie heeft 
er daarom in de Tweede en Eerste Kamer voor 
gepleit dat keuzevrijheid onderdeel van de nieuwe 
wetten wordt. Met succes! Dit betekent dat ge-
meenten rekening moeten houden met keuzevrij-
heid in de beleidsplannen en verordeningen van 
de Wmo en Jeugdwet. De vraag is op welke wijze 
gemeenten dit gaan doen. 

Zorg en geloof
Gemeenten moeten in de keuze voor zorgaan-
bieders rekening houden met de godsdienstige 
gezindheid, de levensovertuiging en de culturele 
achtergrond van cliënten. Gemeenten zijn verplicht 
om identiteitsgebonden organisaties evenveel 
kans te geven om zorg te leveren als elke andere 
organisatie. Dit zorgt voor keuzevrijheid voor de 
cliënt maar ook voor extra werk en kosten voor 
gemeenten. Daarnaast moeten gemeenten in 
2015 een aanvraag voor een Persoonsgebon-
den Budget (PGB) honoreren wanneer iemand 
een PGB aanvraagt op basis van godsdienstige, 
levensbeschouwelijke of culturele overwegingen. 
Tenminste, de gemeente kan een PGB niet weige-
ren wanneer de aanvrager beargumenteerd kan 
onderbouwen dat het door de gemeente gecon-
tracteerde aanbod niet passend is in zijn specifieke 
situatie. Mensen die in 2014 recht hebben op een 
PGB behouden dit recht in 2015. Gemeenten kun-
nen met een grote groep PGB-houders te maken 
krijgen. Ze zullen hier in hun beleid rekening mee 
moeten houden. 

De gemeenten krijgen met de Wmo en Jeugd-
wet meer taken, maar moeten dit met minder 
geld doen dan er voorheen beschikbaar was voor 
dezelfde taken. Daarbovenop krijgen gemeenten 
te maken met keuzevrijheid, wat inhoudelijke en 
financiële consequenties met zich meebrengt.  
De vraag is dan ook: hoe regelen gemeenten 
keuzevrijheid? 

2015: nieuwe Jeugdwet
Op dit moment zijn gemeenten en provincies 
samen verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd. 
Deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de 
Wet op de jeugdzorg (Wjz). Vanaf 2015 wordt de 
zorg voor jeugd helemaal ondergebracht bij ge-
meenten (nieuwe Jeugdwet). De Jeugdwet treedt 
op 1 januari 2015 in werking. De bedoeling is dat 
het jeugdstelsel eenvoudiger, efficiënter en effec-
tiever wordt. Gemeenten worden verantwoordelijk 
voor het leveren van alle jeugdhulp. De verwach-
ting is dat zij door intensivering van preventie en 
ambulante jeugdhulp complexere (en duurdere) 
hulp kunnen voorkomen. In samenhang met deze 
decentralisatie wordt een omslag gemaakt van een 
stelsel gebaseerd op een wettelijk recht op zorg 
(aanspraak) naar een stelsel op basis van een voor-
zieningenplicht voor gemeenten (voorziening). Dit 
gebeurt op de manier zoals eerder is gebeurd bij 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
Het wettelijke recht op jeugdzorg en individuele 
aanspraken op jeugdzorg worden hierbij vervan-
gen door een voorzieningenplicht waarvan de aard 
en omvang in beginsel door de gemeente worden 
bepaald (maatwerk). 

Wmo en Wlz
Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die 
nu nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziek-
tekosten (AWBZ) vallen. Het is de bedoeling dat 
mensen die dat kunnen meer dan nu het geval is, 
in de eigen sociale omgeving oplossingen zoeken 
voor problemen die zich voordoen. Er wordt een 
groter beroep gedaan op de eigen draagkracht. 
Door verschillende wetten en regelingen te bun-
delen in de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) krijgen gemeenten meer mogelijkheden 
om regie te voeren over samenhangende activi-
teiten van aanbieders van zorg, wonen, welzijn en 
dienstverlening.

Er komt een nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) 
voor de zwaarste, langdurige zorg. lichtere 
vormen van ondersteuning uit de AWBZ, zoals 
begeleiding en dagbesteding, gaan over naar ge-
meenten, net als beschermd wonen voor mensen 
met een psychische stoornis. Mensen kunnen een 
beroep doen op de gemeente voor deze onder-
steuning op grond van de Wmo. Verpleging en 

1  Handreiking Identiteitsgebonden Hulpverlening VnG.
2 Handreiking PGB in de WMo en Jeugdwet VnG.
3  Brief VnG m.b.t. Proces invoering PGB Trekkingrecht.N
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verzorging worden onderdeel van de Zorgverzeke-
ringswet. Mensen die langere tijd zijn opgenomen 
in een psychiatrisch ziekenhuis, krijgen de eerste 
drie jaar van de opname via de zorgverzekering. 
De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door de 
zorgverzekeraars.

Identiteitsgebonden zorginstellingen
Gemeenten maken afspraken met zorginstel-
lingen, maar zullen in de praktijk niet met alle 
bestaande zorginstellingen en hulpverleners in 
gesprek gaan. Het zijn er eenvoudigweg te veel. 
Voor identiteitsgebonden instellingen ligt het 
extra gecompliceerd omdat deze instellingen vaak 
georganiseerd zijn op regionaal of landelijk niveau. 
Ze hebben met veel verschillende gemeenten 
en inkoopmodellen te maken, en het is niet op 
voorhand volledig duidelijk in welke gemeenten 
er vraag zal zijn naar welke specifieke vorm van 
identiteitsgebonden zorg. Waarschijnlijk zal het 
volume van cliënten die waarde hechten aan een 
bepaalde levensovertuiging een grote rol spelen 
bij het inkopen van identiteitsgebonden hulpver-
lening. Hoe hoger het aantal cliënten met een 
identiteitsgebonden zorgvraag hoe relevanter het 
voor de gemeente is om (op voorhand) rekening 
te houden met deze behoefte bij het contracteren 
van zorgaanbieders. 

Zelf het wiel uitvinden
Gemeenten zullen voor 1 januari 2015 moeten 
bedenken op welke wijze ze invulling willen geven 
aan identiteitsgebonden zorg en gecertificeerde 
instellingen met een regionaal of landelijk be-
reik. Dit betekent dat gemeenten zich moeten 
verdiepen in de verschillende mogelijkheden, de 
behoefte van cliënten in kaart moeten brengen en 
in gesprek moeten gaan met zorgorganisaties en 
andere gemeenten. Gemeenten hebben verschil-
lende mogelijkheden om afspraken te maken met 
identiteitsgebonden instellingen (zie tabel 1). Op 
voorhand is lastig te zeggen welk model het mees-
te recht doet aan identiteitsgebonden zorg. Er is 
nog geen ervaring opgedaan, elke gemeente zal 
het wiel zelf moeten uitvinden. Waarschijnlijk zal 
gaandeweg 2015 blijken welk model het meeste 
recht doet aan de keuzevrijheid met betrekking tot 
identiteitsgebonden zorg, en welk kostenplaatje 
hieraan hangt. Het is in ieder geval belangrijk dat 
gemeenten zich bewust zijn van de verschillende 

inkoopmodellen en nadenken over de voor- en 
nadelen. 

Een gemeente kan bijvoorbeeld kiezen voor een 
overeenkomst op cliëntniveau omdat de inschat-
ting is dat er niet veel vraag naar identiteitsgebon-
den zorg zal zijn. De gemeente maakt vervolgens 
afspraken met niet-identiteitsgebonden zorginstel-
lingen. Als vervolgens blijkt dat de groep cliënten 
die gebruik wil maken van identiteitsgebonden 
zorg groter is dan verwacht, zal de gemeente hier 
niet onderuit kunnen. Wanneer een cliënt om iden-
titeitsgebonden zorg vraagt moet de gemeente 
op zoek naar een oplossing. Dit kan tot de situatie 
leiden dat de gemeente alsnog identiteitsgebon-
den zorg moet inkopen terwijl er afspraken zijn ge-
maakt met niet-identiteitsgebonden instellingen. 
De kans bestaat dat ingekochte zorg niet (volledig) 
wordt gebruikt en er extra kosten worden gemaakt 
voor identiteitsgebonden zorg. Deze situatie hoeft 
zich niet voor te doen wanneer gemeenten op 
voorhand goed onderzoek doen naar de zorg-
behoefte van de cliënten en hier rekening mee 
houden bij de zorginkoop en het vaststellen van 
budgetten. 

Keuzevrijheid en PGB
Met een persoonsgebonden budget (PGB) heb-
ben mensen keuzevrijheid omdat ze zelf hun zorg 
en begeleiding kunnen regelen. Omdat mensen 
die in 2014 al zorg ontvangen via een PGB hier 
recht op houden onder de nieuwe wetgeving 
zullen gemeenten in 2015 een deel van hun 
zorgbudget kwijt zijn aan PGB’s. Hoe groot deze 
groep precies is weten veel gemeenten (nog) niet 
(zie kader hieronder). Daarnaast zullen er mensen 
bijkomen die onder de nieuwe wetgeving van 
Wmo en Jeugdwet aangeven dat ze de individuele 
voorziening (Jeugdwet) of de maatwerkvoorzie-
ning (Wmo) niet passend vinden en een PGB wen-
sen. Dit moet duidelijk beargumenteerd worden. 

•  Keuzevrijheid voor cliënten is gegarandeerd  
in de nieuwe Wmo en Jeugdwet.

•  Identiteitsgebonden instellingen en PGB’s zijn 
onmisbaar als het gaat om keuzevrijheid en  
identiteitsgebonden zorg.

•  Wat de beste wijze is om identiteitsgebonden 
zorg te organiseren, zal gaandeweg duidelijk 
worden. 
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‘Wat de ChristenUnie betreft moet er sprake 
zijn van een groei- en ontwikkelcultuur in 

plaats van een afrekencultuur’
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Wanneer de cliënt dit doet kan de gemeente het 
PGB-verzoek niet weigeren. De hoogte van het 
PGB moeten gemeenten vastleggen in de ver-
ordening. De hoogte van het PGB mag variëren 
maar het bedrag moet toereikend zijn om de door 
de cliënt gewenste zorg en ondersteuning in te 
kopen. In de wet is vastgelegd dat het budget 
van de gemeente niet bepalend mag zijn voor het 
aanbieden van een voorziening in natura of in de 
vorm van een PGB. 

Gemeenten krijgen in 2015 met een grote groep 
PGB-houders te maken, zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ 
PGB-houders, waaronder PGB op basis van identi-
teitsgebonden overwegingen. De budgetten voor 
PGB’s moeten uit hetzelfde potje komen als de 
zorg in natura. Het totale budget dat beschikbaar 
is voor zorg is kleiner dan tot nu toe beschikbaar 
was voor diezelfde taken. In de meest ongunstige 
situatie slokken de PGB-houders het totale potje 
op, en blijft er weinig of niets over voor zorg in 
natura. Of deze situatie zich voor zal doen is de 
vraag. Een PGB is op cliëntniveau namelijk goed-

Mensen die in 2014 een PGB krijgen hebben in 2015 recht op 

dezelfde zorg onder de huidige indicatie. Ook mogen ze dezelfde 

zorgverlener houden. Omdat gemeenten alle zorg, ook de 

PGB’s, uit een en dezelfde zak met geld moeten bekostigen 

zullen gemeenten met de PGB houders in gesprek moeten om 

te kijken of de zorg anders, oftewel goedkoper, georganiseerd 

kan worden. Dit is op basis van vrijwilligheid. Wanneer iemand 

hier niet voor open staat kan deze persoon niet gedwongen 

worden. Mocht de situatie zich voordoen dat een gemeente veel 

PGB houders heeft waarbij (vrijwel) iedereen vasthoudt aan de 

rechten die ze hebben dan kan dit betekenen dat een groot deel 

van het zorgbudget van gemeenten opgaat aan PGB’s, en er te 

weinig budget overblijft voor de nieuwe zorgtaken die gemeen-

ten erbij krijgen. Wanneer deze situatie zich voordoet zullen 

gemeenten het geld ergens anders vandaan moeten halen. In de 

meeste gevallen zal dit een bezuiniging op een ander beleidsveld 

betekenen. Gemeenten ontvangen in september de gegevens van 

de PGB houders, waarna ze met deze mensen in gesprek zullen 

gaan in de periode september-december 2014. Ondertussen krij-

gen gemeenten in 2015 te maken met een bezuinigingsopdracht 

van 25 procent op begeleiding. De grootste 32 gemeenten (G32) 

hebben hierover de noodbel geluid.

Overgangsregeling PGB-houders

Anja Haga is werkzaam als Adviseur voor de 
BestuurdersVereniging van de ChristenUnie en  
is fractievoorzitter van de Statenfractie 
ChristenUnie Fryslân.A
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koper dan zorg in natura. Met hetzelfde geld kun-
nen meer mensen geholpen worden. Gemeenten 
zullen daarom goed moeten nadenken over  
de hoogte van het PGB-budget, zodat de 
keuzevrijheid met het PGB geborgd is.

Gemeenteraden 
Keuzevrijheid doet recht aan de verscheidenheid 
van mensen, en het is goed dat dit onderdeel van 
de wet is geworden. Gemeenten moeten verstan-
dig inkopen zodat de juiste zorg wordt ingekocht 
en er ruimte blijft voor individuele identiteitsge-
bonden wensen. Omdat de situatie per gemeente 
zal verschillen, is niet op voorhand te zeggen 
wat de beste oplossing is. Colleges hebben een 
belangrijke taak in het goed informeren van de 
gemeenteraden, waarbij het van groot belang is 
dat gemeenteraden een goede afweging kunnen 
maken over het totale zorgbudget. Het is niet  
wenselijk dat gemeenteraden besluiten nemen 
over deelaspecten van de Wmo en Jeugdwet  
zonder dat ze zicht hebben op het totale  
(financiële) zorgdomein van de gemeente. 

Ontwikkelcultuur 
Het moment om keuzes te maken is de vaststel-
ling van het beleidsplan en de verordening Wmo 
en Jeugdwet en de begroting voor 2015. Het 
kan heel goed zijn dat gemeenten met creatieve 
oplossingen moeten komen om het totale zorg-
plaatje rond te krijgen. Vervolgens zal er ervaring 
moeten worden opgedaan met de nieuwe werk-
wijze. Gemeenteraden zullen de rust moeten be-
waren om met voortschrijdend inzicht te groeien 
naar goede plaatselijke zorg. Wat de ChristenUnie 
betreft moet er sprake zijn van een groei- en 
ontwikkelcultuur in plaats van een afrekencultuur. 
Er komen ongetwijfeld goede voorbeelden van in-
koop van identiteitsgebonden zorg die navolging 
verdienen. 
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model voor inkoop identiteits- 
gebonden Gemeenteraden zorg

Inhoud

Algemene oplossingen voor inkoop
• Catalogusmodel

• Overeenkomst op cliëntniveau

•  De gemeente sluit een overeenkomst af met alle aanbieders die 
voldoen aan bepaalde minimumvoorwaarden. De cliënt mag 
kiezen van welke aanbieder hij gebruik wil maken indien hij in 
aanmerking komt voor een voorziening. De cliënt kan bij zijn 
keuze rekening houden met identiteitsgebonden hulpverlening. 

•  De gemeente legt een algemeen aanbod vast en een deel van 
het budget wordt apart gehouden voor specifieke hulpvragen, 
zoals identiteitsgebonden hulpverlening. De gemeente kan, als 
de situatie zich voordoet, een specifieke inkoopafspraak maken 
met een aanbieder of een PGB verstrekken.

Specifieke aandacht (selectief inkopen)

•  Het stellen van eisen gericht  
op identiteitsgebonden  
hulpverlening

•  Het opnemen van gunningcriteria 
gericht op identiteitsgebonden 
hulpverlening.

•  Het inrichten van een perceel 
voor identiteitsgebonden  
aanbieders.

•  De gemeente kan in het Programma van Eisen, of binnen de 
minimumeisen gesteld in de offerteaanvraag, eisen opnemen 
die gericht zijn op het leveren van identiteitsgebonden zorg-
verlening.

•  De gemeente kan wensen opnemen die te maken hebben met 
het leveren van identiteitsgebonden hulpverlening. Hoe beter 
een aanbieder hieraan voldoet hoe meer kans er is om door de 
gemeenten te worden gecontracteerd. 

•  Een gemeente kan voor identiteitsgebonden hulpverlening een 
specifiek perceel (een deelopdracht) inrichten als onderdeel van 
de totale aanbesteding. Om juridische procedures te voorko-
men kan een gemeente ervoor zorgen dat niet-identiteitsge-
bonden aanbieders kunnen inschrijven op een ander perceel 
waarin de opdracht is beschreven voor niet-identiteitsgebonden 
hulpverlening.

Hoofdaannemer en 
onderaannemer

De gemeente formuleert een meer integrale inkoopopdracht 
bestaande uit zowel de hulpverlening voor niet-identiteitsge-
bonden als ook de identiteitsgebonden hulpverlening. Zorgin-
stellingen kunnen zich hiernaar organiseren: aanbieders kunnen 
zelfstandig inschrijven voor de betreffende inkoopopdracht, zich 
verenigen en gezamenlijk inschrijven als het ware als één partij in 
een hoofdaannemer-onderaannemerconstructie.

Samenwerken met andere 
gemeenten

Het samenwerken op inkoopgebied kan op verschillende 
manieren en op verschillende schaalniveaus. Bij de inkoop van 
identiteitsgebonden hulpverlening kan een gemeente overwe-
gen om - vergelijkbaar met andere specialistische vormen van 
hulpverlening - samen te werken met andere gemeenten.

tabel 1 Mogelijkheden voor gemeenten om afspraken te maken met instellingen die identiteitsgebonden zorg leveren.
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Je bent als twintiger een tijd in Afrika geweest. 
Wat heb je in Staphorst aan die ervaring? 
Heel veel. Eerst heb ik tijdens mijn studiejaren een 
GZB-stage in Kenia en Oeganda gedaan. later 
ben ik via Woord en Daad landbouwontwikkelings-
werk gaan doen in Burkina Faso. Dat heeft mijn 
denken gestempeld. Ik heb er meer oog gekregen 
voor sociale waarden. Materieel is het er misschien 
arm, maar sociaal gezien is het een hele rijke  
samenleving. Daar kunnen wij wat van leren. 

Kun je daar voorbeelden van geven? 
De harmonie in een vergadering verstoor je daar 
niet zomaar. [lachend:] Daar moet je hier niet om 
komen. En dat wij in nederland bejaardenhuizen 
kennen, snappen zij echt niet. Ze zijn gewend aan 
het samenleven met drie generaties. Als platte-
lander herken ik dat overigens goed. Families en 
buurten zijn ook hier echt betrokken op elkaar. Wij 
kennen in Staphorst bijvoorbeeld het verschijnsel 
burenplicht, wat ze elders in Overijssel wel noaber-
schap noemen. Dat duidt op plichten die je jegens 
elkaar hebt. Vroeger was dat heel breed, er werd 
bijvoorbeeld van je verwacht dat je ging helpen 
bij de bouw van iemands huis. nu is dat terugge-
bracht tot ‘rouw en trouw’. 

Klinkt prachtig: de participatiesamenleving  
in de praktijk!
Zeker, maar de keerzijde van die nauwe  
betrokkenheid op elkaar is er natuurlijk ook.  
Zo’n samenleving kan behoorlijk dwingend zijn, 

wat soms weer zorgt voor psychische nood. De 
participatiesamenleving die ik voor me zie, is er 
één waar de overheid dicht bij de inwoners staat 
en waar gezamenlijkheid is: een 'coöperatiemaat-
schappij' zoals het nieuwe WI-boek aangeeft.

Over Staphorst bestaan veel vooroordelen, zeker 
in seculiere kringen. Hoe zou jij de volksaard van 
Staphorst omschrijven?
Ik vind de bevolking hier authentiek. Men gaat niet 
snel mee in bepaalde trends. Mensen weten prima 
wat er te koop is in de wereld, maar men gaat zijn 
eigen weg. Tegelijk is men erg gesteld op auto-
nomie: ‘Wij maken het zelf wel uit!’. Dat heeft iets 
moois, maar het botst ook weleens met de regels. 
Dan zegt iemand: ‘Ik wil gewoon bouwen, klaar’. 
Mensen willen hier correct behandeld worden, met 
respect. Ze vinden het belangrijk dat bestuurders 
aansluiten bij hun leefwereld. Dat vind ik terecht: 
werken voor de gemeente is werken voor de ge-
meenschap. Het gaat om mensen. Ook dat heb ik 
in Afrika geleerd. Daar kennen ze een cultuur van 
het woord, wij westerlingen hebben een cultuur 
van letters. Dat maakt onze cultuur formeler. Voor 
je het weet gaat het vooral om regels op papier en 
raakt de mens uit zicht. 

Je bent sinds mei echt politiek actief.  
Waarom heb je voor de ChristenUnie gekozen? 
Ik kom uit een rPF-nest, dus de keuze voor de 
ChristenUnie was destijds logisch. Ik heb me er 
altijd thuisgevoeld. Dat komt doordat in onze partij 

Via Afrika
 naar Staphorst

DOOr GEErT JAn SPIJKEr “Men houdt hier veel van het huis van Oranje, maar minder van de 
overheid”. Bart Jaspers Faijer weet waar hij het over heeft. Hij is nog maar net honderd 
dagen wethouder van Staphorst, maar hij kent de volksaard van de bewoners goed. Hij 

benadrukt: “Dit is een heel gewone gemeente.” Een gesprek over politieke drijfveren, zijn 
jaren in Afrika en regionale economie. “De crisis gaat grotendeels aan Staphorst voorbij.”
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Hoe gaat Staphorst om met de crisis? 
De regio Zwolle doet het economisch erg  
goed. Als gemeente staan we er goed voor, ook  
financieel. Dat geldt sowieso voor een groot deel 
van de biblebelt, dat is opvallend. Het creëren van 
bedrijvigheid gaat goed. Alleen het automatisch 
samenwerken lukt niet altijd. Staphorstenaren zijn 
best individualistisch. Dat komt mede door de 
wijze van ontginning van vroeger. Men moest  
het zelf doen. 

Ik hoor weleens de klacht dat Den Haag te  
weinig oog heeft voor het noorden en oosten  
van Nederland. Herken je dat? 
De landelijke politiek denkt inderdaad veel te 
randstedelijk. Wij hebben een andere oriëntatie. 
Ter illustratie: mensen in Oost-nederland vliegen 
bijvoorbeeld vaak via Düsseldorf in plaats van 
Schiphol. Dat soort dingen hebben veel beleids-
makers en politici in Den Haag niet door.  
Dat verwijt geldt overigens zeker niet voor  
Arie en de zijnen! 

centraal staat de welwillendheid om te luisteren 
naar Gods Woord. Uiteraard is daarmee niet alles 
bepaald, maar dit bepaalt wel onze identiteit als 
partij. Hoe we dat vervolgens vormgeven, met wie 
precies, en welke rol de drie Formuleren van  
Enigheid daarin spelen, dat zijn vervolgvragen. 
Wel vervolgvragen die we ons als ChristenUnie 
moeten blijven stellen. Het is goed dat partijvoor-
zitter Piet Adema dit heeft geagendeerd. 

Ergens zei je: Ik wil het leven naar Gods Woord 
bevorderen. Hoe doe je dat als politicus? 
Dit heeft allereerst een persoonlijke kant. Ik denk 
dan aan Psalm 23: De Heer is mijn herder, Hij leidt 
ook mij. Het is cruciaal om dat te beseffen. Het 
gaat om dienstbaarheid. Dat geldt ook voor mij 
als politicus. Dat dienen van anderen is soms best 
lastig. Kijk naar David en naar Obadja. De vraag is 
telkens: hoe doe ik het? Galaten 5 vers 22 en 23 
houd ik mezelf vaak voor: ‘Maar de vrucht van de 
Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriende-
lijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing.’ 
Politiek gaat over het sturing geven aan de samen-
leving. Elke dag vraag ik me af: ‘Wat is goed voor 
Staphorst en wat niet?’ Daarbij vind ik de Tien ge-
boden van belang en in het verlengde daarvan het 
verantwoord omgaan met elkaar en de schepping. 
Duurzaamheid, of zoals men in Afrika mooi zegt 
‘volhoudbaarheid’ betekent geen uitputtingsslag. 
Ik vraag me af of we als samenleving iets van de 
crisis hebben geleerd. 

Bart Jaspers faijer (45) is geboren en getogen 
in Hooge Hexel, nabij Vriezenveen (Twente). 
Hij studeerde land- en bosbouw en in dat 
kader verbleef hij 6 jaar in Afrika. Voor zijn 
wethouderschap was hij directeur van Stimuland, 
een organisatie gericht op de ontwikkeling van  
het platteland. Hij is getrouwd met Jenny en heeft 
5 kinderen.
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INTERVIEW MET 
CHRISTENUNIE-WETHOUDER 
BART JASPERS FAIJER
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DOOr rIEKE ElSEnBrOEK Dit seizoen heeft het ChristenUnie 
Opleidingscentrum een gevarieerd aanbod aan debat-

trainingen: de tweedaagse basistraining voor mensen 
aan de start van hun debatcarrière, de vervolgtraining 

die ingaat op specifieke vragen van deelnemers, én 
een nieuwe training, bedoeld voor complete fracties 

mét hun eventuele wethouders. Trainer Rogier  
Havelaar over de training 'Effectief op je plek'. 

Je hebt een nieuwe training uitgedacht, Rogier. 
Hoe kwam je op het idee om complete fracties  
te trainen?
Wat ik zie is dat de basistraining die we hebben 
goed is om debatvaardigheden te oefenen. In 
deze training gebruiken we vooral de structuur van 
het speldebat. Wat we nog misten is een training 
die echt de praktijk van de gemeenteraad simu-
leert. In de reguliere trainingen mis je de dynamiek 
van de raad met partijbelangen én het dualisme, in 
de praktijk van amendementen, spoeddebatten en 
moties. In deze training leer je ook hoe je effectief 
de instrumenten van de raad kunt inzetten. Hoe 
zorg je dat je die motie ook binnenhaalt? 

Waarom is het van belang dat wethouders  
meekomen naar de training?
Ik herinner me een training aan een ChristenUnie-
raadslid, net gestart met haar eerste periode. De 
fractie was ook nieuw in de coalitie. Vlak voor de 
raadsvergadering kwam een wethouder van een 
andere partij naar haar toe en zei: “Je maakt het ons 
toch niet te moeilijk, hè?”. Hier voel je direct het 
spanningsveld: je wilt de relatie met de coalitiepar-
tijen goed houden, en tegelijk niet kritiekloos en 
kleurloos meehobbelen in het debat. Het is goed 
om daar op voorbereid te zijn, om je houding te 
kunnen bepalen en er echt mee te oefenen. 

PRAKtISCHE INfORmAtIE 
'EffECtIEf OP JE PlEK'

De training bestaat uit twee dagdelen die 
je in overleg met de andere deelnemers 
en de trainer vaststelt. Je kunt je als fractie 
aanmelden via de website en afwachten 
wanneer meerdere fracties uit je regio 
zich hebben aangemeld. Je kunt de 
training sneller starten wanneer je een 
aantal fracties in je regio bereid vindt om 
samen de training te volgen. Ga voor meer 
informatie naar christenunie.nl/opleiding/
effectiefopjeplek

Over welke inhoudelijke onderwerpen gaat de 
training?
Fracties kunnen deze training aanvragen met een 
paar fracties in hun regio. Omdat we de training 
op de praktijk toespitsen, kijken we samen wat 
op dat moment aan thema’s leeft in die regio. Zo 
bereid je je ook meteen inhoudelijk voor op het 
echte raadsdebat.

Heb je al ervaring met het geven van deze training?
Ja, in een gemeente in noord-Oost nederland. De 
deelnemers waren er laaiend enthousiast over en 
vonden het ook best spannend. De burgemeester 
zei naderhand: “Ik heb veel debattrainingen mee-
gemaakt, maar nog nooit één die zó dicht op de 
praktijk zat. Ik heb echt behoorlijk zitten zweten!”

EFFECTIEVER IN DEBAT

‘Je maakt het 
ons toch niet te 

moeilijk, hè?’



oktober 2014 | Denkwijzer | 47

Column
DOOr EPPO BrUInS, HOOFDrEDACTEUr  

Een van de grote zegeningen van de systeemcrisis sinds 2008 is dat we tegen topverdieners durven te 
zeggen: "Wanneer is het genoeg?". Er mogen grenzen aan de groei zitten, het hoeft niet altijd maar meer, 
meer, meer! Als deze verandering in denken doorzet, zich vastzet en zich verspreidt, zal de 2008-crash de 
belangrijkste uit de moderne geschiedenis blijken te zijn. Dit is het moment dat wij ons realiseren dat winst 
geen winst is als elders iemand verliest. Elders: dat kan iemand op een ander continent zijn, een ecosysteem, 
een diersoort, of een toekomstige generatie.

Bizarre eeuw
Ooit zullen we op de twintigste eeuw terugkijken als een van de meest bizarre periodes ooit: los van  
twee wereldoorlogen, werd die eeuw gekenmerkt door uitbuiting, uitstoot, afval, vervuiling, ontbossing,  
een onverantwoorde omgang met grondstoffen en een ongelijke verdeling van voedsel. Hoe konden  
we ooit denken dat we in het Westen altijd maar rijker zouden kunnen worden door alles wat ons niet zint 
elders te dumpen? Hoe konden we problemen zo ontkennen en negeren?
nu andere continenten zich qua welvaart en welzijn ontwikkelen, zien we dat het ook anders kan: 
verantwoord omgaan met mens en natuur. Dat kan omdat men daar lokaal denkt. noodgedwongen,  
want er is geen riool, geen waterleiding, geen vaste telefoon en geen snelwegennet. Gezien de verhouding 
in bevolkingsaantallen en de 'double-digit'-groei op andere continenten, zal lokaal denken in korte 
tijd hét nieuwe business-model vormen. Als je voedsel produceert, gebruik je de 'afvalstromen' voor 
energieproductie, de energie gebruik je voor het produceren van zoet water, het water voor graan en het 
graan weer voor voedsel. En van wat je normaal zou uitstoten of weggooien, produceer je flessen, huizen of 
kleding. En dat alles doe je zonder transport, zonder olie, zonder kunstmest, zonder arbeidskrachten uit te 
buiten en zonder dierenleed.

Nederland 'ontwikkelingsland'?
Het is een grote uitdaging om businessmodellen te creëren voor nederland waarin wij onze producten, 
energie, essentiële voeding en schoon water produceren in de eigen regio. Wie begint? Eindhoven met je 
wereldtop aan hightech bedrijven: hoe gaan we energie besparen en opwekken? Wageningen/Utrecht: hoe 
gaan we duurzame landbouw en gezonde voeding introduceren? Delft: hoe gaan we onze deltatechnologie 
tot nut van Bangladesh maken? Friesland: hoe gaan we hoogwaardige grondstoffen uit afvalwater halen? 
Twente: hoe gaat nanotechnologie leiden tot minder materiaalverbruik? limburg: wanneer ga je met  
laag-energetische procestechnologie nu eens die CO2 omzetten in methaan?
Globalisering leidt tot het inzicht dat we lokaal moeten bouwen aan onze eigen sterktes, met oog voor de 
globale uitdagingen. 'Glocalisatie' heet dat. Iedere regio moet zichzelf afvragen: kunnen wij op eigen benen 
staan zodra men 'elders' ook op eigen benen zal staan? Of zijn wij dan het 'ontwikkelingsland'? 

Het nieuwe business model



DENK MEE OP: wi.christenunie.nl

‘Tot voor kort was onze belangrijkste 
vraag: voor hoeveel jaar is er nog 
olie en gas? Nu blijkt dat die vraag 
irrelevant is. Als we 10 miljard 
aardbewoners in 2050 zo welvarend 
zullen laten leven als wij in Europa  
nu gewend zijn en we doen dat op 
basis van een fossiele economie en het 
bekende grondstoffenverbruik, dan zal 
de natuur op aarde vernietigd zijn.’
Eppo Bruins, pagina 7


