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Filosoof en socioloog Gabriel van den Brink: 

‘ De sociale 
dienst heeft 
geen verhaal’

Het overheidsbeleid is gebaseerd op een economisch 
mensbeeld: dien de juiste prikkels toe en mensen nemen 
hun leven in eigen hand. Maar: niet iedereen heeft het 
sociaal-cultureel kapitaal om zelf de regie te voeren, 
aldus Gabriel van den Brink. Heeft de participatiemaat-
schappij wel toekomst?
TEKST: PETER VAN EEKERT, BEELD: BAS DUIJS

Opkomen voor kwetsbare 
mensen zit diep in ons 
verankerd. Daar zou 
het beleid veel meer op 

moeten aansluiten. Sociale diensten 
moeten veel meer bezig zijn met de 
vraag waarom ze iets doen in plaats 
van hoe. Morele drijfveren zijn een 
onlosmakelijk onderdeel van de pro-
fessionaliteit in het sociale domein, 
aldus fi losoof en socioloog Gabriel 
van den Brink.

HOMO ECONOMICUS
Waarom zou je eigenlijk iets wil-
len doen voor kwetsbare mensen? 
Zijn de zieken en zwakken niet 
alleen maar ballast? Kosten zij niet 
onevenredig veel tijd en geld? Of is 

de manier waarop we met zwakken 
en zieken omgaan een maatstaf van 
beschaving? Met die vragen lokken 
we Van den Brink het interview in. 
“Het is natuurlijk provocatief gesteld. 
Niemand zal het ooit hardop zeggen, 
maar de vraag of geld voor onder-
steuning van kwetsbare mensen 
goed besteed is, speelt wel degelijk. 
Het antwoord hangt sterk af van het 
mens- en maatschappijbeeld dat je 
hanteert. Daarin zijn twee uitersten 
te onderscheiden. Het eerste noem 
ik het extreem moderne standpunt 
– de beginselen van het moderne 
leven zijn erin terug te vinden. De 
mens is een homo economicus die 
op rationele wijze zijn belangen 
nastreeft. Dat wordt als legitiem er-

Gabriel 
van den Brink
Gabriel van den Brink is hoogleraar Maat-
schappelijke bestuurskunde aan de Univer-
siteit van Tilburg. In 2004 publiceerde hij de 
WRR-studie Schets van een beschavingsof-
fensief. In deze verkenning betoogt hij dat er 
na periodes van tolerantie en vrijblijvendheid 
vaak een periode volgt waarin de nadruk ligt 
op plichtsbesef en normhandhaving. Met 
diverse anderen verzorgde hij publicaties over 
beroepstrots en beroepseer.

varen. Hij heeft regie over zijn leven 
en gaat ervan uit dat iedereen dat 
kan hebben. Doelmatigheid is een 
centrale leidraad van het handelen. 
Geld moet goed worden besteed, niet 
verspild. Deze levenshouding past in 
de Nederlandse maatschappij anno 
nu waarin het tempo bijzonder hoog 
ligt, iedereen voortdurend haast 
heeft en de zaken uitermate effi  ciënt 
geregeld dienen te zijn.”

BETROKKENHEID
“Het andere uiterste is uitgaan van 
morele gevoelens. Opvallend genoeg 
heeft de Schotse fi losoof en econoom 
Adam Smith dat mensbeeld goed 
verwoord. Volgens hem laat ieder 
mens gevoelens en moraliteit spre-
ken. Leed en problemen van anderen 
raken ons en daarom zijn betrokken-
heid, compassie, mededogen – of 
welke term je eraan wilt hangen – 
een universeel menselijk gegeven. 
Als we deze twee beelden toepassen 
op het stimuleren van participatie en 
het zorgen voor kwetsbaren, is dat 
vanuit het eerste perspectief vooral 
ineffi  ciënt besteed, zelfs weggegooid 
geld. Vanuit het tweede perspectief 
is participatiebevordering juist een 
must. Anders verdwijnt het mense-
lijke uit de samenleving.” >
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Welke visie is dominant in 
Nederland?
“Door de hele Nederlandse geschie-
denis zie je een mengvorm. Maar 
de krachtsverhouding tussen beide 
extremen verandert wel. Je kunt de 
tegenstelling ook benoemen als die 
tussen de koopman en de dominee. 
In Nederland zijn die altijd met 
elkaar verbonden. Iedereen heeft 
wel iets van de handelsgeest. Maar 
ook van de dominee en dat geldt 
echt niet alleen voor het protestants-
christelijke volksdeel. Ergens begin 
jaren tachtig kwam er een duide-
lijke omslag ten gunste van het 
koopmansperspectief – overigens 
niet alleen hier, in tal van landen. 
Thatcher en Reagan kwamen aan de 
macht, bij ons propageerde Lubbers 
met veel succes zijn no nonsens-
beleid. Het liberale denken vanuit 
een economische basis kreeg de 
overhand. In het regeringsbeleid, 
maar ook in de publieke opinie, in 
het opereren van onderzoeks- en 
adviesinstellingen. Je vindt het terug 
in de aansturing van publieke orga-
nisaties, waar volgens de leer van het 
new public management bedrijfsma-
tige principes dominant werden.”

Dat was toen. Hoe is het nu?
“Er ontstaat een andere werkelijk-
heid. De balans in de maatschappij 
verschuift duidelijk naar het morele 
perspectief. Alleen blijft het beleid 
sterk geënt op de koopmansgeest. 
Het nemen van eigen verantwoor-
delijkheid is het adagium. Maar dat 
werkt niet. Het is een simpele zaak: 
hoogopgeleiden kunnen dat, laagop-
geleiden over het algemeen niet. Let 
wel, ik zeg niet dat hoogopgeleiden 
betere mensen zijn. Het is een con-
statering, gebaseerd op onderzoek. 

Er ontstaat een nieuwe klassente-
genstelling waarbij sociaal-cultureel 
kapitaal de scheidslijn is. Hogerop-
geleiden hebben daar meer van dan 
lageropgeleiden. Het probleem is dat 
de hogeropgeleiden hun levenswijze 
tot norm hebben verheven voor 
iedereen – er moet en er zal een ge-
neratie mensen worden gekweekt die 
volledig de regie heeft op het leven 
– terwijl niet iedereen daaraan kan 
voldoen. Die ideologie leeft vanouds 
sterk bij de VVD en D66 en nu zit 
ook de PvdA op deze lijn.”

Is de participatiemaatschappij 
dan een illusie?
“De participatiemaatschappij laat 
zich op twee heel verschillende 
manieren vertalen. De regering 
propageert participatie omdat ze wil 
bezuinigen. Het wordt als het ware 
een verplichting om te participeren, 
compleet met sancties. In de samen-
leving zijn echter tal van mensen 
die anderen willen helpen vanuit 
een intrinsieke motivatie; omdat ze 
iets goeds willen doen, niet om een 
begrotingsprobleem op te lossen. 
Deze twee benaderingen botsen en 
dat werkt contraproductief als het 
gaat om de beleidsdoelstellingen. 
De maatschappelijke werkelijk-
heid en het beleid staan met elkaar 
op gespannen voet, wat een sterke 
voedingsbron is voor cynisme en 
onverschilligheid.”

Wat werkt dan wel?
“Waardeer het eigen initiatief van 
mensen en laat dat blijken. Prijs ze 
in plaats van ze met allerlei regels 
te belasten en verplichtingen op 
te zadelen. Vrijwilligerswerk kun 
je niet afdwingen. Haak meer aan 
bij sociaal ondernemerschap. Veel 
ondernemers handelen, behalve uit 

wat er speelt. De werkelijkheid naar 
boven halen. Zodat de keuzes die so-
ciale diensten maken een rol spelen 
in de publieke en politieke me-
ningsvorming. Dat gebeurt nu niet. 
Iedereen, sociale diensten, maar ook 
woningcorporaties en ziekenhuizen, 
gaat mee in de economische benade-
ring van de overheid. Ik hou tiental-
len lezingen per jaar en dan zie ik 
dat. Men weet geen eigen verhaal te 

ontwikkelen. Terwijl de maatschap-
pij al een andere kant op beweegt. 
De economen hebben een duidelijk 
verhaal, iets wat ontbreekt aan de 
kant van de idealisten. Dat verhaal is 
ook veel moeilijker onder woorden te 
brengen. Maar de elementen ervan 
liggen voor het oprapen.
Bij een professionele houding hoort 
een mensbeeld. De morele compo-
nent is een onlosmakelijk onderdeel 

winstbejag dat noodzakelijk is, uit 
idealisme; kleine ondernemers, maar 
ook grotere bedrijven. Zo zijn veel 
ondernemers best bereid om enkele 
arbeidsgehandicapten in dienst te 
nemen. Maar de overheid belast hen 
meteen met een enorme bureau-
cratische rompslomp. En waarom? 
Omdat enkelen mogelijk misbruik 
maken van voorzieningen? Het is het 
Angelsaksische denken, puriteins 
bijna: uitgaan van het negatieve, van 
wantrouwen, van het kwade in de 
mens en het toepassen van prikkels 
en sancties om tot het gewenste ge-
drag te komen. Ik ben meer gechar-
meerd van het Rijnlandse model van 
samenwerken, waarbij vertrouwen in 
elkaar en elkaars motieven veel meer 
op de voorgrond treedt.”

Wat betekent dit voor het werk 
van de sociale dienst?
“De vraag is: wat is het verhaal van 
de sociale diensten? Hebben ze über-
haupt een verhaal? Ik bedoel niet 
een missie of een beleidsdoelstel-
ling – dat is papier. Het gaat erom 
dat sociale diensten aan beleidsma-
kers en media laten zien met welke 
mensen en met welke problemen zij 
te maken hebben. Geen klaagverha-
len, maar gewoon zichtbaar maken 

van het werk van een sociale dienst. 
We moeten niet kiezen voor domi-
nee of koopman, maar de juiste mix 
vinden. Dat is de werkelijkheid, daar 
moet bele id en professioneel hande-
len op gebaseerd zijn. In je werk en 
je organisatie moet je dus altijd twee 
waardesystemen dienen. Aan de 
ene kant effi  ciënt en doelmatig zijn, 
niet verspillen, zuinig werken. Aan 
de andere kant compassie tonen, 
betrokken zijn, handelen vanuit je 
morele baken om anderen te willen 
helpen. Dat mag je niet wegstop-
pen. De professionals bij een sociale 
dienst hebben gekozen voor dat vak 
omdat ze mensen willen helpen. In 
zo’n organisatie is het wezen van de 
professionaliteit daarom mensen 
helpen die het moeilijk hebben.”

Wat zou Divosa nu moeten 
doen?
“Makkelijk. Een cursus organiseren. 
Niet over hoe je iets doet, maar over 
waarom en waartoe je iets doet. Over 
de achterliggende beelden en doelen. 
Over zin en betekenis. Medewerkers 
van sociale diensten zijn allemaal 
mensen die kunnen nadenken, maar 
zij zitten opgesloten in de ijzeren 
kooi van de bureaucratie, waar 
socioloog Weber het zo’n honderd 
jaar geleden al over had. Die ijzeren 
kooi raak je niet kwijt. Maar door er 
goed met elkaar over te praten kun 
je er wel geestelijk aan ontsnappen. 
Als je een eigen oriëntatie hebt, zit 
je niet opgesloten. Daarvoor moet je 
samenwerken, in een organisatie of 
beroepsgroep. Ik vind het pure ar-
moede dat dit zo weinig aan de orde 
komt. Vertel je eigen verhaal!” *

‘ De hogeropgelei-
den hebben hun 
levenswijze tot 
norm verheven 
voor iedereen’


