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‘Solidariteit’  

Job Cohen 

Conventie van Achlum – Achmea, 28 mei 2011 

 

Dames en heren, 

Het is een mooi verhaal, het verhaal van Achlum. Hier in Achlum pakte boer Ulbe Piers Draisma in 1811 een inktpot, een 

kroontjespen en een assurantieboek en richtte de Onderlinge Waarborgmaatschappij ‘Achlum’ op. Negenendertig boeren 

en notabelen legden een paar stuivers in de gezamenlijke pot zodat als een van hen getroffen zou worden door brand, hij 

niet meteen aan de bedelstaf zou raken.  Het is een vroeg voorbeeld van verzekeren, van het onderling verdelen van 

risico’s. Hier liggen -  200 jaar geleden - de roots van Achmea.  

Tijdens het vroege industriele kapitalisme van de 19
de

 eeuw schoten dit soort steunfondsen voor onderlinge bijstand, de 

zogenaamde ‘onderlinges’, ook in de steden als paddenstoelen uit de grond. Met de onderlinges probeerden de nieuwe 

arbeiders in de steden hun ontworteling en diepe armoede het hoofd te bieden nu zij niet meer konden rekenen op aloude 

gebruiken van verwantschap en nabuurschap. Wekelijks stortten zij een paar centen van hun schamele loon in de 

gemeenschappelijke kas, zodat een vroeg gestorven kind toch een fatsoenlijke begrafenis kon krijgen of een zieke arbeider 

niet aan de bedelstaf raakte. Zo wisten zij dat als het hen zelf zou overkomen zij óók op deze bijstand konden rekenen. 

Samen rokend, drinkend en pratend op de vergaderingen ontwikkelden de nieuwe stadsbewoners een sterk gevoel van 

saamhorigheid.   

De onderlinges vertellen het verhaal van mensen die hun krachten bundelen om met de kracht van de gemeenschap het 

individu te beschermen. Het is het verhaal van het organiseren van solidariteit. Een mooi verhaal - maar toch gingen de 

arbeidersonderlinges bijna net zo snel weer ten onder als ze opkwamen. De organisatie van de solidariteit werd uiteindelijk 

overgenomen door de staat. 

Abram de Swaan beschrijft de opkomst en ondergang van de abeidersonderlinges in zijn boek Zorg en de Staat. Het waren 

paradoxaal genoeg juist díe eigenschappen die zorgden voor de stormachtige opkomst van de onderlinges, die ook 

verantwoordelijk waren voor hun snelle ondergang. De informele saamhorigheid en kleinschaligheid, het lidmaatschap van 

mensen in dezelfde omstandigheden, en de samenwerking tussen gelijken, al deze eigenschappen bevorderden het 

onderlinge, authentieke gevoel van solidariteit. Maar tegelijkertijd bevorderden zij wanbeheer en vriendjespolitiek, een 

opeenstapeling van risico’s en uitsluiting van minder bedeelden.  

De informele saamhorigheid en persoonlijke betrokkenheid maakten het moeilijk objectief te zijn over wie er wel of geen 

recht had op bijstand. Corruptie, fraude en vriendjespolitiek waren geen uitzondering. Met nattevingerwerk werden de 

bijdragen en uitkeringen vastgesteld, want financiële deskundigheid en actuariele kennis was er niet. In de tweede plaats 

leidde de sociale homogeniteit niet alleen tot onderlinge solidariteit, maar ook tot een opeenstapeling van risico’s. 

Arbeiders in dezelfde branche kregen dezelfde beroepsziekten en verloren tegelijkertijd hun baan. Inwoners van één buurt 

werden geteisterd door dezelfde besmettingen. En als een brand in de hooiberg van één boer in Achlum naar het hele dorp 

zou overslaan, zou de onderlinge weinig soelaas hebben geboden. In de derde plaats wijst De Swaan op de keerzijde van 

samenwerking onder gelijken:  anderen werden uitgesloten. Zodra een aantal arbeiders een vereniging voor onderlinge 
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bijstand had opgericht, sloten zij mensen met een verhoogd risico uit.  Dat ging meestal om mensen met minder status en 

middelen, het zogenaamde  ‘uitschot van de maatschappij’.  

De kracht van de onderlinges – de informele saamhorigheid, sociale homogeniteit en samenwerking onder gelijken die de 

solidariteit bevorderden – was dus  tegelijkertijd hun zwakte.  De nationale voorzieningen van de verzorgingsstaat die er 

voor in de plaats kwamen brachten professioneel beheer, spreiding van risico en insluiting dankzij wettelijke dwang. Voor 

hetzelfde geld kregen mensen meer zekerheid. Het dwingend één verzekering op leggen verloste hen bovendien van de 

dilemma’s van vrijwillige collectieve actie. Maar inmiddels staan wij voor de omgekeerde vraag: is de kracht van de 

verzorgingsstaat niet tegelijkertijd haar zwakte? Ondermijnt de onpersoonlijke bureaucratie en de gedwongen solidariteit 

met het hele land - vol onbekenden en ‘anderen’ – niet het noodzakelijke gevoel van solidariteit?  

Voor ik die vraag probeer te beantwoorden, stel ik eerst een andere vraag: hoe staat het met de solidariteit in onze 

samenleving? Uit tal van onderzoeken blijkt dat mensen graag een saamhorige en zorgzame samenleving willen, maar in 

plaats daarvan zien zij meer individualisme en verharding.  In een onderzoek
i
  uit 2009 zegt 72% van de ondervraagden zich 

zorgen te maken over het gebrek aan solidariteit. Maar als zoveel mensen bezorgd zijn over het gebrek aan solidariteit, dan 

is er met het gevoel voor solidariteit in onze samenleving in principe weinig mis.  

Het gaat bij dit soort onderzoeken over een fundamenteel gevoel over hoe we met elkaar om zouden moeten gaan. Dat is 

veel breder dan de georganiseerde solidariteit van de staat en zegt weinig over het draagvlak voor specifieke regelingen van 

de verzorgingsstaat. Het gaat over de behoefte aan een prettige samenleving  waar het niet ieder-voor-zich is, maar waar 

een gevoel van gemeenschappelijkheid bestaat. Die solidariteit staat volgens velen onder druk. Dat gaat niet alleen om 

zorgen over het sociale gehalte van onze samenleving, maar ook om overlast en onbeschoft gedrag op straat, gebrek aan 

respect in omgangsvormen en verloedering. En de solidariteit staat ook onder druk omdat er teveel het gevoel van 

oneerlijkheid in is geslopen. ‘Solidariteit is diefstal’, zo verwoordde een PVV-aanhanger het eind 2009 in het NRC.  

Solidariteit is dus een nogal breed gebruikt begrip. Ik heb het vandaag vooral over de formele door de staat georganiseerde 

solidariteit, maar onze samenleving is ook doordrongen van informele solidariteit. Iemand op straat te hulp schieten, zorg 

voor of financiële hulp aan familie of vrienden of aan totaal onbekenden die getroffen zijn door een tsunami  ver weg in 

Thailand. Waarom doen mensen dat? Hier zijn de afgelopen eeuwen boeken over vol geschreven. Het christendom spreekt 

over mededogen en morele plicht jegens de zwakkeren. De verlichtingsdenker Kant heeft hiervoor later een seculiere 

variant uitgewerkt: de morele imperatief en een vorm van altruïsme, de tegenhanger van egoïsme. 

Anderen stellen juist dat solidariteit in de eerste plaats een kwestie van eigen belang is. Onderzoek naar de opbouw van de 

verzorgingsstaat bewijst dat het welbegrepen eigen belang zeker een belangrijk motief was bij het organiseren van 

solidariteit.  De onderlinges waren niet primair gebaseerd op altruïsme. Het was in het  eigen belang van de deelnemers  

om de risico’s die zij niet alleen konden dragen, te delen met anderen.  

De Swaan omschrijft in zijn boek ook een andere vorm van welbegrepen eigen belang. Ook als de beter gesitueerden geen 

mededogen voelden met de armoede en ongeletterdheid van een groot deel van de bevolking, dan hadden zij 

desalniettemin toch last van de onveiligheid, overlast en gezondheidsrisico’s die het hen opleverde.  Bovendien leverde de 

ellendige situatie van velen geen sterke arbeiders op. Het was dus wel degelijk ook in het eigen belang van de welgestelden 

om collectief te zorgen voor sociaal beleid, toegankelijk onderwijs, zorg en goede huisvesting.  Dit was geen solidariteit 

tussen gelijken zoals bij de onderlinges, maar solidariteit tussen ongelijken vanuit welbegrepen eigenbelang. De hele 

maatschappij ging ermee vooruit. 
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Dus is het nu altruïsme of wel begrepen eigenbelang? Ik denk dat altruïsme bijna altijd een rol speelt bij solidariteit, formeel 

of informeel . Maar om tot collectieve actie te komen, tot georganiseerde solidariteit, is welbegrepen eigen belang – of 

eigenlijk beter – een duidelijk gedeeld belang - ook een voorwaarde.  

Een andere kwestie waar veel filosofen,wetenschappers en politici zich graag over buigen, is de vraag met ‘wie’ we dan 

solidair zijn. Alle internationale solidariteit ten spijt, is het duidelijk dat ons sociaal zekerheidsstelsel zich niet kan 

uitstrekken tot China. We kunnen niet met de hele wereld in dezelfde mate solidair zijn. Gevoelens van solidariteit zijn ook 

gestoeld op verwantschap en de mogelijkheid tot identificatie – en dat lukt beter naarmate iemand dichter bij je staat, 

omdat het familie is, omdat je in hetzelfde dorp woont,  omdat je dezelfde waarden deelt of in het zelfde schuitje zit zoals 

bij de onderlinges het geval was. Kortom, solidariteit – en zeker georganiseerde solidariteit - heeft als basis een 

gemeenschap nodig, een collectiviteit. En die bestaat per definitie bij de gratie van uitsluiting.  

Bij de onderlinges zagen we een uitsluiting naar de meer risicovollen, het zogenaamde ‘uitschot van de samenleving’. De 

verzorgingsstaat heeft hen ingesloten door de natiestaat als collectief te nemen. Met de ‘natie’  als samenhangende sociale 

groep en ‘de staat’ als geografisch en institutioneel begrensde ruimte
ii
.  Maar juist de natiestaat als gemeenschap waarop 

onze solidariteit nu is georganiseerd, staat onder druk. De globalisering en de Europeanisering leggen beperkingen op aan 

de mogelijkheden om nationaal sociaal beleid vorm te geven. Tegelijkertijd zijn nationale grenzen niet langer de grenzen 

waarbinnen wij ons leven leven. De homogeniteit van de nationale gemeenschap neemt verder af onder invloed van 

individualisering, het gezin heeft aan belang ingeboet, levensvormen worden diverser, en de komst van migranten heeft 

gezorgd voor meer diversiteit en daarmee voor een zekere fragmentatie. Dit betekent overigens niet per se dat mensen 

zich minder identificeren met Nederland. Voor sommigen, vaak aangeduid als kosmopolieten voor wie de wereld hun thuis 

is, geldt dat misschien. Maar voor anderen heeft de globalisering juist tot gevolg dat zij zich meer identificeren met 

Nederland of met groepen binnen Nederland.  

De kracht van de onderlinges kwam ten eerste voort uit het homogene lidmaatschap. In onze hedendaagse 

verzorgingsstaat strekt de solidariteit zich uit over een veel heterogenere nationale gemeenschap. Dit maakt het 

organiseren van solidariteit niet makkelijker, maar is het een onoverkomelijk probleem? De filosoof Rorty stelde deze vraag. 

‘De kracht van “ons”,’ schrijft Rorty in zijn boek Contingentie, Ironie en Solidariteit (1984), ‘zit typerend genoeg in het 

contrast dat het vormt met “zij” - het verkeerde soort mensen.’ Dus moeten we proberen ‘een zo groot mogelijk “wij” te 

creëren’. Hij bedoelde daarmee dat je zoveel mogelijk mensen moet zien als ‘één van ons’, want alleen voor die mensen ga 

je door het vuur.
1
  In een heterogene maatschappij lukt dat volgens hem alleen als “het grote wij” niet langer gebaseerd is 

op een gemeenschappelijke identiteit, op de vraag of iemand gelooft en nastreeft wat wij allemaal geloven en nastreven. 

Het besef van elkaars kwetsbaarheid – de vraag: ‘are you suffering?’ -  is voldoende voor een publieke moraal. Het is de 

vraag of dit ook voldoende is als basis voor georganiseerde solidariteit. 

Het tweede kenmerk dat de onderlinges hun kracht gaf was de samenwerking tussen gelijken. Juist op dit punt heeft de 

uitbreiding van de solidariteit naar het niveau van de nationale gemeenschap – de solidariteit tussen minder gelijken – veel 

goeds gebracht. Niet alleen door de risico’s breder te spreiden, maar ook door de opbouw van voor iedereen toegankelijke 

voorzieningen op het gebied van onderwijs, sociaal beleid, volkshuisvesting en zorg. Arbeiders, mensen uit de 

middenklasse, intellectuelen, ze verenigden zich in een gedeeld belang: het goed en collectief regelen van deze 

voorzieningen in onze samenleving. Het is deze coalitie waarop de PvdA altijd heeft gesteund in haar strijd voor solidariteit.  

                                                           

1 Zie hiervoor: Richard Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity (Cambridge 1989). 
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Maar deze coalitie staat onder druk. Wat we zien is wat een van mijn gewaardeerde voorgangers, Thijs Wöltgens, vlak voor 

zijn dood het maatschappelijke fenomeen van een onzekere middenklasse noemde. De middenklasse is enorm gegroeid en 

betaalt het grootste deel van de solidariteit. Dat gaat goed zolang het een optimistische middenklasse is die naar boven 

kijkt en vertrouwt op de instituties die de weg naar boven wijzen. ‘Maar die positie verandert als de middenklasse merkt 

dat haar optimisme op schijnzekerheid blijkt te zijn gebouwd. Als elk levensplan voor de langere termijn – een onmisbaar 

element, wanneer ook kinderen in het geding zijn – in duigen valt door de flexibilisering van arbeidsrelaties en van 

zogenaamd verzekerde risico’s. De middenklasse kijkt dan niet meer alleen naar boven. En de neerwaartse blik ziet nu 

overal gaten in het vangnet, waardoor anderen al gevallen zijn.’  

We lopen tegen de grenzen van  sociale stijging op, voor het eerst is er sprake van sociale daling. Niet alleen verliezen 

mensen het vertrouwen dat hun kinderen het beter zullen hebben dan zijzelf, ook wordt het onzeker of zij zelf wel in staat 

zijn hun positie te behouden. Tegelijkertijd wordt het steeds duidelijker dat achterstanden zich concentreren bij laag 

opgeleiden, voor wie het  steeds moeilijker wordt om zich op te werken naar de middenklasse. De coalitie van gedeeld 

belang tussen lagere en middenklasse valt uiteen als de hoop op een betere toekomst in duigen valt – en zich een steeds 

scherpere tweedeling aftekent tussen mensen met veel en mensen met weinig kansen, met een grote groep daartussenin 

die het gevoel heeft dat ze alleen maar kunnen verliezen. De middenklasse is wel bereid te betalen voor solidariteit met 

gelijken én niet gelijken zolang er geloof in vooruitgang is. Maar zodra zij zelf in de knel raken en met steeds grotere 

onzekerheden te maken krijgen, waarom zou dan juist van hen de grootste bijdrage gevraagd worden? 

De laatste kracht van de onderlinges was de informaliteit en persoonlijke relaties. De nationale staat heeft met haar 

onpersoonlijke en professioneel beheerde voorzieningen de uitwassen hiervan– financieel mismanagement, 

vriendjespolitiek en corruptie – deels het hoofd geboden. Maar ook en misschien wel juist op dit punt verkeert deze kracht 

in een zwakte. De anonimiteit van de bureaucratie ondermijnt de solidariteit die zij probeert te organiseren.  Fraude en 

oneigenlijk gebruik gedijen ook bij onpersoolijkheid. De meeste mensen maken geen misbruik van hulp van hun naasten. 

Maar waarom niet het onderste uit de kan halen bij die instelling ver weg waar mensen werken en deelnemen die je toch 

niet kent? Heb ik toch “recht” op? En het werkt ook de andere kant op, bij de betalers van de solidariteit. Mensen weten 

niet meer goed met wie ze solidair zijn en waarom. Hebben de ontvangers deze solidariteit nog wel echt nodig? Dragen zij 

zelf wel bij?
iii
 

Op de vraag of de kracht van de verzorgingsstaat niet tegelijkertijd haar zwakte is en het noodzakelijke gevoel van 

solidariteit ondermijnt, is mijn antwoord dus ja. Maar het leidt niet tot de conclusie dat we terug moeten naar de tijd van 

de onderlinges met alle nadelen vandien. Wel vraagt het om hernieuwd nadenken over de voorwaarden waarop wij onze 

solidariteit organiseren en welke vormen daar het best bij passen. 

Eerlijkheid centraal stellen in solidariteit 

Het begint bij het centraal stellen van eerlijkheid in solidariteit. Discussies over altruïsme of eigen belang leiden af van dit 

centrale principe. Georganiseerde solidariteit gaat om gedeelde belangen en stoelt altijd op een moreel gevoel van 

rechtvaardigheid of eerlijkheid. En dat is waar het nu vaak misgaat: veel mensen hebben niet het gevoel dat de 

georganiseerde solidariteit altijd eerlijk is. Als mensen hard werken en elk dubbeltje moeten omdraaien om van hun loon 

rond te komen, maar zij zien hun buren sjoemelen met een uitkering of zwart bijwerken; als migranten die maar kort 

gewerkt hebben meteen een volledig recht claimen op een uitkering, of als topbestuurders enorme bonussen cashen terwijl 

wij de rekening van de crisis aan het betalen zijn, dan is de vraag: hoezo, solidariteit?, hoezo, eerlijk?  niet zo vreemd. 
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De Brit Will Hutton heeft in zijn boek Them and Us: changing Britain – why we need a fair society een poging gedaan deze 

eerlijkheid te definiëren. Wat is eerlijk? Niemand vindt het eerlijk als uitkomsten, ongeacht inspanning of uitgangspositie, 

altijd voor iedereen gelijk zijn. Eerlijkheid gaat uit van eigen verdienste en eigen verdienste mag beloond worden. Eigen 

verdienste is zo een belangrijk element van eerlijkheid. Maar proportionaliteit van de beloning voor eigen verdienste is ook 

essentieel. De woede als topinkomens verdedigd worden met het argument dat in andere landen óók zoveel verdiend 

wordt en de topman anders daarheen zou vertrekken, is daarom niet meer dan logisch. Ook een topverdiener weet dat zijn 

verdiensten niet alleen maar eigen verdiensten zijn. 

In de derde plaats speelt ook geluk volgens Hutton een rol bij eerlijkheid. Er is het zelf gerealiseerde geluk, de kansen die 

een mens creëert door eigen verdienste. Maar er is ook geluk waar we helemaal niks voor hebben gedaan, Hutton noemt 

dit brute good luck, bijvoorbeeld het rijke bed waarin iemand is geboren. Op basis van het principe van verdienste maakt 

Hutton het onderscheid tussen zelf gerealiseerd geluk en brute good luck. Een ernstige ziekte, een lichamelijke of 

geestelijke handicap zijn voorbeelden van het tegendeel, brute bad luck. En wij vinden het niet meer dan eerlijk en solidair 

dat wij als samenleving eraan bijdragen om de daarbij horende problemen zo draaglijk mogelijk te maken.  

Maar het verhaal is pas compleet met het vierde element, het principe van wederkerigheid. Eerlijke solidariteit schept 

verplichtingen. Tegenover het recht op een uitkering staat de plicht alles in je vermogen te doen om werk te vinden. 

Tegenover het recht op onderwijs staat de plicht om je talenten te ontwikkelen en niet de kantjes ervan af te lopen.  

Willen wij solidariteit in onze samenleving overeind houden, dan is het essentieel om ‘eerlijkheid’ als uitgangspunt centraal 

te stellen. Solidariteit niet in de eerste plaats uit barmhartigheid, niet uit eigen belang en niet omdat het moet – maar 

solidariteit omdat het gestoeld is op gedeeld belang en een basisgevoel van eerlijkheid.  Natuurlijk valt te debatteren over 

de vraag wat eerlijk is en wat niet, maar ik denk dat over de hiergenoemde uitgangspunten wel overeenstemming bestaat. 

Die uitgangspunten kunnen geconcretiseerd worden: fraude en oneigenlijk gebruik van voorzieningen moeten krachtig 

bestreden worden. Migranten hebben niet onmiddellijk recht op een volledig pakket sociale zekerheid. Tegenover een 

recht op een uitkering staat de plicht om die zo kort mogelijk te laten duren en om daar zo enigszins mogelijk iets tegenover 

te stellen. En exorbitante topinkomens zijn niet proportioneel en hebben meestal niet alleen te maken met eigen 

verdienste en mogen dus begrensd worden. 

 

Bestaanszekerheid 

Ten tweede, bestaanszekerheid. Georganiseerde solidariteit is gebaseerd op een coalitie van lagere en middenklasse, 

waarbij een sterke middenklasse essentieel is. Die betaalt immers een groot deel van de solidariteit en heeft daar met de 

voorzieningen van de verzorgingsstaat altijd een gevoel van bestaanszekerheid voor terug gekregen. Juist in een tijd waarin 

sociale stijging onder druk staat en onzekerheid over de toekomst toeneemt, is het belangrijk dat de universaliteit van 

publieke voorzieningen overeind blijft en belangrijke zekerheden voor de middenklasse niet om zeep worden geholpen.  

Een brede publieke sector, toegankelijk voor iedereen, moet daarbij wel maatwerk leveren, inspraak toestaan en 

persoonlijker en minder bureaucratisch georganiseerd worden. De menselijke maat is daarvoor een uitgangspunt. In plaats 

van onpersoonlijke leerfabrieken scholen waar conciërges alle kinderen kennen en de ouders makkelijk toegang krijgen tot 

leraren en bestuur.   
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Saamhorigheid vergroten 

Ten derde moeten we beseffen dat een zekere mate van saamhorigheid essentieel is voor een gemeenschap waarop 

solidariteit gebaseerd is. Een zekere mate, want solidariteit onder gelijken is wenselijk noch haalbaar in een diverse 

samenleving zoals Nederland. En Rorty heeft gelijk, we hoeven niet direct elkaars waarden geheel te delen, of precies 

hetzelfde na te streven en te geloven. Maar de notie van iemands kwetsbaarheid is niet genoeg. Deel uitmaken van de 

samenleving en het Nederlanderschap, het blijft een sterke basis voor het gevoel van verwantschap, hoezeer wij ons soms 

ook afvragen wat nu precies die Nederlandse identiteit is. Maar op onverwachte momenten is dat ook opeens weer heel 

duidelijk. Wanneer je op tv een welbespraakt meisje ziet, met haar vriendinnen, dat het goed doet in ons onderwijs, dan zie 

je opeens Sahar, een meisje dat helemaal niet meer Afghaans is, maar Nederlands – en dat er een storm van protest 

opgaat, als zo’n meisje terug moet naar haar land van herkomst. Omdat ze ‘verwestelijkt is’, hoeft ze niet terug. Maar is dat 

zo? Is het niet gewoon, omdat ze Nederlands is en wij ons aan haar verwant voelen?  

 

Verwantschap is dus van belang en dat betekent dat we onze samenleving niet door allerlei tegenstellingen uit elkaar 

mogen laten scheuren. Grote inkomensverschillen tussen arm en rijk, een conflict tussen generaties of spanningen tussen 

autochtonen en allochtonen, tweedeling tussen hoger en lager opgeleiden – dergelijke tegenstellingen bedreigen het 

gevoel van de “grote wij” en  versterken het gevoel van “zij”, de ander, of zelfs “het verkeerde soort mensen” – waarmee 

wij niet solidair willen zijn, omdat wij dat niet (meer) voelen. En dergelijke tweedelingen bedreigen een prettige 

samenleving. Een politiek die solidariteit wil organiseren, zet zich in om tweedelingen in de maatschappij te voorkomen. 

 

Kleinschalig of nationaal? 

Eerlijkheid, bestaanszekerheid en saamhorigheid – dit zijn voorwaarden voor solidariteit. Maar tot slot ook iets over de 

spanning die we zagen tussen de kracht en zwakte van de onderlinges en de kracht en zwakte van de nationale 

voorzieningen. De onderlinges vertellen ons dat een kleine schaal beter is voor de solidariteit, de ervaring met de nationale 

verzorgingstaat vertelt dat het beter is om risico’s op nationaal niveau te delen. Kunnen we hieruit lessen trekken waardoor 

je  van beide de kracht behoudt? 

Die spanning zullen we nooit helemaal kunnen wegnemen, maar hij kan wel verminderd worden door goed te kijken op 

welke schaal je welke voorzieningen organiseert. Voorzieningen die vooral bestaan uit het delen van risico’s moeten we 

nationaal organiseren om de risico’s zoveel mogelijk te spreiden. Denk aan de WW, de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 

de AOW. Voorzieningen die meer gericht zijn op hulpverlening aan mensen die met structurele achterstand of zorgbehoefte 

te maken hebben,  kunnen beter lokaal geregeld worden, omdat de relaties vaak persoonlijker zijn en er meer maatwerk 

mogelijk is. Denk aan de bijstand, de Wajong, WSW en de WMO.  

 

Dames en heren,  

Solidariteit. Ik hoor vaak dat het woord sleets is. Maar de betekenis ervan is dat niet, integendeel. Het gaat er uiteindelijk 

om of wij ook in onze moderne en complexe maatschappij in staat zijn om onze krachten te bundelen, om met de kracht 

van de gemeenschap het individu te beschermen. De zoektocht naar de beste manieren om dat te organiseren mogen wij 
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nooit opgeven. Goed vormgegeven en goed uitgevoerde solidariteit is niet alleen eerlijk, maar bovendien ons gedeeld 

belang.  

 

                                                           
i
 Opinieonderzoek na verschijnen Motivaction-boek De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun 

opvoeders 2009 

 
ii
 Romke van der veen – nieuwe vormen van solidariteit 

iii
 idem 


