
14 MAART 2004 IN DE AGNIETENKAPEL: 
DEBAT TUSSEN SASKIA NOORMAN-DEN UYL (PvdA) en 
GERDA VERBURG (CDA)  over 
“DE TOEKOMST VAN DE VERZORGINGSSTAAT” 
 
 

Op zondag 14 maart debatteren Saskia Noorman-Den Uyl  (PvdA) en Ger-

da Verburg (CDA) in de Agnietenkapel over de 'toekomst van de verzor-

gingsstaat': een verzorgingsstaat op zeer beperkte leest (alleen een vang-

net voor de armen) of een verzorgingsstaat met een breed draagvlak, in 

principe voor iedereen maar  iets anders ingericht. Over deze discussie 

tussen het kabinet Balkenende en de oppositie en de vakbeweging gaat het 

debat tussen mevrouw Saskia Noorman-Den Uyl en mevrouw Gerda Ver-

burg onder leiding van Richard Matthijsse.  

 

Het tweede kabinet Balkenende brengt de overheidszorg terug tot een 'ba-

sisvoorziening' ten gunste van een grotere keuzevrijheid en verantwoorde-

lijkheid van de burger. Met het huidige materiele welvaartsniveau geldt de 

dreiging van armoede nog maar voor een heel kleine groep burgers. De te 

ver doorgevoerde sociale zekerheid maakt mensen afhankelijk en onvrij en 

gaat gepaard met een uitdijende bureaucratie en te hoge kosten. Boven-

dien wankelt volgens minister De Geus het fundament van de verzorgings-

staat, de onderlinge solidariteit. Solidariteit is kwetsbaar als het te veel moet 

worden afgedwongen om het systeem betaalbaar te houden. 'Solidariteit is 

te lang uitgelegd als een reden om coulant te zijn tegen mensen die mis-

bruik maakten van de sociale zekerheid' (september 2002 in Trouw). Hij 

zag toen nog wel solidariteit tussen jong en oud  en arm en rijk, 'maar tus-

sen werkenden en uitkeringsgerechtigden staat de solidariteit zwaar op de 

tocht.' 

 

De PvdA pleit voor een brede verzorgingsstaat, meer dan alleen een vang-

net voor de armen. Als je de verzorgingsstaat terugbrengt tot een voorzie-

ning voor losers, dan bevorder je bij de middenklasse de gedachte, aldus 



Wouter Bos, dat zij maar voor zichzelf moeten zorgen. 'Mensen worden niet 

aangesproken op de verantwoordelijkheid voor elkaar te zorgen, maar 

vooral voor zichzelf.' Bovendien zijn werknemers in de middenklasse (de 

motor van onze economie) alleen bereid grotere risico's te nemen als zij 

verzekerd zijn van een uitkering op niveau. Ook wordt het financiële draag-

vlak van het stelsel aangetast met het wegvallen van de bijdrage van de 

middengroepen en vervalt de politieke en maatschappelijke druk om de 

kwaliteit van de voorzieningen op peil te houden. En juist die hoogwaardige 

voorzieningen (sociale zekerheid, onderwijs, kinderopvang etc) zijn voor-

waarden voor zelfontplooiing en economische ontwikkeling. 

 
 

 

Deze bijeenkomst, georganiseerd door de stichting Agnietenconvent, wordt 

gehouden op zondag 8 februari 2004 in de Agnietenkapel, Nieuwe Markt in 

Gouda.  De bijeenkomst begint om 11.00 uur en duurt tot ongeveer 12.30 

uur. Alle belangstellenden zijn welkom. 

Het Agnietenconvent viert dit jaar zijn 10-jarig bestaan! 

 
 
 
Inlichtingen bij Herbert Pos, tel. 070 - 4458319 (overdag) 

0182 - 394378 ('s avonds) 
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