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Inleiding.

Lange tijd kende Vlaanderen een breed en sterk middenveld waar-
voor drie prominente rollen waren weggelegd: een gemeenschapsvor-
mende rol, een politieke opdracht en een dienstverlenende rol.1 Hier-
door hadden de middenveldorganisaties een belangrijke impact op 
het beleid en de realisatie van de naoorlogse welvaartsstaat, vooral in 
het mee bewerkstelligen van een evenwicht tussen individu, Markt en 
Staat. Door hun sterk bemiddelende functie creëerden ze ook een nauw 
contact tussen burgers en politieke overheid.2

Gaandeweg kwamen er echter barsten in het gebouw. De rol en invloed 
van het middenveld kwamen meer en meer onder vuur te liggen, vooral 
wat betreft hun politieke opdracht.3 Eerst was er de ontzuiling die vanaf 
de jaren zestig werd ingezet en ervoor zorgde dat het drijvende verhaal 
achter het middenveld minder ideologisch en meer pragmatisch werd, 
waardoor zijn dienstverlenende rol meer centraal kwam te staan. Voorts 
waren er de neoliberale jaren tachtig en negentig die een toenemend 
marktdenken in gang zetten waardoor het middenveld zijn positie en 
bestaansrecht meer en meer moest gaan verdedigen. En dan is er het 
derde millennium met zijn opeenvolgende economische crisismomenten, 
waardoor we in een continue besparingslogica met veeleer een afname 
dan een toename van overheidssubsidies lijken te leven. Ook die atmo-
sfeer van besparing en kaasschaaf heeft het georganiseerde middenveld 
geen goed gedaan.

De vraag is: hoe zal of moet dit verder gaan? Is het middenveld inder-
daad betekenisloos geworden? Is het een relikwie uit vroegere tijden, 
ontdaan van maatschappelijke rol en inhoud? Gereduceerd tot “dienst-
verlening, wederzijdse ondersteuning en gezelligheid”?4 Volstaat het 
dat de individuele burgers zelf het initiatief nemen om maatschappe-
lijke veranderingen teweeg te brengen? Wat moet de overheid doen? 
En wat laat de maatschappij aan de zelfregulerende mechanismen van 
de markt over? Of is er in deze driehoeksverhouding tussen individu, 
Markt en Staat toch nog een belangrijke politieke en maatschappe-
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lijke rol weggelegd voor de middenveldorganisaties? Een rol die enkel 
zij kunnen vervullen? Zo ja, wat kan die rol van het middenveld in de 
welvaartsstaat van de toekomst dan zijn? Welke taken moet of kan het 
middenveld op zich nemen in het goed functioneren van een systeem 
van sociale zekerheid en sociale bescherming van burgers?

Wat is ‘het middenveld’?

Het maatschappelijk middenveld, ook wel burgermaatschappij of civil 
society genoemd, is het heterogene geheel van sociale organisaties in de 
samenleving die verschillende groepen, ideeën en belangen vertegen-
woordigen. Het gaat hierbij om een soort van institutioneel domein 
dat bestaat uit vrijwillige associaties, sociale organisaties die zich buiten 
de sfeer van de overheid, de markt, of familiale en vriendschapsbanden 
bewegen. Een heldere omschrijving vinden we terug in de definitie van 
de Wereldbank: “Het betreft hier een breed areaal van niet-gouverne-
mentele en non-profit organisaties die actief zijn in het openbare leven. 
Zij staan in voor de belangen en waarden van hun leden of anderen en 
baseren zich op ethische, culturele, politieke, wetenschappelijke, religi-
euze of filantropische overwegingen.”5

Hierbij staat het middenveld voor politieke en maatschappelijke idealen 
zoals burgerbetrokkenheid bij het publieke leven en beleid, maat-
schappelijke verandering en politieke bewustwording van mensen in 
kwetsbare posities, vergroting van het maatschappelijke zelfbestuur en 
vermindering van centrale politieke aansturing, beperking of regulering 
van commerciële invloeden, en het versterken van burgerzin, gemeen-
schapsdenken en verbondenheid. 

Belangrijk is dat middenveldorganisaties een brugfunctie vervullen 
tussen individuele burgers en de overheid. In principe hebben de orga-
nisaties uit het maatschappelijke middenveld geen winstoogmerk en 
hebben ze een social profit karakter. Vaak ontvangen ze —rechtstreeks 
of onrechtstreeks— financiële middelen (subsidies) van de overheid. 
Tegenover deze financiering staan dan meestal bepaalde opdrachten die 
de overheid hen toebedeelt en waarvoor ze bepaalde normen, afspraken 
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en spelregels in acht nemen. Ook kunnen ze publieke taken uitvoeren 
(bevoegdheden). 

Voorbeelden van middenveldorganisaties zijn vakbonden, ziekenfondsen, 
werkgeversverenigingen, landbouworganisaties, sociale en culturele 
organisaties, milieubewegingen, ngo’s, verenigingsleven, buurtorgani-
saties en kerkgemeenschappen, drukkingsgroepen, consumentenorga-
nisaties, de media, virtuele gemeenschappen, vrijwilligersorganisaties, 
etc.6 Een aantal van die organisaties nemen deel aan beleidsvormings-
processen, zowel aan de besluitvorming inzake het sociaal beleid als aan 
de uitvoering ervan, en vormen een belangrijke legitimerende rol van 
het beleid naar hun achterban toe. Thema’s waarrond de middenveldor-
ganisaties zich verenigen variëren van segmenten zoals beroep en werk, 
gezondheid, armoede en sociale integratie, milieu en mobiliteit, ontwik-
kelingssamenwerking, politiek, religie, vrede of liefdadigheidswerk, naar 
doelgroepen zoals jeugd, senioren, vrouwen, buurtwerk of volwassenen-
werk, kunst- en cultuurliefhebbers, of minderheidsgroeperingen zoals 
etnisch-culturele minderheden of LBGTQ (Lesbian, Bisexual, Gay, 
Transgender, Questioning).7

In globo krijgen de middenveldorganisaties drie verschillende rollen 
toebedeeld. (1) De gemeenschapsvormende rol is de gemeenschappelijke 
noemer voor alle organisaties. Het doel is om mensen samen te brengen 
en gemeenschapsgevoel te stimuleren. (2) De politieke rol vinden we 
vooral terug bij organisaties die actief zijn rond beroep en werk, levens-
beschouwing en religie, politiek en minderheidsgroeperingen. Hierbij 
staat het nastreven van maatschappelijke verandering centraal. (3) De 
dienstverlenende rol wordt vooral vervuld door organisaties die actief 
zijn rond beroep en werk, ziekte en gezondheid, armoede en sociale 
integratie. Hoofddoel is het lenigen van maatschappelijke noden door 
diensten en producten aan te bieden.
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Een drieledige structuur.

De betrokkenheid van de middenveldorganisaties bij de besluitvorming 
en uitvoering van het sociaal beleid is een essentieel kenmerk van de vrije 
welvaartsstaat, zoals die werd ontwikkeld in de na-oorlogse periode.8 
Essentieel is het niet-staatse karakter ervan. Dit wil zeggen dat de over-
heid zich wel juridisch garant stelt voor de effectieve beschikbaarheid 
van sociale voorzieningen, maar ze is er niet de enige noch de belang-
rijkste uitvoerder van. Het zijn de middenveldorganisaties die hier een 
belangrijke rol opnemen.

In België komen de beslissingen over welvaartsvoorzieningen en 
arbeidsvoorwaarden tot stand in het kader van een drieledige instituti-
onele structuur (zie bovenstaand figuur: ‘De democratische driehoek’9). 
De samenstellende delen van die driehoek zijn: de overheid (vooral de 
(deel)staten en de instellingen van de sociale zekerheid) als wettelijke 
organisator van sociale uitkeringen, goederen en diensten; de vrije 
ondernemingen in een markteconomisch systeem van productie en handel; 
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en de vrije sociale organisaties en een waaier van social profit verenigingen 
(het middenveld) die de belangen van hun leden verdedigen en sociale 
diensten en uitkeringen verlenen (dat zijn dan vooral de vakbonden, 
werkgeversorganisaties, ziekenfondsen, landbouworganisaties, etc.).

Elk deel van deze driehoek (overheid, markt, middenveld) heeft zijn 
eigen inhoud en slagkracht, maar is tevens in zijn werking afhankelijk 
van de andere twee samenstellende delen. De kerntaak van de over-
heid bestaat uit het ordenen van de samenleving door het ontwikkelen 
van solide wetgeving. Hierdoor worden de rechten en plichten van 
burgers gedefinieerd. De taak van de markt bestaat erin om via onder-
linge concurrentie handel en bedrijvigheid te genereren met het oog 
op economische groei, tewerkstelling en welvaart. De kerntaak van het 
middenveld ten slotte bestaat uit het vormgeven en effectief uitvoeren 
van het sociaal beleid,10 alsook in het ontwikkelen van zin- en beteke-
nisvolle instituties, aan de hand waarvan mensen hun individuele en 
collectieve identiteit ontlenen. Overheid, markt en middenveld zijn 
derhalve de samenstellende delen van de democratische driehoek.

Bij de besluitvorming worden deze drie instanties betrokken.11 Dit 
wordt geïnstitutionaliseerd in een netwerk van overleg-, advies- en 
beheersinstellingen, waarbij de sociale organisaties optreden als erkende 
woordvoerders. Het sociaal beleid in de welvaartsstaat is dus niet ‘staats’ 
in de zin dat de centrale overheid dit beleid centraal zou sturen. We 
hebben te maken met een eigen type van besluitvorming waarbij de 
drie instanties institutioneel optreden als elkaar in evenwicht houdende 
machten. Dit gebeurt binnen een besluitvormingsmodel waarbij overleg, 
consensus en compromis essentiële voorwaarden zijn voor het samengaan 
van vrijheid en georganiseerde solidariteit in de samenleving. Enerzijds 
vormen de vrijemarkteconomie en de vrije sociale organisaties het sluit-
stuk van de economische en sociale vrijheid, anderzijds vormt de parle-
mentaire democratie het sluitstuk van de politieke vrijheid.

Binnen de structuur van de welvaartsstaat houden deze drie samenstel-
lende delen elkaar ook in evenwicht. In theorie staan ze niet in een 
hiërarchische relatie tot elkaar en komen ze als dusdanig ook het best 
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tot hun recht. Zo zou een overvloedige staatsinterventie (centralisme) 
leiden tot een ondermijning van de vrije markt en een uitholling van de 
betekenis en het belang van de middenveldorganisaties. Te veel markt 
zou leiden tot een wereld waarin het recht van de sterkste geldt en soli-
dariteit en sociale bescherming plaats moeten maken voor een doorge-
slagen individualisme. Te veel middenveld zou dan weer kunnen leiden 
tot gedwongen groepsconformisme waarin geen ruimte is voor het indi-
viduele denken en initiatief en waarin wetgeving wordt gezien als een 
overbodige inbreuk op de gemeenschapsverhoudingen. Een balance-
rend evenwicht tussen de drie delen is dus noodzakelijk.

Zuiltraditie en subsidiariteit.

Wanneer we spreken over ‘het middenveld’, dan mogen we de geschie-
denis niet uit het oog verliezen. Belangrijk immers in historisch 
perspectief is de sterke verzuiling van de middenveldorganisaties. Laten 
we hiervoor even teruggaan in de tijd. De opkomst van het socialisme 
en de christendemocratie in het laatste kwart van de negentiende eeuw 
heeft namelijk het startschot gegeven voor een ideologische strijd die 
gedurende de twintigste eeuw het hele systeem van sociale zekerheid en 
sociale bescherming zeer sterk zou beïnvloeden. Met financiële steun 
van de overheid nam elke ideologie initiatieven: vakbonden, mutuali-
teiten, huisvestingsmaatschappijen, spaar- en pensioenkassen, vrou-
wenorganisaties, jeugdbewegingen… Deze initiatieven zijn ook gekend 
als de ‘oude’ sociale bewegingen die gekenmerkt waren door een verre-
gaande en formele verstrengeling met ‘hun’ politieke partijen.

Dit is het tijdperk van de ‘verzuiling’ en ‘gesubsidieerde vrijheid’. 
Gezondheidszorg en sociale bescherming werden een element in een 
ideologische concurrentiestrijd. Dit systeem van ‘gesubsidieerde vrij-
heid’ sloot overigens naadloos aan bij de sterke Belgische traditie van 
liefdadigheid en vrij initiatief, waarbij de rol van de Staat vooral onder-
steunend was. Hierbij was het uitgangspunt dat van het subsidiariteits-
principe: men kent aan hogere instanties slechts bevoegdheden toe die 
de lagere niet of minder behoorlijk kunnen uitoefenen, en omgekeerd. 
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De hogere instanties hebben dus een aanvullende taak ten opzichte 
van de lagere. De basisfilosofie is: “Zoveel vrijheid als mogelijk, zoveel 
gebondenheid als noodzakelijk.”12 Concreet: de overheid moet optreden 
wanneer individuen en hun organisaties niet in staat zijn de problemen 
en uitdagingen zelf aan te pakken. Tegelijkertijd moet de overheid 
de voorwaarden scheppen zodat datzelfde individu zich ten volle kan 
ontplooien. Als leidraad in de vormgeving van de welvaartsstaat gaf dit 
subsidiariteitsprincipe veel ruimte aan het middenveld en schakelde het 
dat ook in bij het bepalen van het beleid dat binnen de Belgische repre-
sentatieve democratie vanaf de jaren vijftig lang in handen is geweest 
van een beperkt aantal grote politieke partijen.13

Omdat de verzuiling van het middenveld een zeer sterk bepalende factor 
was in het individuele en sociale leven van burgers, konden de politieke 
partijen rekenen op een vast en trouw kiezerspubliek.14 Verzuiling bete-
kent namelijk heel concreet dat het sociale leven van families en indivi-
duen zich afspeelde binnen een gesloten ‘ideologische’ cocon: onderwijs, 
gezondheidszorg, politiek, ontspanning, cultuur… Alles was duidelijk: 
je ging naar school binnen een bepaald onderwijsnet, was lid van een 
jeugdbeweging, een vakbond, een mutualiteit, een culturele vereniging... 
en dat alles binnen dezelfde ‘stroming’: katholiek, socialistisch, liberaal, 
… ‘Panacheren’ was uitgesloten. Bovendien waren er ook nauwelijks of 
op zijn hoogst schaarse contacten tussen de leden van de verschillende 
zuilen: je las elkaars krant niet, gemengde huwelijken waren zeldzaam, 
er waren geen ontmoetingsplaatsen.15 Door dit netwerk van interme-
diaire organisaties binnen een bepaalde zuil stonden politieke partijen 
ook heel dicht bij het leven van ‘hun’ burgers. Dit zorgde lange tijd voor 
een uiterst stabiel politiek klimaat met een grote partijtrouw en voor-
spelbaar kiesgedrag waarbij de publieke sfeer grotendeels in handen was 
van het georganiseerde middenveld.

De verzuiling brokkelde vanaf de jaren zestig langzaam af, eerst door 
de ontvoogding onder invloed van de mei 68-beweging. Die ging naast 
het blijvend strijden voor herverdeling vooral ook strijden voor vrijheid 
van denken, meer individuele autonomie, en een minder autoritaire 
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samenleving. Daarna kwam het neoliberale denken dat vanaf de jaren 
tachtig en negentig de publieke sfeer grondig veranderde. Niet langer 
het georganiseerde middenveld, maar de vrije markt werd de regisseur 
van het publieke schouwspel, met toch wel heel bijzondere gevolgen. 
Of zoals David Van Reybrouck het verwoordt: “Dat gold voor talloze 
domeinen van het openbare leven, en in het bijzonder de media. Partij-
kranten verdwenen of werden opgekocht door mediaconcerns, nieuwe 
commerciële zenders zagen het licht, zelfs de openbare omroep beriep 
zich steeds meer op het marktdenken. Er was een ware explosie aan 
media. Kijk-, lees- en luistercijfers wonnen buitensporig aan belang: ze 
werden de dagelijkse aandelenkoersen van de publieke opinie. Commer-
ciële massamedia ontpopten zich tot de belangrijkste fabrikanten van de 
maatschappelijke consensus. Het georganiseerde middenveld daaren-
tegen verloor veel terrein — doordat vakbonden en ziekenfondsen zelf 
een marktmodel begonnen te volgen, of doordat de overheid voortaan 
liever rechtstreeks tot de burgers praatte, zonder de omweg van de 
sociale partners. Het gevolg liet zich raden: de burger werd consument, 
de stembusgang een avontuur. […] Verkiezingen werden een fel geme-
diatiseerde strijd om de gunst van de (zwevende) kiezer.”16

Dat door de ontzuiling de verstrengeling van sociale organisaties en 
‘hun’ respectievelijke partijen losser is geworden is op zich geen slechte 
zaak. Een verregaande verzuiling had immers heel wat nefaste kanten en 
perverse gevolgen. Binnen de pluralistische samenleving van vandaag is 
het veel interessanter om met diverse partners wisselend samen te zitten 
naargelang de thema’s en omstandigheden van het maatschappelijk 
debat. De vraag is echter of het publieke discours en politieke klimaat 
baat heeft bij een overwegend neoliberaal marktdenken zoals hierboven 
treffend geschetst door Van Reybrouck. Is er binnen de democratische 
driehoek nog ruimte voor het maatschappelijk middenveld? Of is de 
klassieke driehoeksverhouding overgegaan in een tango tussen Markt 
en Staat?
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Tendensen en uitdagingen.

Er is toch wel iets speciaals aan de hand. Wanneer we kijken naar het 
samenlevingsklimaat van vandaag dan stellen we vast dat de politieke 
rol van het middenveld het meest ter discussie staat.17 Haar verstorende 
rol als luis in de pels van het beleid wordt lang niet door alle politieke 
partners gewaardeerd, integendeel. Daarnaast —maar veel minder— 
wordt ook de dienstverlenende rol naar haar bestaansreden bevraagd. In 
elk geval dienen middenveldorganisaties, als onderaannemers van de 
overheid, best zo effectief en efficiënt mogelijk het beleid uit te voeren 
volgens een goed geoliede managementlogica. In dit verband wordt 
er soms gesproken van een ‘verbraving’ of ‘zelfdisciplinering’ van het 
middenveld, dat verantwoord en consensusgericht werkt binnen de 
krijtlijnen van het beleid en dat ook geacht wordt te doen.18 Aan het 
belang van haar gemeenschapsvormende functie wordt niet getwijfeld, 
maar dit vertoeft dan ook in de sfeer van de warme gezelligheid en 
sociale harmonie, iets waar niemand iets op tegen kan hebben.19 

Met het verkruimelen van haar kritische politieke rol, het instrumen-
taliseren van haar dienstverlenende functie, en het reduceren van haar 
betekenis tot ‘verzoeting’ van de samenleving, zien we een evenwichts-
verlies in de welvaartsstaat opduiken dat we ernstig moeten nemen. 
Immers, in de relaties tussen de individuele burger, de markt en de poli-
tiek lijkt de eerste steeds vaker aan het kortste eind te trekken. Wanneer 
beleidsmakers vinden dat het met minder regels en een afgeslankte 
overheid ook wel lukt, raken individuele burgers steeds meer aange-
wezen op de Markt voor hun dienstverlening. Een privatisering en 
commercialisering van de welvaartsstaat is het gevolg. Dit is nefast voor 
de burgers omdat zij als individuele persoon heel zwak staan tegenover 
markt en overheid. Een sterk en divers middenveld is nodig om ervoor 
te zorgen dat noden op een solide en professionele wijze worden gebun-
deld en gehoord. Het garandeert bovendien dat ook de meest kwets-
bare mensen aan de publieke debatten kunnen participeren, dat hun 
stem even duidelijk wordt gehoord als de stem van het actieve YAVIS-
publiek (YAVIS staat voor Young, Assertive, Verbal, Intelligent & Social, 
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kortom de actieve, gezonde en sterke burgers in de samenleving). In 
het andere geval dreigt de sociale zekerheid en haar dienstverlening het 
Mattheüseffect nog verder te versterken. Het Mattheüseffect verwijst 
naar het wijdverbreide en veelvuldig geobserveerde fenomeen dat in 
een welvaartsstaat de hogere middenklasse meer de vruchten plukt van 
sociale voordelen en diensten (zoals gezondheidszorg en onderwijs) dan 
de sociaal zwakkeren en personen in armoede voor wie ze van levensbe-
lang zijn. Het omgekeerde resultaat dus van wat we met de welvaarts-
staat voor ogen hebben.

Daarnaast stellen we vast dat het huidige klimaat in de samenleving 
gekenmerkt is door versnippering, verwarring en een soort van collec-
tieve stuurloosheid, een klimaat dat door Paul Verhaeghe en Dirk De 
Wachter al meermaals werd verwoord. Dit is het resultaat van een 
samenspel van verschillende factoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
de razendsnelle digitalisering van ons bestaan in het postmillennium 
tijdperk, met de 24/7 connectedness en overload aan informatie (wat niet 
hetzelfde is als kennis of expertise) en fake news: de invloed van sociale 
media op het persoonlijke en professionele leven van mensen. De hoge 
mate aan individualisering en responsabilisering, waarbij de individuele 
burger de oorsprong wordt geacht van zijn successen, maar ook van zijn 
mislukkingen. Wanneer dat gepaard gaat met een verharding in het 
publieke denken en discours, dan zien we een soort van ‘Eigen schuld, 
dikke bult’-benadering ontstaan ten aanzien van wie niet mee kan in de 
samenleving, een verlies van mededogen voor de ander.20 Dit kan dan 
weer een uitwas vinden in een soort van ontmenselijking van ‘wie er 
niet bij hoort’ (zoals vluchtelingen) in het publieke spreken. Daarnaast 
zien we ook een soort van contractlogica en juridiserend denken, waarbij 
mijn rechten centraal staan en ik aanspraak moet kunnen maken op iets 
omdat ik ‘toch altijd heb bijgedragen aan de staat.’ Dat is het klimaat 
van de ‘eistijd’ dat zich ook ten aanzien van de samenleving, de overheid 
en publieke organisaties zoals bijv. scholen, zorgvoorzieningen, huis-
vestingsmaatschappijen, etc. aandient, een klimaat waarbij de luidste 
roepers aan het langste eind trekken. Of denk aan dat andere span-
ningsveld: nog nooit is de welvaart zo groot geweest, hebben mensen 
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kansen en mogelijkheden waar ze decennia geleden alleen maar van 
konden dromen, en toch heerst er een klimaat van angst en geweld, 
voelen mensen zich diep ongelukkig en is er eenzaamheid.21

Kortom, terwijl de verzuilde middenveldstructuren van weleer de voren 
te diep hadden getrokken en geen ruimte lieten voor individuele vrij-
heid in denken, handelen en nieuwe vormen van samenleven, lijkt het 
individu vandaag zodanig sterk op zichzelf te worden teruggeworpen 
in de oeverloze zee van informatie en keuzemogelijkheden dat het zich 
nog met moeite staande lijkt te kunnen houden.22

Naar een nieuwe verbondenheid.

Ook al lijkt het collectieve denken en het belang van groepssolidariteit 
gaandeweg, als een soort van ‘einde van een groot verhaal’, aan vanzelf-
sprekendheid te hebben ingeboet, toch gaan we hier niet volledig in 
mee. We zijn geen nostalgische doemdenkers. Of zoals de socioloog 
Jaak Billiet het stelt: “Een ontzuild Vlaanderen, akkoord. Maar een 
Vlaanderen zonder een door waarden geïnspireerd pluralistisch samen-
gesteld middenveld? Neen, dat niet!”23 Uit deze quote distilleren we drie 
kerngedachten.

Ten eerste: mensen hebben nood aan sociale cohesie. Ondanks het toege-
nomen individualisme zien we meer en meer nieuwe vormen van collec-
tiviteit en gemeenschapsdenken opduiken in onze samenleving (denk 
maar aan peer-to-peer economy, burgerschapsinitiatieven, co-housing, 
deeleconomie, solidariteitsacties zoals ‘Music for Life’ of ‘Rode Neuzen’, 
etc.). Maar, en dit is niet onbelangrijk, dit zijn vormen van gemeen-
schapsactiviteiten die vooral worden georganiseerd door de YAVIS-
mensen, mensen met een idee, een visie, een verhaal, ondernemings-
geest, tijd en energie, talenten om mensen samen te brengen, etc. Dit 
is niet het gemeenschapsleven van de meest kwetsbaren, de personen 
die niet mee kunnen, die uit de boot vallen. Daarenboven is de warme 
solidariteit die wordt gegenereerd door vrijwillige acties —hoe mooi 
ook— zeer beperkt en kwetsbaar. Of zoals Ignaas Devisch het stelt: 
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“Ons empathisch vermogen is selectief en kent grenzen. We kunnen 
niet aanhoudend empathisch zijn tegenover alles en iedereen.”24

Ten tweede: de nood aan sociale cohesie is veel meer dan de warme gezel-
ligheid van het gemeenschapsleven. Een actief en constructief-kritisch 
georganiseerd middenveld dat sociale problemen en lacunes op de poli-
tieke agenda zet, is een essentiële pijler van de democratie. Het is een 
fundamentele rol van middenveldorganisaties om kritische signalen te 
sturen uit de samenleving naar de politiek en weer terug met als doel 
die samenleving te versterken, wetten en regels te verbeteren, en tot 
meer menswaardigheid en samenhorigheid aan te zetten. Wanneer 
deze maatschappijkritische rol van de middenveldorganisaties teloor 
zou gaan, ondergraven we een belangrijke pijler van de democratie. 
Uiteraard nemen er in onze pluralistische samenleving vele stakeholders 
deel aan dit publieke debat. Het is absoluut nodig te kijken naar wat 
verbindt in de sociale strijd. Of zoals professor Bea Cantillon het stelt: 
“De veranderingen in de samenleving, vooral op het stuk van migratie, 
gezin, arbeid en waarden, het toenemende individualisme, de Europese 
eenwording die in hoofdzaak economisch en monetair is, de domi-
nantie van de markt, concurrentie en flexibiliteit en de nieuwe vormen 
van armoede en sociale uitsluiting hebben geleid tot een scherpere 
aandacht voor de begrippen sociale cohesie en georganiseerd midden-
veld. He gaat om een samenleving die moet worden opgebouwd, van 
onderuit, rond waarden (niet alleen belangen), waarrond de burgers zich 
groeperen in vrije verenigingen, tegenover het formele karakter van de 
staat en tegenover de dominantie van de markt, tegen individualisme en 
vereenzaming, voor persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheid.”25

Ten derde: Dit houdt veel meer in dan een rol als onderaannemer26 

of brave chihuahua27 (stille uitvoerders van het beleid) of als hartver-
warmende gangmaker van het gezellige en vrijblijvende gemeenschaps-
leven28 (warme, maar kwetsbare empathie). Neen, het impliceert vooral 
ook het opnemen van een rol als luis in de pels van het sociaal beleid (het 
verdedigen van grond- en basisrechten vanuit een kritisch-politieke 
positie). Wat is dan het gemeenschappelijke doel van deze ‘luispositie’ 
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van de middenveldorganisaties? Daar zit geen ideologie meer achter, 
maar wel een ethisch waardekader (social profit), gericht op de univer-
sele vraag: ‘Wat heeft een mens nodig om een menswaardig bestaan te 
kunnen leiden?’, ‘En hoe kunnen we dit gezamenlijk realiseren?’ Over 
alle verschillen heen. Dat is de basis van de nieuwe verbondenheid, een 
moderne verschijningsvorm van de burgermaatschappij.

Waarom is dat belangrijk?

Om dit te kunnen realiseren hebben we solidariteit nodig. Dit omwille 
van minstens vier zaken.29 Eerst en vooral is er heel wat empirische 
evidentie dat sociale cohesie en sterke solidariteit tot goede resultaten leidt. 
Studies tonen aan dat de kansen van mensen om hun talenten en moge-
lijkheden te ontwikkelen afhankelijk zijn van het soort samenleving 
waarin ze leven. De Amerikaanse politicoloog Robert Putnam werkte 
dit thema uit in zijn boeken Bowling Alone (2000) en Better Together 
(2003).30 Het begrip ‘sociaal kapitaal’, dat zijn wortels heeft in het werk 
van socioloog Emile Durkheim, verwijst naar alle mogelijke vormen 
van gemeenschapsactiviteiten, sociale steun en participatie die in een 
gemeenschap de gezins- en sociale organisatie vormgeven. Elementen 
van dat sociaal kapitaal zijn de kwaliteit van sociale relaties, het vereni-
gingsleven, formele en informele netwerken, gedeelde waarden, onder-
ling vertrouwen, wederkerigheid en inzet voor de gemeenschap. Niet 
iedereen, zo toont Putnam aan, heeft dezelfde output van haar of zijn 
inspanningen. Dat heeft te maken met het sociaal kapitaal of, beter 
gezegd, met de sociale cohesie van de samenleving waarin men leeft. 

Deze cohesie is meer dan warme gezelligheid. Het heeft te maken met 
de inzet voor een rechtvaardige samenleving met gelijke kansen voor 
iedereen. Evidentie voor de gunstige impact hiervan voor iedereen, 
rijk of arm, wordt onder meer geboden in het veelbesproken boek dat 
de Britse epidemiologen Richard Wilkinson en Kate Pickett in 2009 
publiceerden met als basisidee: ‘Why More Equal Societies Almost 
Always Do Better?’ In dit boek betogen ze aan de hand van duide-
lijke grafieken dat landen met minder inkomensongelijkheid en meer 
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herverdeling het op sociaal gebied bijna altijd beter doen dan landen 
met meer ongelijkheid en minder herverdeling. Kortom, herverdeling is 
beter voor iedereen want het leidt o.m. tot een langere levensverwach-
ting, minder lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen, een 
hogere scholingsgraad, lagere criminaliteit, minder druggebruik en een 
beduidend hoger vertrouwen van mensen in elkaar.31 Kortom, sociale 
cohesie en georganiseerde solidariteit leidt tot betere resultaten.

Een tweede motief voor georganiseerde solidariteit op maatschappe-
lijk niveau is dat het verstandig is om hiervoor te kiezen. Als we ons 
verzekeren voor een bepaald risico, zijn we solidair. Een niet onbelang-
rijke factor hierin is het welbegrepen eigenbelang, gekoppeld aan een 
vorm van nutsdenken. Het is rationeel en verstandig om ons te verze-
keren tegen onheil. Op een dag zal onze investering in deze verzekering 
misschien dubbel en dik renderen (ook al blijven we uiteraard hopen dat 
we niet door onheil getroffen worden). Dit motief berust op het inzicht 
dat mensen kwetsbaar zijn en dat iedereen tijdens zijn leven blootstaat 
aan bijv. gezondheids- of arbeidsrisico’s. Zich hiertegen indekken is een 
zaak van het verstandig nastreven van eigenbelang. Immers, ‘morgen 
zou ik zelf gezondheidszorg of werklozensteun nodig kunnen hebben.’ 
Solidariteit wil hier zeggen dat de ene persoon bereid is bij te dragen 
voor de ander als de ander dat, omgekeerd, ook doet. Ik wil mijn sociale 
bijdragen betalen, of zelfs een extra premie voor bijv. een hospitalisa-
tieverzekering. Als een ander eenzelfde bijdrage doet of premie betaalt, 
mag ook hij een beroep doen op de middelen die ik heb ingebracht en 
die de verzekeraar bijeenbrengt door de middelen te poolen. De weder-
kerigheid berust hier op welbegrepen wederzijds voordeel. De Neder-
landse filosoof Ruud ter Meulen noemt dit ook wel “interest solidarity.”32 
We hebben er belang bij.

Dat klinkt logisch en aanvaardbaar, maar toch is er een probleem. Deze 
vorm van solidariteit is kwetsbaar en zwak. Immers, de wederkerig-
heid werkt niet in situaties waar risico’s voorspelbaar worden of zelfs al 
gekend zijn.33 Denk bijvoorbeeld aan levensstijl en gezondheidsgedrag, 
erfelijkheidsonderzoek, prenatale diagnose en aangeboren handicap. De 
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wederkerigheid werkt evenmin in situaties waarin een van de partijen 
geen ‘nuttige’ bijdrage meer kan leveren. Dat is bijvoorbeeld het geval bij 
zwaar zorgbehoevende ouderen of personen met een zodanig ernstige 
beperking dat ze hun hele leven zwaar zorgbehoevend zullen zijn. Wat 
leveren die vormen van zorg —in nutstermen— immers op? Als we 
het standpunt van filosoof John Rawls delen en van mening zijn dat 
mensen in een rechtvaardige samenleving gelijke kansen moeten krijgen 
in het leven, en dat ongelijkheden tussen mensen maximaal ten goede 
moeten komen aan de minstbedeelden (het maximin-principe),34 gaan 
we er ook van uit dat iedereen gelijke toegang moet hebben tot dezelfde 
sociale bescherming.35 En dat los van nutsdenken, financiële bijdragen 
of premies.

In dat geval moeten we, volgens filosoof-econoom Philippe Van Parijs, 
de zwakke solidariteit (die kenmerkend is voor het welbegrepen eigen-
belang) overstijgen om de stap naar sterke solidariteit te zetten.36 Die 
sterke solidariteit doet meer dan eigenbelang verzekeren. Ze voorziet 
in een systeem van herverdeling van personen met een hoog inkomen 
of een betere gezondheid (de goede risico’s, zeg maar) naar personen 
met een laag inkomen of een broze gezondheid (de slechte risico’s). Dit 
brengt ons bij het derde en het vierde motief voor solidariteit.

Het derde motief voor solidariteit is humanitair: mensen hebben nood 
aan ondersteuning en bescherming. We hebben daarom een maat-
schappelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar. We mogen 
mensen niet aan hun lot overlaten of in mensonwaardige omstandig-
heden laten leven. Voor wie uit zichzelf weinig tot geen kansen heeft, 
moet de samenleving als geheel bereid zijn die kansen te creëren. Dat is 
gestoeld op het gedachtegoed van de Duitse filosoof Immanuel Kant. 
Antoon Vandevelde verwoordt het als volgt: “Volgens Kant hebben we 
de plicht om de menselijkheid in onszelf zowel als in anderen nooit 
louter als middel en steeds als doel van ons handelen te nemen. Dit 
is een kritiek op de instrumentalisering van menselijke verhoudingen. 
Bovendien dienen armoede en sociale uitsluiting te worden bestreden, 
voor zover ze tot mensonterende situaties leiden. Mensonterend kan 



372

men deze situaties noemen waarin mensen zodanig afgestompt raken 
dat ze niet langer tot vrij handelen in staat zijn.”37

Het door Kant geïnspireerde recht om niet in mensonwaardige omstan-
digheden te moeten leven, klinkt vandaag door in de theorieën van 
Amartya Sen, filosoof en Nobelprijswinnaar economie in 1998, en 
zijn collega Martha Nussbaum. Zij menen dat de samenleving en haar 
sociaal beleid erop gericht moeten zijn om alle mensen in staat te stellen 
een aantal fundamentele menselijke capaciteiten te ontplooien (‘human 
flourishing’). Nogmaals Antoon Vandevelde: “De samenleving moet haar 
burgers niet per se gelukkig willen maken, maar ze moet er wel voor 
zorgen dat zij niet van honger moeten sterven, dat ze geen slachtoffer 
moeten worden van vermijdelijke en geneeslijke ziekten, dat ze kunnen 
lezen en schrijven, in staat zijn tot een zekere mobiliteit, tot zelfstandig 
wonen, en tot deelname aan het gemeenschapsleven.” Kortom, mensen 
hebben nood aan ondersteuning en bescherming voor hun ontplooiing 
en ontwikkeling tot vrijheid. Volgens Van Parijs streeft het mechanisme 
van sterke solidariteit er precies naar om mensen extra te ondersteunen 
om hiertoe te komen, ongeacht mogelijke achterstanden en ongelijk-
heden in startpositie. Hiermee overstijgt de herverdeling van goede 
risico’s naar slechte risico’s het smalle verzekeringsprincipe.

Dit brengt ons bij het vierde motief voor solidariteit, namelijk het motief 
van relationele verbondenheid, wat we eerder al zagen bij de socioloog 
Emile Durkheim: de mens is een relationeel wezen en mens-zijn is 
wezenlijk medemens-zijn. We komen als persoon slechts tot ontplooiing 
in een gemeenschap van mensen. Onze gezamenlijke opdracht is de 
inzet voor een samenleving van mensen waarin we verantwoordelijkheid 
voor elkaar opnemen. Solidariteit is gebaseerd op de expliciete erken-
ning van onze gemeenschappelijke menselijkheid, zoals dit scherp werd 
gesteld door de Duitse filosoof Axel Honneth.38 Ook de Franse filo-
soof Paul Ricoeur maakte expliciet duidelijk dat het goede en vervulde 
menselijke leven een context van rechtvaardige maatschappelijke insti-
tuties nodig heeft.39 Volgens Antoon Vandevelde heeft dit niet zozeer 
te maken met welbegrepen eigenbelang of collectief egoïsme, maar is 
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het een antwoord op het appel van de weerloze ander. Hiervoor doet 
hij een beroep op de Franse filosoof Emmanuel Levinas: “Deze meent 
dat mensen spontaan in hun zelfzucht opgesloten zitten. Als ze zich 
echt voor anderen gaan interesseren, dan gebeurt dat minder uit eigen 
beweging dan omdat iets of iemand anders hen losrukt uit hun zelfge-
noegzaamheid. Iemand doet een beroep op mij. Iemand stelt een vraag. 
Iemand heeft mij nodig. Iemand spreekt mij aan. Natuurlijk kan ik dan 
opzij kijken, de aanspraak negeren en wegwandelen, maar vaak heb ik 
het gevoel dat ik door de ander word opgevorderd.”

Sterke solidariteit streeft ernaar om mensen extra te ondersteunen, 
bijvoorbeeld omdat ze chronisch ziek zijn of lijden aan een ernstige 
aangeboren beperking. Die solidariteit wordt bepaald door de zorg-
behoeften van mensen en hangt niet af van wat mensen —in nuts-
termen— doen en bijdragen. Het is een solidariteit die gesteund is op 
onze gemeenschappelijke menselijkheid, niet op verzekerbare risico’s.

Kortom, we hebben vier zeer grondige motieven om de sociale cohesie, 
de georganiseerde solidariteit en verbondenheid tussen mensen ernstig 
te nemen op een manier die meer inhoudt dan de warme gezelligheid. 
We hebben een verbondenheid nodig die inzet op maatschappelijke 
discussie en politieke relevantie. Daar ligt de rol van het middenveld, 
ongeacht hoe deze tot uiting komt, in de welvaartsstaat van de toekomst. 

Wat hebben we daarvoor nodig?

We hebben een nieuwe vorm van solidariteitsdenken nodig. Iets tussen 
de anonieme (maar sterk georganiseerde en universele) structuren van 
de huidige welvaartsstaat en de vele warme (maar kwetsbare en selec-
tieve) burgerinitiatieven in de samenleving. Middenveldorganisaties (de 
burgermaatschappij) kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

Laat ons tot slot even stilstaan bij enkele ingrediënten van deze nieuwe 
verbondenheid. Wat hebben we nodig?
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(1) Een middenveld dat naast zijn dienstverlenende en gemeenschaps-
vormende rol vooral ook zijn politieke rol ten volle kan opnemen. Om 
daadwerkelijk vorm te geven aan de georganiseerde solidariteit waarvan 
sprake in de vorige sectie, moet het middenveld op politiek niveau kunnen 
opkomen voor de grondrechten van de burgers in het realiseren van een 
rechtvaardige en menswaardige samenleving.

(2) Een informerende en educatieve rol van het middenveld. Het systeem 
van sociale zekerheid is in België en Vlaanderen veel te anoniem, 
complex en versnipperd geworden. Het is niet meer duidelijk hoe en 
in welke mate onze welvaartsstaat ten dienste staat van de mensen. Het 
perspectief van de burger is weg. Het burgerbewustzijn moet blijvend 
worden gevoed.

(3) Een soort van nieuwe cultuur van gemeenschapsvorming en poli-
tiek overleg. Met burgerparticipatie, horizontale coalities rond thema’s 
en ideeën voor maatschappelijke verandering en verbetering. Samen 
gemeenschap maken, over de verschillen heen. Los van de klassieke, 
verticale zuilengedachte. Verbindingen zoeken in een wereld die steeds 
meer in stukjes uiteen lijkt te vallen. Engagement over het geheel. Rich-
tinggevend hierin zijn de waarden van medemenselijkheid en zorg-
zaamheid. 

(4) Dit houdt in dat we expertise nodig hebben op het middenniveau. 
Op basis van expertise hebben de horizontale coalities dan weer een 
belangrijke verticale rol naar de overheid toe, nl. de beleidsmakers infor-
meren over essentiële noden en de lacunes in het beleid. 

(5) Constructief langetermijndenken. Samen naar de toekomst kijken 
en doelgerichte samenwerkingen aangaan. Kritische stemmen dienen 
ernstig genomen. Ze wijzen ons op lacunes. 

(6) In dialoog blijven gaan. Tijd maken hiervoor. Over verschillen heen 
gezamenlijk kijken naar wat de samenleving meer menselijk maakt, wat 
hiervoor precies nodig is en wat we hieraan kunnen doen. 
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(7) Experten en belanghebbenden samen rond de tafel brengen met 
het oog op het algemeen belang. Standpunten formuleren en uiten, met 
burgers en politici in debat gaan.

Besluit.

Uiteindelijk wil ieder mens leven in een wereld waarin het goed is om 
te leven, waarin mensen kansen krijgen om zich te ontplooien en te 
participeren aan de samenleving, een goed leven kunnen opbouwen 
in betekenisvolle verbindingen met andere mensen in een context 
waarin we elkaar ondersteunen. Of zoals het gekende adagium stelt: 
“It takes a village to raise a child.” Gemeenschapsvorming is essentieel. 
Als inhoudelijke boodschap rondom belangrijke thema’s naar de Staat 
en de Markt toe. Dat is de nieuwe, belangrijke rol van het midden-
veld. Het middenveld is nodig om deskundig een nieuwe connectie te 
maken tussen burger en overheid, met het algemeen belang als doel. 
Kritisch, constructief en duurzaam. Want georganiseerde solidariteit 
is nodig. Meer dan ooit. Middenveldorganisaties moeten kijken naar 
wat hen bindt. Ze moeten kritisch kijken: waar zijn de lacunes? Hoe 
kunnen we ze benoemen en aanpakken? En wat is ieders bijdrage in 
zorg, in onderwijs, in arbeid, in huisvesting, in begeleiding en onder-
steuning? Het uiteindelijke doel is een samenleving waarin uitsluiting 
en bestaansonzekerheid worden bestreden en waar levenskwaliteit 
primeert. Dit nastreven en meewerken aan de realisatie hiervan is de rol 
van het middenveld in de welvaartsstaat van de toekomst.
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