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werkzaam ten dienste van het 
Koninkrijk van God. Laat duidelijk 
zijn dat het aan de lokale gemeente 
en diaconie blijt om te bepalen 
wat ze met hun vermogen doen. De 
landelijke kerk stimuleert slechts 
bewustwording en daagt gemeen-
ten uit om de juiste vragen rond 
vermogen te agenderen.

In het rapport ”Werkzaam 
vermogen” werd ook de suggestie 
gedaan om een platform op te 
richten, zoals David van As en Ton 
de Jong voorstellen (RD 1-3). Daar is 
na een goed gesprek in de synode 
toch anders over besloten. Bij zo’n 
initiatief is het risico dat er teveel 

bureaucratie ontstaat en te weinig 
eigenaarschap bij de gemeente of 
diaconie die het geld verstrekt. In 
opdracht van de generale synode 
gaat de dienstenorganisatie samen 
met gemeenten en diaconieën op 
zoek naar andere modellen.

Goed beleid is in mijn ogen 
goed nadenken over hoe je in de 
huidige tijd een toekomstgerichte 
gemeente kunt zijn. Het vermogen 
proactief en verstandig inzetten, 
kan een van de middelen zijn om 
dat te bereiken.
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„Waarom niet een gemeente in de omgeving financieel helpen?” Foto: 
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die je populair maken, maar die wel 
zorgen voor distantiëring en pola-
risatie, en niet voor toenadering en 
nuance. Laten we de discussie zo 
goed voeren dat er weinig sensatie 
meer in zit voor de lezer thuis.

Abjan van Meerten, Bunschoten-Spa-

kenburg

Man-vrouwdiscussie (II)
Ik las en zag met verontwaardiging 
de opmerkingen van Mathijs van 
der Tang (RD 22-4). Dat er binnen 
de verschillende SGP-geledingen 
meerdere standpunten bestaan, 
is duidelijk en van alle tijden. Dis-
cussie en gesprek hierover vormen 
een legale zaak, zolang die positief 
gevoerd worden en men elkaar 
accepteert.

Maar dat door een bestuurslid 
van een lokale afdeling beweerd 
wordt dat het biologisch sterker 
zijn van de man een argument is 

dat juist een man in de politiek 
moet gaan, is werkelijk buiten alle 
proporties. Dat is toch complete 
onzin! In elk geval maken velen 
binnen en buiten de SGP hier zich 
kwaad en vrolijk om.

Het is jammer dat besturen er 
wel een beetje afstand van nemen 
door te zeggen dat het om een 
persoonlijk standpunt gaat. Er zou 
veel krachtiger stelling genomen 
moeten worden tegen dit soort 
onzin. Het is goed om vleugels 
bij elkaar te houden. Maar hier is 
sprake van een grensoverschrijden-
de opmerking. Hier op deze manier 
afstand van nemen, is gevaarlijk en 
”slappe hap”. Ik ben al vijtig jaar 
een trouw en gemotiveerd lid van 
de SGP, maar met dit soort opmer-
kingen en de slappe reacties erop 
wordt het wel moeilijk. De SGP 
verdient beter.

M. A. Schouten, ’s Heer Abtskerke

„Zorg bij wijze 
van spreken voor 
een minister van 
Communicatie die 
controleert of een 
nieuwe regel niet 
tot meer ondui-
delijkheid leidt.” 
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Door onze goede bedoelingen 
maken we de samenleving zo 
complex dat de toeslagenafai-
re geen uitzondering meer is 
maar de regel. 

D
e onterechte fraudeverdenkingen 
rond kinderopvangtoeslagen 
hadden desastreuze gevolgen voor 
de ouders in kwestie. Hoe komt het 

dat de goede bedoelingen van overheid, amb-
tenaren en politici zo dramatisch uitpakken? 
Door een combinatie van vier zaken.

Onze volksvertegenwoordigers willen 
regels en wetten verbeteren. Het efect is 
echter dat het aantal wetten en regels enorm 
toeneemt. Sinds 1980 steeg het aantal 
schrikbarend; de afgelopen tien jaar kwamen 
er bijna duizend bij. Deze wetten worden bo-
vendien steeds complexer. En ze gaan vaker 
over kleine onderdelen van ons leven. Dat 
komt omdat nieuwe regels meestal worden 
toegevoegd aan bestaande regels.

Is dat erg? Ja. Als je bijvoorbeeld een 
alleenstaande ouder met twee kinderen bent 
en je hebt een deeltijdbaan en een huurhuis, 
dan moet je per jaar zo’n achttien formulie-
ren invullen. Je krijgt te maken met twaalf 
verschillende regelingen en acht verschillen-
de instanties. De kans op een fout omdat je 
iets niet snapt, ligt al snel op de loer.

Voor de rechter
We willen burgers beschermen tegen malai-
de bedrijven. En zorgen dat ze hun recht kun-
nen halen als een instantie hen benadeelt. 
Dat is nobel. Het heet alleen een desastreus 
efect. We dagen elkaar namelijk steeds vaker 
voor de rechter. En het is sinds de invoering 
van een nieuwe wet in 2020 makkelijker om 
massaclaims in te dienen.

Even wat cijfers. Op 1 januari 2020 waren 
er in Nederland 201 advocaten op 100.000 
Nederlanders. In 2000 waren dat er nog maar 
zeventig. En in 1970  waren dat er zestien. In 
2020 werden er ongeveer 400.000 verzoeken 
tot rechtsbijstand gedaan. 

Is het erg dat we steeds meer ‘claimen’? 
Ja en nee. Natuurlijk moeten we burgers 
beschermen. Maar we moeten iets doen aan 
het bijefect. Uit angst timmeren organisaties 

alles juridisch steeds verder dicht. En dus 
voorzien ze alles van onbegrijpelijke disclai-
mers, voorwaarden en kleine lettertjes. Voor 
de burger maakt dit het er –op z’n zachtst 
gezegd– niet bepaald duidelijker op. 

De derde factor heet te maken met zelf-
redzaamheid. In 2013 zei de koning in zijn 
toespraak: „Van iedereen die dat kan, wordt 
gevraagd verantwoordelijkheid te nemen 
voor zijn of haar eigen leven en omgeving.”

Het idee was goed: de burger moet con-
trole hebben over zijn leven. Maar hiervoor 
zijn wel enkele randvoorwaarden nodig: de 
burger moet de regels van onze samenleving 
kunnen begrijpen. We zien zelfredzaamheid 
op veel gebieden die cruciaal zijn voor de 
burger, zoals de zorg en het regelen van je 
eigen inanciën. En daar gaat het vaak niet 
goed. Een voorbeeld.

Minister De Jonge schreef in 2019 in 
de brief over e-Health aan de Kamer: „Een 
oudere kan door het benutten van com-
municatieplatforms direct een vraag aan 
betrokken professionals stellen of in contact 
blijven met buurtgenoten.” Maar ouderen 
kunnen en willen dat niet. Uit een onderzoek  
uit januari blijkt: ouderen zijn het zat om 
verplicht alles via het internet te doen. 

Moeite met lezen
Laaggeletterdheid is de vierde factor. Volgens 
de rijksoverheid heet een op de negen 
Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar moeite 
met lezen. Een enorme groep. Zij hebben 
moeite met informatie over hun gezondheid, 
over hun inanciën, over werk. Een twee-
deling ligt dan ook op de loer. De overheid 
investeert ieder jaar 24 euro per laaggelet-
terde. De bedoeling is goed, maar als je de 
samenleving steeds complexer maakt, is het 
dweilen met de kraan open. 

Maak er werk van. Zorg bij wijze van spre-
ken voor een minister van Communicatie 
die controleert of een nieuwe regel niet tot 
meer onduidelijkheid leidt. Die controleert 
of instanties wel helder kunnen communice-
ren over alle regelingen, toeslagen en overige 
diensten. En alsjebliet, kies iemand met 
verstand van taal en tekst én met lef. Want 
hij of zij zal verschrikkelijk veel harde noten 
moeten kraken als we een nieuwe toeslagen-
afaire willen voorkomen.
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Goede bedoelingen 
overheid pakken al 
jarenlang slecht uit
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