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Vorm geven aan inhoud

We hebben het nooit zo goed gehad, een 

dak boven ons hoofd, eten en drinken 

op het balkon, een nachtbus voor late 

vogels, en toch gist het in de Nederlandse 

samenleving. De één wijt het aan een op-

rukkend beschavingstekort, dat nu ook 

het spraakwater van sommige Geachte 

Afgevaardigden aan de overzijde van het 

Plein heeft bereikt.



Minister Klink wil meer baby’s aan de borst, 40% in 2011. 

Collega Hirsch Ballin wil minder-dan-12-jarigen ’s avonds door de 

politie laten thuisbrengen. Wat een lieve mannen.  

De Tweede Kamer debatteert na vijven nog over maatwerk in het 

‘re-ïntegratietraject’. Weet u één buitenland waar de mensen zo 

aardig zijn? 

Waarom schrijft oud-minister Marcel van Dam in de Volkskrant 

dat Nederland in een permanente crisis verkeert? Waarom waar-

schuwt de vice-president van de Raad van State met niet-aflatende 

toewijding dat de waarden van de democratische rechtsstaat uit 

het zicht verdwijnen?

We hebben het nooit zo goed gehad, een dak boven ons hoofd, 

eten en drinken op het balkon, een nachtbus voor late vogels, en 

toch gist het in de Nederlandse samenleving. De één wijt het aan 

een oprukkend beschavingstekort, dat nu ook het spraakwater van 

sommige Geachte Afgevaardigden aan de overzijde van het Plein 

heeft bereikt. De ander geeft té massale immigratie en té snelle 

uitbreiding van de eu de schuld. Het vierde kabinet Balkenende 

worstelt, maar het is zeer de vraag of het ooit bovenkomt, zoals het 

provinciemotto van de premier wil. De aanhangers van Fortuyn, 

Wilders, Verdonk en Marijnissen vullen een reservoir aan onvrede 

dat zomaar over de dijk kan spoelen. 

De ‘gevestigde’ politiek leeft in geleende tijd. Zelden blijkt dat men 

dat beseft. De partijen van het ‘verantwoordelijke midden’ moeten 

deze jaren laten zien dat zij kunnen leveren wat zij in 2006 beloof-

den. Alle Samenspraak moet nú ergens toe leiden. Eurlings heeft  

de hsl niet zelf laten aanleggen, maar de optelsom van dat ultra- 

lagesnelheidsproject, de filestrook a1, de vertraagd lekkende  

tunnel a73 bij Venlo en de kilometerbeprijzing die zoek raakt in  

de bouwkeet van Financiën leidt tot filevorming richting Klachten-

boek. 
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Taken zijn verzelfstandigd, of helemaal  

geprivatiseerd, maar als er iets hapert aan  

de vervulling wordt de overheid er wel  

op aangekeken. ‘Overheid’ is synoniem  

geworden voor ‘die hele soepzooi in Den Haag’. 

Dat laatste is zeker geen citaat. 



Infrastructuur- en automatiseringsrampen zijn ergerlijk en duur. 

Zij veroorzaken een onevenredige twijfel aan de effectiviteit van de 

overheid én de vertegenwoordigende politiek – deels ten onrechte: 

de grootste politieke krachtpatser kán zulke projecten niet binnen 

één ambtstermijn realiseren.  Het bedrijfsleven wil liefst dat de 

wettelijke procedures worden gekortwiekt. Een goed plan, tot we 

bij het afscheid van de laatste knotwilg spijt krijgen van ondoor-

dachte daadkracht.

Het Onbehagen, dat gestaag uitgroeit tot Verzet wordt het meest 

gevoed door minder zichtbare maar diep doorwerkende Grote  

Projecten. Die beginnen op ieders netvlies te komen. De Tweede 

Kamer deinst daarbij niet terug voor zelfreflectie. Zie het debat 

over de reeks ‘vernieuwingen’ die het onderwijs hebben ontregeld, 

onderzocht door de commissie-Dijsselbloem. Die vernieuwingen 

zijn met brede parlementaire steun ingevoerd – onder meer dan 

toeziend oog van een mentaliteitspolitie in spijkerpak. Niet alleen 

het doel, ook de middelen waren heilig.

De meest ingrijpende ‘vernieuwing’ is die van de Overheid zelf. 

Tjeenk Willink zegt in zijn Algemene Beschouwingen 2008 dat in 

de term ‘overheid’ het geheel van problemen die de commissie-

Dijsselbloem aansneed ligt besloten. Wat wordt ermee bedoeld, 

vraagt hij? Regering, openbaar bestuur, ambtenarij, of toch ook 

volksvertegenwoordiging en rechter? De vraag is moeilijk te be-

antwoorden, zegt de vice-president van de Raad van State. Dat komt 

o.a. door de vervlechting van overheid en markt. Taken zijn verzelf-

standigd, of helemaal geprivatiseerd, maar als er iets hapert aan 

de vervulling wordt de overheid er wel op aangekeken. ‘Overheid’ 

is synoniem geworden voor ‘die hele soepzooi in Den Haag’.  

Dat laatste is zeker geen citaat. 

Na achttien jaar voor nrc Handelsblad in het buitenland te hebben 

gewerkt valt dát mij, terug in Nederland, het meest op: de argeloos-

heid waarmee hier te lande het door Reagan en Thatcher belichaamde 
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En toch blies die 

privatiseringswind, 

mét vertraging, 

heviger in ons land 

dan bij de meeste buren.



idee fixe is omhelsd van de markt-die-alles-het-beste-regelt.  

Ik woonde en werkte in Groot-Brittannië toen de IJzeren Dame 

haar moegestaakte vaderland bevrijdde uit de greep van sommige 

van de meest stalinistische vakbondsbaronnen van West-Europa. 

Van een kampioen achterstallig onderhoud veranderde Engeland in 

een welvarender natie, een kwiekere metropool. De mijnen sloten, 

de auto- en staalindustrie verdwenen, maar high tech en dienst-

verlening bloeiden. Londen werd weer de financiële hoofdstad van 

de wereld.  

Ronald Reagan schitterde in de Amerikaanse jaren ‘80 in zijn rol 

van economische bevrijdingstheoloog, zijn “shining city on a hill’’–

metafoor gaf Amerikanen de hoop die ieder volk kan gebruiken; 

Reagans grootste verdienste lag misschien in zijn onverzettelijk-

heid jegens het vermolmde Sovjetblok. Zijn deels romantische, 

deels geopolitiek realistische roeping, noch de opruimmissie van 

Margaret Thatcher hadden veel te maken met de sterke en zwakke 

kanten van de Nederlandse gesprekseconomie. Wij waren nijver en 

altijd bereid ‘om de tafel te gaan zitten’. Bij ons geen dictatuur van 

‘closed shops’ en geen stokers op de elektrische trein. 

En toch blies die privatiseringswind, mét vertraging, heviger in ons 

land dan bij de meeste buren. De Europese Unie, dat onmisbare, 

maar democratisch zwak gelegitimeerde vredes- en welvaarts- 

project, koos in de luwte van de Brusselse lokalen voor alle lid- 

staten een neo-liberale allesreiniger. Die was veel meer bedoeld 

voor de mediterrane flank dan voor ons in het degelijke Noorden.

In het begin reageerde Nederland lauw, maar met Paars kreeg het 

marktdenken vleugels. Zonder dat voldoende onderscheid werd 

gemaakt tussen soorten overheidstaken. Toen is de bizarre ont-

wikkeling op gang gekomen waar we nog midden in zitten. Met 

een bijna Oost-Duitse ijver is de hele zolder met overheidstaken 

te koop gezet, en waar dat niet kon, is pseudo-privatisering toe-

gepast. Alleen ‘het proces’ en ‘het politieke’ bleven core business 
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In een land met steeds minder ideologische 

verbanden concurreren politieke partijen 

met de uitstraling van hun vlotste 

mannetjes en vrouwtjes én met aanspraken 

op bestuurlijke competentie. 

Volksvertegenwoordigers en 

besturende politici zijn daarin niet van 

elkaar te onderscheiden.



van ‘Den Haag’. De macht was verneveld. En dat terwijl de intake 

van nieuwe aanspraken op overheidsgaranties tegen ongemakken 

gewoon doorging. 

De makers van De Nieuwe Overheid hebben vooraf te weinig  

fundamenteel nagedacht over de rol van de staat in de 21ste eeuw. 

Niemand had kennelijk voorzien dat in deze race naar de kassa het 

hele systeem van politieke verantwoordelijkheid zou worden uit-

gehold. Ja, er kon altijd nog een Autoriteit of een Agentschap  

tegenaan worden gezet. Zo is in korte tijd een hele bedrijfstak uit 

de grond gestampt, de Toezichtindustrie. In 2005 gaf Nederland  

800 miljoen euro uit aan toezicht, inspectie en handhaving. Er zijn 

intussen 10.000 banen in de toezichtbranche. 

Tjeenk Willink schetst al jaren waar we met dit alles terecht komen. 

Men knikt dan instemmend en reorganiseert weer lekker verder.  

In een land met steeds minder ideologische verbanden concurreren 

politieke partijen met de uitstraling van hun vlotste mannetjes 

en vrouwtjes én met aanspraken op bestuurlijke competentie. 

Volksvertegenwoordigers en besturende politici zijn daarin niet 

van elkaar te onderscheiden. Door een gebrek aan afstand tot het 

bestuur hebben Kamerleden niets om hun nut te bewijzen als 

er weer eens iets niet lukt. Hun gezag staat en valt met geslaagd 

beleid, niet met effectieve controle daarop. Over goede wetgeving 

scheppen zij al helemaal niet op.

De Nederlandse overheid is als een broodje beton geworden, 

zacht, open asfaltbeton. Twee identieke zachte happen met een 

open lijkende harde laag ertussen. Tjeenk Willink spreekt over 

“de tussenlaag van ambtenaren en deskundigen, rekenmeesters 

en onderzoekers, communicatiedeskundigen en toezichthouders, 

(commerciële) adviseurs en (proces-)managers. Deze laag plaatst 

zich tussen politiek verantwoordelijke ministers enerzijds en de 

werkers in de eerste lijn (de leraar, de dokter, de politieagent)  

anderzijds.’’
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De politiek is de meeste van haar ideologische 

of zelfs maar idealistische ankers kwijt. 

Maar zelfs in de concurrentie op competentie-

gericht besturen zijn politici gedoemd de kiezers 

teleur te stellen. Zij bijten hun tanden te pletter 

op die tussenlaag van procesartiesten die voor 

iedere min of meer bevredigende situatie wel 

een Vernieuwing weten te bedenken. 



Deze tussenlaag combineert de bedrijfsmatige en de bureau- 

cratische logica tot een nieuw overheidsdenken dat overal is  

doorgedrongen. ‘De politiek’ mag er problemen instoppen, maar 

heeft weinig zeggenschap over de aanpak. Als resultaat uitblijft of 

tegenvalt agendeert ‘de politiek’ de kwestie opnieuw. Dan krijg je 

het machteloze spektakel van verantwoordelijke outsiders in de 

rang van staatssecretaris die beloven ‘de regie’ op zich te nemen 

over een ovchipkaart-project dat zij niet kunnen overzien. Of een 

vice-premier zonder ministerie die manhaftig doorpakt en ook  

uw kinderen in zijn elektronische botaniseertrommeltje wil mee-

nemen. Voor het geval zij ontsnappen aan de thuisbrengservice 

van Justitie. 

En zo krijg je het gênante verschijnsel dat ministers die als jurist van 

formaat bekend staan bij hoog en bij laag volhouden dat telecom-

aanbieders anderhalf jaar alle bel- en surfdetails van iedereen in 

Nederland moeten bewaren. Terwijl het Amerikaanse voorbeeld, 

waar deze terreurfobie is ontstaan, ampel heeft aangetoond dat 

de gelegenheid de privacydief maakt. En de terreurwinst nog moet 

blijken.

De politiek is de meeste van haar ideologische of zelfs maar idealis-

tische ankers kwijt. Maar zelfs in de concurrentie op competentie-

gericht besturen zijn politici gedoemd de kiezers teleur te stellen. 

Zij bijten hun tanden te pletter op die tussenlaag van proces- 

artiesten die voor iedere min of meer bevredigende situatie wel  

een Vernieuwing weten te bedenken. 

Bewoners van die tussenlaag zijn geen inherent slechte mensen. 

Zij hebben, bij gebrek aan duidelijke politieke keuzes en heldere 

doelinstructies van bovenaf, hun bureaucratisch-bedrijfsmatige 

logica ontwikkeld. Die schept doelen waar de democratie geen 

vat op heeft. Als voor een verzelfstandigde overheidswinkel geen 

winstnormen mogelijk zijn, dan is er altijd wel Kwaliteitsbeleid te 

verzinnen, met keihard vergelijkbare parameters. 
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Het lijkt of we, met de zelfde onverschilligheid die 

we jaren ‘tolerantie jegens vreemdelingen’ hebben 

genoemd, deze klamme deken van marktpraatjes 

over ons heen hebben laten komen.



Dat economen, planologen, ingenieurs, rechters en officieren van 

justitie, wetgevingsjuristen, dokters, verpleegkundigen, vlees- en 

voedselinspecteurs, politiemensen, docenten en anderen met een 

aanzienlijke vakbekwaamheid door deze cijfer- en productiemanie 

tot wanhoop worden gedreven, en van hun eigenlijke werk worden 

afgehouden, bewijst dat het hoog tijd was voor het nieuwe beleid. 

De arrogantie van die ongecontroleerde goudhaantjes moest einde-

lijk eens aan banden worden gelegd. ‘Het is wel gemeenschapsgeld 

waar we het over hebben’.

Voor ik het vergeet: u kunt bij voorintekening de Verandermanage-

mentbox kopen. Een 20-delige audioserie, die nu voor 179,50 in 

plaats van 399 euro is te bestellen. De vermarkting krijgt steevast 

als verborgen opdracht Bezuiniging mee, maar wordt ook gebracht 

als vorm van bij de tijd blijven. Dat door de strotten douwen is een 

nieuwe bedrijfstak, een vak apart, dat in twintig cd’s maar net is 

uit te leggen. 

Hoe kon dit zo ver doorschieten? Nederlanders zijn toch niet  

onnozeler dan Fransen, Britten, Duitsers of Amerikanen? Niet  

allemaal inderdaad. Het lijkt of we, met dezelfde onverschilligheid 

die we jaren ‘tolerantie jegens vreemdelingen’ hebben genoemd, 

deze klamme deken van marktpraatjes over ons heen hebben laten 

komen. In de hoop dat het onze tijd wel zou duren. Nu, dat doet 

het ook. We hebben er nog jaren mee te maken. Waarschijnlijk zijn 

we een zo weinig ondernemend volk geworden dat de meesten niet 

zien dat het nep is, dat het niets met ondernemerschap te maken 

heeft. Er gaat een heleboel goed bij de ns, maar níet omdat de  

concurrenten op het spoor zo prikkelend werken.

Over de ideale vorm om busvervoer aan te bieden is een goed 

gesprek mogelijk. Maar samenhangend openbaar vervoer is in 

principe een publieke taak, net als ruimtelijke ordening, schoon 

water, riolering, openbaar groen, defensie, openbare orde, jeugd-

zorg, justitie en reclassering. Vergaand commerciële gezondheids-
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Het wordt tijd dat we in het politieke 

debat opnieuw vaststellen wat een 

moderne staat hoort te doen, en wat niet. 

De vergelijking met handel en bedrijf is 

daarbij maar beperkt bruikbaar.



zorg leidt in de Verenigde Staten tot hogere totale uitgaven en 

aanzienlijke verschillen in toegang tot zorg. Als we dat niet willen 

moeten we ons niet voor de gek houden en alles inrichten alsof 

het systeem straks marktconform is en toch 100% sociaal. Allebei 

helemaal is apekool. Het misverstand schuilt in de veronderstel-

ling dat de markt per definitie efficiënt is en de gemeenschaps-

dienstverlening altijd inefficiënt. De huidige pseudo-commerciële 

bureaucratie blijkt ook inefficiënt te kunnen zijn.

Grijpt deze doorgeschoten vermarkting in achter de voordeur, 

onder het bed? Reken maar. Voorbeelden te over. Niemand heeft 

me nog ervan kunnen overtuigen dat de privatisering van de  

woningbouwcorporaties nuttig en nodig was. Zij behartigen bij 

uitstek taken die wij in dit land publiek achten – fatsoenlijke huis-

vesting voor iedereen. Daar gaat men in de landen waar ik heb 

gewoond meestal minder ver in. 

Maar áls je hecht aan de sociale opdracht van die corporaties dan is 

het weinig voor de hand liggend hen met vennootschapsbelasting 

van je te vervreemden, terwijl je de sociale duimschroeven nog wat 

aandraait. Geen wonder dat er nu sprake is van een megafusie met 

zorgproducenten. Grootgroeien om kleinschalig zorg te verlenen – 

de burger onder de pannen van de wieg tot het laatste ziekbed.  

Verzorgingssocialisme in marktverpakking. Wat een verwarring.

De door Pim Fortuyn zichtbaar gemaakte veenbrand in dit land 

heeft verschillende oorzaken. Het was deels een afrekening met 

wat restte van de oude, vaak verzuilde elite. Ook een emancipatoire 

klaroenstoot van een nieuwe, niet-noodzakelijkerwijs intellectuele 

meritocratie. Maar een belangrijke bron van boosheid is ook de 

stelselmatige ondermijning van het zelfrespect van hele volk-

stammen die dit land droegen en dragen. Als burgers worden zij 

gewantrouwd, gevolgd, in systemen opgeborgen en gecorrigeerd 

door een overheid die een eigen logica volgt en amper reageert op 
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democratische impulsen. Als vakmensen worden zij in het gareel 

gezet door onverkozen procesdienders. 

Het wordt tijd dat we in het politieke debat opnieuw vaststellen wat 

een moderne staat hoort te doen, en wat niet. De vergelijking met 

handel en bedrijf is daarbij maar beperkt bruikbaar. Origineel zijn 

we zeker, met die unieke mix van softe garantie- en cfo-retoriek. 

Maar de gevolgen van een falende democratie worden steeds voel-

baarder, achter de voordeur, onder het bed.

Minister Donner sprak onlangs wijze woorden toen hij economie-

studenten in Rotterdam er op wees dat het gevaarlijk is te doen 

alsof de overheid een bv is. Dat wekt verwachtingen die niet 

kunnen worden waargemaakt. En dan ‘faalt’ de overheid weer in 

de beeldvorming. Hij had er bij kunnen zeggen: zo mogelijk nog 

gevaarlijker is het wanneer de overheid zich voordoet als een 

bedrijf én de serieus werkende onderwijzer, politieman of medisch 

specialist behandelt als een veelpleger die tegen zichzelf moet 

worden beschermd.

Intussen is het goed te weten dat de sociale dienst in Maastricht 

uitkeringsgerechtigden onder druk heeft gezet om op kosten 

van de gemeente een reïncarnatietherapie te volgen. Volgens het 

dagblad De Limburger kregen weigerachtige cliënten te horen  

dat hun opstelling consequenties zou hebben voor hun uitkering. 

Dat is maatwerk in het re-ïntegratietraject.

Men knikt dan instemmend 

en reorganiseert weer lekker verder.
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Nederlandse School voor Openbaar Bestuur 

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) verzorgt sinds 

1989 hoogwaardige postacademische opleidingen. In dat jaar besloten 

de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam tot de 

oprichting van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.  

Sinds juli 1995 participeren behalve de Universiteit Leiden en  

de Erasmus Universiteit Rotterdam ook de Universiteit Utrecht,  

de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Delft en  

de Universiteit van Tilburg in de NSOB. Vanaf haar aanvang streeft de 

NSOB ernaar om met geavanceerde en uitdagende opleidingen voor 

het topsegment van het management in openbaar bestuur en publieke 

sector bij te dragen aan een hoogwaardig openbaar bestuur. 

De opleidingen van de NSOB onderscheiden zich door geavanceerde 

didactische concepten, een excellent docentenkorps van top-

wetenschappers en vooraanstaande professionals uit de praktijk en 

intensieve en kleinschalige onderwijsvormen. De opleidingen bieden 

een mix van cognitieve verdieping, theoretische en professionele 

reflectie, oefening in professionele en persoonlijke competenties, 

toepassing van kennis en inzichten in complexe advies- en onderzoeks-

opdrachten. De opleidingen zoeken de grenzen van weten en kunnen 

op en dagen de deelnemers uit hetzelfde te doen. 

De NSOB is sinds 2006 niet alleen een hoogwaardig opleidingsinstituut 

voor de publieke sector, maar tevens een denktank. In die functie wil 

de NSOB bijdragen aan kennisontwikkeling voor en over openbaar 

bestuur en publieke sector. Het gaat daarbij om strategische vragen 

over beleidsinhoud en sturingsrelaties, over verschuivende verhoudingen 

tussen private, publieke en politieke domeinen en over de vormgeving 

en instrumentering van veranderingen in die domeinen. 

De NSOB werkt aan vragen die worden aangereikt door opdrachtgevers 

uit openbaar bestuur en publieke sector, maar ook aan vragen die 

voortkomen uit autonome wetenschappelijke en professionele reflectie. 

De NSOB biedt ruimte en inspiratie voor gasten uit de praktijk en de 

wetenschap, tijdens en na hun loopbaan. De NSOB organiseert publieke 

debatten en verzorgt wetenschappelijke en professionele publicaties. 
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2514 EB Den Haag
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