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Duik het middenveld in!

�

In de media en de politiek kunnen onderwerpen
als ‘publiek ondernemen’, ‘public governance’,
‘stakeholders’, ‘rekenschap en integriteit’ op een
brede belangstelling rekenen. De Partij van de
Arbeid reageert daar niet altijd even scherp op.
De discussie blijft (voor zover die wordt gevoerd)
al gauw hangen bij de vraag of er wel of niet ge-
privatiseerd moet worden; of er wel of geen ei-
gen bijdragen mogen worden betaald in zorg of
onderwijs; of, zoals Wouter Bos recentelijk in het
Parool aangaf, hoe er weer een evenwicht kan
worden gevonden tussen overheid en markt. 

Maar het gaat niet alleen om markt en over-
heid, maar ook om het ‘maatschappelijk midden-
veld’. Nederland heeft een lange en rijke traditie
van particuliere initiatiefnemers die op het ge-
bied van zorg, wonen, welzijn en onderwijs pu-
blieke diensten verlenen. Met publiek geld nota
bene. De wbs-commissie Van Thijn pleitte in
Grenzen aan de markt voor herwaardering van
deze vormen van ondernemen, die noch louter
publiek, noch privaat of op winst gericht zijn. Te-
recht gaf zij aan dat er te weinig oog is voor vor-
men van verzelfstandiging waarbij het doel niet
zozeer commercialisering is, als wel vergroting
van de betrokkenheid en medezeggenschap van
gebruikers, werknemers en andere ‘stakeholders’.

In de non-profitsector hebben zich de laatste
jaren veel ontwikkelingen voorgedaan die om
een herijking van structuur, bestuur en toezicht
vragen. Daaronder zijn ook minder positieve: de
hbo-fraude, mismanagement en ongepaste gou-
den handdrukken. De sector zou zelf het voor-
touw moeten nemen bij het vaststellen van een
eigen code van ‘goed bestuur’.  Maar de overheid
moet ook aan het werk. Een projectgroep van het
ministerie van Economische Zaken (onder lei-
ding van Hans de Boer) meent dat goed bestuur
en toezicht (‘public governance’) het onderne-

merschap bij maatschappelijke instellingen in
de sectoren zorg, welzijn, onderwijs en wonen
kan bevorderen. Dat lijkt mij een goede benade-
ring, als dat betekent: goede kwaliteit; productie
en dienstverlening op een verantwoorde en effi-
ciënte manier. 

Het is dringend nodig dat de overheid het ac-
cent van centrale beleidsvorming en -planning
verschuift naar verbetering en vernieuwing van
de uitvoering van de betreffende activiteiten. Als
dat lukt kan eindelijk een beroep worden gedaan
op het initiatief en de professionaliteit van ‘uit-
voerders’ in deze sectoren. De directe belangheb-
benden kunnen dan hun eigen verantwoorde-
lijkheid nemen, hebben minder last van de ver-
schrikkelijke verkokering en overregulering en
worden niet langer als ‘beleidsobject’ behandeld.
Aan de politiek de taak om erop toe te zien dat er
voldoende openheid ontstaat en dat er door
maatschappelijke of publieke ondernemingen
(publiekelijk) rekenschap wordt afgelegd. Nu
zien we veel risicomijdend gedrag en resistentie
tegen beleid en regelgeving van overheidswege.

Er is voor de PvdA veel te doen op het gebied
van ‘public governance’. En laten we eens gaan
praten met het cda. Al zijn de verschillen in ide-
ologie, argumentatie en taalgebruik groot, we
willen hetzelfde: herstel van vertrouwen én her-
stel van betrokkenheid. De PvdA kan nog veel
(terug)vinden op het maatschappelijk midden-
veld: herwaardering van en betrokkenheid bij
het publieke domein, kwaliteit, variëteit en ver-
nieuwing van publieke dienstverlening ¬ en
het primaat bij de uitvoering.
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