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Paars denkt sterk vanuit de as staat-markt. Vanuit de gedachte van 

gespreide verantwoordelijkheid kan het CDA concrete voorstellen 

doen waar de samenleving naar smacht. Het belangrijke terrein pu

bliek-privaat verdient meer aandacht. Het CDA heeft daarvoor de 

munitie. Op een aantal terreinen -infrastructuur, zorgsector, onder

wijs, de nutssector en schaalvergroting in het openbaar bestuur -

kan het CDA gespreide verantwoordelijkheid concreet uitwerken . 

K
ees Vet<,teeuh en Heken 

( rul hebhet; tn het zomcr 

numme1 van C. ht "ten De 

mou at,.,che Vet kenn1ngen 

'durvcn kiczcn' ')Uggc...,tic~ gcdoan en 

zich openlijk afgevraagd waztr het CDA 

blijh met de halkn voor 

open doeL I k notie van 

'partij voor de samenlevtng' 

heelt 111 haar algemeen 

heel weinig onder<,chei

dcnd vcrnH>gcn, zolang zi_j 

nict progran1n1ati-..ch j-, uit

gewcrkt, aldL" Ah Kltnk in 

de ,Jotheschouwing van 

hct zomernummcr I )le 

uitwcrking is zeker niet al

tqd bstig 

door de markt. Iui'>l op dit punt, en dan 

sprcken we over <,ectoren a I, openhaar 

nut, ondcrv.rijs, zorg, intrastructuur, wo

ningcorporaties, dient het (:l)A cre

atievcr tc denken Het C::DA hedt daar-

voor de tllUI1itic. 

llieronder vijl '>llgge'>llc·s 

l11jroslnntuur 
l'aztr'> hedt de atgelopen 

vier jaar vee\ gcpraat over 

inlra<,lructuur, over diver

'>C projecten en de ztzt11kg 

htcrvan Steeds mecr " 

duidclijk dat de ovcrheid 

dit prohlcem lliCl ztlleen 

kan oplo<,<,el1 ( lverhe1d 

en mztrkt hehhen cen 

A1r FA.i\1 l'ill1 dw Hwuel gezztmenliJk hclang pu-

Vztnuit de gedachte van de ge<,preide hliek-private samenwcrking Het U)/\ 

vcrantwoorclcliJkheid bn hct CD/\ 

concrete voorstellcn doen, waat" de sa

mcnlcving naar <,macht. 

l'aar' denkt <,tcrk vztnuit de a<, <,taat

markt: zaken dienen ol door de <,taat 

gcorgani~ccrd en uitgcvocrd \Vordcn ot 

hcdt als enige partiJ puhl1ek-privztte sa

menwerking in de inlrastructuur in het 

vcrkiczing~progran1 <.,lZJJil, opgc<..,chrc

ven vanuit her hegin,el van gespi"Cide 

verantwoordeliJkheid. Dit neenll overi

gem niet weg dat de ovcrheid eindvcr-
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antwoordcliJkc hlijlt voor ccn gocdc in

lra;.,tructuur en hicrvoor nict n1ag \VCg

lopcn. Fchtcr. taken, lunctic'i, activitci

tcn dicncn zovccl mogc\IJk tc worden 

gc-;prcicl over de -;pclcrs in de maat

schappiJ: ovcrhcid. markt, -;amenlcving. 

Wanneer een private rartij cen he

paalde taak hctcr. goedkopcr en mccr 

vcrantwoord kan u1tvoercn dan de 

ovcrheid, ook met hct oog op de pu

hlieke rol en zaak. dan is deze de aan

gewezenc om de taak uit te voeren. 

I let C:DA dient dit ondcrwerp nog 

concrctcr naar vorcn brcngcn nu paars 

tc vee\ op de tocr zit van pratcn, semin

ars en rapporlcn 

De zori}sector 
Fen twccdc punt hetreh de zorg-;ector 

Or hct terrein van de gezondhcid-;zorg 

worllt vaak krampachtig gl'daan over 

private initiatieven Privcklinieken zou

den clitaire imtitutcn zijn voor de 

h<~/'i'Y/nP, terwijl hct volk dan aangewc

zen is op -;lcchtc zickenhuizen. Waar

onl pnvC-initiaticvcn nict tocstaan \Van

nccr hchodtl' is aan dcrgelijke initia

ticvcn' l\1ogeli1k kunncn dczc instellin

gcn de huidige kraptc we\ oplossen~ 

1\\ogc\ijk kunncn private instcllingcn 

-;aml'nwcrkcn met hc'itaande ziekenhui

zcn~ 1\\ct wcrkgevcrs' 1\\ogc\ijk kunncn 

hcpaalde gences- en zorgtakcn bcter 

door andere partiJen dan traditionelc 

zorgimtcllingen gedaan worden: -;uhsi

dlariteit luist het CDA zou hiervoor 

moetcn plciten. Natuurlijk moetcn we 

dan waken voor de zo gcvr-cc'ilk twcc

deling l'rivatc zorginstcllingen mocten 

niel tot gevolg hchhen dat ovcrheid-;

gcrelatcerclc i n-;tell i ngcn vcrpaupcren. 

( )ok voor cen gonk zorg voor leclcr

ccn heel t de overhcicl een vcrantwoor

delijkhcid I harnaast dient de overhcicl 

ot ecn onafhanke\IJk imtiluut tc waken 

over de kwalitcit van de privcklinick op 
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terrcinen van vciligheid, dc-;kundigheid 

en hygiene. Wat bctrdt ondcrwij'i hch

hcn we ruin1c crvaring. lcdcrc particu

lieiT -;tichting of vereniging kan een 

-;chool heginncn mit-; aan hepaalde 

kwalitcitscritcria wordt voldaan. Waar

om deze mogelijkheid lllllidlis mula11dis 

nict in de zorg crcCrcn. 

011denuijs 
Een derek sector met puhlieke en pri

vate invloeden i-; hct onderwijs. Het 

CDA hcplcit steeds. tcr onderschciding 

van paars, dat we nict rigide van ot 

overhcid 6f markt moeten uitgaan hij 

hct zoekcn naar nieuwe wcgen. Ook 

hinncn hct onderwijs zijn mogelijkhc

den voor puhlick-privatc -;amenwer

king. Waarom schcppcn of -;timulcrcn 

we niet de mogclijkhcid van de 'buiten

gcwoon onderwijzer of lcraar' Binnen 

de univcr-;itaire wercld wcrkt het feno

mecn goed lcmand uit hct bedrijlslc

ven, hct aclvie.,wczen ol de hancairc 

sector docecrt een ol twec dagcn aan 

de 'itudentcn en brengt aldu-; praktijkcr

varing over. De hooglcraar zeit houdt 

zicht op hetgeen hij univcrsitcitcn 

rondloopt en de -,tudentcn horcn mecr 

dan de thcoric. In hct primair en voort

gezct onderwijs, hinncn hct mho- en 

hho-onderwijs is ecn tekort aan onder

wijzcr., en lcraren voor met name tcch

ni-,che en economise he vakken. Bedrij

ven klagen dat hct onderwijs zo slecht 

aansluit op hetgeen ze vragcn en lccr

lingen vindcn hct ondcrwijs -;aai en 

ecntonig. Wellicht \open hij bedrijven 

en advicshurcaus vee\ deskundigen juist 

op de terreinen economic en techniek 

rond, die niet afwijzend <,\aan tegen

over ccn of twee dagen \c.,geven. Het 

bcdrijf kan hiermee het vaak genoemde 

maatschappelijk ondernemen concreti

-;eren en de part-time lcraren krijgen 

een brcdere scoop. Vacature<, worden 
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vcrvuld, de huitcngewoon lcraar kan 

een hetcrc aansluiting met het hedrijf'>

lcven verzorgcn en de lccrling krijgt 

gevarieerder lc<,<,tof. Cespreidc vcrant

woordelijkheid' 

De 11Utsseclor 
!::en vierdc <;ector die <;tcrk in heweging 

i,, de nutssector. Ecn van de hclangriJk

ste ontwikkelingcn onder dezc hedrij

ven is privati<.ering. Dit past weer mooi 

op de paarse a-, staat-markt: van onder

dec! van de overhcid naar private NV 

met aandeelhoudershelang als doe! in 

zichzelf en de (klcincre) gebruikers die 

het kind van de rekening zijn De 

CNN-A 2000-prohlemen in Amster

dam zijn illustratief en 

nancielc <,ector aantonen. De coiipcra

tie had de i\m<,tcrclamse C:NN-Ians vee! 

Iced kunncn hc'>parcn en C:linton-gatc

vermaak kunncn bicdcn' 

Scl1iudver_l}roti11g !Ji111If11 bet opw/Jaar 
/Jestuur 
Tot slot ccn vijlde tcrrcin waar het 

CDA. met her uitgangspunt van de 

gespreicle verantwoorclelijkhcid voor 

ogen, duiclclijk en concrcet kan zijn: de 

schaalvergroting hinncn hct openhaar 

bestuur. Hct CDA d:ent op lokaal, pro

vinciaal en landclijk niveau iedcrc vorm 

van gemccntelijke 'herindeling' keiharcl 

en rigourcus af tc wijzen \Vannccr de 
relcvante partijen (hcstaandc gcmecn-

tenl hicr tcgcn ziJn. Het 

proletisch keuzevrijheicl, Het CDA heeft als \Veg<.,trcpcn van tTuvvcn

oudc gcnltTntcgrcnzcn en 

het bij clkaar goo1en van 

bcgrotingen dicncn geen 

cnkcl doe!. Wei i'> het van 

helang intergemeentclijk 

en regiont1t1l -;an1cn tc wcr

kcn, zeker op tcrreincn als 

marktwerking, inspraak en 

lagere kosten bleken een 

farce War is hct christen

democratische antwoorcl 

of alternatiel: Waarom 

denkcn we niet vakcr aan 

de coiiperatiec Openharc 

nutsbedrijven kunnen 

worden geexploitccrd in 

enige partij publiek-

private financiering 

in de infrastructuur 

in het verkiezings-

programma staan. rLlllll-

de vorm van een coiiperatic van !eden/-

consumenten. De ondernemingslciding 

wordt dan gestimulcerd een hclcicl tc 

voeren clat clraagvlak heelt en de bc

langhebhendcn zijn niet uit op het 

korte termijn-succcs, clat aandcclhou

dcrs vaak nastrevcn. De onderncming 

kan in deze vorm zakelijkheicl koppelen 

aan hctrokkenhcid en de coiipcratie is 

ccn private vorm die meer dan de door 

aandeelhoudcrs geclomineerdc hv of nv 

inspraak en keuzcvrijhcicl in zich hec!t. 

In de Verenigdc Staten hedt men posi

tievc crvaringen met coiipcraties in de 

scctoren energie. milieu. telecom en in

frastructuur. De coiipcratie is ook niet 

heperkt tot kleinschalige activiteiten 

zoals instellingen in de zuivel en de h-

telijke ordcning en milieu 

[chter, dit bchoelt geen gren<,correctie' 

Afstand burger-politick, menselijkc 

maar en herkenhaarhcicl zip1 hier slcu

telwoordcn. 

Bovengenoemdc concrete uitwerkingen 

van gc<;preidc vcrantwoordeli)kheicl 

zijn slecht, enkelc voorheelden. Wan

neer het CDA aldu' inhoud kan geven 

aan ab,trac.tc heginsclcn, creatiever i'> 

met aloucle beginsclcn, clan pas kan ze 

de lite! 'partij van de <;amenlcving' clai

men. 

1\1: F A.i\ I. !'<Ill dell Hcuuc/ is scllior dccounl

llldll<l<)CI <}fZoHdhcidszon} l<.ahoha11k Lltm ht. 
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