
Or. M.E. Beck 

Nederland, quo 
vadis? 

Er is in Nederland iets grondig mis met 
de werking van de democratische be
s/uitvorming De beleidsvoorbereiders 
hebben vnj spel om aan de politieke 
weg te timmeren. De volksvertegen
woordigers hebben het naktjken. 

Het Nederlandse bestuursapparaat begint 
rn toenemende mate verontrustende sig
nalen af te geven. De overheadkosten zijn 
verhoudingsgewiJs enorm en nemen, ge
zien de niet aflatende bezuinigingen op de 
uitvoerende rnstanties en de per saldo niet 
gedaalde apparaatskosten, nog gestaag 
toe. De nagestreefde efficiencybevorde
ring heeft zelfs nog een extra groot aantal 
mensen aan werk geholpen die, met de 
hen ter beschikking gestelde gelden, een 
werkterrein hebben opengelegd waarin ze 
kunnen opereren naar eigen bevind van 
zaken. Want zicht ontwikkelen op de taken 
en bevoegdheden van de te managen 
overheidsorganisatie, teneinde die organi
satie daar zo goed mogelijk op te kunnen 
afstellen, is niet aan de orde in een onver
minderd verkokerd systeem. Zo blijft het 
bij voornamelijk bijeenvoegen of verzelf
standigen van bepaalde organisatieon
derdelen. Maar managen om te managen, 
zonder bezinning op aard, omvang en 
complexiteit van te verrichten taken, komt, 
naast hier en daar doelmatig stroomlijnen, 
rn hoofdzaak neer op zinloos hergroepe-
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ren en onbezonnen automatiseringspro
jecten een gestroomlijnde chaotisering 
dus. die op zich al niet zonder kostbare 
consequenties is. 

In zo'n situatie hebben de beleidsvoorbe
reiders, in het biJzonder op rijksniveau, vrij 
spel om aan de politieke weg te timmeren, 
ongehinderd door eisen van de organisa
tre en dus ook het terugkoppelen op de re
sultaten van de beleidsuitvoering, maar 
wei krachtig gesteund door presentatie
technieken. De beleidsuitvoerders ziJn 
daarentegen hoofdzakelijk onderworpen 
aan een regime van bezurnigen op hun 
budget en mrnder door een zodanig in el
kaar schakelen van activiteiten dat op zo 
efficient mogelijke wijze gewerkt wordt aan 
te bereiken resultaten. Beddenreductie als 
doel op zich, biJ voorbeeld, in plaats van 
een uitgekiend plan om met minder mid
delen hetzelfde of een beter resultaat in de 
gezondherdszorg te bereiken. met als 
eventueel biJeffect beddenreductie. Op 
deze wijze kan het gebeuren dat er wordt 
bezuinigd op de beleidsuitvoerrng ter wille 
van een ergenstandige beleidsvoorberei-

Dr M [ Beck ( 1931) IS als lJestuurskuiiCJIQe betrokken b11 
bele1dsvoorbe'e1d1ng op rtrksrllvcau 
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Dr. M. E. Beek 

Nederland, quo 
vadis? 

Er is in Nederland iets grondig mis met 
de werking van de democratische be
sluitvorming. Oe beleidsvoorbereiders 
hebben vnj spel om aan de politieke 
weg te timmeren. Oe volksvertegen
woordigers hebben het nak1jken. 

Het Nederlandse bestuursapparaat begint 
in toenemende mate verontrustende sig
nalen af te geven. De overheadkosten zijn 
verhoudingsgewijs enorm en nemen , ge
zien de niet aflatende bezuinigingen op de 
uitvoerende instanties en de per saldo niet 
gedaalde apparaatskosten, nog gestaag 
toe. De nagestreefde efficiencybevorde
ring heeft zelfs nog een extra groot aantal 
mensen aan werk geholpen die , met de 
hen ter beschikking gestelde gelden, een 
werkterrei n hebben opengelegd waarin ze 
kunnen opereren naar eigen bevind van 
zaken. Want zicht ontwikkelen op de taken 
en bevoegdheden van de te managen 
overheidsorganisatie, teneinde die organi
satie daar zo goed mogelijk op te kunnen 
afstellen, is niet aan de orde in een onver
minderd verkokerd systeem . Zo blijft het 
bij voornamelijk bijeenvoegen of verzelf
standigen van bepaalde organ isatieon
derdelen. Maar managen om te managen, 
zonder bezinning op aard , omvang en 
complexiteit van te verrichten taken, komt, 
naast hier en daar doelmatig stroomlijnen, 
in hoofdzaak neer op zinloos hergroepe-
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ren en onbezonnen automatiseringspro
jecten: een gestroomlijnde chaotisering 
dus, die op zich al niet zonder kostbare 
consequenties is. 

In zo'n situatie hebben de beleidsvoorbe
reiders, in het bijzonder op rijksniveau, vrij 
spel om aan de politieke weg te timmeren , 
ongehinderd door eisen van de organisa
tie en dus ook het terugkoppelen op de re
sultaten van de beleidsuitvoering, maar 
wel krachtig gesteund door presentatie
technieken. De beleidsuilvoerders zijn 
daarentegen hoofdzakelijk onderworpen 
aan een regime van bezuinigen op hun 
budget en minder door een zodanig in el
kaar schakelen van activiteiten dat op zo 
efficiënt mogelijke wijze gewerkt wordt aan 
te bereiken resu ltaten . Beddenreductie als 
doel op zich, bij voorbeeld, in plaats van 
een uitgekiend plan om met minder mid
delen hetzelfde of een beter resultaat in de 
gezondheidszorg te bereiken, met als 
eventueel bijeffect beddenreductie. Op 
deze wi jze kan het gebeuren dat er wordt 
bezuinigd op de beleidsuitvoering ter wille 
van een eigenstandige beleidsvoorberei-

Dr. M.E. Beek (1931) is als bestuurskundige betrokken bij 
beleidsvoorbereiding op rijksniveau. 
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ding zodanig dat het resultaat steeds meer 
lawaai is en steeds minder wol. ' 

De beleidsvoorbereiding - let wel, dit is 
wat anders dan de voorbereiding van de 
beleidsuitvoering - is zo verworden tot een 
vorm van buikspreken dat, voorzover er 
gevolg aan wordt gegeven , voor verdere 
chaotisering zorgt. Het Sociaal Cultureel 
Planbureau signaleerde reeds dat er teveel 
beleid wordt geproduceerd waar geen of 
geen goed gevolg aan wordt gegeven. 2 

Men kan zelfs stel len dat het, bij nadere 
beschouwing , vaak niet eens mogelijk is er 
goed gevolg aan te geven. De oorzaak 
hiervan ligt in het hanteren van normatief
ideologische beleidsvoornemens die zich 
lenen tot eindeloze, hier en daar weten
schappelijk omspeelde , modulaties een 
ambtelijke papiercultuur die drijft op het 
vertrouwen van de vo lksvertegenwoord i
gers dat dit alles wel verantwoord en uit
voerbaar zal zijn en daarom slechts amen
dering behoeft. 

Tegen de achtergrond van deze bestuur
lijk-organisatorische ontsporing is het 
geen wonder dat, ondanks alle reeds ge
realiseerde decentralisatie, de centrale mi
nisteries alleen maar zijn uitgedijd . Hiervan 
getuigt al leen al de omvang van de gebou
wen die ervoor worden opgetrokken. Het 
zal duidelijk zi jn dat het bestuur van het 
Nederlandse volk er op deze manier niet 
beter op wordt. Nederlanders hebben dan 
ook in toenemende mate lak aan hun 
landsbestuur, zolang de eigen zaken 
draaiende bl ijven Dit ligt anders voor de
genen uit de bevolking die opdraaien voor 
de gevolgen van de chaotisering in het be
leid . Hiertoe behoren ook de beleidsuil
voerders bij de overheid en de gesubsi
dieerde non-profitsector, vooral de laatste 
want die dragen nog een zekere eigen ver
antwoordelijkheid Overspanning en toe
nemende moedeloosheid is hun deel met 
bijbehorend ziekteverzuim. De kw~liteit 
van het door de overheid en semi-overheid 
gebodene loopt op die manier af , alle goe-
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de voornemens uitgesproken door be
leidsvoorbereiders ten spijt. De burgers 
krijgen zo ook kwantitatief steeds minder 
waar voor hun belastinggeld , zeker nu de 
overheid voor haar voorzieningen steeds 
hogere eigen bijdragen verlangt en subsi
dies terugdraait ter verlichting van het be
grotingstekort. 

Dit alles speelt zich af tegen een achter
grond van politieke partijen die geen eigen 
ideologie meer hebben, maar met elkaar 
wedijveren in pragmatisch opportunisme 
en dat voorzien van labels waar de kiezer 
geen boodschap aan heeft. Wat de kiezer 
nu wil is een betrouwbare , goede overheid 
en bij ontstentenis daarvan minder over
heid . Wáár hij ook op stemt, dat wi l maar 
niet lukken . Er is , met andere woorden , iets 
grondig mis in Nederland met de werking 
van de democratische besluitvorming 3 Dit 
is terug te voeren op het feit dat men de 
bestuurlijke implicaties niet heeft doorzien 
van waar men politiek mee bezig is ge
wees t. 

Bestuurlijke besluitvorming 
Zoals bekend heeft het gebruik dat het Ne
derlandse volk na de Tweede Wereldoor
log langs politieke weg heeft gemaakt van 
een gestaag toenemende welvaart geleid 
tot de ontwikkeling van wat men is gaan 
noemen een verzorgingsstaat. Dit is gelei 
delijk aan tot stand gekomen door , met 
toenemende subsidies , non-profitinstellin
gen te nationaliseren. Formeel behielden 
deze instellingen hun autonomie , voorzo
ver ze daarover beschikten (er waren van
ouds ook overheidsinstellingen bij) , maar 
materieel , dus praktisch, werd die autono
mie opgeheven. Ze fungeren nu als filialen 
van de overheid die over een zekere mate 
van eigen speelruimte beschikken. Zij 
doen dit onder bescherming van hun koe-

1 LA Geelhoed. 'Ministeries moeten 25 procent afslan
ken·. Onderneming. 26 sept. 1989. 

2 Sociaal en cultureel rapport 7990. 
3 JW. Oerlemans. 'Eén-partijstaat Nederland '. NRC 

Handelsblad. 14 febr. 1990. 
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pels die, zich aanvleiend tegen de centra
le overheid, het overheidsmanna voor hun 
clientele zo veel mogelijk veilig stellen, in 
ruil voor het accepteren van regelgeving, 
en verder steeds meer zijn gaan functione
ren als serviceapparaten voor diezelfde 
clientele. 

Deze ontwikkeling was zonder voorbe
dachte rade en sluipend zodat zij niet ge
signaleerd werd als een nationalisering 
Had men doordacht waar men mee bezig 
was, dan had men tijdig onder ogen kun
nen zien dat de overheid zich hiermee ant
deed van een voor haar eigen functione
ren vitaal onderdeel van het maatschap
pelijk middenveld. Want hiermee verviel 
grotendeels het bestuurlijke arbeidsterrein 
van burgers die voorheen aan hun finan
ciele steun aan deze non-profitinstellingen 
invloed op de gang van zaken aldaar ont
leenden en in bestuurlijke functies van die 
instellingen zelfstandig vorm gaven aan 
het voorzien in velerlei maatschappelijke 
behoeften en wenselijkheden. Aan een si
tuatie van directe democratie, die zorgde 
voor een nauwe aansluiting tusen noden 
en voorzieningen, kwam een einde, even
als, nog het ergste, aan de maatschappe
lijke inbedding van een zeer belangrijk 
deel der volksvertegenwoordigers dat 
voorheen uit deze bestuurlijke middenlaag 
gerecruteerd werd. 

De volksvertegenwoordigers zijn nu in 
meerderheid of mensen die zich bedienen 
van politieke partijen als carriereladders 
op weg naar de grazige weiden van be
stuursfuncties bij de overheid en de semi
overheid, waaronder non-profitinstellingen 
en vooral hun koepels. Meestentijds komen 
zij als medewerker uit overheids- en semi
overheidsinstellingen die zij, na een over
slap naar een partijfunctie, weer hopen te 
betreden als bestuurder. Dit in- en uitlopen 
is in de hand gewerkt doordat overheidsin
stellingen nu tot op grote hoogte zelfstan
dig beschikken over belastinggelden 
waardoor ze steeds meer verpolitiekt zijn 
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De ambtelijke discretie werd indiscreet en 
de politieke parliJen werden gereduceerd 
tot sluizen voor belastinggelden waarvan 
de stroom door ambtenaren in gang werd 
gezet, sluizen die veel te maken hebben 
met de clientele van de onderscheiden 
partijen. Men kan nu dus constateren dat 
seder! het overheidsapparaat deel heeft 
gekregen aan de politieke besluitvorming, 
na eliminatie van een groot deel van het 
voorheen zelfstandige bestuurlijke mid
denveld, overheids- en semi-overheidsin
stellingen enerzijds en politieke partijen 
anderzijds communicerende vaten zijn ge
worden Nederland kent nu dus ook een 
nomenklatoera. Zo kan men waarnemen 
dat 'teveel gekozenen zich, als wachters 
rondom Jeruzalem, scharen om de macht: 
hun wethouders, hun gedeputeerden, hun 
ministers' • 

Theorie en praktijk 
Voor een rationele en democratisch ver
antwoorde politieke besluitvorming was 
deze ontwikkeling funest. Ter toelichting 
vallen aan die besluitvorming stadia te on
derscheiden die ieder eigen eisen stellen 
in een democratie de beleidsvoorberei
ding, de politieke besluitvorming en de be
leidsuitvoering. De beleidsvoorbereiding 
vergt, zeker bij een sterk toegenomen en 
daardoor zeer complex geworden over
heidstaak, dat ambtenaren de volksverte
genwoordigers op overzichtelijke wijze in
zicht verschaffen in de complexiteit van 
hun beleidsterrein en dit doen uitmonden 
in de presentatie van hieruit voortspruiten
de realiseerbare beleidsalternatieven met 
hun waarschijnlijke consequenties. Met 
kennis van zaken en geleid door hun poli
tieke voorkeur kunnen de volksvertegen
woordigers dan, in onderling touwtrekken, 
het op een verantwoorde wijze eens wor
den over de te kiezen beleidslijn op het be
treffende gebied. Pas als die beleidslijn 
door de volksvertegenwoordigers geko-

4 A J Kaland. 'De pol1trokc democratre bedrorgd?' 
Chnsten Dcmocra/lsche Verkcnnmgen 6/7/90 
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wn IS- het belangriJkste deel van de poli
tleke beslu1tvorm1ng- dient de Ultvoe
nngstaak overgedragen te worden aan het 
ambtelijke apparaat dat dan te maken 
kriJQt met velerle1 bestuurl1jk en maat
schappelijk overleg om te zien in welk con
creel vat de uitvoering, b1nnen de grenzen 
van een gegeven budget, gegoten kan 
worden Met deze selectie vooraf kan wor
den voorkomen dat de volksvertegenwoor
dlgers omkomen in de details van de be
leldSultvoerlng d1e ziJ. na zich op hoofdza
ken uitgesproken te hebben, verder gro
tendeels aan het ambtelijke apparaat 
kunnen overlaten. op de ult1eme controle 
door middel van evaluatie van het bereikte 
na. Zeker een landsbestuur dat van een 
extreme complexiteit is geworden omdat 
het een max1maal aantal taken op zich 
heeft genomen, zou z1ch hieraan dienen te 
houden. Maar wat is de prakliJk'~ 

De min1steries trekken gesche1den op en 
liJden ook intern aan een sterke functionele 
arbe1dsverdel1ng. Generalisten, nodig om 
1nz1cht te verwerven in de samenhang van 
de bestuursproblemen en daarop geente 
bele1dsalternat1even. maken binnen zo'n 
werkwijze geen kans. Water aan coordlna
lle plaatsvindt gebeurt uitsluitend op uit
voeringsgronden, als m1n1steries en afde
llngen zelfstandig. los van elkaar, de deel
problemen waar ze mee belast zijn al heb
ben gedefinieerd, vaak in functie van 
doelgroepen , categor1een waarin het 
ambteliJke apparaat ziJn maatschappelijke 
arbeidsveld is gaan opdelen Dank zij dit 
ambtelijke act1visme kon zelfs politisering 
zich meester maken van de gang van za
ken b1nnen het overhe1dsapparaat en 
speelt het machtsstreven daar nu een lei
dende rol Naar generalisten voornamelijk 
dus te vinden buiten het ambteiiJke appa
raat. die met kracht van argumenten waar
schuwen voor wat men op deze inhoude
liJk ongecoordineerde wijze bezig 1s aan te 
r1chten, word! niet gelu1sterd omdat dit niet 
past b1nnen een ambteiiJke gang van za
ken die op normatief-ideologische gron-

den word! gestroomlijnd, dezelfde ideolo
gie d1e resulteerde 1n het vorm geven aan 
de verzorgingsstaat. 

Een uitsluitend Ullvoeringsgerichte coordl
natle kan er slechts op ger1cht ZIJn voor 
probleemoplossingen een zodanige vorm 
te vinden dat er voornameliJk mee word! 
volstaan de onderscheiden competent1es 
en verantwoordelijkheden d1e erbiJ in het 
spel ziJn. veil1g te stellen. omdat de be
leidsinhoudeiiJke coord1natie d1e voor ge
lijkgerichtheid had moeten zorgen en aan 
de uitvoeringsger1chte cobrdinat1e vooraf 
had moeten gaan. ontbreekt. Dit betekent 
in de prakliJk dat deze oplossingen op hun 
best resulteren 1n de grootste gemene de
ler van waar men het binnen de betrokken 
beleidsvelden over eens kan worden en ai
d us, per def1nitie, niet toere1kend IS. Oil 
contrasteert dan weer scherp met de ver
wachtingen die de normatief-ideologische 
beleidsvoorbereiding heeft gewekt. welke 
impliceert dat met regels en dwang tot 
goed resultaat valt te komen. Hoe meer uit
voeringsgericht het bele1d dan ook is, on
der verwaarlozing van een naar behoren 
onderlegde beleidvoorbereiding, hoe min
der ervan terecht komt en hoe meer men 
geneigd zal ziJn tot dwang om toch iets van 
resultaat te Iaten zien, of tot fors uithalen 
als het terrein vr11 lijkl. Geen weg tot een 
evenwichtig bele1d dus. 

Bovendien zijn degenen d1e verantwoor
deliJk zijn voor een dergelijke beleidsgang. 
gene1gd om dat wat mis gaat voor zich te 
houden, omdat zulke met zoveel vertoon 
van daadkracht gepresenteerde belelds
voornemens anders ontmaskerd zouden 
worden als pretent1es. Pretenties, omdat 
men de bevolking en haar vertegenwoor
digers voorspiegelt dat regels en controle 
op naleving daarvan voldoende ziJn om in 
het vooru1!Zicht gestelde resultaten te be
reiken. Zonder kerlnis van de complexe re
aliteit waar men beleid op wil loslaten en 
dus zonder te weten hoe die real1le1t effec
tic;f te be1nvloeden vall, zal men echter zien 

431 



dat regels gegarandeerd ontweken kun
nen worden, ook al deugde de inhoudelij
ke beleidsvoorbereiding Men zal dan met 
controle niet alleen vaak naast het net vis
sen. En die controle zal, daar waar zij wèl 
effectief uitgevoerd kan worden, de eigen 
imcompetentie om de realiteit naar de 
hand te zetten, aan het licht brengen. Van 
een dergelijke ambtelijke controle kunnen 
een bevolking en haar vertegenwoordi
gers dus geen hoge verwachtingen heb
ben, tenzij die, voorzover mogelijk, wordt 
afgedwongen zodat men vervolgens beter 
kan zien waar het schip strandt 

De volksvertegenwoordigers hebben, hoe 
men het ook bekijkt, bij een dergelijke be
leidspraktijk, het nakijken Zonder een ge
degen, inhoudelijk verantwoorde, beleids
voorbereidi ng die hen in staat moet stel len 
uit aangereikte alternatieven te kiezen- de 
eerste . en voornaamste vereiste waaraan 
het ambtelijke apparaat moet beantwoor
den - , zijn zij in de huidige bestuurssitu
atie overgeleverd aan een vloed van uit
voeringsdetails waarin zij door de bomen 
het bos niet kunnen zien. Zo zi jn zij verban
nen naar de slotfase van de politieke be
sluitvorming waar zij zich mogen buigen 
over uitvoeringsdetails van zaken die 
soms zelfs al in uitvoering zijn genomen, 
terwijl hun aandacht wordt weggevangen 
door nota's vo l niet naar behoren onder
legde maar wel op te leggen beleidsvoor
nemens. Van een effectieve parlementaire 
controle kan zo geen sprake zijn, want met 
parlementaire enquêtes , pas na gebleken 
onheil overigens, kan men niet aan de 
gang blijven 

Ook van de ministeriële verantwoordelijk
heid kan bij deze gang van zaken wein ig 
terecht komen. Ministers zijn op het natio
nale vlak immers tegenwoordig minder 
vooru itgeschoven posten van hun partijen 
dan zaakgelastigden van hun ambtena
ren ,5 die hun eigen bolwerken hebben op
getrokken Die bolwerken zi jn moeilijk 
doordringbaar, ook voor ministers, juist 
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omdat het ontbreekt aan een naar behoren 
onderlegde en daardoor doorzichtige be
leidsvoorbereiding Dit maakt de positie 
van ministers zeer kwetsbaar, omdat zij zo 
fungeren als bliksemafleider voor ambte-

Ministers fungeren als 
bliksemafleiders voor 
ambtenaren die zelf buiten 
schot blijven. 

naren die de feitelijke verantwoordelijkheid 
dragen maar buiten schot blijven Dit is 
overigens geen reden om de ministeriële 
verantwoorde lijkheid verder maar te ver
geten, integendeel. 

Al met al is met deze aberraties in de pu
blieke besluitvorming bereikt dat de trias 
politica vervangen raakte door een twee
deling tussen het ambtelijk-politieke appa
raat en de bevolking, met de rechter als ar
biter daar tussenin , waarbij men moet ho
pen dat het politiek-ambtelijke beleid zich 
niet ook ingrijpend met de rechterlijke 
macht inlaat Het feit dat de rechterlijke 
macht zich steeds manifester met de pu
blieke besluitvorming en zijn gevolgen 
voor de burger moet mengen, doet echter 
het omgekeerde verwachten: zoiets lokt 
immers weerwerk uit De feitelijke gang 
van zaken stelt in ieder geval niet gerust. 

5 Het optreden van de ministers Nijpels en Smit-Kroes, 
die, aan het eind van het kabinet-Lubbers 11, kozen voor 
het kabinetsbeleid in tegenstelling tot wat hun partij 
voorstond, is zo alleszins verklaarbaar. Het pleit overi
gens, vanu1t democratische overwegingen. voor hun 
partij dat die daar geen vrede mee had , zonder dat het 
verbaast dat die nu buiten spel staat. 
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zo lijkt Nederland af te stevenen op een 
publieke besluitvorming die nog meer ge
domineerd wordt door de uitvoerende 
macht, een vorm van monisme waar een 
land dat een democratisch bestuur wil 
hebben en prijs stelt op een verantwoord 
besteden van publieke middelen, beter 
niet aan had kunnen beginnen 

Staatsideologie 
Het onweerstaanbare aan de verzorg ings
staatideologie lag voor de ambtelijke orga
nisatie in het feit dat deze zich leende voor 
een algemeen-ambtelijk actieprogramma. 
Op basis van het gelijkheidsbeginsel zette 
men zich daar aan het, uiteindelijk mecha
nistisch , wegwerken van verschil len ten 
gunste van degenen die in een of ander 
opzicht minder goed af waren, de 'doel
groepen ' binnen het welzi jnsstreven. Aan 
zoiets viel ook door los langs elkaar heen 
werkende ambtel ijke onderdelen invulling 
te geven terwijl publieke bijval, in ieder ge
val op hoofdlijnen, verzekerd was. En wie 
waren de volksvertegenwoordigers om te
gen deze ambtelijke progressieve parade 
in het geweer te komen? 

Maar bij systematisch de bestaande maat
schappelijke orde te lijf gaan, op grond 
van wat voor idealen dan ook, en het daar
bij laten , een uiteindeijk parasitaire bezig
heid , valt te voorspel len dat die orde op 
den duur steeds grotere functionerings
moei lijkheden en uitvalverschijnselen zal 
vertonen. Dit moest dus leiden tot het na
tuurlijke einde van dit actieprogramma en, 
ideologisch gesproken, tot oriëntatieloos
heid. Eén ding wist men , toen het zover 
was , wel de economie moest weer op de 
been geholpen worden, want daarmee 
staat en valt de realisering van (politieke) 
ambities , welke dan ook. Het overheidsap
paraat behielp zich verder met trendge
voelige beleidsbijstellingen binnen het ka
der van de verzorgingsstaat, die door die 
trendgevoeligheid als los zand aan elkaar 
hangen Ook bij dit gespartel, evenals bij 
de bestuursorganisatorische inspannin-
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gen om binnen de overheidsorganisatie 
ruimte te scheppen voor een zo onge
stoord mogelijke voortzetting van de be
staande activiteiten en die al helemaal bui
ten het gezichtsveld van volksvertegen
woordigers liggen , stonden die langs de 
zij lijn. 

Ideologieën worden in Nederland dus niet 
langer gebezigd op partijniveau , waar ze 
thuis horen, maar op dat van de staat. Op 
partijniveau ziet men hoog aanzetten tot 
een eigen ideologie, die in de praktijk ech
ter ondergeschikt zijn aan die van de ver
zorg ingsstaat (reden waarom het bij aan
zetten blijft). Zo kan het ambtelijke appa
raat zich ongestoord blijven bedienen van 
een ideologie als consensusvormend ele
ment , niet in de laatste plaats ten gerieve 
van de ambteli jke besluitvorming goed 
beschouwd, een stabiele kadersbeleid, 
ook dat nog. 

Ideologie bevindt zich in Nederland nu 
waar die in een democratie beslist niet 
hoort, wel in een totalitaire staat Veel, zo 
niet alle anomalieën en verontrustende 
symptomen in het overheidsoptreden zijn 
hierop en op het bijbehorende bestuurs
centrisme terug te voeren. Een 'perestroj
ka' die slechts wordt gestoken in bestuur
lijke termen en er niet uit bestaat de staats
ideologie , hoe verwaterd die ook mag zijn, 
te elimineren, kan geen vruchten dragen. 
Proberen deze ideologie nieuw leven in te 
blazen, met behulp van sociale vernieu
wing of wat dan ook , kan dat nog veel min
der. 

De vraag die men zich nu kan stellen is , 
hoe een land zich kan ontdoen van een be
stuursverslaving, want daar komt het rege
ren op basis van een staatsideologie op 
neer: het overheidsapparaat vindt zijn be
staansreden in zichzelf , niet in een vrucht
bare wisselwerki ng met zijn omgeving , op 
basis van een onvoldoende gecontroleer
de machtsuitoefening. Te verwachten is 
overigens dat men, zoals gebruikelijk , be
gi.lt met ontkennen dat men aan versla-

433 



r 
t 

:J 

Jr 

n 
]\ 

ro 

kT10Cil1trc 

Zo lijkt Nederland af te stevenen op een 
publtel<.e besluitvormtng die nog meer ge
domtneerd wordt door de uitvoerende 
macht. een vorm van monisme waar een 
land dat een democratisch bestuur wtl 
hebben en prijs stelt op een verantwoord 
besteden van publieke middelen. beter 
ntet aan had kunnen beginnen. 

Staatsideologie 
Het onweerstaanbare aan de verzorgtngs
staalldeologie lag voor de ambtelijke orga
ntsatie in het feit dat deze zich leende voor 
een algemeen-ambteliJk actieprogramma. 
Op basts van het gelijkheidsbeginsel zette 
men zich daar aan het, uiteindelijk mecha
nisllsch. wegwerken van verschillen ten 
gunste van degenen dte in een of ander 
opzicht minder goed af waren. de 'doel
groepen· binnen het welziJnsstreven. Aan 
zoiets viel ook door los langs elkaar heen 
werkende ambtelijke onderdelen invulling 
te geven terwijl publieke bijval, in ieder ge
val op hoofdliJnen, verzekerd was. En wie 
waren de volksvertegenwoordigers om te
gen deze ambtelijke progressieve parade 
in het geweer te komen'? 

Maar bij systematisch de bestaande maat
schappelijke orde te lijf gaan. op grond 
van wat voor idealen dan ook, en het daar
btj Iaten, een uiteindeiJk parasitaire bezig
heid, vall te voorspellen dat die orde op 
den duur steeds grotere functionenngs
moeiltjkheden en uitvalverschiJnselen zal 
vertonen. Dit moest dus leiden tot het na
tuurlijke einde van dit actieprogramma en, 
tdeologisch gesproken. tot onentatieloos
heid Een ding wist men. toen het zover 
was, wei de economie moest weer op de 
been geholpen worden, want daarmee 
staat en vall de realtsering van (polttieke) 
ambities, welke dan ook. Het overheidsap
paraat behielp zich verder met trendge
voelige beleidsbijstellingen binnen het ka
der van de verzorgingsstaat. die door die 
trendgevoeligheid als los zand aan elkaar 
hangen. Ook bij dit gespartel, evenals btJ 
de bestuursorgantsatonsche inspannin-
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gen om binnen de overheidsorganisatie 
ruimte te scheppen voor een zo onge
stoord mogelijke voortzetttng van de be
staande activitetten en dte al helemaal but
ten het geztchtsveld van volksvertegen
woordigers ltggen, stonden die langs de 
ziJiiJn. 

ldeologieen worden in Nederland dus niet 
Ianger gebezigd op partijniveau, waar ze 
thuis horen, maar op dat van de staat. Op 
partiJniveau ziet men hoog aanzetten tot 
een eigen ideologie, die in de praktijk ech
ter ondergeschikt ztJn aan die van de ver
zorgingsstaat (reden waarom het btJ aan
zetten blijft). Zo kan het ambtelijke appa
raat zich ongestoord bliJven bedtenen van 
een ideologie als consensusvormend ele
ment. niet in de laatste plaats ten gerieve 
van de ambtelijke besluitvorming goed 
beschouwd, een stabiele kadersbeleid, 
ook dat nog. 

ldeologie bevindt zich in Nederland nu 
waar die in een democratie besltst niet 
hoort, wei in een totalitatre staat. Veel. zo 
niet aile anomalieen en verontrustende 
symptomen in het overheidsoptreden ziJn 
hterop en op het bijbehorende bestuurs
centrisme terug te voeren. Een ·perestroi
ka' die slechts wordt gestoken in bestuur
lijke termen en er niet uit bestaat de staats
ideologie, hoe verwaterd die ook mag ziJn, 
te elimineren, kan geen vruchten dragen. 
Proberen deze ideologie nieuw Ieven in te 
blazen, met behulp van sociale vernteu
wing of wat dan ook, kan dat nog vee I min
der. 

De vraag die men zich nu kan stellen is, 
hoe een land zich kan ontdoen van een be
stuursverslaving. want daar komt het rege
ren op basis van een staatsideologie op 
neer het overheidsapparaat vindt ziJn be
staansreden in ztchzelf, niet in een vrucht
bare wisselwerking met ziJn omgeving. op 
basis van een onvoldoende gecontroleer
de machtsuitoefening. Te verwachten ts 
overtgens dat men, zoals gebruikelijk, be
gi.lt met ontkennen dat men aan versla-
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ving lijdt: Nederland heeft toch een demo
cratie? Totdat duidelijk wordt dat de over
heid , met de daar gegroeide werkwijze , 
aan het doldraaien is zonder dat dit, door 
het aan die werkwijze inherente gebrek 
aan effectieve controle, valt te stuiten. Het 
zullen de vervalverschijnselen zijn die tot 
correctie nopen , als men niet eerder de 
noodzaak tot ingrijpen inziet Men doet er 
dan goed aan, bij zijn zorgen om Neder
land als democratische rechtsstaat, in de 
huidige si tuatie de aandacht in eerste in
stantie te verleggen van de volksvertegen
woordigers naar de wijze waarop de poli
tieke besluitvorming feitelijk plaatsvindt en 
naar de overheersende rol die het over
heidsapparaat daarbij is gaan innemen. 

Uitweg 
Autonome maatschappelijke instellingen -
en dat geldt nog meer voor non-profitin
stellingen dan voor profitinstellingen - zijn 
pure noodzaak voor het met succes bestu
ren vari comp lexe sociale systemen, zoals 
blijkt uit de sociale systeemtheorie van 
Niklas Luhmann die is toegesneden op be
stuursproblemen 6 Zij hebben bovendien 
de functie om de vrijheid van de burgers 
en daarmee de democratie vei lig te stel
len, zoals De Tocqueville reeds in de vori
ge eeuw zag. ' In het licht van wat ook in 
het voorgaande is gesteld, kan herstel van 
een goed bestuur en een volwaardige de
mocratie in Nederland daarom, grosso 
modo, op twee manieren. Men herstelt, ten 
eerste, de materiële autonomie van de 
non-profitinstellingen die daar vroeger 
over beschikten maar genationaliseerd 
zijn, zodat de bestuursstructuur weer tot in 
de bevolking kan reiken en daar niet lan
ger als een monoliet boven hangt Zo ra
ken de volksvertegenwoordigers weer op 
de burgers gericht in plaats van op de 
ambtelijke papiercultuur Ten tweede , men 
houdt zich aan de vereisten voor een de
mocratisch verantwoorde besluitvorming 
zoals die eerder werden omschreven. 

Om dit laatste te bereiken kunnen volks-
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vertegenwoordigers er waarschijnlijk mee 
volstaan om onvolwaardige beleidsstuk
ken, speciaal die met betrekking tot de be
leidsvoorbereiding, terug te sturen ; stuk
ken dus die inhoudelijk geen voldoende 
onderlegde basis verschaffen voor een 

Met de juiste voorlichting 
leren 
volksvertegenwoordigers 
weer wat hun toekomt. 

verscheidenheid aan beleidsalternatieven 
met hun, van een doeltreffende toelichting 
voorziene , te verwachten consequenties. 
Dat zal het ambtelijke apparaat leren wer
ken volgens de regelen der kunst Tot nu 
toe weten volksvertegenwoord igers blijk
baar niet wat hun toekomt, maar met de 
juiste voorlichting va lt dat te verhelpen. Als 
men het hierbij wi l laten, bij het saneren 
van de ambtelijke gang van zaken, zal 
men echter lang moeten wachten op wat 
men nodig heeft want de vereiste experti
se is nog niet opgekweekt Wel zullen de 
volksvertegenwoordigers bij het stellen 
van de correcte eisen al direct verlost kun
nen raken van veel van de huidige nota's in 
hun verschillende gedaanten. Met werven
de presentaties van ambtelijke stellingna
mes en politiek geïnspireerde ambtel ijke 

6 N. Luhmann, Zweckbegriff und Systemrationalität: 
über die Funktion van Zwecken in sozialen Systemen, 
Frankfurt, Suhrkamp, 1973. Deze theorie werd toege
past op de Nederlandse bestuurssituatie door M.E. 
Beek in 'Ru imte voor bestuur, bestuur voor de ruimte ', 
VUGA, Den Haag , 1986. Proefschri ft Utrecht. 

7 Dit werd eerder naar voren gebracht door H.E.S . Wol
dring in zijn artikel 'De noodzaak van een pol itieke filo
sofie', Christen Democratische Verkenningen 6/7/90. 
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toekomstdromen dienen de volksverte
genwoordigers in ieder geval niet langer 
genoegen te nemen. Het is hun taak om 
toekomstdromen te ontwikkelen die hen 
kunnen leiden bij het kiezen uit voor hen in
zichtelijk gemaakte beleidsvoorstellen en 
bij de door hen, en niet door ambtenaren, 
te maken keuzen . 

Het is daarom ook in het belang van een 
volwaardig functioneren van de Neder
landse politieke partijen dat de volksverte
genwoordigers gezamenlijk ernaar streven 
de grond aan te brengen waarin ze hun 
maatschappelijke wortels kunnen laten 
groeien door te opteren voor denationali
satie van de non-profitinstellingen. Door 
herstel van het bestuurlijke maatschappe
lijke middenveld zal immers weer het ter
rein vrijkomen voor de ideologische diffe
rentiatie waarmee het bestaansrecht van 
politieke partijen binnen een democratie 
staat of valt Mocht het bestaan van de no
menklatoera dit verhinderen , dan is het 
wachten op het ontstaan van een Burger
forum tegen de tijd dat de Nederlanders 
iets aan hun bestuurlijk-politieke zorgen 
willen gaan doen. Want in dat geval is niet 
te verwachten dat de Eerste Kamer, waar
van de taak en daarop afgestelde recrute
ring van haar leden nog steeds een zekere 
onafhankelijkheid garandeert, een wen
ding ten goede aan zal kunnen brengen 
gezien haar relatief machteloze positie. 

Bestuurlijk herstel van het maatschappelij
ke middenveld zoals vormgegeven door 
non-profitinstellingen zal niet eenvoudig 
zijn afkicken is nooit lekker. In het kader 
van bestuurlijke decentralisatie zijn wel de 
uitvoeringsbevoegdheden van non-profit
instellingen (en gemeenten) vergroot , 
maar is het sturende beleid in handen ge
bleven van de centrale overheid. Dit is de 
(materiële) autonomie van de non-profitin
stellingen dus niet ten goede gekomen en 
komt in feite zelfs neer op perfectionering 
van het bureaucratisch centralisme. Willen 
de non-profitinstellingen weer autonoom 
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worden , dan gaat het er om de burgers op
nieuw zeggenschap te geven in hun be
stuur en hen daarbij niet langer af te sche
pen met inspraak. Dit kan alleen als die in
stellingen weer, overwegend, financieel af
hankelijk worden van die burgers en niet 
van de staat, en de burgers dus zelf ver
antwoordelijk worden gemaakt voor het 
reilen en zei len van hun instellingen. Het is 
daarom geboden een belangrijk deel van 
de geldstroom voor de non-profitinstellin
gen niet langer over de overheid te leiden. 
Dit impliceert belastingverlaging , die zelfs 
groter kan zijn dan de tot dan ermee ge
moeide externe overheidsu itgaven omdat 
ook de corresponderende interne over
headkosten kunnen vervallen. 

De genivelleerde inkomensstructuur, als 
erfenis van de verzorgingsstaat, levert de 
voorwaarde om deze manoeuvre ook 
maatschappelijk verantwoord te kunnen 
maken, een erfenis dus waar Nederland 
beter zuinig op kan zijn. Niets hoeft de 
overheid overigens te beletten bij te sprin
gen waar dit wenselijk of nodig is om com
penserende voorzieningen of met voor
zichtig gedoseerde subsidies , onder ver
mijden van het treden in de zeggenschap, 
via regelgeving, van de dan weer autono
me non-profitinstellingen. Maar veel stu
rend overheidsbeleid zal daar niet meer bij 
te pas kunnen komen. 

Herleving van een paternalistisch getinte 
zui lenstructuur valt hierbij niet te verwach
ten, omdat de daartoe noodzakelijke socia
le infrastructuur plaats heeft gemaakt voor 
een professioneel-bureaucratische dienst
verlening. In eerste instantie zal privatise
ring van non-profitinstellingen dus wel gaan 
lopen over marktmechanismen, daar die 
aansluiting bieden op professioneel dienst
betoon. Pas als er zo weer meer armslag 
ontstaat voor particulier initiatief kan men 
hier ook weer meer ideële initiatieven tege
moet zien. Inmiddels rijzen overigens zelfs 
weer stemmen die de verdiensten van zui
len aanprijzen, zoals van J Dronkers, hoog-
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toekomstdromen dienen de volksverte
genwoordigers in ieder geval niet Ianger 
genoegen te nemen Het is hun taak om 
toekomstdromen te ontwikkelen die hen 
kunnen lerden biJ het kiezen uit voor hen rn
zichtelijk gemaakte beleidsvoorstellen en 
brJ de door hen, en niet door ambtenaren, 
te maken keuzen. 

Het is daarom ook in het belang van een 
volwaardig functioneren van de Neder
landse politieke partiJen dat de volksverte
genwoordrgers gezamenlijk ernaar streven 
de grond aan te brengen waarin ze hun 
maatschappelijke wortels kunnen Iaten 
groeien door te opteren voor denationali
satie van de non-profitinstellingen Door 
herstel van het bestuurlijke maatschappe
I1Jke middenveld zal rmmers weer het ter
rein vriJkomen voor de ideologische diffe
rentiatie waarmee het bestaansrecht van 
politieke partijen binnen een democratie 
staat of vall. Mocht het bestaan van de no
menklatoera dit verhinderen. dan is het 
wachten op het ontstaan van een Burger
forum tegen de tijd dat de Nederlanders 
iets aan hun bestuurlijk-politieke zorgen 
willen gaan doen. Want in dat geval is niet 
te verwachten dat de Eerste Kamer, waar
van de taak en daarop afgestelde recrute
ring van haar leden nog steeds een zekere 
onafhankelijkheid garandeert, een wen
ding ten goede aan zal kunnen brengen 
gezien haar relatief machteloze positie 

Bestuurlijk herstel van het maatschappeliJ
ke middenveld zoals vormgegeven door 
non-profitinstellrngen zal niet eenvoudig 
zrjn afkicken is nooit lekker. In het kader 
van bestuurlijke decentralisatie ziJn wei de 
urtvoeringsbevoegdheden van non-profit
rnstellingen (en gemeenten) vergroot, 
maar is het sturende beleid in handen ge
bleven van de centrale overheid. Oil is de 
(materiele) autonomie van de non-profitin
stellingen dus nret ten goede gekomer1 en 
komt in Ieite zelfs neer op perfectionering 
van het bureaucratisch centralisme. Willen 
de non-profltinstellrngen weer autonoom 
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worden, dan gaat het er om de burgers op
nieuw zeggenschap te geven in hun be
stuur en hen daarbiJ niet Ianger af te sche
pen met inspraak. Oil kan aileen als die in
stellingen weer, overwegend. financieel af
hankelijk worden van die burgers en niet 
van de staat, en de burgers dus zelf ver
antwoordelijk worden gemaakt voor het 
reilen en zeilen van hun instellingen. Het is 
daarom geboden een belangrijk deel van 
de geldstroom voor de non-profitinstellin
gen niet Ianger over de overheid te leiden. 
Oil rmpliceert belastingverlaging, die zelfs 
groter kan zijn dan de tot dan ermee ge
moeide externe overheidsuitgaven omdat 
ook de corresponderende interne over
headkosten kunnen vervallen. 

De genivelleerde inkomensstructuur. als 
erfenis van de verzorgingsstaat, Ievert de 
voorwaarde om deze manoeuvre ook 
maatschappelijk verantwoord te kunnen 
maken, een erfenis dus waar Nederland 
beter zuinig op kan zijn. Niets hoeft de 
overheid overigens te beletten bij te sprin
gen waar dit wenselijk of nodig is om com
penserende voorzieningen of met voor
zichtig gedoseerde subsidies. onder ver
mijden van het treden in de zeggenschap, 
via regelgeving, van de dan weer autono
me non-profitinstellingen. Maar veel stu
rend overheidsbeleid zal daar niet meer bij 
te pas kunnen komen. 

Herleving van een paternalistisch getinte 
zuilenstructuur vall hierbij niet te verwach
ten, omdat de daartoe noodzakelijke socia
le infrastructuur plaats heeft gemaakt voor 
een professioneel-bureaucratische dienst
verlening. In eerste instantie zal privatise
ring van non-profitinstellingen dus wei gaan 
lopen over marktmechanismen, daar die 
aansluiting bieden op professioneel dienst
betoon. Pas als er zo weer meer arms lag 
ontstaat voor particulier initiatief kan men 
hier ook weer meer ideele initiatieven tege
moet zien. lnmiddels rijzen overrgens zelfs 
weer stemmen die de verdiensten van zui
len aanprijzen, zoals van J. Dronkers, hoog-
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leraar onderwijssociolog1e aan de Universi
teit van Amsterdam, die er een middel in 
ziet tot maatschappelijke integratie. 

Bij een blijvende genivelleerde inkomens
structuur kunnen burgers in ieder geval 
zelf uitmaken welke non-profitinstellingen 
zij wensen te begunstigen of helpen op
richten, zodat zij ook zelf een paternalisti
sche afhankelijkheidsrelatie kunnen uit
sluiten. Voor de minderheid die niet be
schikt over voldoende middelen, zal de 
entree tot de non-prof/tinstellingen op eni
gerlei wijze veilig gesteld moeten worden, 
op basis van bijvoorbeeld een verzeke
ringsstelsel, het hanteren van uitzonde
ringsbepalingen waarbij de gemeenschap 
inspringt wat de financiele bijdrage betreft, 
en het creeren van fondsen binnen de in
stellingen waarmee ze hun toelatingsbe
leid kunnen versoepelen. Ook die minder
heid profiteer! dan van een stelsel dater in 
zijn algemeenheid op gericht is zijn 
clientele als volwaardig te behandelen. 

Emolumenten voor de overheid 
De hier geschetste gang van zaken zal de 
oplossing voor de staat bieden om uit zijn 
bestuurlijke en financiele problemen te ra
ken. Het ambtelijke apparaat zal immers in
gekrompen kunnen worden in functie van 
het prijs te geven gebied, terwijl het haar 
resterende terrein overzichtelijker en daar
door gemakkelijker bestuurbaar wordt. 
Hierdoor wordt de wendbaarheid en vaar
digheid van de staat vergroot zodat hij zijn 
kerntaken weer beter kan vervullen. De 
kans op een inhoudelijk verantwoorde be
leidsvoorbereiding neemt zo ook toe, om
dat de eisen aan het analytisch en con
structief vermogen van de beleidsvoorbe
reiders minder hoog worden in een minder 
complexe bestuurssituatie. Zo'n sanering 
zal bijdragen aan het inperken van de ver
kwisting die gepaard gaat met een onvol
doend gecobrdineerde besluitvorming en 
ambtelijk hobbyisme, een maatschappelijk 
gewenste en bovendien lucratieve vorm 
van bezuinigen op de overheidsuitgaven. 
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Van m1nstens zo groot belang is dat, als de 
samenleving weer in al haar geledingen tot 
een duidelljke eigen articulatie kan komen, 
ook de overheid weer op ieder gebied 
maatschappelijke tegenspelers aantreft 
die volwassen weerwerk kunnen bieden 
met hieraan gepaard de voor een vrucht
baar overheidsoptreden onm1sbare infor
matie, in plaats van geluiden die in de hui
dige bestuurssituatie te zeer door de over
heid zelf getoonzet zijn 'Aileen zo komt er 
een einde aan de situatie dat het over
heidsapparaat in toenemende mate bij 
zichzelf te rade gaat, moet gaan, over het 
te voeren beleid omdat om dat apparaat 
heen een bestuurlijk luchtledig is ontstaan, 
tot uiting komend in het verstommen van 
elkaar beconcurrerende ideologieen. Sa
neren van de politiek-bestuurlijke situatie 
zal de gang van zaken daarom niet aileen 
ambtelijk-intern ten goede komen, maar 
ook die binnen de Nederlandse bevolking. 

Ook met betrekking tot de beoogde politie
ke integratie in Europees verband is een 
dergelijke bestuurlijke sanering van be
lang. Het komt er voor Nederland daarbij 
immers op aan alert en trefzeker een zoda
nige biJdrage te leveren aan het optrekken 
van dit politieke gebouw, dat de Neder
landse positie daarin het best tot ziJn recht 
komt. Zeker een klein land, met een relatief 
geringe machtspositie, moet het hebben 
van een kwalitatief hoogwaardig optreden 
Nederland mag dus zelfs wei opschieten. 

Daar komt bij dat door de nationalisatie 
van de non-profltinstellingen wei buitenge
woon veel van wat zich in Nederland af
speelt ook onder het bereik van Brussel 
vall. Door de non-profitinstellingen weer 
op eigen benen te zetten kan, onder de 

8 Slrnkende verwachtrngen van ondcrwr1s' NRC Han
dclsblad. 13 sept 1990. Verslag van lwt debat op 12 
september 1990 tc Utrecht over de brJCirage van het on
dmwrJs aan de oplossrng van maatschappelrjke preble
men waaronder socrale gclr1klterd 

9 ZrP ook M.E Beck. Volksvertegcnwoordrgers en l1ct 
overherdsapparaat rn l1et brvonder de paragraaf 'Cul
tuur rn VIIJherd' Bcstuursforum JUnr/Julr 1989 
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rloemer van hun autonomre die partrcula
rrsmen rechtvaardigt. Nederland meer rn 
ergen beheer houden AI heel in het bijzon
der rs dit van belang voor rnstellingen die 
met het genereren en doorgeven van cul
tuur te maken hebben. wrl de rdentiteit van 
Nederland nret vervagen doordat de Ne
derlandse overheid verkiest het functione
ren van haar bevolking zich meer dan no
drg te Iaten afspelen brnnen de perken van 
het Europese en nationale bureaucrati
sche bestel. 

Wat het gemeentelrJke nrveau betreft. als 
de gemeenten weer zelfstandige non-pro
filinstellingen als gesprekspartner tegen
over zrch vinden waarmee ziJ gezamenlijk 
op de noden van de plaatselijke bevolking 
kunnen rnspelen, herwinnen ook die ge
meenten ruimte tot initiatief waarmee zij 
kunnen biJdragen aan het opnieuw leggen 
van een basrs voor sociale en culturele 
ontwrkkelingen die voortkomen uit aile ge
lederen van de bevolking. Dan kan ook de 
huidige overdreven gemeentelijke belang
stelling voor samenwerkrng met profitin
stellrngen. dre voorlopig als enige over de 
nodige autonomie en bijbehorende beslis
srngsruimte beschrkken en daarom als ge
sprekspartner interessant zijn (publiek-pri
vate samenwerking), weer normale pro
parties aannemen. BliJven de non-profitin
stellrngen echter afhankelijk van de 
overheid, dan blijven zowel ziJ als de ge
meenten ten opzichte van elkaar hangen 
in de rol van uitvoerders van het rijksbeleid 
met aile onoverwinnelijke complicaties van 
dien. Staan de gemeenten en non-profitin
stellingen weer op eigen benen, door hen 
gelijkti]dig te doen beschikken over eigen 
vrije beleidsruimte met de bijbehorende 
middelen, dan is dit het bestuurlijke sluit
stuk waarmee de centrale overheid zich 
effectief ontlast van een aardig deel van 
haar huidige taken. 

Gezren het feit dat Nederland al vanouds 
de neiging aan de dag heeft gelegd om 
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een zeer ontwikkeld verzorgingsapparaat 
op te bouwen. het meeste hiervan op par
ticulier initiatief - reden waarom de natio
nalisatie ervan zo n grote omvang kon aan
nemen - , hoeft men geen angst te koeste
ren dat hier een gat zal vallen als de over
herd zich rn dezen bescherden gaat 
opstellen. Als men ziet hoe gretig en vaar
dig men in Nederland rn de afgelopen Ja
ren al is rngesprongen op de rurmte die 
werd geboden op het gebied van de pro
fitrnstellingen, mag men ook het nodrge 
elan verwachten biJ de non-profitinstellin
gen als men daar weer de kans krijgt. Het 
heeft in Nederland immers nooit ontbroken 
aan mensen die een ideele aan een zake
lijke instelling wisten te paren, ook heden 
ten dage niet. getuige het floreren van mr
lieuorganisaties. Oil soort mensen krrJgl in 
de huidige bestuurssituatie zelfs veel te 
weinig kans, want een politiek-ambtelijk 
kader is daar niet geschikt voor; verrui
ming van hun terrein is dus wenseliJk. De 
doorwerking naar de sociale omgeving 
van non-profitinstellingen, dan weer als 
kristallisatrepunten van directe maat
schappelrJke betrokkenheid, is voorts ook 
nret te versmaden in een samenleving 
waarin sociale controle sterk vervluchtigd 
is. 

Juist omdat Nederland al zo'n ontwikkelde 
verzorgingsstructuur had, kon de verzor
gingsstaat er zo ver doorschieten, waar
door ook de bijbehorende bestuursproble
men zo ernstig konden worden. Europa is 
bestuurlijk-polrtiek sterk in beweging; het 
zou voor Nederland een ramp zijn als dit, 
net nu er bestuurlijk-politieke hoogstand
jes van worden gevraagd. verstrikt blijft in 
de bestuurscentrische problemen beho
rend bij het bezigen van een staatsideolo
gie. 
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