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Privatiseren: Herstel 
van het 
maatschappelijk 
middenveld 

Het be/eid ten aanzien van de non-profit
instel!ingen in het maatschappelijk mid
denveld wordt nu ambtelijk intern be
paald. De burgers moeten zich maar aan
passen aan wat hun geboden wordt, of 
dat strookt met hun behoeften en opvattin
gen of met. Het is noodzakelijk de autono
mie van deze instellingen te herstel!en. 
Oat kan met name door de burgers op
nieuw in staat te stellen zeit hun relatie te 
/eggen tot die instellingen. 

Nederland heeft zich afgewend van zijn 
zorgen om de verzorgingsstaat en ont
leent zijn n1euwe politieke orientatie aan 
de economie. Per slot van rekening wordt 
het draagvlak voor de verzorgingsstaat 
gelegd door de economie en dat draag
vlak bleek onvoldoende. Public-private 
partnership is het nieuwe wachtwoord; 
hierbij ziet men de overheid als een partij 
op de markt. De overheid laat zich voorts 
inspireren door bedrijven en onderne
mers om de organisatie van de B.V. Ne
derland bedrijfsmat1g op poten te zetten 
en om te profiteren van hun zakelijke in
Zichten. Bovendien leeft de verwachting 
dat met privatiseren binnen dit kader be
stuurlijke problemen opgelost kunnen 
worden. 'Het privatiseren van over
heidstaken is geen kwestie van ideolo
gisch gewenste economische vormge
ving. Het is in de eerste plaats een 
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vraagstuk van het beheersen van bestuur
lijke problemen' (H.J.L. Vonhoff).1 

De besluitvorming bij de overheid ver
schilt zeker in een democratische staat, als 
het goed is, echter op wezenlijke punten 
van die bij een bedrijf. Dit is terug te voe
ren op het feit dat besluiten, die in uit te 
voeren beleid uit moeten monden en dus 
vroeg of laat, direct of indirect geld kosten, 
buiten het overheidsapparaat genomen 
worden en wei door de volksvertegen
woordigers, en op het feit dat de midde
lenvoorziening anders verloopt dan bij het 
bedrijfsleven en geen algemeen toepas
selijke criteria, voor geslaagd optreden, 
zoals winst, kent Maar het privatiseren is, 
zoals het hele overheidsoptreden tegen
woordig, gericht op het zoeken naar aan
sluitlng op het bedrijfsleven, niet op het 
doorgronden van de specifieke eisen van 
een democratische en verantwoorde pu
blieke besluitvorming, benevens de pro
blemen die daar in Nederland inmiddels 
bij gerezen zijn. En dat is dan ook precies 
de reden waarom er in Nederland zo wei
nig van terecht komt. 

Mevrouw dr M.E Beck (1931) IS werkzaam blj de Rljkspla
nologlsche D1enst 
1 Hel FmanCJeele Oagblad, · Bestuurlljke problemat1ek 

driJfveer voor pnvatisenng'. 30 oktober 1987. 6 
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Het huidige privatiseren 
Bij privatiseren is het gebruikelijk te den
ken in termen van een overheid die activi
teiten afstoot naar bedrijven die op de 
markt opereren. Dit verschijnsel is vooral 
bekend in de vorm van denationalisatie 
van bedrijven nadat die eerst, met de no
dige politieke ophef, genationaliseerd wa
ren. Men kan hiervoor kijken naar onder 
andere Engeland en Frankrijk, maar Ne
derland heeft hier niets mee van doen. 
Wei ziet men in Nederland bijvoorbeeld 
dat de overheid vorderingen op bedrijven 
aan andere bedrijven overdoet, zonder 
zich overigens af te vragen of zij daarmee 
het onderlinge verkeer tussen haar en de 
betrokken bedrijven, gezien gemaakte af
spraken, en tussen die bedrijven onder
ling niet schaadt.2 

Ook is men hier bezig staatsactiviteiten 
die, vooral gezien de technische en eco
nomische ontwikkeling dienaangaande, 
nu beter aan de markt kunnen worden 
overgelaten - een PTT, een DSM - in 
particuliere handen te geven. Bovendien 
ziet men dat het overheidsapparaat in Ne
derland nu bezig is taken af te splitsen en 
toe te wijzen aan, daartoe soms speciaal 
opgerichte, bedrijven. Dit past in feite in 
een, verre van nieuwe, toenemende spe
cialisatie die op dit moment al even hard of 
nog harder door het bedrijfsleven zelf 
wordt toegepast in de vorm van decentra
lisatie en co-makership. Het kan biJdragen 
tot een meer efficiente bedrijfsvoering, 
maar een wezenlijke bijdrage tot privatise
ren van overheidsactiviteiten is dit niet. De 
sterk toegenomen overheidsactiviteiten 
blijven immers in hoofdzaak onder de 
overheid berusten. 

Voorts is een groeiende neiging bij de 
overheid te bespeuren om overheidsin
vesteringen van belang voor bedrijven te 
Iaten financieren door en in beheer te wil
len geven bij bedrijven, of deze laatsten te 
Iaten opdraaien voor de kosten van over
heidsactiviteiten, via doelheffingen en 
sponsoring. Uit dit soort ingredienten 
wordt een privatiseringsbeleid opge-
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bouwd dan nog geen naam mag hebben, 
althans geen Nederlandse, maar dat 
wordt aangeduid met de, overigens meer 
dan privatisering omvattende, term 
public-private partnership. 

Deze beperkte aanzet tot privatiseren 
wijst er op dat Nederland zijn eigen situatie 
nog niet doorziet. Ook in Nederland heeft 
er namelijk een forse nationalisatie plaats
gevonden, niet in de profitsector welis
waar maar in de non-profitsector. Neder
land heeft er zelfs een bestuurlijk zeer pro
blematische verzorgingsstaat aan overge
houden. De reden waarom deze nationali
satie niet als zodanig is gesignaleerd is 
waarschijnlijk dat ziJ sluipend was. Boven
dien bestond hierover een vanzelfspre
kende politieke consensus: de partijen de
den in progressiviteit niet voor elkaar on
der, slechts over de modaliteit van deze 
nationalisatie trachtte men zich politiek te 
profileren. Deze nationalisatie op zich ging 
in Nederland dus niet gepaard met poli
tiek-ideologisch tromgeroffel, zoals we! 
pleegt te gebeuren bij nationalisatie van 
bedrijven en banken. Omgekeerd belooft 
nu juist denationalisatie op dit gebied 
- het versterken van het maatschappe
lijke middenveld, het weer in een geei
gende structuur brengen van de zorg
zame, ja verantwoordelijke samenle
ving - het politieke item te worden van 
een onzer politieke partijen en wei het 
CD A. 

Bestuurscentrisme 
T er realisering van deze nationalisatie 
heeft Nederland gedurende vele jaren zijn 
welvaart voor een belangrijk deel gebruikt 
om zijn maatschappel1jke instellingen van 
oplopende subsidies te voorzien, eerst in 
de non-profitsector, vervolgens ook in de 
profit-sector. Zij het dat het hier niet zo ver 
als nationalisatie is gekomen. Dit ging ge
paard met toenemende beleidsvoering 

2. Het F1nanciee/e Oagb/ad, 'Overheid handel\ onfatsoen· 
l11k bq pnvat1sering staatssteun, 20 november 1987. 5 
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van de overheid ten aanzien van de maat
schappelijke instellingen, uitmondend in 
regelgeving en actieprogramma's. In 
'Ruimte voor bestuur, bestuur voor de 
ruimte'3 is deze ontwikkeling geschetst en 
de ingrijpende gevolgen voor de publieke 
besluitvorming die uit deze ontwikkeling 
voortkwamen. In het bijzonder de ontwik
keling met betrekking tot de non-profit
instellingen is hierbij van belang geweest 
omdat dit heeft geleid tot een staat geken
merkt door bestuurscentrisme. 

Bestuurscentrisme betekent dat de be
leidsvoorbereiding wordt kortgesloten op 
de beleidsuitvoering, daar in feite aan on
dergeschikt raakt, zodat die beleidsvoor
bereiding, het belangrijkste deel van de 
publieke besluitvorming, onttrokken raakt 
aan controle, zowel door het parlement als 
intern-ambtelijk. Oat betekent dat de te
rugkoppeling ontbreekt aan de publieke 
besluitvorming: de consequenties van 
een beleid dat op deze wijze tot stand 
komt, wordt niet doordacht, laat staan ter 
overweging bij hun besluitvorming aan de 
volksvertegenwoordigers aangeboden. 
De volksvertegenwoordigers krijgen hap
klare wetsontwerpen, programma's en 
projecten voorgeschoteld, omhangen 
met beleidsnota's met de betekenis van 
verbale exercities die in een verwijderd 
verband staan tot het bestreken beleids
terrein en die hun werfkracht ontlenen aan 
een trendgevoelige presentatie (de be
leidsnota's tuimelen dan ook in snel tempo 
over elkaar heen). 

De volksvertegenwoordigers komen 
achteraf zo voor lelijke verrassingen te 
staan; bij een RSV, een Oosterschelde
dam, de bouwsubsidies of een Walrus
affaire op nationaal niveau, en een 'Sto
pera' op gemeentelijk niveau zal het dan 
ook wei niet blijven. Vooral door wat aan 
het Iicht is gekomen bij de twee parlemen
taire enquetes kan men leren dat de be
leidsuitvoering op deze manier een zeer 
eigenmachtige zaak wordt: de uitgaven 
worden ondoorzichtig en de mogelijkheid 
tot controle erop vervluchtigt. Nu kan men 
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de controle van de lopende uitgaven wei 
verfijrlen door eventueel tussentijdse over
zichten te vragen en de gegevens te Iaten 
uitsplitsen, maar aldus blijft men de finan
ciele termijneffecten van beleidsbeslissin-

Een land waarin de 
beleidsvoorbereiding is 
onttrokken aan de publieke 
besluitvorming is in feite 
stuurloos. 

gen missen. Op zo'n, desnoods exacte, 
wijze drijft men dan tach de mist in. Een 
land met een dergelijke publieke besluit
vorming is in feite stuurloos en raakt over
geleverd aan het bedrijfsleven dat ten
minste voor de nodige continuHeit kan zor
gen, naar men hoopt. 

lncompatibele besluitvorming 
Het zou in deze situatie een punt van grate 
zorg moeten zijn dat de overheid zich nu 
zelfs voor haar optreden en organisatie 
het bedrijfsleven ten voorbeeld stelt. De 
besluitvorming bij de overheid en dus ook 
haar organisatie stelt, zoals eerder opge
merkt, eigen, zeer specifieke eisen. Effec
tiviteit en efficiency dienen daarbij natuur
lijk ook hoog aangeschreven te staan, 
doch in functie gesteld te worden van die 
eisen. Maar bovendien sluit de besluitvor
ming in een democratie nauwe samen
werking met de instellingen van het maat
schappelijke middenveld oak uit. 

3. M. E. Beck, Ruimte voor bestuur. bestuur voor de ruimte; 
de sociale systeemtheorie van Niklas Luhmann toege
past op de Nederlandse bestuurssituatie en de ruimte
lijke ordenmg, VUGA, Den Haag 1986 (Proefschrift 
Utrecht). Deel A, hfst. 1 De algemene bestuursproble
matlek. 
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Die instellingen moeten, om te kunnen 
overleven, de markt tot kompas van hun 
handelen maken, met alles wat dit impli
ceert aan wendbaarheid in doelstelling en 
uitvoering. Zolang men daar blijft binnen 
de grenzen van de wet is veel geoorloofd: 
verschrijven van grondkosten of het toere
kenen van de kosten van een verliesge
vend project aan die van een winstgevend 
project, ook als daar subsidies mee vallen 
te behalen, om een enkel voorbeeld te 
noemen. Voor een overheid is die wend
baarheid, als zij in een zakelijke relatie met 
die bedrijven treedt, onhanteerbaar. Haar 
optreden dient immers te beantwoorden 
aan strikt omlijnde eisen van rechtmatig
heid en behoorlijk bestuur. 

Bovendien vragen maatschappelijke in
stellingen om continu'lteit in het overheids
optreden, zeker als wederzijds een zake
lijke relatie wordt aangegaan: zij willen 
kunnen overzien waar ze aan toe zijn. 
Deze continu'lteit kan de publieke besluit
vorming - die afhankelijk is van politieke 
en niet van economische voorkeuren, hoe 
economie-gericht de politiek op een gege
ven moment misschien ook is - niet ga
randeren. Dit kan zeker niet op terreinen 
waar de overheid een actief, prestatiege
richt beleid voert. Terreinen die tegen
woordig zo talrijk zijn dat de overheid hoe 
dan ook een bron van turbulentie voor de 
maatschappelijke instellingen is gewor
den. 

Tot slot wenst de overheid, als ziJ voor 
het uitvoeren van haar beleid een directe 
relatie aangaat met instellingen uit het 
maatschappelijke middenveld, bepaalde 
activiteiten te stimuleren en niet, door het 
intern vervlochten gedrag van die instellin
gen, ook andere activiteiten waar de over
heid geen beleidsmatige boodschap aan 
heeft. Het zou dus beter, zo niet geboden 
zijn als de overheid zichzelf en de instellin
gen van het maatschappelijke midden
veld ieder in hun eigen, specifieke waarde 
laat, zichzelf nu net niet als een marktpartij 
aandient maar slechts als een factor die 
de markt be'lnvloedt. 
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De besluitvorming in beide sferen is in
compatibel en het verdient aanbeveling 
de public-private partnership, die reeds 
uitvoerig gestalte heeft gekregen via de 
sluipende nationalisatie van instellingen 
op het maatschappelijke middenveld, 
zeer kritisch onder de Ioupe te nemen. 
Controle op de werkwijze van het over
heidsapparaat als zodanig, dus niet aileen 
als het om omstreden besluiten gaat, zou 
deze incompatibiliteit al veel eerder aan 
het Iicht gebracht hebben. Nu zetten mis
schien de laatste twee parlementaire en
quetes en de wei zeer in het oog sprin
gende incompatibiliteit in het partnership 
tussen de gemeente Rotterdam en de 
gokmagnaat, die in de pers met Ger van 
V.D. wordt aangeduid, aan tot het ontwik
kelen van reserve ten aanzien van deze 
vorm van omgaan van de overheid met 
zijn bevolking. 

Het voorgaande was gericht op de for
mele kenmerken, zoals rechtmatigheid en 
behoorlijk bestuur, waaraan het over
heidsoptreden dient te beantwoorden en 
die tot behoedzaamheid manen bij het 
aangaan van een directe relatie tussen 
overheid en instellingen van het maat
schappelijke middenveld. Deze spelen in 
het bijzonder bij de profitinstellingen. Er 
zijn echter ook bezwaren van beleidsin
houdelijke aard bij het aangaan van zo'n 
relatie. Deze doen zich sterk voelen bij de 
non-profiti nstell i ngen. 

Non-profitinstellingen op drift 
Willen de non-profitinstellingen dat bieden 
wat overeenstemt met de prioriteiten van 
de bevolking, dan is het noodzakelijk dat 
die instellingen voor hun bestuur en finan
ciering een directe en voor hun doen en Ia
ten doorslaggevende relat1e onderhou
den met hun clientele. Deze eis is voor 
non-profitinstellingen zelfs nog stringenter 
dan voor profit-instellingen, omdat de be
hoeften waar non-profitinstellingen in 
voorzien doorgaans zeer specifiek zijn, 
erg gevarieerd en sterk kunnen verande
ren, daarom op een andere wijze niet 
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goed tot hun recht kunnen komen. Het is 
niet voor niets dat de kern van de non
profitinstellingen een uitvloeisel is van vrij
willige organisaties van burgers - al of 
niet gecoached door kerken, vakbonden 
en wat dies meer zij - en daardoor iets 
persoonlijks hebben. Profitinstellingen 
opereren weliswaar ook in directe relatie 
tot hun klanten maar doen dit op een on
persoonlijke markt waar bieders en afne
mers in een formele relatie tot elkaar 
staan, hetgeen het ontwikkelen van on
persoonlijke gedragsstrategieen met 
soms wereldwijde reikwijdte mogelijk 
maakt. 

Wil men weten waar het met de non
profitinstellingen heen moet, dan doet 
men er goed aan die directe relatie tussen 
instellingen en hun clientele met alles wat 
dat aan informatie op kan leveren, tot uit
gangspunt van het handel en te kiezen, die 
relatie dus niet te verbreken. T och is dit 
laatste gebeurd door de feitelijke nationali
satie van deze instellingen. Het beleid ten 
aanzien van deze instellingen wordt nu 
ambtelijk-intern bepaald en de burgers 
moeten zich maar aanpassen aan wat hun 
geboden wordt, of dat strookt met hun be
hoeften en opvattingen of niet. De kans 
dat dit maar matig het geval is, is groot om
dat de overheid werkt met het principe 
van gelijkheid voor de wet, hetgeen bete
kent dat nu net op dit gebied waar voor
zien moet worden in een grote en wisse
lende varieteit van voorkeuren, de burger 
zich moet uitstrekken op een procrustes
bed. Via ouderavonden of patienten
inspraak kan men dan nog proberen de 
indruk te wekken dat de mening van die 
burgers er toe doet, maar als ze lucide zijn 
sparen zij zich de moeite. 

De overheid heeft onder deze moeilijk
heid trachten door te duiken door voorzie
ningen te bieden van een zo hoog niveau 
dat ieder er wei het nodige van zijn gading 
kon vinden, onder verwaarlozing van de 
betaalbaarheid op termijn van een derge
lijke oplossing. Via het invoeren van finan
ciele drempels of het verhogen ervan 
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- bovenop de reeds afgedragen belas
ting -- en door fusie, samenwerking en 
zuiniger beheer tracht men dit nu, nadat 
de overheid tegen de grenzen van haar 
uitgaven was aangelopen, vol te houden, 
maar dat gaat nag meer ten koste van de 
gewenste variatie, zo niet van de geboden 
kwaliteit. 

Als stichtingen van verschillende signa
tuur, noodgedwongen, besluiten samen 
te gaan worden daardoor bijvoorbeeld ka
tholieke en protestante bejaarden in een 
tehuis ondergebracht, waarbij een van 
beide groeperingen of zelfs beide hun ver
trouwde en gewaardeerde levenssfeer 
kwijt raken. Of confessionele bejaarden 
worden toegedeeld aan een neutrale in
stelling, met nog slechts een abstracte ver
wijzing naar wat hun dierbaar is in de vorm 
van een periodiek langskomen van con
fessionele (ziel)zorgers. 4 Een ander voor
beeld: confessionele scholen moeten, om 
zich onder de huidige subsidievoorwaar
den in stand te houden, de markt op en 
ontdekken daar dat een groot deel van 
hun potentiele clientele - waar ze voor 
hun voortbestaan van afhankelijk zijn -
nu net aan hun confessionele inbreng 
geen boodschap heeft maar wordt aange
trokken door de in de confessionele scho
len nog redelijk in stand gehouden disci
pline en prestatiegerichtheid. 5 Wat dit be
tekent voor hun, toch al verwaterde, iden
titeit laat zich raden. Ook de kritiek van 
ldris, die onder andere antroposofen in 
zich verenigt, betreffende de gezond
heidszorg en het plan-Dekker berust op 
het claimen van individuele verantwoor
delijkheid en autonome keuze. Het luidt 
daar dat 'men toch niet z6 betuttelend en 
uniform met zaken (kan) omgaan die de 
burger zo persoonlijk raken en pluriform 
worden beleefd' _6 

4. A.C.H. Pleun1s (1988) lnle1d1ng voor het Kathol1ek Vrou
wendispuut. 

5. NRC Handelsblad, Wetenschap & Onderw1js, 'Scholen 
op leerlingenjacht', 23 februan 1988, 1. 

6. Het Financieele Dagblad, 11 maart 1988, 11 'Funda
mentele kritiek op het plan-Dekker voor de gezondheids
zorg' 
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Autonomie maatschappelijke 
instellingen 
T egen de tijd dat men zal zien dat men op 
deze wijze niet op de goede weg is, doet 
men er goed aan te beseffen dat de enige 
manier waarop de burgers optimaal aan 
hun trekken kunnen komen, is door hen 
persoonlijk verantwoordelijk te houden 
voor de maatschappelijke instellingen, zo
wel bestuurlijk als financieel. Door het geld 
ervoor bij de burgers weg te halen en het 
via het overheidsapparaat naar de maat
schappelijke instellingen door te sluizen 
verspeelt men het houvast om aan de 
weet te komen waar het met die instellin
gen naar toe moet. De burgers moeten op 
dit gebied dus in de gelegenheid zijn zelf 
het gewenste aanbod te organiseren door 
bestuursactiviteiten voor hun instellingen, 
en die al of niet financieel te steunen. Sub
sidiering kan in die situatie aileen een aan
vullend karakter hebben. 

Onder de huidige omstandigheden 
gaat er eerst een fors deel van het voor de 
maatschappelijke instellingen benodigde 
geld dat van de burgers naar de overheid 
wordt overgeheveld, op aan kosten voor 
het overheidsapparaat en de schrikwek
kende fricties die er bij de publieke besluit
vorming optreden, zeker als de overheid 
zoveel activiteiten naar zich toegetrokken 
heeft dat een behoorlijke cobrdinatie er
van uitgesloten kan worden geacht. Van 
een verantwoord overheidsbeleid kan op 
dit gebied zelfs geen sprake zijn als de 
overheid niet Ianger kan varen op het 
kompas van het gedrag van de burgers 
en de instellingen zoals dit bij zelfstandig 
functioneren, via de markt, tot uiting zou 
komen. Politiek hobbyisme, ook ambtelijk
intern bedreven, met aile bijbehorende 
verkwisting, is ervoor in de plaats geko
men en dat in een situatie van bestuurs
centrisme waarin niets tot zelfcorrectie 
aanleiding geeft. 

Er is dus aile reden tot privatiseren, in 
het bijzonder in de zin van denationalise
ren. Dit geldt voor Nederland, zoals ge
zegd, de non-profitinstellingen, omdat de 
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nationalisatie hieraangaande een grote 
omvang heeft aangenomen en deze de 
werking van het overheidsapparaat op 
zeer negatieve wijze heeft be'invloed. Voor 
deze denationalisatie is het echter nood
zakelijk de materiele autonomie van de 
non-profitinstellingen - te onderscheiden 
van hun formele autonomie, die niet aan
getast is - op het maatschappelijke mid
denveld te herstellen. Dit vergt dater dus 
beleid van gemaakt zal gaan worden om 
te voorzien in de voorwaarden waaronder 
die autonomie weer tot stand kan komen. 

De belangrijkste van die voorwaarden is 
wei dat de burgers opnieuw in de gele
genheid raken zelf hun, ook financiele, re
latie tot die instellingen te leggen, waarbij 
het niet kan blijven bij het heffen van een 
soort entreegeld. Dit kan slechts gereali
seerd worden via lastenverlichting voor de 
burgers onder gelijktijdig inperken van het 
overheidsoptreden ten aanzien van die in
stellingen op het maatschappelijke mid
denveld welke hun materiele autonomie 
door een te sterke afhankelijkheid van de 
overheid teloor zagen gaanl Deze vorm 
van privatiseren heeft dus het voordeel 
dat die niet ophoudt bij de maatschappe
lijke instellingen maar er tevens de bur
gers bij betrekt en dus ook voor hen een 
zekere emancipatie ten opzichte van de 
staat inhoudt. (Het spreekt, binnen de hier 
geboden optiek, voor zich dat een derge
lijk beleid tevens een inkomensbeleid ver
eist dat erop toeziet dat ook de minder for
tuinlijke burgers in staat zullen zijn tot de 
hier geschetste actieve betrokkenheid bij 
non-profitinstellingen.) 

Er is, zo gezien, een duidelijk verband 
tussen de verzorgingsstaat zoals die in 
Nederland gegroeid is, en de bestuurs-

7 Ook op deze man1er kan men het overhe1dstekort terug
brengen, niet door bezu1n1gen op een op hoofdzaken zo 
ongewiJZIQd mogeiiJk te handhaven bestuurss.tuatle, 
maar door een saneren ervan met het oog op het v1tal1se
ren van het maatschappel1jke middenveld en op de be
spanngseffecten d1e men kan verwachten van een, aid us 
te verknjgen, meer doeltreffende publieke beslultvor
ming. 
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problemen met zware financiele gevolgen 
die inmiddels zelfs al twee parlementaire 
enquetes hebben opgeleverd. Het is niet 
door uit te wijken naar de profitsector, als 
horizon om de steven op te richten, dat 
men deze moeilijkheden zal oplossen, in
tegendeel zelfs. Men zal het probleem 
moeten aanpakken daar waar het ontstaan 
is, biJ de feitelijke overname door de staat 
van de non-profitinstellingen. 

Bij herstel van de materiele autonomie 
van de non-profitinstellingen valt vervol
gens te verwachten dat de overheid, ai
leen alter bevordering van de samenhang 
in het beleid, ook de autonomie van de 
profitinstellingen zal willen versterken. Dit 
zal die instellingen en de relatie van de 
overheid met die instellingen ten goede 
komen, omdat het zich richten naar de 
voorwaarden waaronder subsidies wor
den verstrekt, het ondernemerschap uit
holt. Pas biJ volledig herstel van de auto
nomie van ook de profitinstellingen kan de 
public-private partnership goede vruch
ten afwerpen. De overheid hoeft daarbij 
dan overigens niet Ianger als marktpartij 
voor die 1nstellingen op te treden, maar 
kan dit weer doen als bestuurder. 

Aileen als bestuurder kan de overheid, in 
goed overleg met de instell1ngen van het 
maatschappelijke middenveld, randvoor
waarden stellen voor het goed reilen en 
zeilen van de Nederlandse bevolking, en 
om dat te doen moet zich eerst duidelijk 

Veel maatschappelijke 
organisaties zijn 
gedwongen die geluiden te 
Iaten horen die de overheid 
als geldgever zelf heeft 
georkestreerd. 
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kunnen aftekenen op welke zich zelfstan
dig voofdoende, concrete ontwikkelingen 
zij met door haar te realiseren randvoor
waarden kan inspelen. Zoals het nu is zijn 
de geluiden vanuit het maatschappelijke 
middenveld te zeer echo's van wat de 
overheid zelf te berde brengt, daar vele in
stellingen van dat middenveld gedwon
gen zijn die geluiden te Iaten horen die de 
overheid, als geldgever, zelf heeft geor
kestreerd. 

Pas als de overheid de instellingen van 
het maatschappelijke middenveld in hun 
waarde heeft hersteld, is volwaardig over
leg met hen mogelijk. Dit zal dan niet ai
leen het overleg aangaande de beleidsuit
voering en programmering van de over
heid -- waartoe heden ten dage vooral de 
financiering van projecten aanleid1ng 
geeft in het kader van public-private part
nership - ten goede komen, maar ook de 
beleidsvoorbereiding en bijbehorende 
planning. Het is nu net het gebrek aan 
overleg - dit is niet hetzelfde als het uitlok
ken en geven van commentaar - op dit 
laatste gebied dat symptomatisch is voor 
de huidige, eenzijdige relatie tussen de 
overheid en de instellingen van het maat
schappelijke middenveld: het bestuurs
centrisme. Dit terwijl die instellingen be
schikken over informatie die voor de over
heid onmisbaar is om haar eigen kennisar
senaal omtrent welke randvoorwaarden 
welke ontwikkelingen kunnen bevorderen 
of afremmen, op grand waarvan zij haar 
beleidsvoorbereidend overleg dient aan 
te gaan, op doeltreffende wijze te kunnen 
toespitsen op de concrete en verande
rende situatie in Nederland. Door de ver
antwoordelijkheden daar te leggen waar 
ze thuis horen kan de overhe1d haar eigen 
optreden dus aanzienlijk verbeteren en 
versterken. Ook Nederland heeft behoefte 
aan een zekere perestrojka. 

Bij een onafhankelijke en daardoor 
tweezijdige relatie tussen de overheid en 
de instellingen van het maatschappelijke 
middenveld zal overigens blijken dater in 
Nederland wei degelijk beproefde termen 
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zijn voor het begrip public-private part
nership, die bovendien het voordeel heb
ben van een voor een volwaardige demo
cratie vereiste reikwijdte, en wei het subsi
diariteitsbeginsel en souvereiniteit in eigen 
kring (bij katholieken en protestanten wei 
bekend). Mede aan de partijen die het 
CDA flankeren, om uit te maken welke van 
de twee het zal worden of welke synthese 
tussen beide bestuursbeginselen tot 
stand gebracht zal worden. Oat die par
tijen aan deze vorm van denationalisatie 
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mee zullen werken, beter vroeg dan laat, 
is niet te vermijden daar privatiseren, en 
dat kan men met de heer Vonhoff eens 
zijn, een vraagstuk van de eerste orde is 
bij het beheersen van de huidige bestuur
lijke problemen. Het is zelfs het centrale 
probleem. 
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