
ZorgLarne samenlev1ng 

Drs. CJ. Klop 

'Net zo slank als je 
opa' 

Vadertje Staat probeert zijn buikje weg te 
werken. Lukt het hem er een paar kilo
gram af te knJgen of niet? In oktober 1985 
schreef ik 1n dit blad een artikel over het 
daartoe benodigde dieet. (Afslanking van 
de Rijksoverheid - een voorzet voor het 
regeerakkoord' .) Met name de in' Uitzlcht' 
opgenomen voorstellen tot overdracht 
van taken naar maatschappelijke instellin
gen lagen aan dat dieet ten grondslag. 
lnmiddels heeft vader een paar voorzJchti
ge oefeningen gedaan. De grote vraag is 
echter nog steeds: blijft hij het met halvan
ne proberen of gaat hiJ echt gezond Ieven? 

De minister van Binnenlandse Zaken heeft 
op 30 december 1986 de hoofdliJnen van 
de operat1e aan de Tweede Kamer mee
gedeeld. In deze brief is een per departe
ment verschillende taakstell1ng omschre
ven. die gebaseerd was op een priontei
tenstelling Het bekendste voorbeeld hier
van was het ontzien van ontwikkelingssa
menwerking en m1sdaadbestnjd1ng. Bln
nen de departementen is de nadere uit
werklng var1 taken aan de vakmin1sters 
overgelaten. Op 15 JUnl Jongstleden zijn de 
afslankingsplannen per departement ge
publiceerd (Tweede Kamer. 1986-1987. 
nr. 19827). De minister beschouwt deze 
plannen als een lase in het proces dat 
ertoe moet leiden dat 

a 1n 1990 het arbeidsvolume biJ de rijks
overeid met 9% afneemt door afslan
k~ng; 

b daarbovenop nog eens 6% wordt afge
slankt via privatisering; 

c de operatie leidt tot een structurele be
zuiniging van 1 miljard gulden in 1990; 

d de overhe1d niet aileen kle1ner, maar 
kwalitat1ef ook beter wordt. 

Over de kans dat deze in het regeerak
koord vastgelegde doelstellingen worden 
bere1kt is de minister voorzichtig optimis
tisch. Hij schrijft voorts: 'De afslanking 
heeft zoveel mogelijk vorm gekregen on
der handhaving van de externe dienstver
len~ng, door middel van efficiencyverbete
ring en aanpassing van de werkwijze en 
de organisatie, alsmede door afstemrning 
van de organisatie op bele1dsmatige en 
budgettaire ontwikkelingen. Een substan
tleel deel van de voornemens vindt zijn 
oorsprong in het streven naar privatise
ring, decentralisatie en deregulering of 
vloeit voort uit heroverweging en reorgani
satie riJkdsdient. Blj de implementatie van 
deze ideeen 1s de afs!anking een belangrlj
ke impuls gebleken · 

U1t de stukken blijkt niet dat de kaas
schaaf-methode wordt gehanteerd. Welke 

Drs. C J Klop (194 7) rs adJunct-drrecteur van het Weten
schapelrJk lnstrtuut voor het CDA. 
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visie er wei achter het beleid steekt is niet 
aanstonds duidelijk. Deze v1sie lijkt vooral 
bestuurstechnisch van aard, gekoppeld 
aan een voorkeur voor commerciele pnva
tisering. Voorts deelt de minister mee dat 
·n1et in aile gevallen de verwachting be
staat dat de uitgangspunten van de opera
tie kunnen worden vertaald 1n het schrap
pen van functies met gemiddeld hogere 
loonkosten'. Met andere woorden: de trap 
wordt n1et aileen van bovenaf schoon ge
veegd. 

Voorlopig houdt de staat het nog op 
halvarine, zo lijkt het. Aan een verbetering 
van zijn leefwijze w1l hiJ nog n1et echt. Maar 
dat komt wei, want anders lukt het toch 
niet. Oat weten aile weight-watchers d1ep 
in hun hart. In de zorgzame samenlev1ng 
past wei een beetJe zorg voor de overheid. 
Maar niet te veel, want het zou een schan
de zijn als de rijksoverheid niet zou slagen 
in wat ZIJ bij de lagere overheden en de 
maatschappij al jaren afdwingt. 

De omstandigheden 
Er is een aantal maatregelen nodig die op 
zichzelf niet tot de afslankingsoperatie be
horen, maar die wei het succes ervan 
mede bepalen. Zo zal de kosten-baten
analyse bij privatisering gunstiger uitvallen 
wanneer voor ambtenaren dezelfde werk
loosheidsverzekeringen gelden als voor 
werknemers in het bedrijfsleven. Oat zal 
per 1 Januari 1988 het geval zijn. Voorts 
omvat de afslankingsoperatie zelf ook een 
pakket flankerende maatregelen dat er 
zijn mag. De afvloeiing van ouder perso
neel is financieel aantrekkelijk gemaakt en 
er zijn tegemoetkomingen bij overplaat
sing en scholing. Ook wordt het perso
neelsbeleid meer aan de afzonderlijke mi
nisteries overgelaten. Onder meer af
schaffing van de automatische verlening 
van period1eken en invoering van presta
tiebeloning behoort daarbij. De invoering 
van dit pakket maatregelen vindt plaats op 
1 juli 1987. Oat getuigt van slagvaardig
heid! En terecht, want voor echte harde 
ingrepen, die soms noodzakelijk zullen 
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ZIJn, is eigenliJk aileen de eerste helft van 
de kabinetsperiode geschikt. Na de zomer 
van 1988 zullen de verk1ezingen hun scha 
duw vooruit werpen. 

Minstens even belangriJk als de omstan
dlgheden waarbmnen de afslanking z1ch 
op de departementen moet afspelen, IS de 
s1tuatie 1n de maatschappiJ. Organ1sat1es 
1n het maatschappeiiJk middenveld en 
hu1shoudens zullen verantwoordeiiJkhe
den moeten aanvaarden, waar de staat 
terecht kan terugtreden. · Uitzicht' bevat 
op dat punt een groot aantal concrete 
voorstellen, d1e 1n nevenstaande tabel nog 
eens zijn opgesomd. Ook dat vergt toerus
tmgsmaatregelen. Behalve een moreel 
appel (tot loonmat1ging biJvoorbeeld). hoe 
succesvol en nodig op zichzelf ook, is er 
meer nodig. Daarvan wordt pas langza
merhand iets z1chtbaar. De Commissle
Dekker was ervoor nodig om 1n de sector 
volksgezondheid de rol van de Zleken
fondsen en de verzekeraars krachig te 
profileren. Het kab1net heeft h1er recent 
mee 1ngestemd, ZIJ het dat het daarbiJ wei 
erg sterk op het marktmechan1sme ver
trouwt en niet de in · Uitzicht' gevraagde 
regionale kamers voor volksgezondheid 
en maatschappelijke dienstverlening in
stelt. De rol van de woningcorporaties als 
middenveld-organisat1es is ook du1dei1Jk 
aan te geven, zo bleek bijvoorbeeld op de 
jaarliJkse conferent1e van de Vereniging 
van christen-democratische gemeente- en 
provinciebestuurders. 1 Thans v1ndt echter 
een decentral1sat1e van het volkshuisves
tingsbeleid plaats naar de gemeenten en 
de provincies, die per saldo wei eens ten 
nadele van de corporaties kan uitvallen, 
biJVOorbeeld als ziJ niet in de regionale 
planningscommissies worden opgeno
men. ZiJ worden dan gedegradeerd tot 
uitvoerder van overheidsbeleid in plaats 
van erkend te worden als volwassen orga
nlsatles met een e1gen beleid binnen door 

1 Chnsten-democrat1sche gemeentepol1t1ek - verslag van 
de conferent1e van de CDA-Bestuurdersveren1grng . Be
stuursforum. mel1987. 136. 
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de overherd te stellen randvoorwaarden. 
De posrtre van de corporalies is op dit punt 
sterk vergelrJkbaar met die van de zieken
fondsen onder de 1n te trekken Wet voor
zreningen gezondherdszorg. In de volks
hursvestmg moet de prmcrprele koerswrJZI
grng nog plaatsvmden Wellrcht kan de 
door de staatssecretans Heerma voor 
1988 aangekondlgde Volkshursvestings
nota daar durdelrjkherd over geven Of zou 

Tabel 

ook hrer een Dekker nodrg ziJn? De sociale 
partners worden mmiddels biJ het tnpart!
te-bestuur over het arbeidsvoorzieningen
belerd betrokken. Deze zomer zullen ziJ 
vanuit de Stichtmg voor de Arberd ook 
verzoeken om een grotere verantwoorde
lijkheid inzake de Ziektewet en in de toe
komst wellicht ook de WW en de WAO. De 
rrJksoverheid zal daar conform het Regeer
akkoord positief aan moeten meewerken. 

MogeiiJkheden tot overdracht van taken aan commerc1ele en soCiale organ1sat1es 1n de samenle
v,ng. conform ·u1tz1cht' en de rol daarvan biJ de afslank1ng van de R11ksoverhe1d 

pr1vat1senng. loontechn1sche d1enst, Soc1ale 
Zaken. taak overgenomen door vakbonden. 
conform art 4 SEF 

2 pr1vat1senng arbe1dsvoorz1enrngenbele1d. 
Soc1ale Zaken, taak overgenomen door so
Ciale partners. conform art. 8 SEF 

3. m1nder ambtenaren biJ gemeentelljke soc1ale 
d1ensten. WWV overgeheveld naar bednJfS
verenlglngen. conform art. 7 SEF 

4 m:nder ambtenaren biJ de gemeenten omdat 
plann1ng volksgezondhe1d wordt overgedra
gen aan reg1onale kamers voor volksgezond
held en maatschappel11ke d1enstverlen1ng. 
conform art 1 WVC 

5 m1nder ambtenaren biJ EZ vanwege decen
tral1sat1e reg1onaa1 beleld conform art. 2 SEF 

6. m1nder ambtenaren b11 WVC 1n verband met 
decentral1sat1e soc1aal-cultureel beleid, con
form art. 1 5 WVC 

7. m1nder ambtenaren b11 O&W 1n verband met 
verm1nder1rlg c1rcula1re-regelgev1ng en ver
zelfstandiQIIlQ van scholen en un1vers1te1ten. 
conform art. 1 O&W 

8. pnvat1ser1ng varl wetenschappeiiJk werk de
partementen 

9 m1nder ambtenaren brJ VROM vanwege ver
mlndenng regelgev1ng en decentral1satie be
leld 

10 pnvatrser1ng van tal van taken naar de com
merCiele sector (o.m. r1jks1nkoopbureau. kan
tlnes. etc .. etc.) conform art. 19 SEF 

D1rectoraat Generaal Arbeidsaangelegenh"'
den wordt thans gereduceerd met 40 ar
beldsplaatsen, o.m. biJ de loontechnische 
dienst 
wordt per 1 Januan 1988 reg1onaal en tripart1 
te overheid en sociale partners. Gevolg: mln
der ambtenaren op departement, meer brj 
regionale d1enst 
1s gerealiseerd 

wordt biJ uitvoenng van rapport-Dekker een 
begin mee gemaakt, taak lagere overheden 
echter nog niet duidelijk gemaakt door kabr
net, kamers ook nog niet opgencht 

1nderdaad v1ndt blj het DG reg1onaal belerd 
de grootste afslankrng b1nnen het departe
ment plaats 
v1ndt in het kader van de afslank1ng thans 
plaats 

van pnvat1ser1ng van un1vers1te1ten is nog 
geen sprake, wei van budgetfinancienng van 
scholen. Deregulering vormt derhalve een 
belangnjke reden voor afslanking biJ O&W 
een Iichte afslank1ng vindt plaats biJ de WRR. 
het SCP, de HRWB en de RPD, geen pnvatl
senng 
1n verband met invoenng van het gederegu
leerde normkostensysteem vervallen 75 ar
beidsplaatsen bij het DG Volkshu1svesting, brJ 
de gemeenten komen er echter ambtenaren 
blj 
v1ndt plaats voor wat betreft de PTT, de 
Staatsu1tgeveriJ en nog enkele kleinere d1en 
sten. 
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Van groot belang voor het slagen van de 
afslanking en de zorgzame samenleving is 
ook de versterking van de gezamenlijke 
verantwoordelljkheid van partners binnen 
de huishoudens. Thans wordt deze afge
broken. Het indiv1dualisenngsbeleid gaat 
gewoon door, ook zo'n erfenis vanuit het 
verleden. Waar voorheen mensen in de 
geborgenheid van het huishouden wer
den aangesproken door de overhe1d, wor
den zij thans 1eder op zich beschouwd. 
Oat werkt door naar eigen biJdragen. me
dlciJnknaken. arbeidsplicht, etc., zodat er 
per saldo dubbel betaald wordt. Leuk voor 
de schatkist. maar slecht voor de beleving 
van gezamenlijke verantwoordelijkheld 
Het voorstel om ook niet-huwelijkse sa
menlevingsvormen rechtens te gaan er
kennen is in het kabmet gesneuveld, terwiJI 
het voor de opvang van de vergrijzmg van 
grote beteken1s kan zijn? 

Het kabinet legt zich neer 
bij een individualiserende 
en geseculariserende 
cultuur. 

Het kabinet legt zich neer bij een ind1v1-
dual1serende cultuur met geseculariseer
de trekken 3 De soc1aal-culturele ontwlk
keling wordt als een soort wetmatigheid 
beschouwd, hetgeen een m1sverstand is, 
zoals biJVOorbeeld uit de echtscheldings
en huwelijksstatistieken blijkt. Mensen wil
len wei persoonlijk keuzen maken. maar 
binnen de bescherming van instituties. 
Vrijheid in geborgenheid. Wie omwille van 
keuzevrijheid instituties gaat afbreken, zet 

336 

Zorgzame sarnenlev1ng 

de mensen uiteindeiiJk in de kou. Het kabl
net IS daar onder druk van de Kamer mee 
bezig. Verstevig1ng van de hu1shoudens 
opdat de overheid kan terugtreden, vmdt 
JUist n1et plaats. Scepsis ten aanzien van 
de sociale sector heeft nog de overhand. 
de privat1senng gaat biJ de afslankingso
peratie geheel 1n de richting van het com
merciele bedriJfsleven Wei is er van dere 
gulering sprake. maar die gaat n1et steeds 
gepaard met toerusting van het maat
schappeliJk middenveld. 

Nieuw sturingsconcept 
De rijksoverheid moet gezonder gaan Ie
ven en het niet biJ halvarine aileen Iaten. Er 
is een nieuw sturingsconcept nod1g dat 
aile beleidsprocessen moet doortrekken. 
Oat sturmgsconcept betekent datal in een 
zeer vroeg stadium van beleldsvoorberei
ding de vraag aan de orde komt of er een 
overheidstaak is. Het concept zou zich 
dan als volgt kunnen Iaten samenvatten: 

Vraag 1.· bestaat er een maatschappeltj
ke organisatie. die het probleem dat geslg
naleerd wordt, kan oppakken? 
a Lu1dt het antwoord bevestigend. dan 

luidt regel een dat de overheid het pro
bleem niet tot haar verantwoordelijk
heid rekent, maar naar de betreffende 
organ1satie verwijst. Een voorbeeld het 
probleem wordt ges1gnaleerd dat er 
met effecten gecolporteerd wordt, 
waardoor burgers zich soms voor grote 
bedragen lieten strikken. De Raad van 
State stelde voor h1ertoe de banken als 
probleemoplosser te Iaten fungeren. 
Burgers kunnen zich bij onzekerhe1d 
voor adequaat adv1es biJ hun bank ver
voegen. Het voorstel IS genegeerd en 
een wijzig1ng van de Colportagewet IS 

door de Kamer aanvaard. d1e ten gevol-

2. Prof. dr. J C.M Hatllnga Verschure. N1et terug naar het 
dorp. maar vooru1t naar de toekomst . verslag van de 
stud:econferent:e over het rapport Zorgvermeuw;ng ooor 
structuurverandenng·. WetenschappeliJk lnst tuut voor 
het CDA. Den Haag Jun: 1987 

3. Vgl de toespraak van m1n•ster drs. J de Kon1ng op de 1n 
noot 1 genoemde conferent1e 
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ge heeft dat er ambtenaren moeten 
worden aangesteld om op de vergun
ningen voor effectencolportage toe te 
z1en. In miJn vorige artikel noemde ik dit 
de bureaucrat1sche paradox. Je ziet het 
voor Je ogen gebeuren. Door onze 
e1gen pol1t1c1 

b Meestal doet z1ch echter de situat1e 
voor dat een dergeiiJke organisat1e er 
wei is. maar dat deze niet geheel in staat 
1s het probleem in kwestie op te lossen. 
Men klopte niet voor niets biJ de over
heid aan. In dat geval zoekt de overheid 
naar maatregelen die deze organisatie 
1n ZIJn functioneren kan versterken. 
Randvoorwaarden scheppen dus en 
n1et de verantwoordelijkheid overne
men Het voorbeeld van de woning
bouwverenlgingen is ook h1er functio
neel 1n de volkshu1svestmg doet zich 
het probleem voor dater teveel mensen 
met te hoge inkomens wonen in sociale 
woningen die voor hen niet bestemd 
ziJn. Een sol1dariteitsmanco dat met 
doorstromingsbeleid bestreden wordt. 
Verhuurders kunnen d1t echter nauwe
IIJks effectueren. Het CDA-program 'Uit
ZICht' stelt daarom wiJziging van een 
aantal wetten voor die het mogel1jk ma
ken om huurcontracten periodiek aan 
een inkomenstoets te onderwerpen. 
Verkoop van de won1ng aan de te goed
koop wonende huurder vormt dan een 
effectieve en sociale oplossmg. Met de 
opbrengst kan een n1euwe soe~ale wo
ning worden gebouwd. Een dergelijke 
voorwaardenscheppende wetgeving is 
echter zelfs nog niet 1n ontwerp aanwe
ZIQ. 

c Soms doet zich de situatie voor dat er 
geen maatschappeiiJke organisatie IS 
die het probleem kan aanpakken. Dan 
kan zo een organisatie in het Ieven wor
den geroepen Een goed voorbeeld ziJn 
de reg1onale kamers voor volksgezond
heid en maatschappelijke dienstverle
ning uit 'U1tz1cht'. ZiJ nemen de regiona
le planningstaak over welke bij ge
meenten en prov1ncies op basis van de 
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Wet voorzieningen gezondheidszorg in 
bureaucratie 1s ten ondergegaan. 

d U1teraard blijven dan bepaalde taken 
onvervreemdbaar bij de overheid zelf 
thuishoren, zoals onder meer politie. 
justitie en defensie. Evident is echter 
een effectteve rechtshandhaving afhan
kelijk van het normbesef dat onder 
meer door maatschappelijke organisa
tles wordt overgedragen. Spreid1ng van 
verantwoordelijkheid onder de JUiste 
voorwaarden zal dit besef versterken. 

Vraag 2. moet de overheid financ;eren? 
Zo Ja. dan in de vorm van /ump-sum
budgetten. Geen substdie in exploitatie
tekorten. De overheid dient daarin con
sequent op te treden. afwenteling van 
kosten op de gemeenschap dient on
mogelijk te zijn. Het weer aanboren van 
e1gen f1nancieringsbronnen dient gesti
muleerd te worden. Ook geen gedetail
leerde voorwaarden. maar output-con
trole door een inspectie op basis van 
aan het algemeen belang ontleende 
maatstaven. De overige doelmatlg
heidscontrole dient te geschieden door 
middel van democratisenng van de be
treffende maatschappelijke organisa
ties, d1e hun leden, c.q. clienten bij het 
beleid betrekken. Democratisering is 
een onmisbare voorwaarde voor terug
tred. De verenigingsvorm zou vaker 
verpltcht moeten worden gesteld. Van 
democrat1sering naar achterbannen is, 
behalve in de Mediawet. echter nauwe
lijks sprake. 

Vraag 3.· moet de overheid regels ste!len? 
Zo ja, dan een vorm van regelgev1ng 
die de eigen verantwoordelijkhe1d en 

4 De O!scuss1enota over de verantwoordelijke samen/e
VInQ van het CDA. me1 1987 hanteert de term non-profit
sector' M 1 ten onrechte, omdat het cntenum dan ont
leent word! aan de commerc1ele markt· men IS n1et-markt 
Beier 1s het om te spreken van 'soc1ale sector', want het 
gaat de betrokken organ1sat1es om soc1ale act1v1le1ten 
(soc1ale won1ngbouw soc1ale gezondhe1dszorg, soclaal
culturele act1v1te1ten. soctaal-economtsche besltssingen 
etc) 
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zelfregulering bevordert. Een geslaagd 
voorbeeld 1s de wijze waarop ex-minis
ter Winsemius het milieubeleid omge
vormd heeft. Het beleid was gebaseerd 
op regelgeving voor water-, bodem- en 
luchtvervuiling afzonderliJk, hetgeen het 
bedrijfsleven en maatschappelijke or
ganisaties voor enorme bureaucratl
sche rompslomp stelde. Thans wordt 
de regelgeving afgestemd op het totaal 
aan vervuiling per doelgroep (bijvoor
beeld een bedrijfstak) ongeacht of dlt 
water, bodem of Iucht betreft. De nor
mering IS niet meer minutieus, maar op 
bas1s van het zogenaamde STOLP-con
cept een bedriJf wordt verantwoordeliJk 
gesteld voor het totaal aan vervuiling en 
het behoort tot de eigen verantwoorde
lijkheid om te zorgen dat men onder dlt 
totaal blijft. Ook de Hinderwet is in dit 
verband gedereguleerd: voor honderd
duizenden installaties komt geen afzon
derlijke vergunningsplicht meer, maar 
een algemene wettteliJke norm waaraan 
men zich te houden heeft op straffe van 
vervolging. Honderden ambtenaren 
kunnen aldus achter hun bureaus van
daan en worden vrijgemaakt voor con
trolerende taken terwijl het bedriJfsleven 
niet Ianger formulieren hoeft in te vullen, 
die zodanig ingewikkeld waren dat een 
gewone ondernemer er een adviseur 
voor moest inschakelen. 

Aldus kan in grote lijnen een sturingscon
cept worden omschreven, waarbij de 
overheid zelfregulering vooropstelt en de 
randvoorwaarden aanbrengt waaronder 
zelfregulering kan functioneren. Dan 
wordt pas het probleem opgelost waar het 
huidige dereguleringsbele1d onder zucht 
de dereguleringstoets wordt pas in een 
laat stadium van beleidsvoorbereiding 
aangelegd en is daardoor zelf onderdeel 
van de regelgevende machine geworden. 
Bovendien heeft het Min1sterie van Justitie 
in dat stadium onvoldoende gewicht je
gens de vakministers die zich gecommit
teerd hebben aan het beleidsvoornemen. 
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Conclusie 
De afslankingsoperatie van de rijksover
heid komt op gang. Bestuurstechnisch 
wordt de zaak slagvaardig aangepakt. 
Binnenlandse Zaken voert een decentraal 
bele1d, waarbiJ de departementen binnen 
de strak gehandhaafde centrale kablnets
afspraken een eigen beleid kunnen voe
ren. Oat is een moderne vorm van mana
gement verantwoordelijkheid leggen op 
de plaats waar die kan en moet worden 
gedragen. Oat betekent ook dat het oor
deel over de vraag of de overhe1d n1et 
aileen kle1ner, maar kwalitatief ook beter 
wordt, aileen per departement kan wor
den opgemaakt. De centrale afspraken in 
het kabinet hielden al een zekere pnon
teitsinstelling In, in die zin is er van de 
kaasschaaf-methode zeker geen sprake. 
Per departement moet echter nader wor
den bepaald welke taken meer of julst 
m1nder moeten worden uitgevoerd. Op
merkelijk is de constatering dat zelden een 
taak geheel kan worden afgeschaft. Zo 
simpel blijkt het niet te liggen. In een ande
re vorm blijft betrokkenheid van de over
heid ook na de pr1vatisering meestal no
dig. Het gaat er n1et om dat vader Staat ZIJn 
buikje afsnijdt, maar dat h1j anders gaat 
Ieven zodat zijn buikJe afslankt. Een nieuw 
sturingsconcept is nodig. Dit concept legt 
accent biJ zelfregulering door maatschap
peiiJke organisaties, meestal organ1sat1es 
uit de sociale sector. Op dit punt vertoont 
het kabinetsbele1d nog manco's. Men pn
vatiseert wei, maar u1tslu1tend naar de 
commerciele sector. Oat zal u1te1ndeliJk 
onvoldoende opleveren: de uitgroei van 
de riJksoverheid is immers ontstaan door 
het aan z1ch trekken van verantwoordelijk
heden die biJ maatschappeiiJke organlsa
ties lagen en niet primair door taken op 
z1ch te nemen die in de marktsector thuis
horen. De marktsector is wei uitgehold, 
maar dat was voornamelijk f1nancieel ter 
bekostiging van de eerdergenoemde ta
ken. Het verdere proces van afslanking zal 
vooral gekenmerkt moeten worden door 
privatisering naar de soc1ale sector. Daar-
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Zorq1amc sarnenlev ng 

Het sturingsconcept moet 
aan de afslankingsoperatie 
vooraf gaan. 

toe d1ent het kabmet ziJn scepsis ten aan
zten van deze sector te overwmnen. Ver
sterktng van het management van organi
sattes 1n de soc1ale sector en democrattse
rmg ZIJn daar nodtg, naast budgetfinancte
rmg en deregulering. Daartoe ZIJn ook 
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minder ambtenaren en andere regelge
vmg nodlg. Het g1ng erom de bureaucratie 
aan te pakken. Doorslaggevend is of de 
overbltJVende ambtenaren het nieuwe stu
nngsconcept willen en kunnen u1tvoeren. 
Daartoe moeten de bestuurstechnische 
maatregelen worden benut. Oat betekent 
ook dat niet de leefttJd van de ambtenaren 
of de salarishoogte het cnterium zijn voor 
u1ttreden uit de overheidsdienst, maar de 
kwaliteit. Zonder gedwongen ontslagen 
zal het n1et altijd kunnen 5 Vader!Je Staat 
moet gezonder gaan Ieven. Dan wordt hij 
weer net zo slank als opa, maar wei v1talerl 

5 Drs. R H P W. Kottman. o~recteur Berenschot en proJeCt
letder afslanktng biJ het mtntstene van Volkshutsvesttng. 
NRC. 30 met 1987. 
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