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COLUMN 

Verantwoordelijkheden 
Column door Alexander Rinnooy Kan 

E
én van de Iwogt,epunten van het 'globaliserillgsdebat ', 
op 24 maart georganiseerd door de minister van Eco
nomische Zaken, was ongetwijfeld het binnenrijden van 

IIwar liefst acht steekwagens vol wet- en regelgevil/g, ter illus
t.ratie van de administratieve la,stendruk die rust op het Ne
derlandse bedrijfsleven. 
Wie de scène bekel/.d voorkwam" had gelijk. Eel/zelfde opstel
ling was eerder te bewonderen op het gazon 'vad het Wit te 1I uis , 
toen president Clinton en zijn vice-president Gore hun plal/nen 
aan.kondigden tot hervorming van de Amerikaanse overheid. 
Bij die gelegenheid werd 'veelvuldig verwezen naar het boeh
'Reinventing government' van David Osbome en Ted Gaebler, 
waarin de basis voor die plannen werd gelegcl. Hun boodschap 
is ook voor Nederland relevant. 
Anders dan velen in de Verenigde taten, zien Os borne en 
Gaebler de overheid niet als probleemveroorzaker, maar als 
onmisbare probleemoplosser met essentiële ordenende de 
dienstverlenende taken. E" schort alleen, naar It/UI overtui
ging, van alles aan de uitvoering van die taken. In tien basis
principes verwoorden zij wat, enigszins pompeus, een nieuw 
bestLLursparadigma wordt genoemd. De strekking zCLl n.iemCLnd 
verbazen: de publieke sector '/loet gepast gebruik maken van 
succesvolle inzichten uit de praktijk van de private sector. 
Concurrentie, klantvriendelijkheid, decentralisatie, de nadruk 
op doelstellingen en niet op instrumenten, op output en niet op 
input: het zal ook de ederlan.dse lezer niet moeilijk vallen elk 
van deze principes toe te passen op een favoriete overheids
taak, met hier en daar verfrissende conclusies. 
Moet de Nederlandse overheid ook opnieuw worden uitgevon
den? Wie de verkiezingsnitslag VCLn 3 mei toeschrijft CLCLn een 
opstand van ontevredenen beantwoord die vraag bevestigend. 
Het gaat dan niet CLlleen om de omvang van de publieke sector: 
wij weten allemaal dat die te groot is en dat dat te wijten is aan 
excessieve inkomensoverdrachten in de 'vorm van subsidies of 
uitkeringen. Aan de orde is vooral de kwalitatieve vraag naar 
de verantwoordelijkheden die de overheid nog wenst te dragen 
en naar de wijze waarop zij daaraan vorm in inhoud geeft. 
De aanbevelingen van Osborne en GCLebler vormen, zo bezien, 
een triomf voor de betrokken burger: dCLt is een volwassen ver
sie van de calculerende burger die in NederlCLnd zovelen aan 
het schrikken maakte. De betrokken burger is niet vies van een 
rekenpartijtje, maCLr weet dat hij meer is dan een kritische 
klant van het overheidsbedrijf; hij is ook de attente aandeel
houder. 'n beide rollen, als klant en aandeelhouder, CLls CLfne
m.er en kiezer, wordt hij serieus genomen, geïnform.eerd, ge
consulteercl. Als klant heeft hij belang bij een breed cwnbod VCLn 
diensten van conclLrrerende kwaliteit; als aCLndeelhouder CLC
cepteert hij dat er activiteiten zij die beter aan andere partijen 
kunllen worden toevertrouwd. En als belastingbetaler weet hij 
waar de rekenillg uiteindelijk altijd belandt. 
Zo ontstaat er een verleidelijk perspectief op de overheid WCLar
in zich een symbiose weerspiegelt tussen het private en het PlL-

blieh'e domein, tussen de blLrger als consument en de blLrger als 
kiezer. Verleidelijk, maar ook misleidend. Was het maM zo 
simpel! De politiek ont,leent haar complexiteit /HL juist aCLIt het 
illzicht dCLt die symbiose tussen het private en het pu.blieke maar 
beperkt mogelijh' is, In een aantal kerntCLken moet het over
heidsoptreden gedi('teerd worden door een publieke moraal die 
haaks staat op de moraal van de markt. De privCLtisering van 
de publieke sector is maar beperkt haalbaar. 
Dat lCLatste illzicht wordt fi'aai verwoord door Jane Jacobs , de 
(JutelLr van een tweede geruchtmakend boek, ' ystems of survi
val'. In dat boek constateert (en illustreert) zij het bestCLCLIt van 
twee verschillende en niet met elkaar te verwarren morele sys
temen. Enerzijds omarmt de commerci.ële moraal, de momal 
van de markt, principes als openheid, flexibiliteit, creativiteit 
en vernieuwingsgezindheid; anderzijd ' benadrukt de stCLtelijke 
moraal het belang van tradities , hiërarchische verhoudingen, 
gezag, discipline, en - desnoods blillcle - loyaliteit. De commer
ciële moraal ondersteunt de oer taken van handel en mil, de 
statelijk moraal die VCLn afbakening en beveiligillg van eigen 
territoir. 
J /list waClr beide moraliteiten zich mengen on.tstctan volgens 
Jacobs de problemen. Een fraai voorbeeld wordt gevormd door 
de moeilijke rol van de advocaat als strafpleiter, in dienst van 
zijn commerciële cliënt èn VCLn de publieke rechtvaardigheid. 
Andere voorbeelden genoeg: zo demonstreren de schuchtere po
gingen om de kwaliteit VCLn de publieke rechtshandhaving door 
de overheid vast te leggen in een commerciële output-meting 
("het aantal arrestCLnten per maIllLlLr") dCLt de vermarkting 
van de overheid gevaCLrlijk kan doorschieten. Juist de betrok
ken burger heeft er belCLng bij de publieke moraal in zijn re
lCLtieve ollgenaCLkbaarheid in stand te houden, om zo de rol vei
lig te stellen van de overheid als bewaker van onze vrijheid, als 
behoeder van onze rechtszekerheid, als beschermer VCLn econo
misch kwetsbare medeburgers. 
IlelaCLs, er is geen eenvoudig en eenduidig recept voor de com
plexe verhouding tussen burger en StctCLt. Er is wel behoefte aan 
herbezinning op die verhouding, aan heruitvinding van rollen 
en aan hemjbakening van verantwoordelijkheden. Wie hoopt 
op die vernieuwing wacht met extra belCLngstelling het resultaat 
van de kabinetsformCLtie af en zal in het bijzonder van een 
pretentieuze paarse cOCLline een inspanning verlCLllgen die niet 
alleen in guldens w(wrdeerbaar is . • 

Alexander Rinnooy Kan is voorzitter:van het Verbond :van Neder
landse Ondernemingen . 
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