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DE STAAT VAN PRIVATISERING 

In de discussies over privati
sering valt op dat er bijna 
uitsluitend in economische en 

Privatisering 
sociologisch 

bezien om taken, die voorheen 
door de overheid, of onder 
strenge overheidscontrole 
door serni-autonome orgabestuurlijke, c.q. politieke ter-

men over wordt gesproken 
en geschreven. De socioloai
sche dimensie blijft doorgaans 

ANTON C. ZIJDERVELD 
nisaties, werden uitge-
voerd en nu worden over-

buitcn schot. Het heeft zin deze dimensie te belich
ten, waarbij ik zal uitgaan van een eenvoudig model. 
We kunnen namelijk de democratie opvatten als 
een spanningsvolle driehoek van 'staat', 'markt' en 
'maatschappij'. Onder 'staat' valt de (vooral rijks-) 
overheid en de politieke bedrijvigheid, onder 'markt' 
het bedrijfsleven in al zijn facetten en aile economi
sche bedrijvigheid. Onder 'maatschappij', ook wei 
aangeduid als 'maatschappelijk middenveld' of civil 
society, verstaan we doorgaans het geheel van organi
saties en instituties, waarin burgers initiatieven ont-

• plooicn en met elkaar hun Ieven realiseren. Uiteraard 
zijn deze drie gebieden niet scherp van elkaar ge
scheiden, zoals al blijkt uit het verschijnsel van de pu
bliek-private organisaties, terwijl bijvoorbeeld vak
bonden typisch maatschappelijke organisaties zijn die 
primair op het snijvlak van markt en staat, economie 
en politick opereren. Toch valt op dat de discussies 
over privatisering zich primair rich ten op de markt en 
de staat. De bekende slogan uit de jaren tachtig van de 
vorige eeuw, 'minder staat, meer markt', maar ook 
uitdrukkingen als 'de tucht van de markt' leggen 
daarvan getuigenis af. In deze bijdrage wil ik, zonder 
het bclang van staat en markt te vcrwaarlozen, probe
rcn de privatisering nu eens primair vanuit het 'maat
chappelijk middenveld' te beschouwen. Wat bete

kcnt privatisering voor de burgers en hun organisaties 
en instellingen? De hoofdlijn van mijn betoog kan 
worden samengevat in de slogan 'minder markt, 
meer maatschappij'. Daarbij wordt voor de staat als 
rcchtsstaat een belangrijke plaats ingeruimd. Daarom 
moe ten we het daar eerst over hebben. 

De rol van de staat 
Zoals bckend is privatisering een radical ere opera tie 
dan uitbesteding of inkoop van taken. Het gaat hier 

gedragen aan een of meer 
marktpartijen, die tot elkaar in een concurrentie
verhouding staan. De suggestie die van deze definitie 
uitgaat is dat het in de privatisering vooral gaat om 
een veranderde verhouding tussen de overheid ener
zijds en het economisch krachtenveld anderzijds. De 
burgers in de civil society lijken een restcategorie te 
vormen. Concurrerende marktpartijen moeten een 
duidelijk aantoonbare shareholder value hebben. Ze 
zullen bijgevolg burgers primair zien en behandelen 
als clienten, die tevreden gesteld moeten worden -
niet omdat ze burgers in een democratisch bestel 
zijn, maar omdat ze klanten zijn die naar de concur
rentie kunnen overlopen . Maar waar het om over
heidstaken gaat, is dit een problematische houding. 
Immers de overheid bedient burgers niet omdat ze 
klanten zijn, maar omdat ze rechtsstatelijke perso
nen zijn. Doet ze haar werk niet goed, dan kunnen 
de burgers niet naar een concurrent overlopen. 
Taakverzaking Ievert politieke problemen bij de 
volksvertegenwoordiging op. Kortom, hier gaat het 
primair niet om shareholder values, doch om stakehol
der values. 

De vraag rijst nu, wat de positie van de overheid, 
c.q. de staat is vis-a-vis de markt en de civil society. In 
het hoogtij van de verzorgingsstaat - zeg grofweg de 
jaren tussen 1965' en 1 98o - werd deze positie gehy
pertrofieerd. In aile sectoren van de samenleving 
sport, vrije tijd, kunst en cultuur, en bovenal zorg en 
onderwijs - werd van de staat beleid en daaraan ge
koppeld overvloedige subsidies gevraagd. Wie be
taalt, bepaalt en dus gingen beleid en subsidies ge
paard aan regelgeving en controles (lees: bureaucra
tic). Oat was geen 'socialistisch project', want aile 
grote partijen, niet in het minst de confessionele, 
werkten in wisselende coalities mee aan deze hyper
trofiering van de verzorgende staat. Het gevolg was 
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een penetrante verstatelijking en bureaucratisering 
van zowel de markt als de civil society. Oat leidde 
weer tot nog meer beleid maar ook tot verkokering 
en vaak verdubbeling van beleid en dus tot geld-, 
tijd- en energieverspilling. Niet aileen de (rijks-) 
overheid, ook de markt en de maatschappij verloren 
hun vitaliteit. Te weinig werd beseft wat dit alles met 
de mensen deed. Sociaal-psychologisch werden de 
burgers steeds meer staatsafhankelijk; er maakte 
zich een soort lijdzaamheid van hen meester. Er was 
een ethos ontstaan dat kortweg weergegeven kan 
worden met de slogan 'ieder voor zich en de staat 
voor ons allen'. De verzorgende staat werd, als er 
problemen waren, als eerste hulpverlener aange
sproken. Oat gold trouwens ook voor het bedrijfsle
ven: met het argument dat werkgelegenheid koste 
wat het kost behouden diende te blijven, werd de 
staat opgeroepen financieel in te springen, wanneer 
niet renderende bedrijven failliet dreigden te gaan. 

De verbouwins van het Huis van Thorbecke 
Dit alles veranderde drastisch ruwweg na 1 9 8 o. 

Deze verzorgende staat, zo bewezen vooral de twee 
oliecrises in de jaren zeventig van de vorige eeuw, 
was onbetaalbaar geworden. Ook werd steeds duide
lijker dat hij in zijn regelgeving en bureaucratisering 
onbeheersbaar werd. Mede daardoor begonnen zowel 
de civil society als de markt hun elan en slagkracht te 
verliezen. Daar kwamen in de jaren tachtig en ne
gentig enkele spectaculaire ontwikkelingen bij, 
zoals de 1 CT-revolutie, de mondialisering van de 
economie, de internationalisering van maatschappij 
en cultuur en de verbreding en verdieping van de 
Europese Unie. 

Vooral de positie van de staat in de democratische 
driehoek veranderde spectaculair. Zo werden stuk
ken soevereiniteit overgedragen aan de E u in Brus
sel, terwijl tezelfdertijd processen van deregule
ring, decentralisatie, zelfbestuur en privatisering 
van overheidstaken op gang kwamen. In feite zijn we 
in de afgelopen twee decennia getuigen geweest van 
een nogal drastische verbouwing van het Huis van 
Thorbecke. Tot ruwweg 1980 konden we spreken 
van de drie bestuurslagen - rijk, provincies, ge
meenten - waarbij zeker in het hoogtij van de ver
zorgingsstaat het rijk fungeerde als het epicentrum 
van de macht, de provincies als zwakke tussenlaag 
moesten opereren en de gemeenten weliswaar vee! 
uitvoerende taken bezaten maar toch als puntje bij 
paaltje kwam afhankelijk bleven van de rijksover
heid.Intussen is het steeds duidelijker geworden dat 

er op dit Huis van Thorbecke een penthouse is ge
bouwd - de E u in Brussel. Tegelijkertijd nemen we 
waar dat buiten de Randstad provincies en gemeen
ten steeds meer samenwerken en zich positioneren 
als stedelijke regio's. Sommigen roepen al dat we 
niet op weg zijn naar een Europa van de natiestaten, 
maar een Europa van de regio's die niet zelden de 
traditionele grenzen van de natiestaten overschrij
den. We zien dan dat het huis van Thorbecke nog 
steeds uit drie etages bestaat maar die zijn nu: deE u 
in Brussel als topetage, de provincies-plus-gemeen
ten als parterre en het rijk als (per definitie zwakke) 
tussenetage. 

Nu, aan het begin van de 2 1ste eeuw, staan we 
dan ook voor de cruciale vraag wat de core business 
van de rijksoverheid is? Welke taken kan ze afstoten, 
welke moet ze behouden en met kracht uitoefenen? 
Vanuit de belang van de burgers in het maatschappe
lijk middenveld bezien moet mijns inziens grote na
druk worden gelegd op haar constitutionele taken. 
Die zijn ouderwets geformuleerd: het bevorderen en 
be waken van het welzijn (welbevinden) van de bursers. Oat 
welbevinden bestaat vervolgens uit twee belangrijke 
componenten: veilisheid en welvaart. De markt - het 
bedrijfsleven in al zijn vertakkingen - is in het licht 
van deze overheidsmissie geen doel-in-zichzelf, 
maar mid del tot het ultieme doel: de welvaart van de 
burgers. De overheid moet er dus omderwille van 
de burgers (en dus niet van de ondernemers en de 
aandeelhouders) op toezien dat die welvaart sepro
duceerd en sociaal rechtvaardiB verdeeld wordt. Wat de 
productie van welvaart betreft, moet de overheid 
toezicht houden op de concurrentieverhoudingen in 
de markt. Oat doet ze via de mededingingsautoriteit 
- deze irritante luis in de pels van de kapitalistcn. De 
geschiedenis van het kapitalisme ( denk aan de trust
vorming) heeft geleerd dat, als het om concurrentie 
gaat, de markt niet regelvrij gelaten kan worden. 
Wat het tweede betreft, de sociaal rechtvaardige 
verdeling van de welvaart, heeft ze een taak die vaak 
zal indruisen tegen de belangen van het bedrijfsleven 
en zijn aandeelhouders in. De omvattende verzor
gingsstaat van weleer is passe, maar de gedachte van 
een sociaal-rechtvaardige samenleving waarvoor de 
staat niet alleen maar wei in het bijzonder verant
woordelijk is, kan in een beschaafde natie niet losge
laten worden. 

GA K en charitas 
Wat de sociaal rechtvaardige verdeling van welvaart 
betreft, valt op dat we in het hoogtij van de verzor-
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gende staat de solidariteit hebben genationaliseerd en 
gebureaucratiseerd. Anders dan in bijvoorbeeld 
Amerika is liefdadigheid een moreel belast begrip 
geworden. Het wordt meteen vereenzelvigd met 
ncerbuigende bedeling en het legendarische 'panne
tje soep'. Ongelijkheid, zo von den we, moest struc
tureel worden aangepakt via de progre sieve belas
tingen en het bureaucratisch georgaruseerde uitke
ringsstelsel. Niet als per oon maar als een geregis
treerd nummer in een bepaalde categorie had een 

waren gekomen, daar ruet thuishoren. Ze kunnen 
beter Of uitbesteed en ingekocht, Of radicaal afgesto
ten en dus geprivatiseerd worden. De criteria voor 
dergelijke maatregelen moeten stroken met de hier
boven genoemde core business van de overheid als 
hoeder en uitvoerder van onze rechtsstaat. Oat wil 
zeggen, ze moeten uiteindelijk ten dienste staan van 
het welzijn van de burgers in de civil society. Er zijn 
m.i. vooral drie maatschappelijk cruciale sectoren, 
waarin het radicale afstoten - privatiseren dus -

noodlijdende recht op een 
uitkering. Opvallend is dat 
de terugtredende verzor
gingsstaat dit hele stelsel 
privatiseerde, ruet in de 
richting van de civil society 
maar van de markt. Uitke
ringsgerechtigden werden 
van onpersoonlijke num-

Met de nodige ergernis als burger en 

met de nodige zorg als socioloog neem 

ik waar dot de privatisering van de 

nutsbedrijven inmiddels een bijna 

onomkeerbare vlucht heift genomen. 

door de overheid gevaarlijk 
is voor het welzijn van haar 
burgers: veiliaheid, onder
wijs en zorg (in al zijn ver
takkingen). Ze vormen als 
het ware een priva
tiseringsvrije zone in onze 
samenleving. Decentralisa-

mers in een bureaucratisch systeem tot onpersoon
lijke clientcn van een 'vermarkte' organisatie. Het 
G A K bijvoorbeeld wordt nu gepresenteerd als een 
'marktgerichte orgartisatie' die een 'product' op de 
markt brengt en 'clienten' bedient. Van een over
heidsbcdrijf zou het nu een soort onderneming zijn 
geworden . We moeten nog maar afwachten of dit de 

• desbetreffende burgers ten goede zal komen. Voor
alsnog ligt de materiele winst vooral bij de desbe
trcffende professionals en bestuurders die uiteraard 
denken in termen van marktconforme salarissen. 
Hier is een andere visie nodig. Het is nog steeds vloe
ken in de kerk van de verzorgingsstaat, maar ik vraag 
me langzamerhand af, ofhet niet tijd wordt voor een 
gedeelteHjk eerherstel van de charitas, zoals die van 
de kerkelijke diaconie, of van het Leger des Heils dat 
nooit geaarzeld heeft om soms ook letterHjk met 
pannetjes soep de dak- en thuislozen te hulp te schie
ten. Natuurlijk kan er geen sprake zijn van een te
rugkeer naar de armenzorg uit de standenmaat
schappij van vroeger, maar dit betekent ruet dat er 
geen zinvolle, cigentijdse vormen van maatschappe
lijke en economische hulpverlening vanuit het maat
chappelijk midden veld zouden kunnen zijn, die een 

andere aanpak vergen dan het 'vermarkte' uitke
ring bestel van de huidige, wtgeklede verzorgings
staat. 

Privatiseringsvrije zone 
De meesten van ons zijn het er wei over eens dat tal 
van taken die in het hoogtij van de verzorgingsstaat 
(1965- 198o) op het bord van de overheid terecht 

tie (zelfbestuur op zo laag 
mogelijk niveau) en deregulering (vermindering 
van de staatsbureaucratische controles) zijn belang
rijk voor de noodzakelijke wendbaarheid en vitali
teit van de politie, de onderwijs- en de zorginstellin
gen, maar een radicale privatisering zou m.i. de 
maatschappij en dus de burgers ruet ten goede 
komen. Privatisering van veiligheid leidt onherroe
pelijk tot vigilante-achtige fenomenen die in een ge
civiliseerde democratie geen plaats kunnen hebben. 
Dit neemt natuurlijk ruet weg dat burgers wei dege
lijk in nauwe samenwerking en overleg met de poli
tie bij kunnen dragen aan de veiligheid in hun buur
ten. Patrouillerende Marokkaans-Nederlandse va
ders zijn daarvan een sprekend en hoopvol voor
beeld. Een radicale privatisering van het onderwijs 
en de zorg zou lei den tot vormen van ongelijkheid 
slechte publieke en excellente private scholen ofkli
rueken - die het merendeel van onze samenleving 
nog steeds onwenselijk acht. Dit neemt natuurlijk 
niet weg dat het denkbaar is dat, gegeven een accep
tabel ruveau van onderwijs en zorg in ons land, wel
gestelde ouders extra donaties doen aan de scholen 
van hun kinderen, of dat welgestelde kinderen extra 
donaties doen aan de zorginstellingen van hun be
jaarde ouders. Nadruk op algemene solidariteit en 
gelijkheid mag er rtiet toe lei den dat marginale onge
lijkheden in onderwijs- en zorgland verboden zou
den worden. Maar dat staat natuurlijk ver weg van 
een radicale privatisering van de overheidstaak in 
deze twee sectoren. 

Een apart verhaal zijn de nutsbedrijven. Argumen
ten voor hun privatisering zijn doorgaans ecnzijdig 
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economisch en bestuurlijk-politiek, maar de oor
spronkelijke gedachte achter de nutsbedrijven was 
niet economisch en bestuurlijk-politiek maar soci
aal! Nutsbedrijven waren niet primair uit op de 
gunst van aandeelhouders, maar op het welzijn van 
de burgers. Ze stonden in de eerste plaats ten dien
ste van de res publica, de publieke zaak en niet van de 
private partijen die de aandelen bezitten. Electrici
teits- en waterbedrijven, maar ook wat tot voor kort 
nog genoemd werd het 'openbaar vervoer', kunnen 
via deregulering en verzelfstandiging en de daarmee 
gepaard gaande verbetering van het management, 
efficienter en effectiever gemaakt worden, maar in 
mijn sociologische visie zal toch omderwille van de 
burgers de eindverantwoordelijkheid zowel be
stuurlijk als financieel bij de overheid moeten blijven 
liggen. Want als het misgaat met een geprivatiseerd 
nutsbedrijf, blijven de shareholders zolang mogelijk 
buiten schot en vallen de klappen bij de stakeholders, 
d. w.z. de werknemers die in grote getalen ontslagen 
worden en de burgers/ clienten die in het ergste 
geval van noodzakelijke diensten verstoken blijven. 
Bovendien zijn beursgenoteerde nutsbedrijven een 
relatief gemakkelijke prooi voor gretige raiders, wier 
grootste zorg niet zozeer de kwaliteit van de dienst
verlening aan de burgers is, dan wei de magische dot
ted lines van de kwartaalcijfers. Met de nodige erger
nis als burger en met de nodige zorg als socioloog 
neem ik waar dat de privatisering van de nutsbedrij
ven inmiddels een bijna onomkeerbare vlucht heeft 
genom en. 

Tot slot 
Ik keer nog een keer terug naar het simpele model van 
de democratische driehoek. Wat in de de batten over 
privatisering te weinig wordt onderkend is het be
langrijke feit dat het maatschappelijk middenveld 
waarop burgers binnen organisaties en instituties met 
elkaar hun Ieven leiden, en dus niet de staat en de 
markt, de kern van een democratic uitmaakt. Staat en 
markt zijn in een democratic middel, de civil societ;y is 
doel. lmmers, het gaat in een democratische samen
leving om de pursuit of happiness, om het welzijn en 
welbevinden van burgers. Oat kan aileen in een vi tale 
civil societ;y worden gerealiseerd. Daarom moet nog
maals worden gezegd dat in de discussies over privati
sering de sociologische dimensie essentieel is. Het 
betreft een gezichtspunt dat anders dan de dominante 
economische en bestuurlijk-politieke gezichtspunten 
redeneert vanuit de burgers die meer en anders zijn 
dan consumenten en eli en ten op een markt. Ze zijn in 
een democratic rechtsstatelijke pcrsonen, die van de 
overheid mogen verwachten dat die hun welzijn zal 
bevorderen en bewaken. Oat welzijn ligt vooral ver
ankerd in de maatschappelijke sectoren van veilig
heid, onderwijs en zorg, maar wordt ook voor een 
belangrijk dee! gerealiseerd door de nutsbedrijven. 
Verzelfstandiging en deregulering zijn in deze secto
ren heilzaam, maar hun radicale privatisering is in de
mocratisch opzicht een riskante onderneming. 

ANTON C. ZIJDERVELD 

Hooaleraar socioloaie Erasmus Universiteit Rotterdam 
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