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DOCUMENT 

Nieuwe ambities 

Na een lange periode waar
in de politiek van het tekort 
regeerde, zijn we nu het 
tijdperk van de politiek van 
het overschot binnenge
treden en hebben we de ge
legenheid om oude en 
nieuwe ambities met elkaar 
te verbinden. In de Neder
landse politiek zijn we op 
dit moment bezig de be-

Een progressieve 

agenda voor 

nationale en 

vertegenwoordigen. Meer 
dan ooit is belangrijk dat 
bewindspersonen en volks
vertegenwoordigers zich 
Iaten inspireren door de 
enorme ideeenrijkdom in 
onze samenleving en de 
dialoog aangaan over die 
ideeen, en bereid zijn om 
zich te Iaten overtuigen 

internationale 

betrokkenheid* 

stemming van de sociaal-
door de kracht van argu
menten. Om aldus zelf 

liberale coalitie te bepalen. 
De cruciale vraag is of we 
de gelegenheid willen aan
grijpen om de oude ideal en 
van vrijheid en gelijkheid 
dichterbij te brengen. Sla
gen weer in om echt ieder
een in de maatschappelijke 
veranderingen te betrek
ken en mee te nemen? Blij
ven we verbonden met de 
mensen voor wie die voor
uitgang niet vanzelfspre

AD MELKERT 
onvermoeibaar nieuwe in
houd te geven aan de kern-
waarden van de sociaal

'Jk wil niet wonen in een land waar de elite zich democratie: kansen voor 
iedereen, met verantwoor
delijkheid door iedereen, 
in een samenleving van ie
dereen. Kansen, verant
woordelijkheid, samen: 
daarin liggen onze kern
waarden. 

massaal cifwendt van de publieke diensten' en 
'de burger de baas' vormen de leidraad in deze 

tekst, waarin Ad Melkert een rdfensieve 
veranderingsagenda voor de sociaal-democratie 
jormuleert. Kernbegrippen : een hernieuwde 

humanitaire en internationale betrokkenheid; een 
ontwarring van overheid en politiek; en eerherstel 

en innovatie van de publieke sector. Voor centrum-links is 

kend is? Is het ieder voor zich of doen we het sam en? 
Over die vraag gaat het in de politiek de komende 
maanden en jaren; in de partij en in onze wisselwer
king met de kiezer. 

Mensen willen vrij zijn, maar zij wantrouwen de 
vrijheid van vandaag die hen in de toekomst hulpe
loos en afhankelijk laat worden. Gelijkheid veron
derstelt de bereidheid om gemeenschappelijke 
voorzieningen te handhaven met een hoge kwaliteit 
en een brede toegankelijkheid. We treden nu een 
periode binnen waarin het steeds meer gaat om de 
kracht van ideeen. Meer dan voorheen willen men
sen mee kunnen praten over de buurt en de school, 
de verzorgingsflat, het milieu en de veiligheid in 
eigen omgeving. Meedenken, ideeen uitwisselen, 
leren van anderen, anderen leren kennen, samen be
slissen. Coalities aangaan met mensen en niet met 
achterhaalde instituties die mensen zelf niet meer 

het nooit eerder zo helder 
geweest: onze toekomstige koers moet in het teken 
staan van betrokkenheid en engagement, in eigen 
land, binnen de Europese Urlie en daarbuiten. Be
trokkenheid in termen van sociale rechtvaardigheid 
en een sterke economie en betrokkenheid gericht op 
verandering en modernisering. En die verandering 
moet ten goede worden aangewend en in het belang 
van een ieder, en niet enkel van de geprivilegieerde 
happy jew. 

We hebben grote vooruitgang geboekt: een her
vorming van de verzorgingsstaat waarbij de solida
riteit weer in ere wordt hersteld door een nieuw 
evenwicht tussen overheidssteun en individuele ver
antwoordelijkheid. We -hebben de schotten tussen 
sociale zekerheid en arbeidsmarkt weggehaald en zo 
ondermeer een radicaal einde kunnen maken aan het 
fenomeen van de jeugdwerkloosheid en we hebben 
de arbeidsverhoudingen van een nieuwe impuls kun-

-
nen ' 
Same! 
de ke 
voor 
enee1 

K< 
en in 
same1 
form< 
pas b1 
van o; 
hiero1 
Hoe 
kloof 
genti( 
dighe• 
mil joe 
de da 
sterv( 
nieu'vl 
sieve; 

Na el 
PvdA 
een p1 
voor' 
ik irt . 

richte 
om ec 
tieke 1 
boeke 
lijk is, 
inmo1 
lijk af 

fnt 
Mijnc 
ringv; 
gen v; 
zenlijl 
derde 
Mode. 
wikke 
produ 
nogal· 
onder 
optie 
wcrkg 

w, 
me en 
Europ 



-

wieer 
t dat 
'Olks-
1 zich 
r de 
m in 
n de 
r die 
hom 

uigen 
argu-

zelf 
~e in
kern
ociaal-

voor 
woor
ereen, 
lan ie
erant
amen: 
·kern-

nks is 
belder 
: teken 

eigen 
:n. Be
ligheid 
khtop 
tdering 
'belang 
1ieerde 
~ 

en her
salida
nieuw 

ele ver-
tussen 

ld en zo 
laan het 
hebben 
uls kun-

s &.o 4 2oo• 

nen voorzien door uitgekiende verlofregelingen. 
Samen hebben we een nieuwe inhoud gegeven aan 
de kernwaarden van de sociaal-democratie: kansen 
voor iedereen, verantwoordelijkheid van iedereen 
en een gemeenschap met iedereen. 

Kort gezegd luidt onze opdracht: het begrijpen 
en in goede banen leiden van de veranderingen die 
samenhangen met de overgang naar de nieuwe ln
formatiemaatschappij. Het echte karwei moet nu 
pas beginnen. Nu de sociale en economische basis 
van onze samenleving is verstevigd, is de vraag hoe 

zich in een sterk naar binnen gerichte fase; er zou 
zich daarom wel eens een riskante convergentie van 
wederzijds isolationisme kunnen voordoen. De 
Unie zal voor een zekere periode zijn handen vol 
hebben aan een 'herkansing van Nice': hoe de knoop 
te ontwarren van de uitbreiding, de integratie-dyna
miek, etnische conflicten aan de Europese grenzen 
en het vooruitzicht van steeds maar toenemende im
migratiedruk? 

De v s op hun beurt orienteren zich op het eigen 
halfrond, op China en Japan en op de zogeheten 

hierop verder te bouwen? 
Hoe in het bijzonder de 
kloof te dichten met de ne
gentiende-eeuwse omstan
digheden, waarin zoveel 
miljoenen mensen vandaag 
de dag nog altijd Ieven en 

In de Nederlandse politiek zijn we 

op dit moment beziB de 

bestemminB van de sociaal-liberale 

coalitie te bepalen. 

rosue states waarmee Eu
ropa veelal een meer ambi
valente relatie onder
houdt. Er bestaat ook het 
risico van een nieuwe wa
penwedloop, met nu ex
treem dure wapensyste

sterven in andere delen van de wereld? Hoe op
nieuw de krachten te mobiliseren voor een progres
sieve agenda van internationale betrokkenheid? 

Na elf jaar regeringsverantwoordelijkheid van de 
PvdA wil ik een poging doen de perspectieven voor 
een progressieve politick te exploreren. Ik zal daar
voor vier terreinen en doelen identificeren waarop 
ik in het bijzonder mijn veranderingsstrategie wil 
richten . Ik zal beargumenteren, dat het, eerder dan 
om een specifiek programma, om houding en poli
tieke stijl gaat wanneer men blijvende resultaten wil 
boeken. En ik zal beargumenteren dat het noodzake
lijk is om binnenlandse ervaringen te transformeren 
in mondiale ambities om veranderingen daadwerke
lijk af te dwingen en mogelijk te maken. 

lnternationale betrokkenheid 

Mijn eerste veranderingsdoel betreft de modernise
ring van de verzorgingsstaat en publieke voorzienin
gen vanuit een internationaal perspectief. Van we
zenlijk belang voor een aanpassing aan de veran
derde omstandigheden is het Europees Sociaal 
Model, maar dat moet dan wei verder worden ont
wikkeld en competitief gemaakt. Een uitruil tussen 
productiviteit, levenslang leren en vrije tijd mag dan 
nog altijd een vloek zijn in de ogen van Amerikaanse 
ondernemers, in Europa biedt het een realistische 
optic voor een evenwichtig compromis tussen 
werkgevers en werknemers. 

Wat de internationale betrekkingen in het alge
meen betreft, is er enige reden tot zorg. Zowel de 
Europese Unie als de Verenigde Staten bevinden 

men. En Europa is net een nieuw ti jdperk van defen
sie- en veiligheidssamenwerking ingegaan, dat vroe
ger of later tot enig wenkbrauwen-gefrons in Was
hington oc zalleiden. Nu militaire samenwerking in 
Brussel meer en meer gestalte krijgt, is het de hoog
ste tijd dat hieraan politieke sturing wordt gegeven. 
Hoe exact Europa's belang en betrokkenheid bij 
Oost-Europa, Afrika ofhet Midden-Oosten te defi
nieren? 

Hoe verhoudt dit zich tot de zogenaamde derde 
weg-herorientatie van de Europese sociaal-demo
cratie? Om eerlijk te zijn, er zit enige waarheid in de 
cynische uistpraak die men we] eens hoort: 'De 
Derde Weg Laat de Derde Wereld Weg'. Het is in be
langrijke mate vooral een intra-Europese en Euro
centrische uitwisseling van ideeen en ervaringen ge
weest. Alsof onze nieuwe inzichten over de relatie 
tussen staat, markt en civil society geen relevantie 
zouden hebben voor Afrikaanse en Aziatische land en 
en vice versa. 

Een echt internationaal-politiek antwoord op de 
globalisering moet ook zeggingskracht hebben 
voorbij de grenzen van Fort Europa. Het typisch Eu
ropese samenlevingsmodel moet als het ware toe
pasbaar gemaakt worden voor zoveel mogelijk an
dere Ianden. Opdat de idee van een mondiale ver
zorgingsstaat zich geleidelijk aan in praktische zin uit 
kan breiden over de wereld. 

Transparantie en 'accountability' zijn met name 
noodzakelijk in de wereld van financien en handel, 
die in sterke mate de ontwikkelingskansen van de 
Derde Wereld bei"nvloedt. Het elite-model van be
sluitvorming in dergelijke instituties heeft zichzelf 
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overleefd en moet verlaten worden. Arme, veelal 
ongeletterde, mensen mogen dan misschien nooit 
van het 1M F, de Wereldbank of de w To gehoord 
hebben, dat betekent niet dat zij geen rechten zou
denhebben. 

We zijn langzaam manieren aan het ontwikkelen 
om rondom deze instituties meer democratische 
procedures te Iaten ontstaan, in termen van infor
matievoorziening, openheid en debat. Maar dit 
moet nog maar de helft van het verhaal zijn. Mensen 
in het Zuiden zouden vee! sneller en directer ont
wikkelingskansen geboden worden, wanneer het 
Noorden zijn de facto protectionistische handelsbar
rieres zou slechten, met absolute voorrrang voor die 
van het schandalig-ego'istische Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid, dat we ongelukkigerwijs het onze 
moeten noemen. 

Een innovatieve economie 

De tweede uitdaging voor sociaal-democraten ligt, 
in de context van verhevigde mondiale concurren
tie, in het smeden van een coalitie met zich verant
woordelijk voelende ondernemers tegen het eendi
mensionale aandeelhouderskapitalisme. We raken 
er al aan gewend en soms windt het ons zelfs op: de 
uitbarstingen van 'creatieve destructie', de door de 
technologic aangedreven dynamiek van de econo
mie, het nieuwe ondernemerschap en de fantasti
sche innovaties. De sfcer van maatschappelijk opti
misme die dit met zich meebrengt is uiterst waarde
vol. Die sfeer maakt het makkelijker om een beroep 
op het algemeen belang te doen dan het geval zou 
zijn geweest in een klimaat van pessimisme en onze
kerheid. 

Maar naast welvaart brengt deze economischc 
dynarniek ook risico's met zich mee en ongelijkheid 
in inkom en en rijkdom, vooral aan de top. Bovendien 
bestaan er geen gelijke kansen voor laag- en hoogop
geleide burgers. De dynarniek van de internationale 
financiele wereld staat volkomen op zichzelf en de 
expansiedrift van de economie kent geen grenzen; de 
economie dringt binnen in talloze andere gebieden 
van het Ieven. Net zoals de sociaal-democratie een 
cruciale bijdrage heeft geleverd aan de organisatie 
van het industriele kapitalisme en aan de verzoening 
van economische ontwikkeling met de normen van 
sociale rechtvaardigheid, zal zij nu richting moeten 
geven aan de internationale kennisintensieve dien
steneconomie. Zij kan dit doen door een hoogwaar
dige verzorgingsstaat te creeren, waarbinnen een 
verantwoord kapitalisme kan functioneren, dat wil 

zeggen: waarin ruimte is voor sociale bescherming 
naast innovatief ondernemerschap. 

De winnende formule, het aanvaarden en bevor
deren van sociaal beleid als een productieve factor, 
vereist samenwerking tussen politiek, bedrijfsleven, 
vakbonden en burgers. Het is de droom van de soci
aal-democratie om innovatie en particulier initiatief 
in dienst te zien staan van het algemeen belang, in 
plaats van individuele wensen en hebzucht aileen. 
Bill Gates sr. die de nieuwe Amerikaanse president 
smeekt af te zien van zijn biljoen dollar belastingver
laging, blijkt opeens een onverwachte bondgenoot 
bij het nadenken over hoe de oogst van een gezonde 
economie in de samenleving te herinvesteren. 

En Iaten we het hier niet aileen over macro-eco
nomic hebben. Het moet eveneens onze ambitie zijn 
om door de glazen plafonds heen te breken die nog 
altijd in de weg staan van werkelijke kansengelijk
heid tussen de sexen. Excuses bestaan niet meer: de 
werkloosheid is sterk verminderd, de demografi
sche barometer staat op positief, de scholingsgraad 
is enorm toegenomen en het wemclt van getalen
teerde vrouwelijke rnigranten. Aan de orde zijn hier 
bovenal de waarden die in het dagelijks Ieven van 
hardwerkende gewone mensen gelden en die voor 
een belangrijk deel betrekking hebben op de moe
lijkste moderne baan die er is: het opvoeden van 
kinderen. We moeten ons de vraag stellen, of we 
momenteel niet te ver zijn doorgeschoten in het aan
tasten van de micro-werkelijkheid van gezinnen met 
hun gestresste rusteloosheid van heen en weer vlie
gen tussen ontbijt en avonddienst, kinderopvang en 
boodschappen doen, school en werk. Onze samen
leving is georganiseerd volgens het principe van 
winst en kwantiteit, terwijl het mensen vooral erom 
gaat goede ouders te kunnen zijn en een hoogkwall
tatief Ieven te kunnen leiden. Wie brengt deze 
werelden bij elkaar, wie verzoent deze spanning? 
Urgent is in elk geval dat we onderkennen dat te vee! 
talent momenteel niet benut en aangeboord wordt. 
We zullen op dit terrein flinke moderniserings-stap
pen moeten doen. 

Humanitair enaaaement 
Het derde veranderingsdoel raakt misschien nog het 
meest direct aan onze idealen en bevindt zich van
daag nog ver achter de ho~izon. Maar de realiteit zal 
ons dwingen ons aan te passen aan de feitelijke situ
atie van het wereldwijd met elkaar samenleven, in 
het bijzonder dat we blijvend te maken zullen heb
ben met rnigratie. 
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Kijk eens goed en zie de verschillen. Tussen de 
1 CT-experts met hun green card die vandaag de rug
gegraat vormen van de Amerikaanse 1 CT-industie en 
zonder wie in de toekomst ook Europese voorspoed 
niet mogelijk zal zijn. En daartegenover, de illegalen 
die hun Ievens riskeren in tomaten-trucks voor een 
toegangsbewijs voor 'onze wereld'. Bekijk ook de 
kinderen van de immigranten van de afgelopen de
cennia en vraagje af wanneer Europa op aile niveaus 
van de samenleving zich zal kunnen meten met de 
klassieke Amerikaanse mel-

Hervormina van de publieke sector: de buraer de baas 
Voor de vierde en hoofdopdracht moet de politiek, 
ook de PvdA, nodig bij zichzelf te rade gaan. Veel 
mensen maken zich ernstig zorgen over de vereen
zelviging van de politiek met de overheid. Bestuur
ders die verlengstuk worden van hun apparaat. 
Volksvertegenwoordigers die het achter gesloten 
deuren wei even regelen met de ambtenaren. Amb
tenaren die zich Iaten lei den door mensen met geld 
en aanzien in de stad of in het dorp. De politiek die 

zich hiervoor niet schaamt 
tina pot. En dit is nog maar 
het begin. De komst van ar
beiders uit Centraal en 
Oost-Europa kan nog een 
tijdje worden vertraagd, 
maar dat is slechts een 
kwestie van tijd. Vrij ver
keer van werknemers in de 
Europese Unie zou bij uit
stek het streven van sociaal
democraten moeten zijn . 
AI zal het een enorme in-

Als we alles bij het oude laten dan 

zullen we worden bedankt voor de 

en verzuimt om voorop te 
gaan in het vorm geven aan 
verandering, die politiek 
heeft geen gezag en geen 
toekomst. 

geleverde diensten en het bos in 

worden gestuurd. Terecht. 
De schokkende feiten in 

het rapport van de com
rnissie-Oosting illustreren 
waar het om gaat. Toe
zichthoudende organisa
ties raken zo verstrikt in 
bureaucratische procedu
res dat zij vooral bezig lij

Alles verandert. De overheid heift 

moeite het tempo te volgen. 

De politiek, de Pvd.A voorop, moet 

nu vernieuwing in een hogere 

versnelling brengen. 
spanning vergen om de ge-
volgen daarvan te verzoenen met de bestaande rech
ten en belangen van de huidige werknemers. Het 
heeft, in dit Iicht, geen zin om ontwikkelingssamen
werking, zoals nu, !outer in termen van 'one-way
transfers' te beschouwen en gcstalte te geven. 

Er moet een nieuw ontwerp van hulprelaties 
komen: eenvoudiger toegang tot ons dee! van de we
reid, en New Deals met de regio's van herkomst. 
Europa zou een dergelijk model kunnen Iaten begin
nen met de kandidaat-lidstaten en tevens partner
schaps-experimenten aan kunnen gaan met Ianden 
in Afrika. 

Waar het om gaat, is dat internationalisme opge
vat client te worden als een actieve politieke vorm
geving van globalisering. Een ontwerp van een 
nieuw progressief project voor volwaardig burger
schap waar ook ter wereld, met de utopie van een 
mondiale verzorging staat als burgerschapsideaal. 
Toegegeven, dat is nog ver verwijderd van de heden
daagse realiteit, maar toch: zodra Blair en Jospin zich 
zouden kunnen verenigen met Schroder en Kok, 
waar het gaat om een gemeenschappelijk beleid in
zake asiel, migratie en integratie, dan zouden dat on
vermijdelijk eerste stappen zijn die ons verderaf 
zouden brengen van inhumane mensensmokkel
praktijken en dichterbij het ideaal van een 'wereld 
zonder grenzen' . 

ken hun controletaak op papier te regelen. Iedereen 
wijst naar elkaar. Niemand neemt verantwoordelijk
heid. Oosting heeft gelijk. 

Er is een cultuurrevolutie nodig. Aan twee kanten. 
Mensen zullen eerlijker moeten erkennen dat de 
overheid hard nodig is, dat burgers elkaar soms echt 
de maat moeten nemen door geboden en verboden. 
Dat is lange tijd uit de mode geweest. Overheden zul
len anders moeten gaan werken: open, dienstbaar en 
betrokken - dichter bij de mensen. Aan zo''n revolu
tie moe ten politieke bestuurders Ieiding geven, on
afhankelijk van de organisaties en betrokken bij de 
mensen. Daar hebben we op aile niveaus nog vee! te 
leren en veel te verbeteren. De politiek is de over
heid niet. 

De Partij van de Arbeid staat wei voor een over
heid die haar taak verstaat. En het gaat dan over heel 
wat meer dan: meer geld. De meeste belastingbeta
lers zijn volop bereid om bij te dragen aan goed on
derwijs, eerste klas zorg en veiligheid in de buurt. 
Maar ze vragen wei steeds luider en duidelijker: wat 
zie ik van mijn bijdrage terug? Voor de PvdA is het de 
komende jaren erop of eronder. Willen wij steun 
voor het omzetten van gezamenlijke rijkdom in 
kwaliteit van gemeenschappelijke voorzieningen? 
Die krijgen we alleen van harte als we erin slagen het 
monopolie van de instellingen te doorbreken - te 
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democratiseren, aan te passen aan de eisen van de 
2 r e eeuw. Zodat leraren en ouders meer invloed 
krijgen op het reilen en zeilen van de school van hun 
kindcren. Zodat patienten meer op tijd en op maat 
worden geholpen; en zodat burgers de agent in de 
buurt ofhet dorp kunnen aanspreken op zijn ofhaar 
gezag. 

Ik heb wei eens gezegd: de PvdA van de toekomst 
is een ideeenpartij. Ik snak naar een ideeendebat. 
Niet alleen over onderwerpen die het zo leuk doen 
in de media. 

Maar vooral over hoe we mensen betrokken hou
dcn, solidair houden met de belangen van onze sa
menleving, onze gemeenschap. Dan moeten ze ook 
meer te vertellen krijgen, zo simpel is het. Een aan
tal praktische voorbeelden van zo'n nieuwe poli
tieke aanpak: - Hoe kunnen bijvoorbeeld ouders 
meer de inrichting van de school en de besteding van 
de middelen voor hU.n kinderen bepalen? - Is het een 
idee om voor ouderen naast hun AOW een zorgreke
ning te openen waarmee zij verzorging en onder
steuning kunnen inkopen op de wijze die het beste 
bij hun levenswijze en voorkeur past? - Is het moge
lijk voor de wijkagent een bedrag beschikbaar te 
stellen dat aileen samen met de buurtbewoners aan 
veiligheidsvoorzieningen mag worden besteed? - En 
zullen we de bij de evaluatie van de Wet Voorzienin
gen Gehandicapten de kans grijpen om voor ge
handicapten en chronisch zieken een persoons
gebonden budget mogelijk te maken, los van goed
bedoelde betutteling? 

Als de PvdA erin slaagt een stroom van initiatie
ven voor te bereiden die de burger weer de baas 
maken, zullen we bij vee! mensen vertrouwen win
nen . Als we alles bij het oude Iaten dan zullen we 
worden bedankt voor de geleverde diensten en het 
bos in worden gestuurd. Terecht. 

Alles verandert. De overheid heeft moeite het 
tempo te volgen. De politick, met de PvdA voorop, 
moet nu vernieuwing in een hogere versnelling 
brengen. Verantwoordelijkheid is onze natuur; ver
nieuwing onze rnissie. 

De voorkeur voor publieke regelingen en institu
ties als weerspiegeling van hct gemeenschapsdenken 
moet samengaan met de moed om te moderniseren 
en te hervormen. Dit stelt ons voor de ongemakke
lijke paradox van tegenwoordig dat als reactie op een 
wereld die constant in beweging is, de overheid en 
haar 'beschermende' instituties ook in beweging ge
bracht moeten worden, juist om op de lange termijn 
stabiliteit, zekerheid en bescherming te waarborgen. 

Er staat vee! op het spel. Te vaak vormt de over
heid het knelpunt in het leveren van diensten van 
hoogwaardige kwaliteit. Bureaucratic is synoniem 
geworden met gei'nstitutionaliseerd wantrouwen 
tussen gezagsdragers, uitvoerenden en burgers. 

Als we nu niet investeren in gepaste zorg, hoog
waardig onderwijs en vertrouwde veiligheid, !open 
we een sociale schade op, waarvan de fmancicle ge
volgen zich tot in lengte van jarcn zullen doen voe
len. Als we de ruimte die door volgehouden herstel 
beleid is ontstaan niet benutten voor onze gezamen
lijke toekomst, dan zullen we daar spijt van krijgen. 
Dan zullen we ons moeten voorbereiden op nieuw 
herstelbeleid, dit keer om de gevolgen op te vangen 
van leegloop in de lesuren, onpersoonlijke zorg, 
groeiende onveiligheid, losgeslagen jongeren en on
bestrafte milieu-delicten. Het gaat dus echt hierom: 
is het ieder voor zich of doen we het sam en? 

Betonrot in de samenlevinB 

Een overtuigd engagement met het uitvoeren van 
verandering vereist minder (rechtstreekse) wetge
ving en meer ruimte voor experiment. Het evalu
eren van resultaten, het afstemmen van verdere 
planning, het oplossen van aanvangsproblemen: die 
elementen moeten de sleutel vormen tot duurzame 
hervorming. Niets moet daarbij van bovenaf opge
legd worden, of van onderop afgedwongen, er moet 
sprake zijn van een constructieve dialoog tussen allc 
betrokken partijen. 

Een nieuwe generatie politieke !eiders moet de 
instrumenten en mechanismen van de formele auto
risatie in heroverweging nemen en ze vervangen 
door processen van informele consultatie en sturin g. 
Een dergelijke houding kan de burger goede dien
sten bewijzen in diens rol van consument, patient of 
client. En het lijdt geen twijfel dat die houding ook 
de wcrknemers in de publieke diensten kan motive
reo. 

Laten we niet de ogen sluiten voor het gegeven 
dat werk in de publieke sector in de ogen van vee! 
mensen een minderwaardig soort broodwinning is 
geworden. Hoe kon het gebeuren dat de leraar, de 
dokter, de verpleegkundige en de politieagent hun 
status van hoeder of engel zijn kwijtgeraakt? Ben ik 
nu te romantisch? Of raken we hier aan de harde 
kern van een herwaarde~;ing van het algemeen wel
zijn? Sluipend heeft zich in de pijlers van de samen· 
leving betonrot genesteld. Gelijk opgaand met gro
tere kennis, mondigheid en zelfstandigheid van vee! 
mensen is er een triomfantelijk gevoel van onafhan-

kelij~ 
heid, 
ben j 
scho< 
strak: 
ment 

v, 
men 
diens 
lijk, 
nabij , 
vrien 
den ; 
ringz 
heder 
veran 
geven 
ze dit 
en he 
schap 
hoger 

Nt 
van dt 
maar 
dicht~ 
misda 
den tl· 
de san 

In . 
verooJ 
len en 
heb ge 
ennac 
lerare1 
alles g 
zien v< 
ren. D 
werkt1 
metw 
grote 
komst 
slaafde 
drage 1 

Ma 
rugkw 
menle· 
vaak n 
kiezen 
ven.'; .: 

Her 
komen 



over

' van 
niem 
lWen 

toog
open 
e ge
voe

rstel-
Jnen
jgen. 
deuw 
mgen 
zorg, 
non-
1rom: 

n van 
retge
~valu

rdere 
n: die 
·zame 
opge
moet 

malic 
I 

)et de 
•auto-
angen 
min g. 
dien

;entof 
tgook 
1otive-

:geven 
n vee] 
rung is 
l.ar, de 
nt hun 
Benik 
• hardc 
n wei
amen
et gro
an vee! 
tafhan-

S~042001 

kelijkheid ontstaan. Maar als kind, voor je gezond
heid, op je oude dag of voor je gevoel van veiligheid 
ben je wei afhankelijk. Van jongens en meisjes op 
school die nu in hun beroepskeuze besluiten dat ze 
straks de functies willen vervullen die het funda
ment vormen van onze samenleving. 

We moeten onze overheidsinstellingen omvor
men tot moderne, dynamische, 2 1 ste-eeuwse, op 
dienstverlening gerichte organisaties: vraagafhanke
lijk, doorzichtig, verantwoordelijk, benaderbaar, 

het werk voor onze gemeenschappelijke voorzienin
gen. Niet aileen met geld, maar ook met het toever
trouwen van ruimte om te beslissen en initiatief te 
nemen aan de mensen die het werk doen. Met de 
burger in het middelpunt, niet de bureaucratic. 

Het is daar, op de scholen, op de politiebureaus 
en in de ziekenhuizen, dat vee! van de negatieve rest
jes van de positieve ontwikkelingen op het gebied 
van de informatiemaatschappij en individuele keu
zes worden geloosd: de gevolgen van geweld op tv, 

nabij, flexibel en kJant
vriendelijk. De basiswaar
den achter deze verande
ringzijn: mensen mogelijk
heden verschaffen, ze de 
verantwoordelijkheid 

Is het mogelijk voor de wijkagent een 

bedrag beschikbaar te stellen dat 

alleen samen met de buurtbewoners 

cultuurschok, echtschei
ding, gebrek aan sociale 
controle, pedagogisch fa
len. Iedereen is het erover 
eens dat onze maatschappij 
voortdurend complexer 
wordt. Waarom wordt in 
onze systemen en salaris-

geven op de plaatsen waar 
ze die willen, het creeren 
en herstellen van gemeen-

aan veiligheidsvoorzieningen mag 

worden besteed? 

schappen (en op die manier het sociale kapitaal ver
hogen). 

Neem het voorbeeld van de wijkgerichte aanpak 
van de politic. Daar is vele jaren over gediscussieerd, 
maar nu staat het dan eindelijk te gebeuren. Het 
dichter bij de burger brengen van daadwerkelijke 
misdaadbestrijding en wetshandhaving versterkt op 
tlen duur het social weefsel en het normbesef van 
de samenleving als geheel. 

In de afgelopen wekcn heb ik mij de luxe kurmen 
veroorloven om vee) tijd op politiebureaus, op scho
len en in ziekenhuizen door te brengen. Wat ik daar 
heb gezien is een hartverwarmende inspanning, dag 
en nacht, van verpleegkundigen, artsen, concierges, 
leraren, politieagenten en schoonmaaksters. Dit 
alles gebeurt niet in gloednieuwe gebouwen voor
zien van de nieuwste apparatuur en marmeren vloe
ren. Dit werk heeft plaats in eenvoudige, sober afge
werkte ruimtes, door toegewijde teams van mensen 
met weinig carriereperspectief die een onevenredig 
grate verantwoordelijkheid dragen voor de toe
komst van hun leerlingen, hun patienten, van ver
slaafden en wetsovertreders en daarmee een bij
drage leveren aan onze beschaving. 

Maar er waren drie klachten die steeds weer te
rugkwamen: 1: 'Steeds meer problemen in de sa
menleving komen op ons bord terecht; de agressie is 
vaak niet te harden.' ; 2: 'Steeds minder jongeren 
kiezen voor ons; ze gaan allemaal naar het bedrijfsle
ven.'; 3: 'We worden niet gewaardeerd.' 

Het is wat mij betreft heel simpel. Wij gaan de 
komende jaren consequent werken aan de status van 

sen dan nog steeds de geest 
van de jaren zeventig weerspiegcld? 

Laten we onszelf niks wijsmaken: hier Ligt een 
valstrik voor het behoud van gemeenschapszin en de 
mogelijkheid tot welvaart voor allen. De mensen 
zien de groei van de gemeenschappelijke welvaart 
en zij eisen voor gemeenschappelijke voarzieningen 
hetzelfde hoge niveau waaraan ze thuis, op hun werk 
of tijdens hun vakantie gewend zijn geraakt. 

Vrij naar Giddens: ik wil niet wonen in een land 
waar de elite zich massaal afwendt van de publieke 
diensten. Waar mensen met geld hun eigen veiHg
heid kopen in hun bewaakte gemeenschappen, hun 
eigen gezondheidscentra en hun eigen particuliere 
elitescholen. Waar mensen zich niet om het milieu 
bekommeren omdat er geen prijskaartje aan hangt. 
Dit massale afwenden betekent in feite het einde van 
de solidariteit in onze samenleving. 

Is dat gevaarlijk? Ja, dat is uiterst gevaarlijk. Ons 
sociaal contract is gebaseerd op solidariteit: de over
heid int de belastingen en zorgt voor onontbeerlijke 
diensten voor ons allemaal. Zij die een hoger inko
men hebben, dragen meer bij. Volgens ons is dat 
rechtvaardig. Onze uitdaging, nu, is ervoor te zor
gen dat de overheidsdiensten van zo hoge kwaliteit 
zijn dat niemand zich meer van het systeem wil afke
ren. Dat geldt nationaal, maar dit zou in beginsel 
ook een internationale ambitie en standaard moeten 
zijn. 

Laat ik mijn nieuwe ambities, tot slot, als volgt sa
menvatten.lk heb vier veranderingsdoelen ge'identi
ficeerd en geschetst: 
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1 . lnternationale betrokkenheid: de inrichting van 
het huis van Europa. Economisch krachtig, met 
hoge sociale norm en. Geleid door democratie en 
bestuurlijke openheid. En straks uitgebreid met 
de Ianden in Midden- en Oost-Europa. 
2. lnnovatieve economie: in eigen land en in de 
Unie een goede verstandhouding en bij voorkeur 
een bondgenootschap met sociaal denkende en 
handelende ondernemers. Gericht op grotere 
medezeggenschap, verantwoorde investeringen, 
en milieubewustzijn. 
3. Humanitair engagement: de verinnerlijking van 
de blijvende realiteit van de internationale mi
gratie met een Europese Unie die naar buiten is 
gekeerd in plaats van naar binnen. Een Unie 
waarvoor internationale solidariteit telt. 
4· Hervorming van de publieke sector: de burger de 
baas. Op weg naar een alom gerespecteerde ser
vice-gerichte, dienstbare overheid.ln Nederland 
zo goed als in Europa. 

Ik beschouw deze ambities als noodzakelijke ver
volgstappen op de Derde Weg. Die route heeft met 
name zijn grote betekenis gehad in het opnieuw de
finieren van de drijfvcren en idealen van de sociaal
democratie, in contrast met conservatieve belangen 
en krachten van maatschappelijke desintegratie. De 
derde weg ging en gaat over het tegengaan van so
dale uitsluiting, het bevorderen van gemeenschaps
zin en het algemeen belang boven particulier be lang. 

De vervolgstappen zijn lastiger te omschrijven. 
Het gaat meer om economische orientaties en 
sociale intui"ties. Meer om waarde-gedreven poli
tick, d·an om topdown sturing; meer om perfor
mance-gedreven en resultaat-gericht beleid, dan om 
politieke programma's met de schijnexactheid van 

een spoorboekje . Het is de houding die er misschien 
nog wei het meest toe doet. Het tij is ons nog altijd 
goed gezind. Laat de derde weg een 'derde golf' 
worden. En Iaten we op die golf surfen en een 
nieuwe agenda ontwerpen: die verder gaat dan het 
!outer benoemen van prioriteiten; nieuwe experi
menteervormen van politiek en bestuur omvat; en 
binnenland en buitenland nature! en vanzelfspre
kend met elkaar verbindt. 

Zeker is even wei dit: there is no magic bullet. Wei is 
er een gepasssioneerd verlangen naar vooruitgang 
en een schat aan praktijkkennis en ervaring. Deze 
nieuwe agenda vereist bovenal communicatief poli
tick leiderschap. Politieke !eiders dienen te luisteren 
en te handelen ineen, zich op te stellen als wereld
burger en betrokken te zijn bij de alledaagse aspira
ties van gewone mensen. Noem het - met in ge
dachten de persoon en politicus Maarten van Traa 
de optimale mix van passie en praktische politiek. 

AD MELKERT 

voorzitter van de PvdAjractie in de Tweede Kamer 

* Deze s &.P-bijdrage be vat de vrijwel integrale tekst van de 
lezing die Ad Melkert hield ter gelegenheid van het Maarten 
van Traa Debat, waaraan ook de Britse socioloog Anthony 
Giddens deelnam. Dit debat - metals terugkerend motto 
'de spanning tussen de politicus en de activist in de inter
nationale politick' - vond plaats op 2 7 februari 2 oo 1 in 
Felix Meritis, Amsterdam en werd georganiseerd door een 
aantal organisaties, waaronder HOM, Vluchtelingenwerk, 
Hivos, FNV, EVS, PvdA. Melkert's lezing werd in het Engels 
uitgesproken onder de titel: ' urnng the Third Wave. On the 
fusion between passion and praxis'. Verder heeft hij gebruik 
gemaakt van delcn van zijn toespraak op het PvdA Congres 
op 17 maart 2oo 1 in Rotterdam, zodat sprake is van een 
compilatie. 

[Met dank aan de Volkskrant. Vertaling: Cees Koster en 
Rene Cuperus] 
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