
De begroting 2 oo I van dit 
kabinet is een bijzondere 
begroting. Sommigen nee
men het een droombegro
ting, de presentatie was 
omgeven met euforisch 
taalgebruik. Maar, para
doxaal genoeg, riep die
zelfde begroting vee! vra
gen op over de problemen 
in onze samenleving. De 
publieke armoede in ver-
schillende sectoren van 
onze maatschappij werd 
breed uitgemeten en afge
zet tegen de toenemcnde 
prive rijkdom Ook mijn 
fractie heeft een groot pro
bleem met die groeiende 
tegenstelling. Oat neemt 
niet weg dat het kabinet een 
fraaie prestatie heeft gele
verd met het presenteren 
van een begrotingsover
schot voor 2oo I . 
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s&.P drukt hier de inbrena van de PvdA-Senaats

jractie bij de Alaemene Politieke Beschouwinaen 

van 2001 cif. Hierin wordt ondermeer betooad 

dat het zo vaak aeprezen coalitiemodel het aevaar 

van een zekere inertie en besluiteloosheid in zich 

draaat, waar het aaat om het ophq]'en van de 

spanninB tussen toeaenomen rijkdom en de 

opaelopen schade in de publieke sector. 

een begroting die een over
schot laat zien. De belang
rijke vraag is nu, hoe het ka
binet gebruik maakt van 
deze financiele ruimte om 
de publieke armoede die in 
de afgelopen jaren is ont
staan weer weg te werken 
en met integraal en samen
hangend beleid te investe-
ren in de toekomst. Daarbij 
spelen drie aspecten een 
belangrijke rol: het geld, de 
mensen en de organisatie. 
Ten aanzien van deze as pec
ten wil mijn fractie in deze 
algemene P.olitieke be
schouwingen graag een 
aantal kritische opmerkin
gen maken. 

Voor een verhelderend 
perspectief op de huidige 
situatie ga ik even terug in 
de geschiedenis. Naar hoe 
het was toen het nog niet 
misging. Een · mooie schets 

de jaren 'So en '90 kunnen dromen van een begro
ting zeals die nu voorligt? lmmers, vooral aan het 
eind van de jaren '70 en in de jaren 'So ginger vee! 
mis. Financieringstekorten d.ie gierend uit de hand 
liepen en werklooshcid die omhoog schoot. We zul
len nu niet gaan steggelen over de vraag wie hier
voor verantwoordelijk was, maar wat ons betreft 
vormden de jaren 'So een dieptepunt. De begrotin
gen uit die jaren staan bol van de aangekondigde be
zuinigingen, 'twas een soort negatief regeren. Zeals 
bekend heeft het nog jarcn geduurd voor het huis 
economisch en fmancieel weer op orde was. Maar ~ 
dat is niet voldoende, een maatschappij heeft ook an
dere dimensies en het wordt steeds duidelijker dat 
vele daarvan beslist niet op orde zijn. Of, optimisti 
scher, nog niet op orde. Dit kabinet hecft dat econo
misch-financiele herstelproces dus bekroond met 

vind ik bij Paul Bordewijk in Socialisme &..Democratie 

(nr. 9, 2ooo) in zijn bespreking van het boek van Pie
ter Bootsma en Willem Breedveld, De VerbeeldinB 

aan de Macht - Het Kabinet-Den Uyl 1973-1977. Het 
was een samenleving waarin ook wei het een en 
ander niet in orde was, ik noem maar de Nieuw
marktrellen, de bouwvakkers-opstand, de Maag
denhuisbezetting en het ontstaan van de (harde) 
kraakbeweging. Maar, volgens Bordewijk was het 
een maatschappij met een vee! socialistischer karak
ter dan de huidige. Het grote geld was lang niet zo 
zichtbaar aanwezig als nu . Iedereen was niet in de 
weer met beurskoersen en aandelen. De sport werd 
niet beheerst door geld. De tar ieven van de inkom
stenbelasting waren progressiever. Er was nog geen 
commerciele omroep. De reclame was ingetogen en 
informatief. De nutsbedrijven, de PTT en de spoor-
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wegen waren nog niet verzelfstandigd. Aan de uni 
versiteiten was nog geld beschikbaar voor goed on
derwijs en grensverleggend onderzoek. De gezond
heidszorg kende nauwelijks wachtlijsten. De werk
gelegenheid was zo goed als volledig. Drugsoverlast 
bestond nauwelijks, voetbalvandalisme evenmin. 
Kortom, Bordewijk laat zien, dat hoewel we minder 
welvarend waren dan nu, de beginjaren '7o een sa
menleving toonden met meer solidariteit en cohesie 
en een vee! sterkere beteugeling van het kapitalisme 
dan we nu zien. Waarden in een maatschappij die 
onze sociaal-democratische fractie zeer aanspreken . 

Dit tijdsbeeld is niet bedoeld om op te roepen tot 
een nostalgisch terugverlangen naar het verleden 
van dertig jaar geleden, wei om te Iaten zien hoe 
drastisch onze samenleving in een betrekkelijk korte 
periode van dertigjaar is veranderd. Waarbij opvalt 
hoe belangrijk de factoren geld en geweld zijn ge
worden en hoe betrouwbaar toen de publieke 
dienstverlening van de overheid nog was. Onze frac
tie waardeert het veri eden, maar is toekomstgericht 
en voor die toekomst staat ons een maatschappij 
voor ogen die niet aileen door geld wordt gedomi
neerd, maar waar normen en waarden van onder
linge solidariteit, vrijheid, gelijkwaardigheid en ver
antwoordelijkheid bepalend zijn. Normen en waar
den dk opnieuw vertaald moe ten worden in de 2 1 ste 

eeuw. Ons staat een maatschappij voor ogen die fat
soenlijk omgaat met haar burgers, die iedereen laat 
del en in de gezondheidszorg, die zorgt dat psychisch 
gestoorde mensen niet in een politiecel belanden, 
maar opgevangen worden in een voor hen geschikte 
omgeving, waar men sen zich niet Ianger hoeven af te 
vragen waarom het maanden duurt voordat hun 
zieke moeder de medische zorg krijgt die ze nodig 
heeft. Een maatschappij waar burgers zich veilig 
voelen, waar niet, wanneer je vertelt dat je porte
monnee is gerald in koor wordt gereageerd met ge
lijksoortige verhalen en iedereen niet eens meer 
naar de politic gaat om aangifte te doen, omdat er 
toch niets gebeurt. Maar ook een ambitieuze maat
schappij die internationaal concurrerend meekan, 
niet bezuinigt op hoogwaardig onderwijs voor haar 
kinderen, maar investeert, zodat kinderen niet on
verwacht een dag vrijaf krijgen omdat de juf ziek is 
en niet vervangen kan worden, en ouders in rijkere 

buurten de extra's gaan bijbetalen terwijl dat in ar
mere buurten niet lukt. 

Het paradoxale voor burgers van nu ligt in het 
feit dat er miljarden meevallers zijn, maar dat de 
overheid tegelijkertijd op een aantal wezenlijke on
derdelen van de sociale rechtsstaat tekort schiet. 
Het Sociaal en Cultureel Rapport 2000, dat dit jaar in 
het teken van de Europese vergelijking staat, objec
tiveert deze gevoelens door zijn rapportage over de 
veranderingen en verslechteringen in Nederland op 
de terreinen van onderwijs, zorg en veiligheid. Ken
nelijk is de organisatie van de overheid nog onvol
doende op orde om de miljarden ook kwalitatief 
goed te bested en. Maar, regeren is toch vooruitzien? 
Die miljarden kwamen toch niet onverwacht? 
Waarom is bij het sluiten van het regeerakkoord zo 
zuinig ingezet dat niet eerder rekening werd gehou
den metal die meevallers? Waarom is er niet eerder 
beleid ontwikkeld door de overheid, maar ook door 
diverse maatschappelijke instellingen om de organi
satie zodanig op orde te hebben dat met de vrijko
mende miljarden daadwerkelijk de wachtlijsten te
ruggebracht kunnen worden, het onderwijs verbe
terd, de infrastructuur gemoderniseerd en ga zo 
maar door. Of is hier iets anders aan de hand en 
draagt ons zo vaak geprezen coalitiemodel - ook 
door ons - het gevaar van een zekere inertie, een ze
kere besl uiteloosheid in zich? Zou dater ook de oor
zaak van zijn dat dit kabinet bij zijn aantreden niet 
echt een hcldere agenda, een heldere missie is over 
eengckomen? In datzelfde Sociaal en Cultureel Rapport 
2000 wordt hiervoor een aanwijzing gegeven in de 
conclusies omtrent de Nederlandse gezondheids
zorg, met de volgende opmerking: 

'De noodzaak om bij de vormgeving en uitvoe
ring van de plannen steeds compromissen te sluiten 
tussen coalitiepartijen in de regering en met belang
rijke actoren in het maatschappelijk middenveld, 
speelde Nederland parten. Zo gezien kan voor het 
thema 'hervormingen van de gezondheidszorg' 
zeker niet van een succes van het poldermodel ge
sproken worden.' 1 

Om daaruit de conclusie te trekken dat daarmee 
het poldermodel is achterhaald gaat ons te ver, maar 
er is wei aanleiding om op een aantal beleidsterrei
nen met visie sneller en scherper keuzes te maken. 

* Deze inbreng bij de Algemene 
Politieke Beschouwingen werd 
uitgesproken op 2 1 november 2ooo 

(Handelingen Eerste Kamer der Staten
Generaal vergaderjaar 2ooo-2oo I se 

vergadering). Het antwoord van de 
regering plus repliek en dupliek vonden 
plaats in de 6e vergadering op 2 2 
november 2ooo. Met dank aan de 
coll ega fracti egenotcn voor hun 

commentaar en aanvullingen. 
1 Sociaal en Cultureel Plan bureau, 
Sociaal en Cultureel Rapport 2000. 

Nederland in Europa, Den Haag: 
september 2ooo, p. 272 . 
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Het Paarse kabinet heeft een aantal zaken goed 
weten op te lassen, juist omdat ze vanuit de ver
schillende polen van het politieke spectrum bewust 
die zaken heeft aangepakt waarover men het een 
eind eens was. Maar blijven, juist ook omdat dit ka
binet is samengesteld uit tegenpolen, ook niet veel 
zaken liggen? Is er geen sprake van een zekere aarze
ling, berusting in de moeizaamheid van de besluit
vorming, terwijl er toch zo veel te doen valt . Wat is 
de opvatting van het kabinet hierover? 

Kan het kabinet niet een paar extra zeilen bijzet
ten om die paradox van de toenemende welvaart die 
toch wei op erg gespannen voet staat met wachtlijs
ten in de zorg, de kwaliteit van het onderwijs, de 
toenemende dichtslibbing van ons wegen - en 
spoornet, hct gevoel van onveiligheid, enz., om die 
paradox op te lassen? Graag een reactie. 

Het geld 
Het antwoord - en nu kom ik bij het geld - laat zich 
wel enigszins raden. lmmers, er wordt dit begro
tingsjaar stevig gelnvesteerd in onderwijs, zorg, vei
ligheid en mobiliteit, kortom de fractie wordt op 
haar wenken bediend. Echter, wie de 'Hoofdpunten 
van het Regeringsbeleid 2oo 1' bestudeert valt het 
op dat hier een groat aantal problem en wordt gesig
rialeerd en dat al deze problemen met extra geld 
worden belegd, een soort kaasschaafbesteding. Op 
het eerste gezicht heeft dat wel wat, het geeft tevre
den burgers. Maar voor de wat langere termijn is de 
vraag onontkoombaar hoe al deze vrij 'losse' uitga
ven samenhangen. Ze worden niet geplaatst in een 
helder bestek voor de toekomst. Het is een vorm van 
crisismanagement met een lege beleidsagenda. Een 
reactief beleid, gericht op signalen, klachten en 
claims uit de maatschappij. Mijn fractie is zeer kri
tisch en zeer bezorgt over die aanpak. lmmers, het 
gaat niet alleen om geld en het oplossen van knel 
punten, bet gaat vooral om de besteding van dat geld 
in een samenhangend beleidskader zodat we op lan
gere termijn kunnen spreken van belangrijke kwali 
tatieve verbcteringen in de collectieve sector, verbe
teringen die houdbaar zijn. Het is mooi dat het geld 
er is, maar de aangekondigde bestedingen van grote 
sommen geld roepen ook vee] vragen op. Bijvoor
beeld de vraag of geld wei het eerst noodzakelijke" 
middel is om een kwaliteitssprong in de voorzienin
gen en de dienstverlening te maken. Gaat het vaak 
ook niet om problemen die vragen om structurele 
veranderingen, verandering in de 'civil service', de 
mensen en de organisatie van de overheid, van een 

cultuuromslag in het denken en handelen van de 
overheid? 

Deelt het kabinet de visie van mijn fractie dat 
geld aileen niet voldoende is om de door de vele be
zuinigingen opgelopen schade in de publieke sector 
te herstellen? En daar waar het gaat om geld - en bet 
gaat om vee! geld in bijvoorbeeld de zorgsector en 
het onderwijs - kan de regering daar garanderen dat 
het geinvesteerde geld de beoogde resultaten ople
vert? En dat het terechtkomt bij de mensen di e het 
bet meest nodig hebben? Te weten de achterblijvers 
en de nieuwkomers in onze maatschappij. 

Wij beseffen heel goed dat de regering dat niet 
alleen kan. Om de problemen op te lassen is er een 
goed samenspel nodig met de verschillende actoren 
in die sectoren. En ook daar is geld niet alles. De met 
publieke middelen bekostigde sectoren die op ach
terstand staan zullen op hun beurt over hun eigen 
schaduw moeten stappen en hun verantwoordelijk
heid voor de orde in eigen huis wat herkenbaarder 
onder ogen moeten zien. Ook de polderheren en -
dames van de 'civil society' zouden hun energie 
meer moeten omzetten in positieve creativiteit, in 
heldere besluiten . In de sociale zekerheid hebben we 
- sedert de Commissie-Buurmeijer bet bestuurlijk 
failliet van de bedrijfsverenigingen bl~otlegde - tien 
jaar lang moeten aanzien hoe de top van de uitvoe
ringsorganisaties meer met zichzelfbezig leek te zijn 
dan met het bewerkstelligen van de hoognodige cul
tuuromslag van uitkeringsfabriek naar loopbaanbe
geleiding. De gezondheidszorg leeft al meer dan een 
decennium in een organisatorische schemertoe
stand, waarin zich een claimcultuur heeft ontwik
keld zonder rekenschap af te leggen·van geleverde 
prestaties. Kortom, het is verleidelijk om te denken 
dat de anderen niet deugen, maar waarom heeft de 
regering - niet aileen dit kabinet, maar ook zijn 
voorgangers - dan zo vaak en zo lang de andere kant 
opgekeken? Waarom heeft zij aile kolen en geiten zo 
angstvallig gespaard? Mijn fractie is v66r een goed 
gemandateerde delegatie van bevoegdheden aan uit
voerende instanties, en v66r een creatieve dialoog 
met de civil society, maar waarom kruipthet kabinet 
in zijn schulp als die zich uncivil gedraagt? Een popu
listische opmerking uit het middenveld over een ov
jaarkaart voor de gezondheidszorg heeft meegehol
pen het denken over een transparante structuur daar 
jarenlang stil te leggen. Mijn fractie heeft respect 
voor de wijze waarop de minister voor Verkeer & 
Waterstaat overeind blijft tegenover een AN w B die 
het maatschappelijk de bat over mobiliteit smoort in 
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desinformatie, maar het eigenlijke probleem ligt 
dieper: kan een deliberatieve democratie wei met 
twee maten meten? Kan zij - terecht - eisen dat mi
nisters de waarheid spreken en aile informatie op 
tafel leggen, maar anderzijds geen eisen stellen aan 
de zorgvuldigheid van de andere gesprekpartners? 

Terug naar bet geld. Doelstellingen Iaten zich niet 
aileen in geld verwoorden. Een kabinet dat niet Ian
ger een inhoudelijk overtuigende beleidsagenda 
heeft, en geen helder beeld van de spelregels die het 
in de maatschappeUjke consultatie gerespecteerd wil 
zien, wordt gerold door de claimcultuur, raakt intern 
verdeeld over de interpretatie van statische definitie
kwesties van wat investeringen zijn en gaat handzame 
bestuurlijke bezweringsformules als de Zalmnorm 
verwarren met beleidslijnen. Wij bepleiten helder
heid over de spelregels waar bet kabinet voor zichzelf 
en anderen van uitgaat, bij het besteden van de mil
jarden en het scheppen van een maatschappelijk 
draagvlak voor resultaatgericht beleid. 

Een ambtelijke cultuuromslag 
Maar er is meer aan de hand. Er zijn mensen nodig 
om goed toekomstgericht beleid te maken en uit te 
voeren. Beleid dat zich losmaakt van het rond
draaien in de groeve van het almaar bezuinigen. Of, 
zoals een o G van een niet nader te noemen ministe
rie verzuchtte: onze mensen zijn jarenlang zo gecon
ditioneerd door de opdracht tot bezuinigen dat ze 
met geen stok tot het uitgeven van geld zijn te bren
gen. Oat vraagt een cultuuromslag, beleidsmakers 
en -uitvoerders die niet aileen op de kassa passen en 
voorkomen dat er teveel wordt uitgegeven, maar 
een habitus hebben of ontwikkelen die inspeelt op 
de veranderingen in de maatschappij. Een maat
schappij die door processen van mondialisering, in
formatisering en individualisering vaak snel en in
grijpend verandert en daarmee veroorzaakt dat be
leid dat gisteren op zijn plaats was vandaag niet Ian
ger relevant is. Processen ook die een relativering 
van de macht van de overheid inhouden en van bet 
vermogen om door middel van overheidsoptreden 
de maatscbappij te veranderen. N odig zijn ambtena
ren die zeer alert zijn op deze veranderingen, die 
mondige burgers respecteren en in goede Wissel
werking met de burgermaatschappij hun ideeen ont
wikkelen. In het hoofdstuk 'Samenleving en be
stuur' in de 'Hoofdpunten van het Regeringsbeleid 
2 oo 1' wordt over de noodzaak van verandering van 
het karakter van de politiek-bestuurlijke cultuur 
slecbts gesproken in relatie tot bet rapport van de 

Commissie Elzinga en dan gaatbet om de relatie tus
sen het lokale en bet provinciale bestuur, dat is nogal 
beperkt. Van het vorigjaar verschenen rapport 'Ver
trouwen in Verantwoordelijkheid' vinden we terug 
de aankondiging dat de waarden en norm en verbon
den aan bet beroep ambtenaar worden vastgelegd in 
een nieuwe, gemoderniseerde Ambtenarenwet. 
Het gaat er dan om ' .. . de individuele verantwoor
delijkheid van de ambtenaar, de democratische con
trole van het overheidsapparaat, de rechtsstatelijk
heid van bet openbaar bestuur en de doelrnatigheid 
en de doeltreffendheid van de overheidsorganisatie 
met elkaar in evenwicbt te brengen.' Allemaal zeer 
belangrijk, maar deze omschrijving biedt voorlopig 
weinig aanknopingspunten voor een cultuuromslag 
in relatie tot de diepgaande veranderingen die sinds, 
zeg een dertig jaar geleden, in onze maatschappij 
bebben plaatsgevonden en nog steeds plaatsvinden. 
Deelt bet kabinet onze opvatting dat bet oplossen 
van de problemen die onder de verzamelnaam 'pu
blieke armoede' zijn gesignaleerd, naast geld ook 
een cultuuromslag vergt? Een cultuuromslag niet ai
leen bij de actoren in onze burgermaatscbappij, 
maar ook bij de werknemers van de overheid, een 
vernieuwde, bij de tijd passende ambtenaar? Kan de 
regering aangeven welke maatregelen op dat punt 
worden genomen? 

Overbeidsgeld moet verantwoord besteed wor
den en een overheid die bij de tijd wil zijn client alert 
te zijn op de heersende cultuur van het ambtelijk ap
paraat, maar dit alles leidt tot niets als er geen men
sen zijn . Sinds kort heeft immers ook de overheid te 
maken met krapte op de arbeidsmarkt. 'Werk, 
werk, werk' beeft gewerkt. Het percentage moeilijk 
vervulbare vacatures is bij de overheid opgelopen 
van gemiddeld 16 procent in 1997 naar bijna 34 pro
cent in 1999, voor de marktsector liggen de percen
tages nog hager, van gemiddeld 3 7 naar ruim !j 4 pro
cent, zo valt te lezen in de Trendnota Arbeidszaken 
2oo 1. Die krapte geeft een enorme opwaartse druk 
op de salarissen, een situatie waarbij de overheid 
moeilijk blijvend kan opboksen tegen de private sec
tor. Nu al ziet zij met lede ogen aan hoe schoolverla
ters massaal naar bedrijven gaan. Bedrijven die wel
iswaar nog meer vacatures te vervullen hebben dan 
de overheid, maar hogere salarissen en lucratieve ca
deaus in de strijd kunnen w~rpen om vooral jonge
ren aan te trekken. De lease-auto is zeer populair. 
Armoede dus in de publieke sector. Er vindt plaats, 
wat collega Van Thijn een soort stille privatisering 
noemt, een stille uittocht uit de publieke sector naar 
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de private sector, scherp verwoord in een kop van 
het Alaemeen Daablad (van maandag 2 oktober) 'Ver
pleging kampt met uittocht, personeel wordt uit 
ziekenhwzen weggekocht'. De beste verpleegkun
digen worden uitde Nederlandse ziekenhuizen weg
gekocht door bedrijven en instanties, zoals bijvoor
beeld Cadans, de organisatie dje de wao-keuringen 
uitvoert en vanwege een tekort aan keuringsartsen 
toestemming heeft gekregen om verpleegkundigen, 
fysiotherapeuten en maatschappelijk werkers voor 
keuringen in te zetten. Orgarusaties rue veel betere 
salarissen bieden, dan deze gezondheidswerkers nu 
in de gezondheid zorg verdienen. Nu al zijn de 
chattingen dater tot 2oo4 aileen al in de gezond

heidssector 44.ooo extra krachten nodig zijn en op 
dit moment kan de gezondheidszorg 9.ooo ver
plcegkundigen gebruiken. 

Minister Hermans stuurde eind oktober de Ar
beidsmarkteffectrapportage 2ooo naar de Staten
Gencraal met daarin zeer verontrustende cijfers 
over het onderwijs tot 2004. In het basisonderwijs 
zijn jaarlijks gemiddeld 8. soo nieuwe leerkrachten 
nodig en als gevolg van de klassenverkleining zijn dat 
er in 2oo2 zelfs rwm I I .ooo . In het voortgezet on
derwijs moe ten jaarlijks 5. soo njeuwe leraren wor
den aangetrokken en in het middclbaar beroepson
derwijs tussen de 2. soo en 3. soo. De pabo's en de 
lerarenopleiilingen kunnen bij lange na niet in de 
stijgende vraag voorzien, dat betekent dat er nog 
krachtiger een beroep gcdaan zal moeten worden op 
herintreders en zij-instromers, maar ook daar komt 
een einde aan . Wat dan? Zo vragen wij het kabinet. 

Hoe taat het in dit verband met Artikel 2 3 van onze 
Grondwet dat de overheid voorschrijft 'aanhou
dende zorg' te besteden aan het onderwijs? Het is 
ons een raadsel hoe de personeelsproblematiek pas 
in zo'n laat stadium is onderkend. We wisten op 
basis van de demografische gegevens tach hoeveel 
vraag naar onderwijs er zou ontstaan en hoeveel 
leerkrachten daarvoor nodig zouden zijn? Was het 
dan niet de verantwoordelijkheid van de overheid 
om tijdig en op een doordachte wijze oplossingen 
te bedenken in plaats van de 'noodmaatregel' zij
in tromers die per se voor het reces door onze 
Kamer moest worden aangenomen, terwijl de kern' 
van de wet - de kwaliteitscriteria - bij de Tweede 
Kamer onbekend was en via de oneigenlijke weg van 
een ministeriele regeling moest worden ingevuld? 

De beleidsbrief die de bewindslieden onlangs 
naar de Tweede Kamer hebben gestuurd suggereert 

dat de problematiek nu op het bard van de zelfstan
dige scholen wordt gedeponeerd. Er is nog geen 
langjarig flnancieel kader, maar om het leraarsbe
roep aantrekkelijker te maken moeten primaire en 
secundaire arbeidsvoorwaarden drastisch worden 
verbeterd. Wat ons betreft gaat het beslist niet aileen 
om hogere salarissen. Leraren die we spreken heb
ben het over de werkdruk, het gebrek aan tijd om 
leermiddelen te ontwikkelen, over problemen met 
de organisatie van hun, door fusie ontstane, mam
moetschool, de verwaarlozing van gebouwen. Het is 
tach beslist geen reclame als uit een recent TNO

onderzoek blijkt dat een leraar basisonderwijs moet 
werken in een armoeilige, vwle school die op geen 
enkele manier aan de normen voor de arbeidsom
standigheden voldoet! Daarvoor is geld nodi g. Moet 
de sponsoring van ouders en bedrijfsleven daar dan 
voorlopig maar in voorzien? Mijn fractie vindt deze 
handelwijze pijnlijk getuigen van de armoede van de 
overheid - en dan niet alleen in financieel opzicht . 
Overigens wordt er, dankzij de meevallers bij deNa
jaarsnota, 400 miljoen extra besteed aan de verbete
ring van o.a. schoolgebouwen en meubilair, heel be
langrijk, maar het onderwijs blijft kennelijk wel af
hankelijk van incidentele meevallers. 

De kritiek op de kwaliteit van de collectieve sec
tor wordt nog verscherpt doordat de burgers die. 
mondiger zijn geworden en gewend zijn geraakt aan 
de welvaart steeds hogere eisen stellen aan de pu
blieke dien tverlening. Het beeld van de miljarden 
meevallers leidt terecht tot de vraag, maar als het 
dan zo goed gaat, waarom staan we in de file, moe
ten we weken wachten voor een afspraak met de me
disch specialist, voor een plaats in een verzorgings
huis? Waarom wordt de school van mijn kind niet 
goed schoongemaakt? Waarom komen er steeds 
mcer onbevoegden voor de klas te staan? Waarom 
voel ik me onveilig op straat? Vragen die het ver
trouwen in de sociale rechtsstaat ondermijnen. 

Denkt hct kabinet echt door menskracht proble
m en te kunnen oplossen door volgend jaar bijna een 
half miljard gulden wt te trekken om person eel te 
Iokken? Onder Ieiding van het kabinet, zo vern em en 
wij, gaan de twaalf ministeries gezamenlijk op zoek 
naar nieuwe ambtenaren onder het motto 'Wil jij 
werken voor ... I 6 miljoen aandeelhouders?' Hier is 
sprake van een groat misverstand. De burger als aan
deelhouder van de overheid is een volkomen foute 
voorstelling van zaken. De overheid is geen bedrijf 
en de burger is geen aandeelhouder. Hier wordt 
voorbijgegaan aan het probleem dat de overheid vee] 
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van haar aantrekkelijkheid als werkgever heeft ver
loren omdat jongeren het minder prettig vinden om 
te werken in een organisatie met sterk hierarchische 
verhoudingen, een overmaat aan regels en overbo
dige bureaucratie, en een imago dat ze tekort schiet 
in de dienstverlening. Vee! mensen zouden in prin
cipe nog steeds graag bij de overheid werken, mits in 
een andere 'cultuur', met meer ruimte voor creati
viteit en zelfstandighcid en minder parafen. 

De orsanisatie 

Oat brengt me, na het geld en de mensen, bij de or
ganisatie van de overheid. Nog eens terugkijkend 
naar dat tijdsbeeld van dertigjaar geleden valt het op 
dat er in deze periode in relatie tot de grote veran
deringen in de maatschappij, eigenlijkniet zo vee! in 
de organisatie en de structuur van de overheid is ver
anderd. Ja, er is in de nutsbedrijven het een en ander 
gcprivatiseerd, daar is vorig jaar tijdens de begro
tingsbehandeling het nodige over gezegd, maar 
nadat er enige kritische studies zijn verschenen is de 
vaart er wat uit. Privatisering valt niet mee, zo blijkt. 
Het staat en valt met goede regelgeving en scherp 
toezicht. Oat is niet altijd het geval. Daarom slaat de 
twijfel toe, was het wei zo verstandig om de kabel
bedrijven van de hand te doen en een monopolie
positie te geven? Was de verkoop van de u M TS-fre
quenties niet een erg duister proces? Is het niet erg 
modderen met de liberalisering van de elektrici
teitsmarkt? Ondertussen is het landelijk stroomnet 
voorlopig gerenationaliseerd. Houden zo. Naar de 
mening van mijn fractie kunnen bepaalde strategi
sche nutsbedrijven beter in overheidshanden blij
ven. Ook het denken over privatisering is inmiddels 
in wat rustiger vaarwater terechtgekomen, minder 
ideologisch beladen. En het kabinet kiester nu voor 
om per sector het publiek belang te waarborgen. De 
ene keer is dat door te privatiseren, de andere keer 
door dat juist niet te doen. Dergelijke beslissingen 
mogen naar de mening van mijn fractie niet gelso
leerd, in de zin van binncn enge departementale 
schotten, genomen worden. Ze vragen een duide
lijke, gei'ntegreerde visie, een helder bestek, trans
parante besluitvorming, goede regelgeving en 
scherp toezicht. Met het oog hierop breng ik de wat 
onbevredigende discussie van vorigjaar over dit on
derwerp in herinnering. Mijn fractie wil nog graag 

een antwoord op de vraag wat de beleid visie van het 
kabinet is op privatisering in de brede zin (niet dus 
de beperkte notitie over de nutsbcdrijvcn die begin 
dit jaar is verschenen) en wat de criteria en rand
voorwaarden zijn bij de verdere uitvoering van dit 
beleid. Waarom de ene keer wei privatiscren en de 
andere keer niet? Van waaruit wordt dat besloten? 
En hoe ver gaan we? 

Staat en straat 

Terug naar de verandering, of liever het gebrek aan 
verandering. Inmiddels is er een rijke sociologische 
en bestuurskundige literatuur ontstaan die zich in
dringend bezighoudt met de veranderende verhou
ding tussen overheid en burger. Interessant is de me
tafoor van de Franse socioloog Bourdieu, over de 
rechter en de linkerhand van de staat, onlangs weer 
opgepakt door Engbersen in de zesde Wibautlezing2

• 

De metafoor schetst het probleem van de implemen
tatie van beleid. De rechterhand vertegenwoordigt 
de staatsclite, de hogere ambtenaren van de departe
menten en de politieke top die verantwoordelijk is 
voor regelgeving en nieuw beleid. Deze rechterhand 
heeft onvoldoende kennis van de realiteit waarin de 
mensen Ieven, van nieuwe ongelijkheden die ont
staan. Oat weet de linkerhand wei, die staat voor 
de ambtenaren op 'straat-niveau', verantwoordelijk 
voor de alledaagse uitvoering. Zij kennen de werke
lijkheid maar hebben vaak am per de middelen om so
dale problem en op te loss en. Het beeld illustreert de 
mocizame doorwerking van landelijk beleid naar de 
lokale praktijk, van de rechterhand die niet weet wat 
de linkerhand doeten omgekeerd. 

De Engelse socioloog Giddens zorgt voor een le
vendig debat in Europa door de sociaal-democratie 
uit te dagen de rol van de staat te herzien3. Vol gens 
Giddens kunnen de doelstellingen van vandaag on
mogelijk nog exclusief via de bestaande staatsbu
reaucratie worden verwezenlijkt. Er is samenspel 
nodig tusscn staat, markt en 'civil society'. Een sa
menspel dat aldus Giddens om radicale staatsher
vorming vraagt. Vel en, ook fracticgenoten doen aan 
dat debat mee, ik kan daar hier niet verder op in
gaan, maar er ontwikkelt zich duidelijk een zekere 
consensus over de richting waar we naar toegaan. De 
tijd van 'top-down politics' is voorbij, we gaan rich
ting netwerksamenleving. ~e samenleving horizon-

2 'De multiculturele stad als utopia of 
dystopia?', zesde Wibautlczing op 7 
oktober 2 ooo in Apeldoorn 
uitgesproken door Godfried Engbcrsen, 

hoogleraar algemene sociologic aan de 
Erasmus Universitcit van Rotterdam. 

2 ooo zoals aangchaald door Ed van 
Thijn, 'De Derde Weg en de staat. 
Reinventing Politics', in: s&o jrg. 57, 
n~ 11, 2ooo, ~ so7-S'4· 

3 Anthony Giddens, The Third Way and 
its Critics, Cambridge: Polity Press, 
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taliseert, hierarchische structuren verdwijnen, de 
overheid wordt diffuus, publieke diensten hybride, 
de bevelshuishouding maakt plaats voor de transac
tiehuishouding. In een dergelijke samenleving die
nen de verantwoordelijkheden scherp te worden 
vastgesteld . De overheid heeft hier een belangrijke 
taak, maar zij kan alleen maar effectief zijn als ze zich 
openstelt voor de veranderingen in de maatschappij. 

De directeur van het Sociaal en Cultureel Plan
bureau, Schnabel introduceerde onlangs de vijf l's 
voor de 21 e eeuw:4 internationalisering, individualise
ring, informatisering, informalisering en intensive
ring , al samenvatting van de belangrijke processen 
die plaatsvinden. Deze processen kunnen niet an
ders dan belangrijke gevolgen hebben voor de insti
tuties in onze samenleving, inclusief de overheid. 
Tijdens het onlangs gehouden Jubileumcongres van 
de s E R werd de nodige bezorgdheid uitgesproken 
over het feit dat die belangrijke ontwikkelingen in de 
maatschappij nog zo weinig weerspiegeling vinden 
in de instituties. lnderdaad, bijvoorbeeld, de organi
satie van de ministeries is nog ongeveer hetzelfde als 
zo'n dertigjaar geleden, hier en daar is eens een on
derdeel verschoven. Hetzelfde geldt voor de provin
cies en gemeenten, hoewel in het laatste geval door 
tadsdeclraden het lokale bestuur in de grote steden 

dichter bij de burger is gebracht. Overigens wordt 
het vinden van lokale bcstuurders steeds moeilijker, 
omdat creativiteit en ambitie zich lastig voegen in 
logge bureaucratieen en moeizame vergadercir
cuits. De informatisering, I c T, verovert stormen
derhand de wereld, maar hoewel we het millen
nium goed hebben doorstaan, vordert de introduc
tie van I c T in het overheidsapparaat nog maar be
hoedzaam. Terwijl misdaad en geweld wereldwijd 
zijn vertakt, gebruiken onze politieregio 's nog ieder 
hun eigen computersysteem, wat een snelle uitwis
seling van gegevens ernstig bemoeilijkt. Autonomic 
van ziekenhuizen verhindert een vlotte uitwisseling 
van paticntengegevens. 

Hier staat de autonomic op gespannen voet met 
de nieuwe mogelijkheden van verantwoording af
leggen die mondigc burgers wen sen en I c T biedt! 

Het ongelijk van de sc's 
AI jaren wordt er gepleit voor een betere organisatie 
van de ovcrheid: minder ministeries, vee! staatsse-

cretarissen, weinig ministers, enz. Begin jaren '70 
was er de commissie Van Veen met allerlei fusie
voorstellen; begin jaren 'So de comrnissie Vonhoff 
met clusters en superministers; begin jaren '90 

onder de paraplu van de commissie Deetrnan: de 
commissie Wiegel met kerndepartementen en de 
commissie Scheltema met zbo's. Daar tussendoor 
was er de regeringscommissaris voor de reorganisa
tie van de Rijksdienst, Tjeenk Willink - ons wei be
kend - die medio jaren 'So de strijd tegen. de verko
kering opgaf en een oratie in Tilburg hield over de 
'mythe van het samenhangend beleid'. En eind jaren 
'8 o heeft de vergadering van s G 's onder Ieiding van 
Van Aartsen een ad vies naar buiten gebracht dat aan
geeft dat het maar eens afgelopen moet zijn met de 
discussies over departementale herverdeling en re
organisatie. Oat was het dan. Alles bij elkaar gene
men een weinig daadkrachtig beeld. Wreekt zich 
hier die eerdergenoemde neiging naar inertie en be
sluiteloosheid van ons poldermodel? 

Vanuit de eerder beschreven sociologische en be
stuurskundige inzichten zal het duidelijk zijn dat een 
grondige reorganisatie van de overheid dringend 
nodig is, maar ook dat het om vee! fundamenteler 
zaken gaat dan departementale herverdeling en re
organisatie. Hoe ziet het kabinet deze dreigende miifit 

tussen de eerder geschetste veranderingen in onze 
maatschappij en de weinig veranderingsgezinde over
heid? Komt het ooit nog goed tussen die twee? Had de 
comrnissie van de sc's niet tot een heel andere con
clusie moeten komen gezien de maatschappelijke 
ontwikkelingen? Naar de mening van mijn fractie is 
hier - gelnspireerd door die ontwikkelingen, ook in
ternationaal, en met name in Europa- een departe
menten en sectoren overschrijdende integrale visie 
nodig, die leidt tot een soort deltaplan voor de over
heid . Een deltaplan, met een gei'ntegreerde aanpak 
van verantwoord geld besteden in samenspraak met 
de mondige burgers, aantrekkelijk werkgever zijn en 
organisatorische vernieuwing. Ziet het kabinet nog 
kans zo' n plan in de steigers te zetten voor 2 oo 2? Een 
plan dat leidt naar een robuuste sociale rechtsstaat die 
een antwoord is op de veranderingen en uitdagingen 
van het begin van de 2 1 e eeuw. 

GEERTJE LYCKLAMA A NIJEHOLT 

Fractievoorziter van de PvdA in de Eerste Kamer 

4 Gcpresenteerd tijdens hct 
Jubileumcongres van de s E R op 
woensdag 1 oktober 2ooo. 
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