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BALANS NA PRIVATISERING

worden gestimuleerd

Begn jaren BOven de vorige eeuw waaden

privatisering en marktwerking over vanuit

Engeland toen Thatcher het bewind voerde.

Privatisering kwam in ons land voor het eerst

op de agenda van de m;nisterraad met het

rapport van de Commissie Hoofdstructuur

Rijksdienst (Commissie Vonhoff).

Het belangrikste doel was bezuinigen bij de

overheid. In concurrentie zouden de activitei

ten door de markt goedkoper worden uitge

voerd. Tevens moest de bureaucratie worden

tegen gegaan en dienoe privatiseiing b3 te

dragen aan economisch herstel en aan

bevordering van innovatie. De overheid

privatiseerde in snel tempo slachthuizen,

accountantsdiensten, kantinediensten etc.

Bij de publieke taken lukte privatisering niet

en de uitvoenng van deze taken kwamen vie

externe verze;s:ar.diging terecht tussen over

heid en markt, Twee varianten van privatise

ring ontstonden. In de eerste variant was er

sprake van afstoten, In de tweede variant

behield de overheid invloed en kwam het

neer op externe verzelfstandiging.

Op de kortere term(n reduceerde privatisering

het overheidspersoneel hetgeen tot bezuini

gingen leidde en vond op specifieke markten

innovatie plaats, zoals bij voorbeeld bij de

telefonie.
De professional verloor daarentegen status en

werd aan het tijdschrijven gezet. Het facilite

rende management werd uitgevonden en

1 raakte h schwung. Er ontstonden problemen

bij de uitvoering van taken in de publieke

dienstverlening. Anglo-saksische concepten

en dito jargon deden hun intrede in over

heidsorganisaties. Onoertussen verdwenen

vertrouwde gezichten om ons heen; de post

bode, de verpleegkundige. Het fenomeen

1 nu!-uren contract deed zijn intrede en zo’gde

voor inkomensonzekerheid voor velen. De

maatschappelijke vertaling van privatisering

en marktwerking werden individuaïsering en

zelfredzaamheid. De relatie tussen overheid

en burger, burgers onderling en professionals

en burgers veranderde drastisch.

Het is de vaag hoe na privatisering en markt-

werking een nieuw maatschappelijk even

wicht kan worden gevonden waarin sociale

binding en inclusiviteit centraal staan? n eik

geval is een sterke rechtstaat nodig waarin

vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid

kunnen worden ervaren door burgers. Een vi

tale rol is weg gelegd voor de rechtspraak, de

democratie en de wetgeving. Burgers dienen

actief hun burgerschap in te vullen. Bedrijven

realiseren zich steeds meer dat maatschap

pelijke betrokkenheid er toe doet en vullen

maatschappelijk verantwoord ondernemen

concreet in.

Het nodige gebeurd al en een maatschappe

lijk evenwicht is er nog niet. Na privatisering

en marktwerking is verder herst& roodzakejk

om te komen tot een samenleving waarin so

ciale binding en inclusiviteit worden ervaren.

Op het kabinet rust de verantwoordelijkheid

om het voortouw te nemen op weg naar dit

maatschappelijk evenwicht. Het privatise

rings- en marktwerkingsbeleid dient om te

begin—en te vorden herzien. Het is be’a-grjk

dat net kabinet daarnaast sp—eekwoorde;ijk

gezegd hLs money puts where his mouth is. In

hel beleid en in de cijfers moeten investerin

gen zichtbaar te worden de de rechtstaat en

het actief burgerscnap versterken. Bedrven

dienen te worden gestimuleerd om meer

maatschapoelijk te gaan ondernemen.

Het kabinet
werkt aan de eerste begro
ting. De vraag is of recente
uitspraken van bewinds
lieden over “minder rende
mentsdenken in het onder
wijs” en “meer investeringen
in de publieke sector”, in het
beleid en in de cijfers zullen
neerdalen.
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meer maatschappelijk
te gaan ondernemen’

Dr Joyce Sylvester

Promoveerde op een proefschrift over

privatisering. Deze opinie is geschreven

op persoonf)ke titeL


