
Uitweg uit de politieke crisis 

 

De inkomensafhankelijke zorgpremie.  Het opdoeken van het BTW-Compensatiefonds.  De 

onttakeling van de AWBZ. De Blok-startershypotheek. Het nieuwe kabinet regeert als een kip zonder 

kop.  Hoe bestaat het dat de regering allemaal plannen bedenkt waar helemaal niets van deugt? Het 

kabinet beschikt op elk ministerie over ettelijke duizenden beleidsambtenaren. Wat doen die 

eigenlijk allemaal? Waar is de kwaliteit? De rijksoverheid sec kost ons zeker zo’n 12 miljard per jaar, 

wat krijgen we daar eigenlijk voor, anders dan asfalt, computerstoringen, blauwe enveloppen en 

deze beleidsdiarree om met de Nationale Ombudsman te spreken?  

Rutte-2 wentelt een hoop problemen af op burgers en gemeenten, maar zou moeten beginnen bij 

zichzelf. Want het vertrouwen is helemaal weg, zeker 10 miljoen burgers zijn razend op de politiek, 

maar ze voelen zich machteloos. Lynch daarom Sjoerd van Keulen!  

Feit een is dat onze politici een machteloos werktuig zijn van oncontroleerbare krachten. Al die 

verzinsels komen toch ergens vandaan. Feit twee is dat het eigen ambtelijke apparaat (‘Den Haag’) 

klaarblijkelijk disfunctioneert.  

De uitweg uit onze nationale crisis begint daarom bij een grondige opknapbeurt van de staat. Niet 

door te gaan morrelen aan het huis van Thorbecke (alhoewel landsdelen een verbetering kunnen zijn 

t.o.v. spilzieke provincies, maar waar is de integrale visie op het openbaar bestuur?), maar door te 

beginnen met het maken van principiële, heldere  keuzes waarvoor we de overheid nodig hebben en 

waarvoor niet. Daar zijn alle politieke partijen het namelijk best over eens, als ze eerlijk zijn. Het is 

natuurlijk niet in het eigen politieke belang,  want iedereen wil zich onderscheiden in de strijd om de 

macht.  

Als we in een nationaal politiek debat zijn overeengekomen wat de taken van de overheid zijn, 

richten we daarvoor een aantal kerndepartementen in.  Vervolgens gaan we nadenken over de 

uitvoering van overheidstaken. De dingen moeten natuurlijk wel gebeuren. Met de marktwerking is 

de uitvoering van overheidstaken een rommeltje geworden. Ook de uitvoering van landelijke 

publieke taken moet dus opnieuw worden ingericht. Er moet op een intelligente wijze 

onderscheid worden aangebracht in de uitvoering van publieke taken waar de overheid zelf 

voor zorgt (waarbij uiteraard criteria als doelmatigheid, kwaliteit en een logische 

bedrijfsvoering voorop staan) en de uitvoering van publieke taken waar de markt een 

bijdrage aan mag leveren (omdat de markt beter presteert op de combinatie van kwaliteit en 

doelmatigheid). De bestuurlijke en organisatorische kennis om het publieke takenpakket op 

deze manier te herschikken is ongetwijfeld beschikbaar. We moeten de situatie creëren 

waarin voor iedereen weer duidelijk is waar de overheid voor staat. De overheid waar de 

overheid moet, de markt waar dat van de overheid mag. Zo kan vertrouwen ontstaan en 

marktdynamiek. Op de kerndepartementen, waar beleid gemaakt wordt, moet topkwaliteit 

weer de norm zijn. Dat mag best een miljard kosten, want met de renovatie van de staat, een 

vrijwel pijnloze operatie (behalve in Den Haag) verdienen we een dikke 10 miljard, terwijl de 



doodzieke patiënt Nederland er zienderogen van opknapt. Het is de enige uitweg uit de 

kolossale crisis waar we ons in bevinden. 
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