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Dit land kan inderdaad zoveel beter, maar dat gaat niet lukken met Wouter of Jan-Peter'', 
aldus auteur Gijs van Loef. In zijn pas verschenen boek De kloof voorbij beschrijft hij hoe 
de overheid verstrikt is geraakt in haar eigen bureaucratische regels. Het Centraal Bureau 
voor de Statistiek publiceerde gisteren twee onderzoeken naar de grootste zorgen van 
Nederlanders. Van Loef vertelt hoe het beter kan.  

AMSTERDAM Het politieke stelsel moet op de schop, vindt van Loef. In zijn baan als interim-manager 

heeft hij regelmatig bij de overheid rond kunnen kijken. „Er zijn inmiddels zoveel regels, wetten en 

ambtenaren, dat het bijna onmogelijk is geworden een ingewikkelde beslissing te nemen. We kunnen het 

makkelijk af met 80.000 ambtenaren minder, en een stuk minder ministeries. Er moet efficiënter gewerkt 

worden om de kloof tussen burger en de politiek te dichten." 

Daarnaast mag „slapjanus'' Balkenende ook wel eens wat feller optreden, vindt Van Loef. De grootste zorg 

van de Nederlandse bevolking is de integratie van etnische minderheden, maakte het CBS gisteren bekend. 

Zij deed rond de verkiezingen van 2006 onderzoek onder 4000 mensen, waarvan 37 procent dit als 

belangrijkste probleem noemde. Van Loef: „Het debat dat Geert Wilders oproept draagt heel erg bij aan de 

spanning tussen allochtonen en autochtonen. Balkenende had Wilders al veel eerder terug moeten fluiten. 

Als hij alle moslims over een kam scheert en roept dat hij de koran wil verbieden, overschrijdt hij een grens. 

Wim Kok of Ruud Lubbers had dit niet laten gebeuren." 

Met een kwart van de stemmen staat criminaliteit in het onderzoek op de tweede plek. Het terugdringen 

hiervan is niet makkelijk, volgens Van Loef. „Als je in Nederland aangifte doet bij de politie, is de tendens 

'ik zal er wel niets meer van horen'. Maar er is hier geen gezag voor de politie. Agenten worden op straat 

uitgescholden en bespuugd, geen wonder dat ze denken 'waarom zou ik mijn best doen'. Als het aan Van 

Loef ligt worden draaideurcriminelen harder aangepakt en wordt er ook meer gedaan aan preventie. „We 

moeten ervoor zorgen dat jongeren op het rechte pad blijven. Maar dat is een typisch voorbeeld van iets 

waar zich nu veel te veel commissie en instanties mee bezig houden en die werken onderling niet samen." 

En dat draagt niet bij aan de door Van Loef bepleite daadkracht. 

Ook maakte het CBS bekend dat de helft van de Nederlanders vindt dat zijn woonbuurt verloedert. Van de 

inwoners van grote steden ervaart 61 procent overlast. Ruim een derde van de Nederlanders heeft overlast 

van hondenpoep op straat. Een kwestie van eigen verantwoordelijkheid, zegt van Loef, maar het is de 

overheid die het goede voorbeeld moet geven. En dat doen ze niet. „Hoeveel politici nemen niet een loopje 

met de wet, of passen de wet wanneer het ze niet uitkomt niet toe. Kijk naar Annemarie Jorritsma, 

burgemeester van Almere. Zij wilde haar huis met grondwater verwarmen, maar vertikte het daarvoor een 

vergunning aan te vragen. Wij moeten ons allemaal aan de regels houden, maar de burgemeester kan de 

regels aan haar laars lappen." 
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