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“Menselijke activiteiten,  
ongeacht of ze publiek of 
privaat zijn, kennen altijd 
vijf aspecten: willen, kun-
nen, mogen, denken, doen.”

uiteindelijk gaat het altijd om de praktijk. 
In die praktijk schuilt immers de kracht van 
het ondernemerschap. 
 De politiek verandert haar koers van 
verzorgingsstaat naar participatiesamen-
leving en daarbij is de vraag hoe je taken 
verdeelt tussen overheid en markt preg-
nanter dan ooit. Verkeerde keuzes (wat) en 
gebrekkige doorvoering (hoe) kunnen we 
ons nauwelijks permitteren.

Ik bied u een logisch denkmodel én een 
gereedschapskist. Plus mijn boek waarin 
‘How To Do It’ stap voor stap is uitgewerkt. 
Ik pak de gereedschapskist alvast voor u 
uit. 

De kerntaken van de overheid omvatten 
vier dimensies: individuele rechtvaardig-
heid, collectieve veiligheid en zekerheid, 
nationale identiteit en internationale 
verduurzaming.

Marktwerking in de publieke 
sector: How to do it?
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D e vraag wat de overheid moet 
doen, wat de markt moet doen 
en wat mensen onderling kunnen 

doen overstijgt de Haagsche partijpolitiek.

Het is altijd noodzakelijk een principieel 
politiek debat te voeren over wat de taak 
van de overheid is. Dit debat werd in het 
verleden niet gevoerd. Er was een blind 
geloof dat de markt het beter kon. De poli-
tiek rekende zich rijk met de uitverkoop 
van staatsbedrijven. De burger werd gede-
gradeerd tot klant. Volgens het Sociaal en 
Cultureel Planbureau is als gevolg daarvan 
het vertrouwen in de overheid uitgehold 
en Nederland qua economische veerkracht 
in de Europese achterhoede terechtgeko-
men. 

Als we de publieke sector willen verster-
ken door optimaal gebruik te maken van 
de markt moeten we logisch nadenken. 
Dat begint met de vraag wat de kerntaken 
van de overheid zijn. Vervolgens gaan we 
die taken ontleden. Daar zitten verschil-
lende kanten aan. Er zijn vele stakehol-
ders. Beleid is uiteraard van belang, maar 

Drs. Gijs van Loef CMC is expert op het 
snijvlak van overheid en markt. Hij heeft 
zijn kennis en ervaring opgedaan met 
15 jaar bedrijfsleven (Philips, Deloitte, 
Capgemini), 20 jaar publieke sector en 15 
jaar publiceren. Van Loef is auteur van ‘De 
kloof voorbij, een visie op de toekomst van 
Nederland’ (2008) en ‘Kiezen tussen over-
heid en markt, een wake-up-call voor onze 
volksvertegenwoordigers’ (2013).

gijsvanloef@speakersacademy.nl

Menselijke activiteiten, ongeacht of ze 
publiek of privaat zijn, kennen altijd vijf 
aspecten: willen, kunnen, mogen, denken, 
doen.

Overheid en markt kunnen niet zonder 
elkaar. Er zijn zes typen: alleen overheid, 
overheid dominant, partnership overheid 
en markt, overheid en markt antipoden, 
marktdominant en marktsoeverein.

Gaan u en ik hiermee aan de slag? 


