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Mengvorm beter dan privatisering

Opnieuw is de Nederlandse
Vereniging voor Vrijwillige
Euthanasie (NVVE) erin geslaagd
van zich te doen spreken. Vorig
jaar februari lanceerde de
organisatie de ‘week van het
voltooide leven’. Het afscheid van
psychiater Boudewijn Chabot, die
de NVVE verweet de eigen leden
aan het lijntje te houden - anders
dan gesuggereerd, ligt een gewild
levenseinde immers niet zomaar
binnen handbereik - vormde
onlangs een tegenslag. Maar nu is
er dan de commotie rond de in
2012 op te richten ‘Levenseindekliniek’: een centrum waar
patiënten die lijden aan kanker,
chronisch psychiatrische aandoeningen of dementie euthanasie
kunnen krijgen, of hulp bij
zelfdoding.

… Het kabinet laat de privatisering van
gevangenissen onderzoeken (ND 17
januari). En misschien kunnen wel
meer overheidstaken worden overgedragen aan de markt. Dat is veel
goedkoper, is de gedachte. Maar dat
kon nog wel eens tegenvallen. Er is een
andere weg.
In deze tijden van financiële crisis heeft
de overheid steeds minder middelen
om aan de hooggespannen verwachtingen van ons burgers tegemoet te
komen. Wij eisen een efficiënte en
effectieve publieke dienstverlening,
maar zonder er te veel voor te moeten
betalen. Dit leidt onvermijdelijk tot de
discussie of de overheid bepaalde taken
niet beter aan de markt af kan staan
door privatisering.
Maar overheidstaken helemaal
privatiseren, gaat wel erg ver. Tussen
overheid en markt zijn er nog volop
mogelijkheden om de burger op een
goedkopere en betere manier te
bedienen. Bijvoorbeeld door overheidsorganisaties ook commerciële activiteiten te laten ontplooien, of door slim
gebruik te maken van de expertise van
maatschappelijke of private partijen.
Organisaties die maatschappelijke en
bedrijfsmatige waarden combineren,
worden ook wel ‘hybride’ genoemd.
Nederland heeft een lange en rijke
geschiedenis van dit soort mengvormen. Denk bijvoorbeeld aan de scholen
en ziekenhuizen opgericht door
particulier initiatief, of de VOC, die als
private organisatie met statelijke
trekken de wereld veroverde. Daarnaast is er een groot aantal publieke
uitvoeringsorganisaties die ook
marktactiviteiten ontplooien, zoals
gemeentelijke vuilophaalbedrijven die
ook bij bedrijven afval inzamelen.

Het kost de NVVE nog altijd weinig
moeite de aandacht te trekken.
Opnieuw passeerden verhalen de
revue over mensen die wilden
sterven omdat ze gruwelijk lijden,
maar niet werden ‘geholpen’. Er
moet daarom een kliniek komen,
aldus de NVVE. Wie niet tegen
euthanasie is, kan hier weinig op
tegen hebben, zo zou je denken.
Maar nee, zo gemakkelijk ligt dat
tegenwoordig niet meer.
De medelobbyisten van de Einder,
een stichting die hulp verleent bij
zelfdoding, zijn niet blij met het
initiatief. Opnieuw vertelt de NVVE
er niet bij dat niet de patiënt,
maar een arts en anderen
uiteindelijk beslissen over het
euthanasieverzoek. En wat nog
erger is: hier wordt leed geëxploiteerd om een eigen business van
de grond te krijgen en het
euthanasiecijfer op te krikken.
Maar sinds wanneer is het getal
belangrijk? De wil van de patiënt
telt. Verder niets, aldus de Einder.
Ook de artsenorganisatie KNMG
zet de hakken in het zand.
Afgelopen december voerde de
dokterskoepel zelf nog een
verkapt pleidooi om ‘existentieel
lijden’ een grotere plaats toe te
kennen in de euthanasiecriteria.
Nu is men echter mordicus tegen
een aparte kliniek. Eventuele
alternatieven verdwijnen zo
immers veel te snel uit beeld.

incidenten
In het algemeen zijn hybride organisaties succesvol gebleken. Maar in het
maatschappelijke debat, dat zich vooral
richt op incidenten, zoals Maseratirijdende bestuurders en luxe directiekamers, zijn ze juist zeer omstreden. En
daar zit wel een grond van waarheid in:
hybriditeit is inherent spanningsvol,
wezensvreemde elementen worden
gecombineerd en er zijn tal van
moeilijkheden te verzinnen. Maar het
biedt ook grote kansen voor synergie.
Onderzoek wijst uit dat het ook
mogelijk is het beste uit twee werelden
te combineren.
Eenvoudig is dat niet: het vergt enig
aanpassingsvermogen. Voor managers
betekent werken voor een hybride
organisatie dat er grenzen zijn aan hun
ondernemerschap. Winst maken is
belangrijk, maar zeker niet alles.

eisen aan politiek
Maar de grootste eisen stelt hybriditeit
aan de politiek. Vaak ontbreekt het
politici aan kennis, kunde en – jammer
genoeg – ook aan interesse om, als
representant van de burger, als goede
opdrachtgever te fungeren. Hybriditeit
vraagt van politici om niet alleen maar
op incidenten te reageren, maar om als
onze belangenbehartigers er op toe te
zien dat we waar voor ons geld krijgen.
Met hybridisering houdt de verantwoordelijkheid van politici dus niet op.
Zij die in de markt een makkelijke
oplossing zien voor hun geldproblemen, kunnen nog wel eens bedrogen
uitkomen.
Philip Marcel Karré promoveert op
1 februari aan de Universiteit van
Amsterdam op een proefschrift onder de
titel ‘Heads and tails’ (ISBN 978-905931-635-5) over hybride organisaties.

Doodskliniek

Het debat over privatisering wordt vaak beheerst door incidenten, waaronder Maserati-rijdende bestuurders zoals directeur
Möllenkamp van woningcorporatie Rochdale in Amsterdam, die op staande voet werd ontslagen.
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Euthanasie plegen vormt, zo is
gaandeweg gebleken, een
ongedacht grote belasting voor
artsen en nabestaanden. Dat
zorgt breed voor ongemak,
ondanks de enorme huiver in
Nederland om de opvattingen van
anderen op dit terrein kritisch te
bevragen. In reactie hierop vlucht
de Einder in een pleidooi voor
absolute zelfbeschikking en komt
de KNMG op voor de rol van de
arts. Maar de NVVE negeert de
achterliggende problemen en
dramt door om de eigen plannen
verwezenlijkt te krijgen. En dat
irriteert.
Het lukt de NVVE vast een plek en
personeel voor de doodskliniek te
vinden. Maar zo ver is het nog
niet. Er is een sfeer aan het
ontstaan waarin meer oog is voor
het wonder van ons bestaan, voor
de eigen betekenis van zwakte en
lijden, en voor de vraag of het
een mens wel toekomt een
mensenleven te beëindigen.
Aan allen die het leven een uniek
en kostbaar geschenk achten, de
taak die sfeer te benutten.

