Kampioen bezuinigen
Nederlanders zijn goed in een hele hoop zaken. We zijn goed in water, in
dijken bouwen, in sport. In dat laatste geval is ons zelfvertrouwen overigens
wel eens overspannen. Als Nederland meedoet aan een WK of EK voetbal,
lijken wij op de een of andere manier betoverd door de zekerheid dat het
kampioenschap ons niet kan ontgaan. Tenminste tot het toernooi begint,
want dan blijken onze tegenstanders vaak een paar maten te groot.
Gelukkig is ons kortetermijngeheugen niet al te goed ontwikkeld, want
even vrolijk rukken we dan de oranje vlaggetjes van onze auto en is het
binnen een paar dagen weer business as usual.

Wij zien het bijna als een uitdaging om
werkelijk de laatste euro uit het budget voor
die opdracht voor inrichting of beheer te
persen en te peuteren
Waar we echt kampioen in zijn – en voor zover u het nog niet doorhad:
ik zeg dat met een dubbele dosis ironie – is bezuinigen. Vraag een
groenbeheerder, of, bijna nog erger, een groenadviesbureau naar manieren
om te bezuinigen, en wij zien het bijna als een uitdaging om werkelijk de
laatste euro uit het budget voor die opdracht voor inrichting of beheer te
persen en te peuteren. Nu is er niks mis met oud-Hollandse zuinigheid. Ik
ben zelf ondernemer en weet dus als geen ander dat de kost voor de baat
gaat, maar de gretigheid waarmee onze doelgroep het mes in zijn eigen
budget zet, gaat me net even te ver. Het is belangrijk om op een goede
manier met publiek geld om te gaan, maar is het niet net zo belangrijk
om met dat geld de hoogst mogelijke kwaliteit neer te zetten? Of dat ook
gebeurt, durf ik wel eens te betwijfelen. Onze gretigheid om te bezuinigen
is vaak niets anders dan een gebrek aan ambitie, aan streven naar kwaliteit.
Ik las recent een interview met de bekende NRC-journalist Joris Luyendijk.
Hij heeft de laatste jaren onderzoek gedaan naar het verschil in cultuur
tussen Engeland en Nederland. Engeland heeft een veel Amerikaansere
cultuur en is daardoor veel competitiever en prestatiegerichter ingesteld.
Nederland is meer van ‘doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg’. Als
gevolg daarvan is het in Engeland een doodzonde als je alleen maar
‘gewoon je best doet’. Daarmee kom je er niet in Engeland. Je moet gaan
voor 150 procent, het hoogst haalbare.

Het is die zesjescultuur die ons opbreekt bij de
kwaliteit van de inrichting, maar vooral ook
bij het beheer van de openbare ruimte
In Nederland is het een doodzonde als je arrogant bent. Minder presteren
is niet zo erg, als je maar gewoon een aardige vent blijft en je vooral niet
arrogant opstelt. Het is die zesjescultuur die ons opbreekt bij de kwaliteit
van de inrichting, maar vooral ook bij het beheer van de openbare ruimte.
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