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Internet: wonderolie voor de nieuwe economie? 
Eric van Damme 

 
9 december 2001 

 

 Over het Internet, en de invloed daarvan op de economie worden fantastische 

verhalen verteld. Worden? Werden, want de verhalen dateren ook in Nederland 

alweer van enige tijd geleden. 

 

 In de zomer van 1999 riep, in een opiniestuk in het NRC Handelsblad, D66-

fractieleider Thom de Graaf alle Nederlanders op een fundamentele discussie te 

voeren over de nieuwe economie, die volgens hem gekenmerkt zou zijn door lage 

inflatie, hoge consumptie en langdurige groei. Hoewel De Graaf zich behoedzaam 

toonde en stelde dat het te riskant was om zonder meer op een economische revolutie, 

op een overgang van schaarste naar overvloed, te vertrouwen, riep hij toch op een 

voorschot op de mooie toekomst te nemen en alvast meer maatschappelijke 

investeringen te doen dan in het Regeerakkoord van Paars II was afgesproken.  

 

 We zijn nu bijna drie jaar, twee beurscrashes en een recessie verder, en de inflatie 

is met meer dan vier procent aan de erg hoge kant. Hoewel we rijker zijn dan in die 

mooie zomer van 1999, zijn we in ieder geval een illusie armer. De droom van de 

nieuwe economie is bedrog gebleken, zoals waarzegster Jorritsma ons toen, eveneens 

in het nationale avondblad, reeds voorspelde. Maar, is er dan helemaal niets waar van 

die mooie verhalen van toen die velen begeesterden en er toe aanzette hun geld op de 

beurs te beleggen, net voordat de zeepbel uit elkaar barstte? Werden we dan allemaal 

voor de gek gehouden door gehaaide tantes als Nina Brink? 

 

 Wonderen gebeuren niet, vreemde dingen wel, en het onderscheid is soms 

moeilijk te maken. Toveren kan niet, maar goochelen wel, en als een goocheltruc 

wordt uitgelegd blijkt vaak dat hij heel eenvoudig in elkaar zit. De illusionist laat je 

op het cruciale moment de verkeerde kant uit kijken neemt je zo beet. Het is met de 

economie niet anders. Het lijkt een wonder dat we het nu zoveel beter hebben dan in 

grootmoeders tijd, maar als je je realiseert dat het bij een rentevoet van 4 procent per 
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jaar slechts 23 jaar duurt voordat een dubbeltje een kwartje wordt, dan is het wonder 

al veel minder groot. 

 

 Politici zijn grote goochelaars, ze zijn meesters in het dingen voor elkaar krijgen. 

Dat het publiek daarbij soms verleid wordt de verkeerde kant uit te kijken is onderdeel 

van het spel. In die zomer van 1999 was het niet anders. Bij de nieuwe economie gaat 

het over heel andere dingen dan waar de kranten toen mee vol stonden. Er zal geen 

sprake zijn van overvloed, zodat keuzes niet meer nodig zijn. Integendeel, er zal 

schaarste zijn als vanouds, en zeker schaarste aan tijd, en de keuzes waartoe politici 

gedwongen zullen zijn zullen eerder pijnlijker en lastiger zijn dan voorheen. Dit 

artikel beschrijft waar het in de Interneteconomie wel om gaat en waarom die keuzes 

lastiger zullen zijn. 

 

Wat is nieuw in de ‘nieuwe’ economie? 

 

 De mens bestaat uit lichaam en geest. De economie heeft tot nu toe vooral in 

dienst van het lichaam gestaan; in de westerse wereld leven we nu allen in materiële 

welvaart. In de moderne kennismaatschappij verschuift de aandacht naar verrijking 

van de geest; in de nieuwe economie zal de bevrediging van het brein centraal staan. 

Drie hulpmiddelen spelen daarbij een belangrijke rol: computers, Internet en 

informatiegoederen. Samen bewerkstelligen  deze drie bouwstenen een fundamentele 

transformatie van de maatschappij zoals we die nu kennen. 

 

 Een computer is meer dan een apparaat om berekeningen mee uit te voeren, 

gegevens in op te slaan, documenten te bewerken of spelletjes mee te spelen. Een 

computer is een hulpmiddel voor de geest, een versterker van denkkracht. In vroeger 

tijden, toen onze samenleving nog door spierkracht werd voortgedreven, werden 

industriële revoluties veroorzaakt door uitvindingen zoals de stoommachine en 

elektriciteit, die onze spierkracht versterkten. Die uitvindingen hadden invloed op het 

gehele menselijk handelen, waarbij veranderingen in een deel van de samenleving 

veranderingen elders mogelijk maakten, veranderingen die elkaar versterkten en aldus 

de gehele samenleving transformeerden. Onze moderne kennismaatschappij drijft op 

denkkracht en ideeën. Computers versterken onze denkkracht en helpen ons onze 
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ideeën te testen. Omdat ze universeel inzetbaar zijn, zullen ze onze maatschappij net 

zo fundamenteel veranderen als die eerdere uitvindingen dat deden.  

 

 De moderne computer is nu iets meer dan een halve eeuw oud. Omdat de 

rekenkracht van chips elke achttien maanden verdubbelt zijn microchips en computers 

nu reeds relatief krachtig en goedkoop, en dus wijdverbreid. Wij kunnen ons geen 

leven zonder computers meer voorstellen, noch zonder intelligente apparaten die 

volgestopt zijn met chips. Ook in de nabije toekomst blijft de snelheid van 

technologische verandering even hoog. Een laptop die nu € 1500 kost zal over tien 

jaar € 25 kosten, we zullen dan dus nog veel meer ondersteunende elektronica om ons 

heen vinden. Computers zullen op steeds meer plaatsen worden ingezet, en zullen zo 

verdere, complementaire veranderingen mogelijk maken. 

 

 Hoe informatietechnologie (IT) de samenleving zal veranderen valt niet te 

voorspellen, maar de veranderingen zijn nu reeds merkbaar. Vanuit economisch 

oogpunt is vooral de als gevolg van IT toegenomen arbeidsproductiviteit relevant. Het 

belang hiervan mag niet onderschat worden, de arbeidsproductiviteit bepaalt immers 

zowel de arbeidskosten op korte termijn als de welvaart op lange termijn. IT maakt 

het mogelijk productieprocessen efficiënter te organiseren en aldus wordt de  

arbeidsproductiviteit verhoogd. Betere informatie maakt betere beslissingen mogelijk 

en dankzij het Internet en B2B e-commerce kan goedkoper worden ingekocht, 

waardoor de toegevoegde waarde stijgt. Recent micro-economisch onderzoek laat 

overigens overtuigend zien dat computers de productiviteit vooral dan verhogen als IT 

intelligent ingezet wordt, als de investeringen in IT gepaard gaan met complementaire 

veranderingen in de organisatiestructuur van het bedrijf. Daarmee is ook het belang 

van intelligent investeren en intelligent organiseren gegeven. 

 

 Het belangrijkste economische effect van het Internet is dat het de concurrentie 

op markten intensiever maakt, en wel via twee kanalen. Ten eerste maakt Internet de 

wereld kleiner, afstanden vallen weg, zodat de relevante geografische markt groter 

wordt en elk bedrijf van meer bedrijven concurrentie ondervindt. Ten tweede maakt 

het Internet prijsvergelijkingen gemakkelijker. Omdat een consument lagere 

zoekkosten heeft, zal hij langer doorzoeken en alleen bij een lagere prijs kopen, aldus 

ondervindt een bedrijf meer concurrentie. Het gevolg van toegenomen concurrentie is 
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niet alleen een lager algemeen prijsniveau maar een sterkere druk op de inefficiëntere 

bedrijven: zij zullen eerder van de markt verdreven worden. 

 

 Het is de moeite waard het bovenstaande verbale argument beknopt verder te 

onderbouwen. Allereerst de zogenoemde ‘Death of distance’. Stel u woont in een stad 

met één bakker en u bent bereid € 1 voor één brood te betalen. U kunt het brood bij 

deze bakker kopen of u kunt naar een naburige stad reizen, waar hetzelfde brood te 

koop is. Veronderstel, eenvoudigheidshalve, dat het produceren en bakken van brood 

niets kost, maar dat een reis c euro’s kost. Hoe hangt de prijs die u betaalt af van de 

reiskosten? Als de reiskosten hoog zijn (c is groter of gelijk aan 1) heeft uw bakker 

geen concurrentie te duchten, hij heeft een lokaal monopolie en zal € 1 voor het brood 

vragen. Als de reis echter gratis is, is sprake van perfecte concurrentie en zal elke 

bakker het brood tegen kostprijs weggeven omdat hij anders door de concurrent 

onderboden wordt. Lagere reiskosten impliceren een grotere relevante markt, meer 

concurrentie, en lagere prijzen. Als de bakker in de eigen stad minder efficiënt is dan 

de concurrent, als hij hogere kosten heeft, is het zelfs mogelijk dat hij helemaal geen 

brood meer verkoopt en failliet gaat. Geert Mak’s Hoe God verdween uit Jorwerd 

geeft een beeldende, maar trage beschrijving van dit proces. 

 

 Met betrekking tot informatie geldt een analoge redenering. Als u niet weet 

hoeveel het brood in de naburige stad kost, kunt u geen prijsvergelijking maken en 

ondervindt uw bakker geen concurrentie. Als u daarentegen de concurrerende prijs 

kent, zal uw bakker deze moeten evenaren omdat hij anders uw klandizie verspeelt. 

Informatie intensiveert de concurrentie, leidt tot een lager prijsniveau en tot 

faillissement voor de ondernemingen met de hogere kosten.  

 

 Empirisch wetenschappelijk onderzoek documenteert het bovenstaande proces 

uitvoerig, ook voor andere producten dan brood. Toenemend gebruik van het Internet 

leidt eerst tot toenemende spreiding van prijzen (bedrijven die van Internet gebruik 

maken lokken klanten door middel van lage prijzen, maar andere bedrijven reageren 

nog niet), en vervolgens, wanneer de traditionele bedrijven reageren om hun klanten 

niet te verpelen, tot een lager algemeen prijsniveau. 
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 Informatiegoederen vormen de derde pijler onder de nieuwe economie. Het gaat 

hier om ‘food for thought’ (ofwel ‘stof’ tot nadenken), producten die geconsumeerd 

worden door de menselijke geest en die in digitale vorm worden aangeboden, of 

kunnen worden aangeboden. Voorbeelden zijn ideeën, computerprogramma’s, 

muziek, film en ander amusement. Informatieproducten hebben een aantal 

fundamenteel andere eigenschappen dan de traditionele die door het lichaam 

geconsumeerd worden. Een brood dat Adam heeft opgegeten, kan door Eva niet meer 

genuttigd worden, maar van een film kunnen ze beide genieten. Voor een bakker 

hangen de kosten in grote mate af van hoeveel broden hij produceert. De kosten van 

een film zijn echter hoofdzakelijk vaste productiekosten, het aantal kopieën dat 

gemaakt wordt en het aantal keer dat hij gedraaid wordt speelt nauwelijks een rol. Ten 

derde spelen bij informatieproducten ook netwerkeffecten aan de vraagzijde een rol. 

Als Adam zijn teksten in ‘Word’ bewerkt, wordt dat programma voor Eva 

aantrekkelijker omdat zij dan eenvoudiger met Adam kan samenwerken. Algemener: 

naarmate meer consumenten een bepaald informatieproduct gebruiken wordt het nut 

van het gebruik voor mij aantrekkelijker omdat ik dan met meer mensen over of via 

dat product kan communiceren. 

 

 De eerste eigenschap van informatieproducten impliceert dat het voor 

producenten moeilijker wordt om consumenten voor het product te laten betalen; 

Adam kan Eva laten meekijken. Als niet voldoende consumenten voor het product 

betalen, dan verdient de producent zijn kosten niet terug, en begint hij wellicht 

helemaal niet aan de productie. Als betaling niet kan worden afgedwongen, kan 

onderproductie het gevolg zijn. De twee overige eigenschappen hebben als 

consequentie dat ondernemers voornamelijk in termen van ‘hoe groter, hoe beter’ 

denken. Als men verwacht een groot marktaandeel te kunnen behalen, dan kan men 

de (vaste) productiekosten immers over een groot aantal consumenten omslaan en met 

een lage prijs genoegen nemen, hetgeen het product op zich weer aantrekkelijker 

maakt voor consumenten. De natuurlijke marktstructuur bij informatiegoederen is dus 

het monopolie, en niet de volkomen concurrentie die bij gewone goederen optimaal is. 

Omdat er bij informatiegoederen geen ruimte is voor concurrentie op de markt, 

moeten de gebruikelijke potentiële nadelen van monopolie, die ook voor 

informatiegoederen gelden (een hoge prijs, lage innovatiegraad) worden beteugeld via 

concurrentie om de markt, dat wil zeggen concurrentie om de aantrekkelijke 
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monopoliepositie te verwerven. We moeten constateren dat economen nog geen 

goede inschatting kunnen maken van hoe goed dergelijke “Schumpeteriaanse” 

concurrentie werkt. Pessimisten stellen dat het risico groot is dat een bestaande 

monopolist zijn machtspositie kan misbruiken en toekomstige concurrentie kan 

frustreren, en zij wijzen op Microsoft om hun visie te onderbouwen. Optimisten zien 

in een strijd tussen logge monopolisten en agressieve nieuwkomers voordelen voor de 

tweede groep en zij zien met Linux licht aan de horizon verschijnen. 

 

 Samengevat, de nieuwe economie draait op consumptie van goederen voor de 

geest, informatietechnologie leidt tot hogere productiviteit, het Internet leidt tot 

intensere concurrentie en bij informatiegoederen is sprake van ‘Winner-take- all’ 

markten, markten waar maar één de winnaar kan zijn.  

 

Een nieuwe economie, een nieuw beleid? 

 

 De nieuwe economie betekent toenemende kennisintensiteit, toenemende 

productiviteit, toenemende concurrentie en toenemende turbulentie. Wat zijn de 

implicaties voor de Nederlandse overheid? Wat moet gedaan worden om God niet ook 

uit Nederland te laten verdwijnen?  

 

 Omdat we niet precies weten, of wellicht helemaal niet weten, hoe de nieuwe 

economie eruit zal zien, zijn gedetailleerde antwoorden op bovenstaande vragen nog 

niet te geven. Dit betekent echter niet dat een afwachtende strategie gevolgd kan 

worden; we kunnen ons op zijn minst afvragen wat we kunnen leren van de VS. 

Waarom is de VS in staat geweest in de nieuwe economie een leidende positie in te 

nemen? Waarom hebben andere ontwikkelde landen een inkomen per hoofd dat 

hooguit  tweederde van dat in de VS  bedraagt? Waarom slagen die andere landen, 

met een enkele uitzondering, er niet in het gat te dichten? Interessant is vooral dat de 

VS reeds lang een voorsprong heeft en dat andere landen ofwel een hoog inkomen 

hebben omdat ze veel uren maken, ofwel een hoge productiviteit kennen juist omdat 

ze weinig uren maken. Japan is een voorbeeld  in de eerste categorie, Nederland in de 

tweede, maar de VS realiseert tegelijkertijd hoge productiviteit en hoge participatie. 

Ons spiegelen aan de VS betekent vooral dat we ons kritisch afvragen wat hier niet 

goed is en hoe het verbeterd kan worden. De belangrijkste les die deze spiegel leert is 
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overigens eenvoudig: als we niet weten hoe de toekomst er uit ziet dan zijn we er het 

beste op voorbereid als we flexibel zijn. Juist vanwege de flexibiliteit van de 

Amerikanen en de flexibiliteit van hun instituties is de nieuwe economie daar snel 

opgekomen. 

 

 Een eerste noodzakelijke voorwaarde om in de nieuwe economie succesvol te 

kunnen zijn is daarom te beschikken over een uitstekend opgeleide beroepsbevolking. 

Hoe beter opgeleid, hoe flexibeler mensen in de praktijk blijken te zijn. Hoe beter 

opgeleid hoe receptiever men ook is voor nieuwe ideeën en producten. Een uitstekend 

opgeleide bevolking is dus in de kenniseconomie om verschillende redenen 

aantrekkelijk voor werkgevers. De eerste beleidsprioriteit is dus investeringen in het 

onderwijs. Dit geldt vooral voor het reguliere onderwijs waar scholieren hun 

nieuwsgierigheid nog niet bedwongen hebben en nog volledig voor de toekomst open 

staan. Daar kent men geen angst, is men bereid te experimenteren: daar is men 

‘ondernemend’ avant la lettre. Het is zaak die houding vast te houden, in de toekomst 

zal men immers zijn gehele leven meer ondernemend (moeten) zijn dan nu. Het 

onderwijs, dat nu vooral gericht is op werknemers af te leveren, zal dus moeten 

veranderen: in de toekomst zal het ondernemers moeten opleveren. Zo’n omslag 

vereist ook aanpassing bij de docenten. Het vereist ook geld. Een risico is dat een land 

wel een goede leerschool biedt, maar vervolgens toch het talent naar het buitenland 

ziet weglekken. Loont het de kosten te dragen als de baten elders neerslaan? Het is net 

als met sport, we genieten natuurlijk ook van de acties van Ruud van Nistelrooij als 

hij bij Manchester United speelt, maar we zouden nog meer profiteren als we in ons 

eigen land een vergelijkbaar sterk team zouden kunnen formeren. De economische 

theorie suggereert dat hier opgeleiden later een bepaald percentage van hun inkomen 

aan hun vroegere school zouden kunnen afdragen, als beloning voor de hier gedane 

investering in hun menselijke kapitaal. 

 

 Investeringen in het fundamenteel onderzoek vormen de tweede beleidsprioriteit. 

Bedrijven in de kenniseconomie leven van de mogelijkheid kennis in intelligente 

producten om te zetten. Vanwege de in het bovenstaande genoemde netwerkeffecten 

is het als bedrijf nog belangrijker om dicht op de grenzen van de wetenschap te zitten. 

In een ‘winner take all’-situatie kan een strategie van afwachten en verbeteren immers 

niet succesvol zijn: over het algemeen genieten ondernemers die als eerste op het 
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toneel verschijnen een sterk voordeel. Toegepaste kennis kan echter alleen groeien op 

een bed van fundamentele kennis en de overheid kan zich op dit laatste terrein niet 

aan haar verantwoordelijkheid onttrekken. Bedrijven zullen immers niet, of niet 

voldoende in fundamentele kennis investeren. Zij kunnen dat niet doen omdat het te 

riskant is en een te lange adem vereist; een goed functionerende kapitaalmarkt staat 

het hun niet toe in fundamentele kennis te investeren. Het is maatschappelijk ook niet 

gewenst het fundamentele onderzoek aan het bedrijfsleven over te laten. De resultaten 

van fundamentele kennis zijn immers breed toepasbaar, terwijl een bedrijf succesvolle 

innovaties zal willen beschermen.  

 

 Net als bij het onderwijs, is er bij het fundamentele onderzoek daarom een 

essentiële taak voor de overheid weggelegd. De vraag is echter wel: welke overheid? 

Nederland is duidelijk te klein om een eigen wetenschapsbeleid te kunnen voeren. Dit 

is bij uitstek een terrein waar het beleid aan Brussel wordt overgedragen. Dit is 

natuurlijk geen voldoende voorwaarde voor succes. Het Nederlandse fundamentele 

onderzoek kent momenteel een hoge productiviteit, het schort echter aan kennis die 

overvloeit naar het Nederlandse bedrijfsleven, hoewel de internationale inbedding van 

het fundamentele onderzoek beter lijkt te zijn. Ook op dit punt lijkt meer aandacht 

voor ondernemerschap gewenst en  prikkels die de afstemming tussen vraag en 

aanbod aan kennis verbeteren. 

 

 De derde noodzakelijke, en belangrijke, voorwaarde voor een goed 

vestigingsklimaat is dat de overheid haar eigen zaakjes op orde heeft. Als de 

omgeving, de publieke ruimte, mensen wat te bieden heeft dan zullen deze minder 

snel naar elders verhuizen. Als Nederlanders hier willen blijven wonen en als die 

Nederlanders de eigenschappen bezitten die bedrijven zoeken, dan zullen die 

bedrijven hier komen, althans ze zullen voldoende activiteiten aan dochters in 

Nederland uitbesteden. Op dit moment valt in Nederland helaas vooral de publieke 

armoede op. De woonomgeving ziet er verwaarloosd uit, slechts een zeer klein deel 

van de misdrijven wordt opgelost, publieke projecten worden klunzig uitgevoerd, en 

het is eenvoudiger een reis naar de maan te boeken dan een operatie in het ziekenhuis. 

Met toenemende concurrentie in de marktsector, en de daarbij behorende 

productiviteitsstijging, zal het verschil tussen de publieke en de private sector, en de 

frustratie over het onvoldoende presteren van de eerstgenoemde, alleen maar verder 
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toenemen. Het is nodig, dringend nodig, ook een productiviteit- en 

kwaliteitsverbetering in de publieke sector te realiseren. De beste mogelijkheid dat te 

realiseren lijkt te zijn ook in de overheidssector meer van concurrentie gebruik te 

maken. 

 

 De nieuwe economie biedt de overheid daartoe goede mogelijkheden. De 

Nederlandse rijksoverheid probeert ook nu reeds intensief van ICT en Internet gebruik 

te maken en aldus haar prestaties te verbeteren. Er is een uitgebreid actieplan en zeer 

vele doelstellingen worden gespecificeerd. Wat echter ontbreekt is een mechanisme 

waarmee actoren geprikkeld worden om die doelstellingen te bereiken; alles wordt 

aan de intrinsieke motivatie van ambtenaren overgelaten. Ongetwijfeld is de trots dat 

men iets bewerkstelligd heeft en dat men iets beter doet dan anderen ook in de 

publieke sector een belangrijke motiverende factor. Het Internet biedt echter 

uitstekende mogelijkheden de daaruit resulterende prikkels te versterken, het wordt 

immers eenvoudig prijs en kwaliteitsvergelijkingen tussen verschillende gemeenten te 

maken. Het  verdient tevens aanbeveling ook in de publieke sector meer van 

prestatielonen gebruik te maken, er is niets op tegen bestuurders en ambtenaren van 

de best presterende gemeenten ook financieel te belonen. Het 

concurrentiemechanisme kan ook in de publieke sector worden ingezet. Sterker, het 

zal daar moeten worden ingezet om de publieke sector niet al te zeer uit de pas te 

laten lopen met de private. Ook een ondernemende overheid is dus nodig, 

ondernemend niet in de zin dat men marktactiviteiten ontplooit, maar in de betekenis 

dat men veel aan anderen (de markt) overlaat en dat men datgene dat men doet beter 

probeert te doen dan concurrerende, vergelijkbare, overheden. 

 

 Ten vierde moet het voor mensen die de mogelijkheid hebben om verbeteringen 

door te voeren ook lonen dat te doen. Het nemen van risico’s moet beloond worden en 

niet afgestraft. Dit impliceert een flexibele pensioenregeling en een 

inkomensbelasting die eerder regressief dan progressief is. Een systeem waarbij de 

sterkste schouders de zwaarste lasten dragen stimuleert niet erg om sterke schouders 

op te bouwen, en als ook zwakkeren van de aanwezigheid van sterke schouders 

profiteren ligt het voor de hand mensen te belonen naar gelang hun werk de 

samenleving profijt oplevert. Dit vereist vermoedelijk toch een 

mentaliteitsverandering. In ieder geval zou een systeem met één marginaal tarief, met 
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daarnaast een vangnet voor diegenen met een lage inkomenscapaciteit reeds een stap 

in de goede richting zijn. 

 

 Als vijfde noodzakelijke voorwaarde voor succes in de kenniseconomie kan een 

concurrerende thuismarkt genoemd worden. Concurrentie dwingt tot innovatie en 

houdt bedrijven scherp zodat ze de concurrentie op de wereldmarkt aan kunnen. Het 

‘winner take all’-aspect dat in het bovenstaande genoemd werd impliceert een 

toenemend belang van het mededingingsbeleid. Er is immers sprake van concurrentie 

om de markt en van opeenvolgende monopolies, waarbij het risico bestaat dat de 

huidige monopolist zijn positie misbruikt om de volgende monopolist, die hem zou 

verdringen, van de markt te weren. Adequaat mededingingstoezicht is dan 

noodzakelijk om dergelijke vormen van misbruik te voorkomen. Aan de andere kant 

mag het mededingingstoezicht nooit zo maar het belang van de concurrenten dienen, 

die klagen altijd; het moet altijd en uitsluitend het belang van de consument dienen. 

De recente Microsoft zaak laat zien hoe lastig het is in de nieuwe economie het goede 

midden te vinden.  

 

Leren leven met concurrentie 
 
 De ‘nieuwe’ economie zal gekenmerkt zijn door meer intensieve concurrentie en 

door turbulente ontwikkelingen die nu nog niet goed te voorspellen zijn. Om optimaal 

te kunnen profiteren van de nieuwe economie is een flexibele en ondernemende 

instelling vereist. Om optimaal voorbereid te zijn op die nieuwe economie is het 

gewenst dat de overheid nu reeds stappen onderneemt om de Nederlandse burgers aan 

deze toenemende concurrentie te laten wennen. Net zo belangrijk is dat de overheid 

ook de eigen gelederen aan concurrentie onderwerpt. Dat is niet alleen van belang om 

een productieve bijdrage te leveren als overheid, maar gaat ook regelrecht richting 

betrouwbaarheid van de overheid. Want hoe geloofwaardig is de heelmeester die zijn 

eigen medicijnen niet durft te gebruiken? 

 

Leestips: 

1. DeLong, B., Speculative Microeconomics for Tomorrow’s Economy, maar zie  

ook andere artikelen op zijn website: http://econ161.berkeley.edu/ 

 10



2. Ploeg, F. van der, en C. Veenemans (red.), 2001, De invloed van ICT op 

maatschappij en overheid, Amsterdam University Press, Amsterdam. 

3. Varian, H., website: http://www.sims.berkeley.edu/~hal/ 
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