Even iets drinken
Ik schrijf dit keer niet over de digitalisering, alhoewel. Het gaat om een maatregel van een minister die
met haar aanpak duidelijk maakt van een andere planeet te komen en geen idee heeft hoe de mens in
elkaar zit. Dat fenomeen kennen we ook als het zaken betreft waar de digitalisering een rol speelt.
Daar wordt ook veel te weinig uitgegaan van het gedrag en de motivatie van mensen. Dit wekt de
indruk dat deze tekortkoming gemeengoed lijkt te zijn geworden binnen de regering of zou het de hele
overheid betreffen?
Mijn ergernis betreft staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Zij kondigde deze week aan dat ze
besloten heeft statiegeld te gaan heffen op blikjes, en schrik niet, het gaat om het hele bedrag van
€ 0,15!
Voorwaar een doorslaggevend argument om blikjes voortaan niet meer aan de natuur toe te
vertrouwen en de samenleving met een milieuprobleem op te schepen.
Dit besluit kwam een paar jaar nadat ze toch zo duidelijk met de industrie had afgesproken dat ze
ervoor zouden zorgen dat er minder blikjes in de natuur terecht zouden komen. Hoe kon die industrie
zo dom zijn om daar al die tijd niks mee te doen. Wie had dat nou toch kunnen denken! Nu haalt de
regering met deze maatregel de verantwoordelijkheid voor dit zwerfafval bij hen weg. Die rol heeft ze
nu zelf op zich genomen, en gaat het nu dan wel lukken? Toch bijzonder dat de staatssecretaris met dit
statiegeld verwacht dat de blikjes nu wel uit het milieu zullen verdwijnen. Hoe naïef kun je zijn!
Welke persoon, die nu al de mentaliteit heeft om een leeggedronken blikje zomaar achter z’n kont te
laten vallen, zal zich nu rot geschrokken zijn van een bedrag van € 0,15? En wat te denken van
jongelui die een kameraad, die het blikje bewaart om later in te leveren, gaan uitmaken voor loser! Die
jongeren zijn te stoer om hun gedrag voor dat luttele bedrag te veranderen.
Echt, mevrouw van Veldhoven, het wordt tijd dat u zich eens oriënteert in de wereld waarin wij leven.
U gaat dus eindelijk statiegeld invoeren, veel te laat, maar beter ten halve gekeerd dan ten hele
gedwaald, lijkt uw credo te zijn. U lijkt echt te denken dat dit bedrag het gedrag van deze
milieuterroristen wél zal veranderen. Als ik zo vrij mag zijn u een suggestie te doen, begin eens met
€ 1,00!
Als bij zoiets simpels als statiegeld al blijkt hoe weinig inlevingsvermogen in de samenleving en in
menselijk gedrag bij de regering aanwezig is, dan snap je ook waarom bij de veel complexere
digitalisering er zoveel niet gebeurt dan wel fout gaat.
Wanneer de overheid steeds weer laat zien hoe ver zij van de samenleving af staat, kan het toch niet
anders dan dat het wantrouwen in diezelfde overheid groeit!

