
Beleidsvorming vindt op verschillende democra-
tische niveaus plaats: (sub)lokaal, nationaal, Eu-
ropees. Zowel op het (sub)lokale als op het Euro-
pese niveau zijn momenteel tal van interessante
ontwikkelingen en initiatieven gaande die te
kenmerken zijn als  ‘zachte’ beleidsprocessen. 

Op nationaal niveau is daar meer aandacht
voor nodig. Ons pleidooi in dit artikel is dat rege-
ring en Tweede Kamer meer gaan ‘scharnieren’
tussen de verschillende bestuursniveaus. En
scharnieren is ook balanceren: als die aandacht
op nationaal niveau voor het lagere en het ho-
gere niveau er te weinig is, verslappen en ver-
ambtelijken dit soort ¬ relatief kwetsbare ¬ be-
leidsprocessen. Maar ze moeten ook niet worden
‘afgepakt en overgenomen’ van andere overhe-
den omdat die dan hun gevoel van verantwoor-
delijkheid ervoor verliezen. Ook in dat geval
dreigt het gevaar van ‘papieren tijgers’. 

de staat van ongenoegen

Sinds het tumultueuze politieke jaar 2002 lijkt
de legitimiteit van de vertegenwoordigende de-
mocratie in Nederland onder vuur te liggen. Na
de rampen in Enschede en Volendam werd alles
wat misging in beleid en politiek ¬ het falende
integratiebeleid, wachtlijsten in de zorg, achter-
standen in het onderwijs, exhibitionistische zelf-
verrijking van topondernemers, en met terug-

werkende kracht het debacle van Srebrenica ¬
geassocieerd met de (gesloten) politieke cultuur
in Nederland. Pim Fortuyn kapitaliseerde dat on-
genoegen. En Gerard van Westerloo maakte een
scherpe journalistieke analyse in zijn Niet spreken
met de bestuurder (2003). Daarin nam hij ook een
verslag op van een rondgang langs een aantal
vooraanstaande politicologen en bestuurskundi-
gen. Wie dat stuk leest, moet wel concluderen
dat de Nederlandse democratie in een ontluiste-
rende staat verkeert. Tegelijkertijd laat de oudste
reportage in die bundel ¬ over de Amsterdamse
trambestuurders van begin jaren tachtig ¬ zien
dat de ‘staat van ongenoegen’ niet plotseling in
2002 uitbrak, maar latent altijd aanwezig is.

Wie ‘mee gaat’ in deze sentimenten en analy-
ses, verliest dus makkelijk uit het oog dat de ‘nor-
male’ gevoelstemperatuur in een open samenle-
ving er een is van hooguit gematigde tevreden-
heid. En dat is dus ook: gematigde onvrede ¬ de
andere helft van het glas. Een longitudinale SCP-
studie naar de mate van sociale cohesie in de
Nederlandse samenleving die in precies dezelfde
periode uitkwam (juni 2002), liet dat perfect
zien. Er zijn natuurlijk allerlei ontwikkelingen
gaande (individualisering, informatisering, etc.),
en toch is er veel business as usual als het gaat om
de waardering van bestuur en democratie. Op de
overheid wordt gemopperd, het is te weinig of te
veel, het moet efficiënter en de bureaucratie be-
streden, tussen bestuur en burgers gaapt een
kloof, etc. Maar al dergelijke opvattingen lagen
tien, dertig, vijftig of honderd jaar geleden niet
heel veel anders. En ook over tien, dertig, vijftig
of honderd jaar zal het vermoedelijk niet anders
zijn. 
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De terminologie verandert natuurlijk wél in
de tijd, want dat is nodig om publieke aandacht
te krijgen ¬ er moet wel een nieuw ‘verhaal’
zijn. En vanuit het nú is ook de beschrijving van
het verleden vaak vooral een imagined history: een
zodanige (her)interpretatie dat de verhalen van
nú het gewenste contrast krijgen. Zo is bijvoor-
beeld het idee dat de jaren zeventig (1) volledig in
het licht stonden van een ‘maakbare samenle-
ving’, en (2) dat dit beeld collectief gedeeld werd,
en (3) dat het overheidshandelen toen een totaal
andere rol speelde in de samenleving (daarom
wordt het vaak als contrapunt gekozen), in hoge
mate een constructie achteraf!

In de hoogtijdagen van verzuiling en ideolo-
gische tegenstellingen konden politieke stro-
mingen nog een zichtbare achterban mobilise-
ren. Dat is nu anders. Momenteel is nog maar
zo’n 2,5 procent van het electoraat lid van een po-
litieke partij, en dat betreft vooral goedgebekte,
goedopgeleide mensen, die in de politiek al iets
‘zijn’ of dat willen worden. Toch was ook in het
verleden de politieke democratie voor velen al-
tijd al een ‘toeschouwerdemocratie’. Een hoge ef-
fectieve participatie van grote groepen burgers
blijft in de wereldgeschiedenis zeer uitzonder-
lijk (het is maar zo nu en dan burgerrevolutie);
het is in ieder geval niet de ‘normale’ stand van
zaken in een democratie. Mensen hebben nu
eenmaal nog vele andere ¬ grote en kleine ¬
dingen aan hun hoofd; (te) hoge verwachtingen
koesteren van grootscheepse en aanhoudende
burgerparticipatie is weinig reëel. 

het publieke

Samenleven is samen-delen met elkaar ¬ van
kennis, geld, andere hulpbronnen, ruimte, ge-
luidsoverlast, etc. ¬ en dat gaat vaak van ‘au’.
Om die processen in banen te leiden, zijn vor-
men van overheidsregulering en ¬presteren
vaak het meest doelmatig. Dat legt inperkingen
op aan het gedrag van burgers en bedrijven, en
doet ook vaak van ‘au’- alleen weer op een andere
manier. We zijn dan wellicht assertiever en indi-
vidualistischer geworden, en eisen meer autono-

mie en vrijheid voor ons eigen ik, maar als de
overheid die ruimte ook gunt aan 16 miljoen
medeburgers, is dat toch vaak ook niet de bedoe-
ling. 

De laatste jaren heeft de overheid zich nogal
van streek laten maken door dit opkomende indi-
vidualisme, de komst van de netwerksamenle-
ving (een optiek waarin er vele ¬ in beginsel ge-
lijkwaardige ¬ ‘spelers’ zijn, en het publieke ele-
ment dus geen doorslaggevende rol speelt), de
‘deliberatieve democratie’. Soms vertonen over-

heid en ambtenarij zelfs trekjes van zelfhaat:
sorry dat ik besta; we zijn ook maar één van de
vele spelers (vgl. bijv. de brief van het kabinet
over de rechtsstaat van 27 oktober 2003). Maar
strikt genomen is er weinig aanleiding voor dat
gebrek aan zelfvertrouwen. In een samenleving
die ¬ door de bank genomen ¬ welvarend en
gecompliceerd is, en vele vormen van congestie
kent in de onderlinge verhoudingen, gaat indivi-
dueel handelen (van burgers, bedrijven en andere
organisaties) al snel gepaard met onvoorziene
en/of onbedoelde externe effecten voor anderen. 

In veel gevallen blijven vormen van over-
heidshandelen dan onverminderd de meest
doelmatige oplossing om het samen-leven in
goede banen te leiden. Soms wordt er wel gepo-
neerd dat meer individualisering en een meer
assertieve burgerschapsstijl gepaard zouden
(moeten) gaan met minder behoefte aan over-
heidsoptreden (bijv. Jacobs e.a., 2003), maar ¬
hoe paradoxaal dit wellicht ook lijkt ¬ het tegen-
deel is aanzienlijk waarschijnlijker! Deze trends
leiden er met name toe dat de verwachtingen van
burgers richting overheid toenemen. In een
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van burgers te voldoen, aan de nationale politiek
gebonden blijft. Nationale regeringen blijven po-
litiek en electoraal verantwoordelijk voor het lot
van hun economieën en de prestaties van de
overheid in de voorzieningensfeer. 

Dat staat op gespannen voet met de ‘verplaat-
sing’ van de democratie die gaande naar andere
bestuurlijke en democratische lagen. Problema-
tisch daarbij is dat ‘Den Haag vandaag’ zich nog
als het centrum van de wereld ziet, en (te) weinig
‘verbinding’ maakt met de democratische vor-
men en initiatieven op andere ¬ subnationale
en internationale  ¬ niveaus. De Haagse repre-
sentatieve democratie zit daarmee in een klem:
wordt enerzijds op van alles aangesproken, maar
lijkt anderzijds over steeds minder te gaan. De
‘scharnier’ tussen wat burgers krijgen en wat
‘Den Haag’ vermag is onverminderd aanwezig,
maar verzwakt wél. We lichten deze problema-
tiek van scharnierende democratische bestuur-
slagen toe aan de hand van kleinschalige aanpak-
ken van leefbaarheidsproblemen in buurten en
wijken op sublokaal niveau en aan de hand van
het hierboven al aangeduide Europese leerexpe-
riment omc.

leerprocessen in buurt en wijk

Ontwikkelingen als toenemende sociale diffe-
rentiatie, de multiculturele samenleving, veran-
derde samenstelling van de arbeidsmarkt in de
kenniseconomie, en vergrijzing van de bevol-
king, vragen om een effectieve aanpak van leef-
baarheidsproblemen op de kleinschalige niveaus
in de directe omgeving van mensen. Overal zien
we dan ook hoe ‘van onderop’ burgers en de ‘soci-
ale spelers’ (scholen, politie, woningcorporaties,
welzijns- en opbouwwerk, etc.) die in direct con-
tact staan met die burgers, daarmee bezig zijn ¬
in een bonte variatie aan initiatieven. 

Wijk en buurt zijn de laatste jaren in zekere
zin herontdekt, niet alleen om tekorten in soci-
ale cohesie te bestijden, maar ook als ‘democrati-
sche opwerkfabriek’. Op tal van plaatsen hebben
een wijkbeleid en wijkaanpakken zich ontwik-
keld. Daar zitten tal van interessante initiatieven

en vernieuwingen bij (het Deventer wijkbeleid,
de Delftse wijkaanpak, Justitie in de Buurt, vrij-
willige conflictintermediation in de buurt, tal van
invullingen van het Brede School-concept, som-
mige woningcorporaties die zich intensief met
de leefbaarheid in de buurt bezighouden, etc.). 

Een belangrijke afgeleide van die kleinscha-
lige aanpak van leefbaarheidsproblemen is dat
het een zelfversterkende werking kan hebben
wanneer buurten beter gaan functioneren. Het
leidt tot een mobilisatie van (democratische) be-

trokkenheid, en het tegengaan van uitsluiting.
Ook ontstaan er nieuwe vormen van participatie
en betrokkenheid, inclusief nieuwe bestuursvor-
men, instrumenten en processen. Van daaruit
kan er ook een verband worden gelegd met de lo-
kale, en wellicht ook nationale democratie: de-
mocratie moet op kleinschalige niveaus geleerd
worden. 

De realiteit van de 21e eeuw is dat de  meeste
mensen een mengelmoesje aan opvattingen
hebben. Diepe ideologische overtuigingen wor-
den steeds zeldzamer, en dat maakt het het op
ideologie gebaseerde partijensysteem steeds
meer tot een ‘schaatsen op dun ijs’. Je ziet het o.a.
aan de verkiezingsuitslagen die van de ene op de
andere keer steeds grotere omslagen laten zien;
we ‘zweven’. Gevolgen zijn ook dat nieuwe par-
tijen zo maar als een mes door de boter kunnen
gaan, en het er steeds meer om gaat of een partij
erin slaagt om een aantrekkelijk mannetje of
vrouwtje naar voren te schuiven.  

De traditionele politieke partijen en verwante
zuilenorganisaties hebben niet meer de beteke-
nis en slagkracht die ze in het verleden hadden.
En de nevenfunctie die ze hadden ¬ het over-
brengen over en weer van begrip wat er onder
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samenleving waarin veel mogelijk is, verwach-
ten we ook veel; van onszelf, van elkaar, en van
de (overheids)instanties. Als de politiek onvol-
doende reageert op nieuwe wensen, kan dat lei-
den tot een verminderd vertrouwen. Maar ook
als de politiek dat juist te veel doet, en last krijgt
van overload, kan het vertrouwen in de overheid
afnemen. 

meer ‘scharnieren’ tussen overheden

Een presterende overheid is dus van onvermin-
derd belang, ondanks dat de overheid het niet
snel goed doet. Ze zal daarom ook uit het defen-
sief moeten komen waar ze de afgelopen jaren in
is geraakt en haar prestaties ook beter uitdragen.
Hoewel het boek The end of democracy al geschre-
ven is, is het einde van de democratie nog lang
niet in zicht ¬ al is het maar omdat een haalbaar
en aanvaardbaar alternatief zich niet aandient.
Het democratische bestuur moet onverminderd
collectieve problemen aanpakken. En dat vergt
beleidskeuzes. Het idee dat die keuzes ontlopen
zouden kunnen worden door overal win-win-
situaties na te streven is een misvatting (vgl.
Hazeu, 2003), die nu gelukkig ook over z’n hoog-
tepunt is. Ongetwijfeld is ‘win-win’ zo hier en
daar mogelijk, maar een algemene depolitisering
van het politieke keuzeproces leidt vooral tot ‘één
pot nat’ en ‘dood in de pot’ (wat de geschiedenis
van Paars II wel heeft bewezen). 

van input- naar output

Beleidskeuzes zijn dus onverminderd nodig; die
moeten gelegitimeerd worden, en politiek en de-
mocratie zijn daar het mechanisme voor. Het be-
leidsproces kent in ideaaltypische zin twee sta-
dia. Eerst binden politici met elkaar de strijd aan
¬ om de gunst van de kiezer, collega-
parlementsleden en vertegenwoordigers van
maatschappelijke organisaties ¬ over de doelen
van beleid aan de inputkant van het politieke pro-
ces. Daarna volgt het bestuurlijke vraagstuk van
de effectieve uitvoering in termen van output. 

Een belangrijke ontwikkeling is dat met de

uitbouw van de verzorgingsstaat er een verschui-
ving heeft plaatsgevonden van ¬ conform ver-
zuilde ideologische grondslagen ¬ inputge-
richte legitimiteit van beleid, naar outputgeoriën-
teerde effectiviteit van beleid als belangrijke bron
van politieke legitimiteit. Met het afnemend be-
lang van ideologische grondpatronen, spitsen ac-
tuele politieke discussies zich steeds meer toe op
concrete beleidsvraagstukken ¬ en dan met
name op beleidsfiasco’s. Meer dan voorheen is
beleid ¬ de traditionele output van het politieke
proces ¬ een belangrijke inputvariabele gewor-
den in het politieke debat (Hemerijck, 2003). 

Er zijn nog enkele andere ontwikkelingen van
belang voor de soevereiniteit van de nationale de-
mocratie, bestuur en parlement. Die ontwikke-
lingen kunnen in verband worden gebracht met
de global/local-paradox: het internationale ¬ op
wereldschaal, de Europese Unie ¬ wordt belang-
rijker, maar tegelijkertijd, en deels in reactie op,
krijgt ook het kleinschalige ¬ het ‘cocoonen’ in
club, wijk, buurt ¬ nieuwe impulsen. De voort-
gaande economische internationalisering en Eu-
ropeanisering van economisch beleid hebben de
grenzen verlegd waarbinnen nationaal beleid
mogelijk is. Vandaag de dag zijn lidstaten van de
eu onderworpen aan een breed scala van Euro-
pese regelgeving, dat enerzijds is ingebed in een
institutionele architectuur van de interne markt
en emu, maar die anderzijds in toenemende
mate wordt geschraagd door de sociale dialoog in
de Europese arbeidsverhoudingen en het ge-
bruik van ‘soft law’ en methoden van open coördi-
natie op terreinen als werkgelegenheid en pensi-
oenen. 

den haag vandaag?

Ondanks deze processen van internationalise-
ring en Europese economische integratie en
maatschappelijke differentiatie zullen politieke
processen en aanpassingen in het beleid van de
nu semi-soevereine natiestaten van de eu in be-
ginsel nationaal van karakter blijven, omdat de
democratische legitimering van hervormingen
om aan de nieuwe eisen van eu en de wensen

Soms vertonen overheid en
ambtenarij trekjes van zelfhaat:
Sorry dat wij bestaan, wij zijn ook
maar een van de vele spelers
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tionale hervormingstrajecten op basis van brede
gemeenschappelijke doelstellingen. 

Ondanks de toegenomen politisering van Eu-
ropa, lijkt de belangstelling ervoor van de Neder-
landse politieke elites eerder af- dan toegenomen.
Zo is er over de Europese Conventie in Nederland
nauwelijks discussie gevoerd. Ook de belangstel-
ling onder burgers voor Europa is nergens met
zulke grote stappen teruggelopen als in Neder-
land. Nederlandse politici schrikken ervoor terug
om de eu zichtbaar en concreet te maken, dit wel-
licht omdat dat een ondermijning van hun ver-
meende nationale gezag en media-aandacht in-
houdt. Dat we niet verder zijn gekomen dan het
credo ‘Europa; best belangrijk’ is veelzeggend! 

Ook in de media wordt weinig aandacht ge-
schonken aan Europese politieke kwesties. Zo
wordt niet of nauwelijks inhoudelijk in de media
gedebatteerd over het (on)nut van het Stabili-
teitspact voor de Europese economie met zijn
uniforme tekortregels. En als er al over wordt ge-
rapporteerd dan gaat de discussie vaak niet veel
verder dan de merites van de harde opstelling van
Minister Zalm in de richting van Duitsland,
Frankrijk en Italië, en de diplomatieke stijl van de
Minister Bot ten overstaan van de grote landen
in Europa.

Naarmate de eu zich op gevoelige beleidster-
reinen beweegt, worden de beperkingen die het
legitimiteitstekort met zich meebrengt des te
sterker gevoeld. Belangrijk politieke keuzen zou-
den meer zichtbaar moeten worden gemaakt.
Hoe moet de Unie bijvoorbeeld omgaan met de
toename van het aantal lidstaten? Hoe kunnen
de Europese instellingen worden aangepast aan
de toenemende diversiteit van 25 of meer lidsta-
ten, zonder aan slagvaardigheid in te boeten?
Hoe kan Europees beleid dichterbij de burger
worden gebracht? 

nationale gevoeligheden

Met de internationalisering en de vergrijzing
staat de houdbaarheid op termijn van de Euro-
pese verzorgingsstaat op het spel. De combinatie
van (1) aanhoudende structurele werkloosheid,

en (2) het ‘emu-toelatingsexamen’, brachten de
overwegend sociaal-democratische Europese re-
geringen in de jaren negentig tot een heroriënta-
tie. Het passieve stelsel van sociale zekerheid
moest plaatsmaken voor een stimulerend en ac-
tiverend arbeidsmarktbeleid. 

In een Europa met geïntegreerde markten is
deugdelijke sociale bescherming en een goed
werkende arbeidsmarkt geen zaak van meer na-
tionale overheden alleen; grensoverschrijdende
belangen vergen beleidscoördinatie. Maar speci-

fieke nationale politieke gevoeligheden (pensi-
oenhervormingen bijvoorbeeld) en institutio-
nele verschillen tussen nationale verzorgingssta-
ten zorgden tegelijkertijd voor weerstand tegen
rechtstreekse eu-bemoeienis langs de commu-
nautaire weg. 

De regeringsleiders stonden dan ook voor een
dilemma: gemeenschappelijke Europese oplos-
singen waren wenselijk, maar onhaalbaar van-
wege nationale gevoeligheden en de heteroge-
niteit van sociale stelsels. De uitweg uit dit di-
lemma is gevonden in nieuwe methoden voor
coördinatie van nationale hervormingstrajecten
op basis van brede gemeenschappelijke doelstel-
lingen. Vergelijkbare problemen als hoge struc-
turele werkloosheid, vergrijzing en daarmee
samenhangende pensioenproblematiek konden
zo worden aangepakt met tailor made nationale
oplossingen. 

Juist deze politiek gevoelige onderdelen van
de Europese verzorgingsstaat vergen een relatief
grotere tolerantie ten aanzien van specifieke be-
langen en minderheidsstandpunten, opdat lid-
staten zich blijven committeren aan de bredere
doelstellingen van het Europese samenwer-
kingsproject. Dit is de essentie van de Open Me-
thode van Coördinatie, die voor het eerst werd toe-
gepast op het terrein van Europees werkgelegen-
heidsbeleid. In de praktijk werkt de omc als
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mensen leeft bij het bestuur, en aan de andere
kant het bijbrengen aan burgers van enig begrip
voor hoe het bestuur moet functioneren en afwe-
gingen maken ¬ wordt ook minder goed ver-
vuld. 

Voorzover dat tot uitdrukking is gekomen in
de vorm van nieuwe politieke organisatie, zijn
het vooral anti-bestelpartijen die zijn opgeko-
men: partijen die vooral sterk zijn om weerstand
en weerzin, soms zelfs uitgesproken ressenti-
ment (‘ze’, op het gemeentehuis of in ‘Den Haag’,
die er ‘een puinhoop van maken’) te organiseren
en te verwoorden, en die ver verwijderd zijn van
het traditionele bestuur en de traditionele be-
stuurspartijen. 

meer grass roots-democratie

Als ideologische partijen en zuilen er minder
goed in slagen onze democratie te dragen, moe-
ten we dan niet meer gaan investeren in andere
en betere mogelijkheden om grass roots-democra-
tie vorm te geven? (zie ook Wright en Fung 2004) 

Zijn er, met andere woorden, geen beter mo-
gelijkheden te creëren om van onderop ¬ ook
vanuit wijken en buurten ¬ nieuwe initiatie-
ven, bewegingen en ‘clubs’ te krijgen die ook posi-
tieve doelen en idealen uitdragen, die iets willen
bereiken, niet alleen tegen zaken ageren, maar
ook dingen mogelijk willen maken en daarvoor
verantwoordelijkheid nemen, en eventueel ook
willen ‘doorgroeien’ naar het dragen van een ver-
antwoordelijkheid voor het ‘gemenebest’? Kun je
zoiets bereiken door bijvoorbeeld gemeentera-
den anders te gaan samenstellen: bijvoorbeeld
door de plaatsen geheel of gedeeltelijk te vullen
met wijkvertegenwoordigers ¬ een wijkdistric-
tendemocratie. 

Democratische vertegenwoordigers (in spe)
krijgen dan de impuls om meer de wijk en buurt
in te trekken en niet vooral het gesloten verga-
derfront met elkaar op te zoeken. Meer cliënte-
lisme ligt daarbij wellicht op de loer, maar het
voordeel is dat er een veel grotere betrokkenheid
en directheid tot stand komt. En het resultaat
kan zijn dat wijken zo ook een beetje een poli-

tieke arena worden, en ook een sterkere schake-
ling krijgen naar het gemeentepolitieke (en indi-
rect mogelijk ook naar het nationale) niveau. 

europese leerprocessen

Naast deze leerprocessen op sublokaal niveau,
vragen ook Europese leerprocessen om een ver-
taalslag.  De Europese integratie is sinds het
einde van Koude Oorlog in een stroomversnel-
ling gekomen. Na de totstandkoming van de ge-
meenschappelijke markt heeft de introductie van
de emu tot een verdieping in economisch beleid
geleid. Tegelijkertijd is sprake van een verbreding
van de Europese samenwerking naar politiek
omstreden beleidsterreinen als asiel, migratie,
werkgelegenheid, defensie en veiligheid. 

De geografische uitbreiding van de eu met tien
nieuwe lidstaten een ongekende toename van
het aantal lidstaten én van de bestaande econo-
mische, sociale en culturele diversiteit. Deze pro-
cessen van uitbreiding, verbreding en verdieping
zijn gepaard gegaan met een toenemende politise-
ring van het Europese beleid. Deze laatste bewe-
ging laat zich voorzichtig kenmerken van een
transitie van diplomatie naar democratie. In het af-
gelopen decennium is het zwaartepunt van de
ontwikkeling verschoven van de Europese Com-
missie naar de Europese Raden van Ministers. 

Ook de Europese Conventie lijkt deze tendens
te bevestigen. Omdat het in een uitgebreide,
meer gepolitiseerde Unie lastiger wordt om
onderling overeenstemming te bereiken, zijn er
sinds de totstandkoming van de interne markt
‘nieuwe’ methodes van beleidscoördinatie in het le-
ven geroepen om de bestuurlijke slagvaardig-
heid van de Europese instellingen te bevorderen.
Hiermee schoof de Europese beleidsagenda lang-
zaam maar zeker op naar ‘nieuwe’, politiek meer
gevoelige beleidsterreinen. Gemeenschappelijke
Europese oplossingen in bijvoorbeeld het werk-
gelegenheidsbeleid waren wenselijk, maar te-
vens onhaalbaar vanwege nationale gevoelighe-
den en de heterogeniteit van sociale stelsels. De
uitweg uit dit dilemma werd gevonden in een
nieuwe methode van open coördinatie van na-

Hoe zachter de methode, hoe
belangrijker politiek leiderschap
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conclusie

In de Kabinetsvisie Andere overheid (kabinet
2003a) wordt naar voren gebracht dat het rijk
medeoverheden voldoende ruimte moet laten
ten aanzien van taken die naar aard en schaal tot
de competentie van lokale overheden behoren ¬
het aloude subsidiariteitsbeginsel. Daar zijn we
het graag mee eens: regering en Tweede Kamer
moeten de verleiding weerstaan lokale zaken te
nationaliseren. 

Maar is naast dit ‘laten’-principe ook niet een
‘doen’- principe toe te voegen, in de vorm dat re-
gering en parlement meer ¬ zowel (sub)lokale
als Europese ¬ initiatieven helpen belichten die
goed en inspirerend werken? Dat vergt dat het
nationale bestuursniveau meer werkt als een
scharnier, meer de andere bestuurslagen moni-

tort en interessante experimenten oppikt en on-
der de publieke aandacht brengt. 

We hebben in dit artikel willen laten zien dat
zowel op het (sub)lokale als op het Europese ni-
veau interessante ‘zachte’ beleidsprocessen zich
aan het ontwikkelen zijn. Op nationaal niveau is
daar aandacht voor nodig om ze door te vertalen
en in te bedden. 

Het scharnieren wat de regering en Tweede
Kamer op nationaal niveau zouden moeten
doen, is dus ook balanceren: als die aandacht er
te weinig is, verslappen en verambtelijken dit
soort beleidsprocessen. Maar aan de andere kant
moet het ook niet worden ‘afgepakt en overgeno-
men’ van andere overheden omdat die dan hun
gevoel van verantwoordelijkheid ervoor verlie-
zen. Ook in dat geval dreigt het gevaar van ‘pa-
pieren tijgers’. 
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volgt. Lidstaten identificeren een bepaald terrein
of probleem als onderwerp van gemeenschappe-
lijke aandacht, formuleren in onderlinge over-
eenstemming beleidsdoelstellingen, en stellen
duidelijke, liefst meetbare indicatoren vast. 

Die doelstellingen worden vervolgens ver-
taald in nationaal beleid, waarbij elke lidstaat in
principe zijn eigen aanpak kiest. Al vindt de be-
paling van de beleidsdoelstellingen plaats in
onderlinge overeenstemming van nationale
overheden, en door coördinatie van de Commis-
sie, de uiteindelijke keuze van het beleid zelf
blijft onder de nationale verantwoordelijkheid
vallen. Dit is in overeenstemming met het subsi-
diariteitsprincipe. 

De prestaties van de lidstaten worden gevolgd
en beoordeeld door de Commissie en door perio-
dieke peer reviews, op basis waarvan de Europese
Raad ¬ indien nodig ¬ aanbevelingen uit-
vaardigt. Het doel ervan is dat nationaal beleid
door confrontatie met benchmarks, mechanis-
men van naming and shaming, en door het over-
nemen van best practices wordt bijgesteld. Sanc-
ties ontbreken; de nadruk ligt op onderlinge
druk en evaluaties waarin de politiek verant-
woordelijke beleidsmakers zélf elkaar de maat
nemen.

In drie opzichten is de omc in potentie een veel-
belovende vorm van Europese beleidsleren. De
methode:
1. kan dienstbaar zijn aan het oplossen van

brede gemeenschappelijke problemen met
behoud van respect voor nationale diversiteit
op terreinen waar de mogelijkheden en be-
voegdheden van de eu beperkt zijn. Juist waar
regulering van bovenaf onhaalbaar of onprak-
tisch is, biedt een ‘zachte’ vorm van coördina-
tie als de omc een mogelijkheid om vastge-
lopen beleidsprocessen los te trekken;

2. stimuleert de convergentie van doelen,
prestaties en beleidsoriëntaties, maar niet (di-
rect) van specifieke nationale actieplannen.
Ook in een vrijblijvend proces van afstem-
ming is beleidsconvergentie en dus integratie
denkbaar, zij het zonder dat de nationale auto-

nomie in sterke mate wordt aangetast (‘zachte
convergentie’);

3. wordt vanwege de openheid en relatieve vrij-
blijvendheid niet als politiek bedreigend erva-
ren, waardoor een grotere betrokkenheid van
nationale beleidsmakers bij de Europese be-
leidsontwikkeling kan ontstaan. 

Dit laatste punt willen we in het kader van dit ar-
tikel nog eens benadrukken. Het veronderstelt
echter wel politiek leiderschap op Europees én
nationaal niveau om dit type leerprocessen te sti-
muleren, want hoe zachter de methode, hoe be-
langrijker politiek leiderschap is. Probleem is
echter dat tot op heden het beleid dat wordt ge-
voerd onder de banieren van omc en kopgroep-
vorming zich onttrekt aan publieke controle. Dit
niet alleen omdat het Europees parlement en ook
nationale parlementen slechts in beperkte mate
invloed kunnen uitoefenen op deze processen,
maar ook omdat de parlementaire belangstelling
voor Europa onder de maat is. Daardoor lijkt
omc vooral een ambtelijk proces te zijn waar-
voor nationale politici, belangengroepen en me-
dia geen interesse voor hebben. 

Cruciaal voor het welslagen van een leerpro-
ces als omc is dat nationale beleidsmakers open-
staan voor andere wijzen van beleidsvoering,
zich niet opsluiten in traditionele nationale
paradigma’s, bereid zijn van elkaar te leren en
het relatief precaire proces niet saboteren.  Na-
tionale actieplannen die voor Brussel worden op-
gesteld, moeten vooral ook een hecht verankerd
onderdeel worden van nationaal beleid. 

Daardoor wordt de betrokkenheid nationale
parlementen versterkt, en ontstaat ook de media-
aandacht voor de aanbevelingen van de Europese
Raad. Alleen dan kan, door de scharnierfunctie
van het nationale beleid voluit te erkennen, de
omc de legitimiteit van Europese integratie en
de effectiviteit van Europese leerprocessen
vergroten. Bij gebrek aan Europees politiek lei-
derschap op nationaal en eu-niveau dreigt daar-
entegen een neerwaartse spiraal van implemen-
tatietekorten en toenemend onderling wan-
trouwen. 
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