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Nieuwe tijden, nieuwe vormen 

voor politiel{ en bestuur in de 

}{ennissamenleving 

DRS. C.C.J. VELDKAMP 

DRS. M.J. DE WEGER 

Nieuwe economie, mondialisering, kennissamenleving en netwerkorganisa

ties: de nieuwe terminologie doet velen nog duizelen. Het is van be lang seri

eus aandacht te besteden aan deze verschijnselen. De onderliggende ontwikke

lingen zijn namelijk fundamenteel. Oude structuren staan overal onder druk. 

Nieuwe tijden zijn aangebroken voor economie, samenleving, bestuur en poli

tiek. De vernieuwing van de economie is tot nu toe aanmerkelijk grater dan 

die van politiek en bestuur. Het politiek-bestuurlijk systeem verliest daardoor 

aan relevantie en kracht. 

De kranten staan de laatste tijd bol van nieuwe termen. Met name de term 'nieu

we economie' heeft grate populariteit gekregen. De verleiding is groat het ver

schijnsel af te doen als een zeepbel, een voorbijgaande gekte, een hype. Maar het 

begrip 'nieuwe economie' verdwijnt niet meer van de agenda. Net zomin als het 

einde van de railway mania, midden vorige eeuw. het einde van de industriele 

revolutie inluidde. De voorbijgaande gekte in spoorwegbeleggingen toonde eer

der de definitieve komst, dan het einde van een nieuwe periode aan. Een fase 

waarin economische activiteit zich op nieuwe wijze combineerde met teclmolo

gie, met vergaande gevolgen voor economie, samenleving en overheid.' 

Dat er ook nu iets aan de hand is, staat als een paal boven water. Talloze rappor

ten stellen dit inmiddels vast, zowel waar het de Verenigde Staten als Europa 

aangaat.' Wat Nederland betreft draagt !CT volgens het Centraal Plan bureau 

(CPB) inmiclclels voor een kwart bij aan de economische groei- een opmerkelijke 

bijdrage voor een sector die slechts vijf procent van onze economie uitmaakt. 

"De ICT-ontwikkelingen zijn te belangrijk om er een hype van te maken", ale\ us 

de CPB-clirecteur.' Maar er is meer aan de hand clan het CPB onclerkent. Er veran

dert wezenlijk iets in het karakter van onze economische interactie. Olie vormt 

spoedig niet !anger de belangrijkste commodity van de werelcleconomie. De eco

nomie van morgen clraait om informatie, kennis en know-how.' Beschikbaarheid, 

inhoud en karakter ervan komen centraal te sta~m. Het gaat om producten die 

bij verkoop niet uit handen verdwijnen. Juist het feit dat immateriele goederen 
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en diensten de markt van morgen domineren. heeft een weerslag op economisch 

handelen, economisch beleid en economische theorie." Het economisch leven 

verandert van karakter. Het nieuwe kapitalisme is daarbij niet systematisch goed 

- zoals neo-liberalen denken - en ook niet systematisch negatief - zoals ouel-links 

het inschat. Eerder gaat het om "un systèmc raäicalemcnt ambivalent."" Die ambiva

lentie vraagt om evenwicht in onze benadering, om balans in ons beleid. 

Naar netwerk en ideeënwedloop 

De nieuwe situatie, zal vergaande gevolgen hebben. En niet alleen in econo

misch opzicht. Wanneer immateriële producten bepalend worelen, wordt infor

matie Onlmmgsprinzip, de basis waarop we ons organiseren om mens- en machi

nekracht effectief te maken. De nieuwe economie stelt eisen aan mensen en de 

organisatorische verbanden waarin zij hun fysieke en geestelijke activiteiten ont

plooien: f1exibiliteit, diversiteit en interactiviteit worden kernwoorden. De capa

citeit enorme hoeveelheden informatie te verwerken zonder grip en richting te 

verliezen, moet worden aangeleerd en georganiseerd. Op dit moment blijken 

eigenlijk alleen netwerkverbanden in staat adequaat om te gaan met grote infor

matiestromen. Het gaat om groepen van kleine organisaties die in flexibele, the

matische allianties met elkaar samenwerken om eigen en gemeenschappelijke 

doelen na te streven. Kleine organisaties hebben een eenvoudige bedrijfsvoering, 

zijn noodgedwongen sterk extern gericht en kunnen dus nexibeler op een veran

derende omgeving inspelen.-

De kenniseconomie leidt tot de noodzaak van een constant genereren van nieu

we technologische en beleidsideeën. Onmiskenbaar is dat wederzijdse uitdaging 

tot de beste ideeën leidt. Groepsdynamiek staat centraal. Binnen bedrijven, bin

nen de overheid, maar ook op Europees en internationaal niveau. Het Europa 

van de benchmLlrking, best pmcLices en peer review wint niet voor niets terrein. 

Economie en samenleving transformeren zich tot een interactief netwerk, waar

in een concours ä'idées belangrijker wordt dan formele en hiërarchische verhou

dingen en verbanden.' 

Interactie vormt de sleutel tot vernieuwing. De vernieuwde economie lijkt in die 

zin socialer dan de oude. Maar er zijn ook nadelen. Het risico van een digitale 

tweedeling ligt op de loer, van een kloof tussen de know's en de don'! know's bin

nen de netwerksamenleving. Het gaat daarbij niet eens zozeer om computervaar

digheden of PC-bezit. De nieuwe tijden vereisen vooral de vaardigheid tot con

stante aanpassing en omgang met onzekerheid." Daar ligt de nieuwe sociale Ljuaes

tic. Nu al vallen voorallaagstgeschoolden als eerste uit in werk en samenleving. 

Straks kan dat nog erger worden. Toenemende frustratie kan het gevolg zijn. 

Nationaal met een uitlaatklep richting allochtonen; Europees met angst voor 

toestroom van werknemers uit landen die tot de EU toetreden. Internationaal 
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baart een toenemende kenniskloof tussen Noord en (delen van) Zuid in de 

wereld zorgen. 

Revolutie en dynamische balans 

In economisch opzicht staan weer momenteel in Nederland niet slecht voor. De 

afgelopen decennia is vee! bereikt. De grove beleidsfouten uit de tijd van Den 

Uyl en Van Agt zijn nagenoeg ongedaan gemaakt. 10 Er lijkt werk en welvaart te 

over. Nu is het zaak het fundament te leggen voor werk, welvaart en welzijn in 

de jaren die komen gaan. We moeten ons bestel gereed maken voor de kennis

economie en haar gevolgen. In de maatschappij van morgen slibt onze economie 

dicht als we uitsluitend uitgaan van de belangen van de bedrijven uit de oude 

economie, van de oudere mannen-societeit die het Nederlandse bedrijfsleven 

domineert. Jong talent, onconventionele durf en Schumpeters creative destruction 

moeten meer ruimte krijgen, wil het nodige nieuwe elan ontstaan. Dat gcldt ook 

voor samenleving. bestuur en politick. Vernieuwing is noodzaak, willen we 

sociale san1enhang behouden. De kenniseconomie leidt tot een kennissamenle

ving. Niemand mag daarbij de aansluiting verliezen. 

De samenleving gaat zich transformeren, zoals dat ook met de agrarische en de 

industriele revoluties het geval was. Als we daar niet op inspelen. betalen we 

spoedig een hoge prijs. De industriele revolutie had enorme sociale gevolgen. 

Maatschappelijke ontwrichting en nieuwe horigheid ontstonden. Er is vervolgens 

een lange weg gegaan om harmonie en balans in de nieuw ontstane samenle-

ving te scheppen. 
Van de geschiedenis moeten we leren. De nieuwe economie moet worden get1an

keerd door een sociaal beleid dat zich in minstens even hoog tempo ontwikkelt. 

Vooruitgang bereiken we niet door het vervangen van de elite van de oude eco

nomie door een beperkte voorhoede van de nieuwe. Het gaat erom to widen the 

circle of winners van de kenniseconomie." Zander dat zal economische vernieu

wing geen maatschappelijke vooruitgang kunnen inhouden. We moeten werken 

aan een verzorgingsstaat die niet alleen beschermt en activeert, maar mensen 

ook toerust en gereed maakt voor het tijdperk van mondialisering en kenniseco

nomie. De meeste mensen willen de uitdagingen van de nieuwe economie aan

gaan, want ze weten dat het welvaart oplevert. Ze stellen bovendien prijs op de 

bijbehorende dynamiek, die Ieven en werken boeiender maakt. Maar ze gaan 

tegelijkertijd op zoek naar een context van geborgenheid, vaste waarden en iden

titeit, naar bakens in de woelige baren. Burgers hebben behoefte aan een nieuwe 

balans van uitdaging en geborgenheid, aan een sociaal-economisch evenwicht 

met nieuwe inhoud. 

Christen-democraten hebben de pretentie balans in sociaal-economisch opzicht 
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te kunnen bewerkstelligen. Zij zouden bij uitstek geschikt moeten zijn om op de 

nieuwe situatie in te spelen. Duidelijk moet wel zijn dat het om een dynamische 

balans zal gaan - constante vernieuwing is een vereiste. Wie even niet oplet, han

delt hopeloos verouderd in aanpak, inhoud en presentatie. Christen-deITlocraten 

hebben geen alleenrecht op de evenwichtskunst die de nieuwe situatie vereist. 

Eenieder die met politiek leiderschap en een geoliede organisatie die even

wichtskunst geloofWaardig voor het voetlicht brengt - zie Tony Blair, zie Wim 

Kok - kan op stemmen rekenen. 

Civil society en dunne instituten 

Maar er is meer dan electorale kansen. Wie verder naar de toekomst blikt, ont

dekt dat vooral ook in termen van maatschappelijke ontwikkeling en politiek

bestuurlijke capaciteit er veel zal moeten veranderen. Het maatschappelijk mid

denveld gaat een andere toekomst tegemoet. Enkele contouren zijn reeds te ont

waren. De digitale revolutie leidt tot nieuwe manieren van communicatie: inter

actiever, beter inspelend op persoonlijke voorkeuren en niet langer gebonden 

aan van boven opgelegde structuren. Met lCT verbeteren de mogelijkheden voor 

de civil society om zichzelf te organiseren en te presenteren. Door de vereenvoudi

ging van onderling contact via lCT kunnen razendsnel. goedkoop en vrijwel zon

der territoriale belemmering verbanden worden gecreëerd tussen mensen en 

organisaties met een specifieke belangstelling. De nieuwe techniek schept daar

door eerder meer niches dan minder. Nieuwe fora, nieuwe verenigingen, verte

genwoordigende en vrijwilligersorganisaties kunnen in korte tijd worden opge

zet en tot wasdom gebracht. Het maatschappelijk middenveld gaat er eindeloos 

meer veelvormig op worden. Een bredere opvatting van civil society gaat opgeld 

doen. De wijk- of toneelvereniging, postzegel- of postduivenclub biedt burgers 

meer geborgenheid dan een vrijblijvende organisatie als Greenpeace of de inmid

dels quasi-commerciële middenveldorganisatie van weleer." Kleinere organisa

ties kunnen gemakkelijker omgaan met de noodzaak van flexibiliteit dan verbu

reaucratiseerde koepels. lCT brengt het verbeteren van onderling contact en 

externe presentatie binnen hun bereik. Kleinere organisaties krijgen nu de kans 

zich te emanciperen en maatschappelijk bepalend te worden voor de banden 

van burgers. 

Ieder kan daarbij zijn eigen forum kiezen, op ieder terrein een ander. De behoef 

te aan geïndividualiseerd aanbod neemt toe. In de kennissamenleving kiest de 

geëmancipeerde burger zelf zijn verbanden. Wie het oneens is, 'logt aan' bij een 

andere groep. Wat in de nieuwe economie de marktwerking heet, in de politiek 

de democratie, wordt in het middenveld het stemmen 'met de voeten'. Dit 

maakt dat middenveldorganisaties met afnemende inhoudelijke relevantie snel 

minder aanhang zullen krijgen. Andersom, wie op de juiste manier ten behoeve 
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van burgers mee- en vooruitdenkt, kan rekenen op snel groeiende aandacht, aan

hang en maatschappelijk gewicht. Nieuwe middenveldspelers ontstaan snel en 

kunnen snel weer verdwijnen. Verrassende en gecompliceerde netwerkcn tussen 

grotcre en kleinere organisaties komen tot stand, waarbinnen thematischc 

allianties kunnen worden gesloten- en net zo eenvoudig weer opgeheven. Oude 

organisaties en instituten worden niet in een klap weggevaagd. Ze transforme

ren zich of Iaten zich absorberen, zoals Time Warner door AOL. De rest wordt 

door mod erne burgers gewoonweg genegeerd, als aanspreekpunt van belangen, 

bij werving van kader- en stafpersoneel of anderszins. Een dee! sterft langzaam 

af. Dejonge genera tie gaat niet op jaren '60-wijze de oude instellingen bestor

men. Men richt eigen fora op. buiten de bestaancle om ofhoogstens claaraan 

gelieerd. Aileen als er geen alternatiefblijkt worclt hier en daar een oude struc

tuur opgeblazen en door een nieuwe vervangen of een bestaancle organisatie tot 

nieuw platform omgevormcl. Niet hierarchic en structuren vormen uitgangs

punt, maar ideeen, contact en communicatie. Het primaat komt bij de burger

de 'bobo' heeft afgedaan. 
"Je ziet dat instituten flexibeler, transparanter en meer legitiem worden. Het 

worden dunne instituten. De tradities van het oude, dikke instituut zijn niet hei

lig meer. De magische meerwaarde is verdwenen. Alles staat ter discussie.", 

aldus de Rotterclamse socioloog Zijderveld. Aan het begrip 'vertrouwen' kent hij 

in de nieuwe context grote betekenis toe. Dat wordt de smeerolie van de heden

daagse organisatie. daarop is gezag inmiddels gebaseerd, in meer gelijkwaardig

heid dan voorheen. Het genereren van ideeen staat ook bij hem centraal: "Het 

creatief omgaan met de kennis wordt in het ICT-tijdperk haast even belangrijk 

als de kennis zelf." Hij ziet het gevaar van een nieuwe tweedeling: "Als je alles 

overlaat aan eigen verantwoordelijkheid, alles flexibel en onderhandelbaar 

maakt, krijg je een onderhandelingssamenleving. Dan moet ieder zijn positie 

bevechten. Dat kunnen de zwakken niet." De staat moet in zijn ogen daarom een 

belangrijke taak houden, maar meer nog ziet hij heil in de civil society, zij het 

naclrukkelijk niet in de hierarchische vorm uit de verzuilingstijd. Het corpora tis

me is defini tief pass C. 

Het schetsblok van Zijderveld toont rake platen. De samenleving ondergaat een 

ware transformatie. Een veelvormig netwerk ontstaat, waarbinnen gezag geens

zins verdwenen is. maar wei ondergeschikt wordt aan communicatie en diffuser 

en minder vanzelfsprekend van karakter zal zijn. Een netwerk waarin welhaast 

alles mogelijk is, in constant wisselende vormen. Maar juist wanneer alles moge

lijk is, ontstaat behoefte aan vaste waarden, beleid met karakter, identiteit en 

normstelling. Opvallend genoeg verwijst Zijderveld in dit verband naar Tony 

Blair, door velen inmiddels beschouwd als christen-democraat.
11 
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Politiel< en bestuur als system integrator 

In de nieuwe tijd zal cle politiek haar plaats opnieuw moeten bepalen. Tot nu toe 

verlopen de politieke reacties volgens verouderde patronen. De financieel-econo

mische pagina's van de kranten tonen een razendsnelle ontwikkeling. De samen

leving wordt er al in meegezogen. Maar de Haagse politiek kabbelt voort en komt 

hoogstens met wat simplistische technische suggesties. De politiek weet kenne

lijk nog nauwelijks raad met cle nieuwe mondiale netwerkmaatschappij. Ons 

politieke systeem begint daarmee tot het achterhaalde deel van onze samenle

ving te behoren. Het verliest aan kracht, relevantie, en legitimiteit zolang het de 

nieuwe uitdagingen niet weet aan te gaan." 

De nieuwe ontwikkelingen gaan vergaande gevolgen hebben voor ons politieke 

bestel. In de kennissamenleving emancipeert de burger. Hij kiest zelf zijn manier 

van leven, informeert zich overal en maakt zelf zijn keuzes, wars van bestuurlijke 

hiërarchie, privileges, patronage en achterkamertjespolitiek. De burger van de 

nieuwe samenleving ziet zichzelf geplaatst in talloze, overlappende en zich con

stant ontwikkelende netwerken, waarin hij telkens opnieuw zijn keuzes moet 

bepalen en telkens opnieuw zijn balans zal willen vinden. Hij zal al snel ontdek

ken clat die balans op allerlei manieren kan worden samengesteld - met combina

ties die twintig jaar geleden nog onvoorstelbaar leken. Dat PvdA en VNO-NCW nu 

samen een plan presenteren over de gezondheidszorg, vindt hij inmiddels vol

strekt vanzelfsprekend. 

Wie denkt dat het ICT-tijdperk het Binnenhof overbodig maakt, komt bedrogen 

uit. Het belang van debat op hoofdlijnen en van democratische afWeging van 

vele, vaak strijdige, deelbelangen, principes en argumenten wordt slechts actu

eler. Het politiek-bestuurlijke systeem blijft ook macht houden, al was het maar 

omdat iedereen weet dat het uiteindelijk kan terugvallen op wet- en regelgeving. 

De unieke rol van verschaffer en handhaver van wetten en regels raakt niet verlo

ren. Het is het democratische politieke systeem dat de uitkomst van het publieke 

debat uiteindelijk kan vervatten in breed gedragen regelgeving voor allen. 

Daarvoor bestaat geen alternatief. Het politiek-bestuurlijk systeem is dus niet bij 

voorbaat uitgespeeld. Maar zijn regie en gezag moeten ook pro-actief zijn, door 

richting te geven met 'integrerend leiderschap'. Een slimme politiek en overheid 

vormen zich om tot systel11 integrator van onze samenleving. Zij brengen een con

tinue variëteit aan belangenorganisaties, maatschappelijke thema's, problemen 

en mogelijke oplossingen bij elkaar. Beslissend voor de typering van politiek en 

politieke partijen worelt daarbij wie en welke visies zij in de netwerksamenleving 

aan elkaar willen knopen en hoe zij dat willen doen. Door te integreren en initië

ren verschaften zij een publieke ruimte voor communicatie en debat - een ruimte 

waaraan juist bij de naar evenwicht zoekende burger behoefte zal bestaan. Een 

dergelijke rol is alleen mogelijk als optimaal gebruik wordt gemaakt van ICT, wat 
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alleen n1aar kan als ook organisatiestructuren en werkwijzen (drastisch) worden 

aangepast.•" 

Nieuwe vormen 

Politiek en overheid hoeven dus niet te marginaliseren. Maar ze moeten dan wel 

af van de stan·e. gesloten structuren waarin zij zich tot nu toe veelal Iaten van

gen. Het is het overwegen waard burgers de mogelijkheid te geven te stemmen 

per beleidsterrein: voor de module 'ethiek' kan men dan op een andere partij 

stemmen dan voor de module 'economie', 'rechtshandhaving' of 'Nederland in 

de wereld', etcetera. Dit bevordert de keuzevrijheid voor burgers. Tegelijkertijd 

stimuleert het de rol van politiek en parlement, waar integratie en afWeging van 

tegengestelde aspecten voor het volle daglicht komen. Te denken valt ook aan 

een duidelijke vertaalslag van verkiezingsresultaat per module op de verdeling 

van specifieke portefeuilles in het kabinet. Welbeschouwd is ook de frequentie 

van een kiezersoordeel een keer per vier jaar vreemd, want politiek vormt een 

continu proces. Wellicht zou het beter zijn stemmen van kiezers te registreren en 

het mogelijk te maken dat elke kiezer op een zelf gekozen moment een nieuwe 

stem uitbrengt of zijn stem verandert. 

Politieke structuren en werkwijzen kunnen nog verder worden gemoderniseerd. 

Wie onafhankelijke maatschappelijke initiatieven centraal stelt, kan zich afvra

gen of het niet goed zou zijn als ook maatschappelijke verbanden tot rechtstreek

se agendering van thema's in de parlementaire arena kunnen komen. Of dat ini

tiatief~wetsvoorstellen met of door (ad hoc) maatschappelijke verbanden kunnen 

worden ingediend. En waarom kunnen andere middenveldorganisaties dan poli

tieke partijen niet aan verkiezingen meedoen? Opvallend is dat bijvoorbeeld vak

bonden zich op steeds breder politiek terrein begeven. 

Ook de werking van het parlement zou meer op basis van informatie en nieuwe 

communicatiemogelijkheden kunnen worden ingericht. Kunnen 

Kamercommissies niet eens anders worden ingedeeld dan op de huidige, ouder

wets-verkokerde manier? Het zou misschien beter zijn projectmatig te werken: 

voor ieder nieuw probleem ofvraagstuk wordt een Kamercommissie ingesteld, 

met een duidelijke probleemstelling, tijdsperiode en parameters voor een op te 

leveren product. Men kan zich bijvoorbeeld ook afvragen waarom stemmingen 

altijd tysieke aanwezigheid van Kamerleden op een specifiek moment vereisen. 

Kan voor bepaalde stemmingen niet evengoed een tijdsperiode worden gesteld 

waarbinnen een Kamerlid elektronisch de stemvoorkeur dient mee te de len? Tot 

nu toe bestaat vaak vooral angst voor het denken in termen van dergelijk soort 

vernieuwingen in het politiek systeem. Maar in de kennissamenleving worden 

dit soort ideeen logisch en wordt hervorming onvermijdelijk. 
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Het overheidsapparaat is eveneens aan vernieuwing toe. Uitgangspunt in de ver

houding binnen en tussen Haagse ministeries vormt vaak nog de onderlinge 

strijd om competenties. Nederlandse ambtenaren missen kennelijk veelal de 

intellectuele traditie om in plaats daarvan de ideeëncompetitie voorop te stellen. 

De Nederlandse bestuurlijke praktijk is met haar zelfstandige bestuursorganen, 

uitbestedingsrelaties en convenanten overigens minder hiërarchisch gestructu

reerd dan in omliggende landen en in dat opzicht beter ingesteld op de komst 

van de kennissamenleving. Maar daarbij gaat het meestal om gespecialiseerde of 

decentrale overheidsinstellingen. Waarom niet ook de Haagse kernapparaten 

opdelen in kleinere, logisch samenhangende delen die binnen het kader van 

hun eigen taak zelf hun organisatie en werkwijze moeten inrichten? Maak van 

elk directoraat-generaal een zelfstandige bestuursorganisatie. De politieke ver

antwoordelijkheid kan dan worden gelegd bij op thema- en projectbasis aange

stelde bewindspersonen. Zo zou op expliciete projectbasis een staatssecretaris 

voor oplossing van het WAO-probleem kunnen worden aangesteld om met een 

aantal instellingen samen een oplossing te realiseren. Uiteraard krijgt de 

betreffende bewindspersoon een eigen budget om dit naar eigen inzicht in te 

zetten. Het door bewindspersonen blijven bagatelliseren of ontkennen van pro

blemen omdat erkenning ervan de belangen van het eigen departement schaadt, 

zoals nu vaak het geval is met ministeries met vaste taken en structuren, is een 

blok aan het been van de daadkracht en het oplossingsvermogen van de over

heid. 

Verouderde structuren treft men ook bij politieke partijen. Het wordt hoog tijd 

hun functioneren aan te passen. Zo lijkt het beter veel minder beperkingen aan 

de organisatievorm te stellen, zolang burgers met onder de partijbeginselen te 

vatten ideeën in interactie zijn. Laat de verhoudingen tussen Europese, nationa

le, regionale en lokale partijdelen zich maar vrij ontwikkelen, bijvoorbeeld door 

vrije convenantvorming. Waarom moeten alle groepen die in dit netwerk deelne

men eigenlijk 'CDA' heten? Waarom geen lokale partijen in het netwerk opne

men? Fundamenteler is nog de rol van politieke partijen binnen de Nederlandse 

samenleving. Waarom is de partij (formeel) alleen actief binnen de politieke 

arena? Groen Links en Greenpeace kopen inmiddels aandelen, dus waarom 

wordt het CDA geen commercieel detacheringsbureau voor functies in politiek, 

bedrijfsleven, ambtenarij, onderwijs en middenveld? Dat maakt het intern moge

lijk beter kwaliteiten van aanhangers te gebruiken, terwijl verspreiding van 

ideeën tot verder in de samenleving en controleerbaarder plaatsvindt. In het 

kennistijdperk zou het bijvoorbeeld ook interessant kunnen zijn met de Vlaamse 

CVP te fuseren, zodat goede ideeën in een tweede politieke arena kunnen wor

den getest en gebruikt. 

Niet overal binnen politiek en bestuur is creatie van meer institutionele vrijheid 

een oplossing. In de kern van de overheid is het nu juist de verdeeldheid die 
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~~ ' Het CDA zal in 

zijn politiel<e pro-

grammering meer 

aandacht moeten 

besteden aan de 

gevolgen van de 

l<on1st van de ken-

niseconomie en de 

kennissamenleving. 

haar in de strijd om maatschappelijke relevantie parten speelt. Ministeries, par

lement en partijen lijken elkaar vaak meer tegen te werken dan gczamenlijk 

oplossingen voor maatschappelijke problemen te zoeken. Op vcle plaatsen tegc

lijk wordt aan oplossingen van clezelfde vragen gewerkt, waarna ieder de eigcn 

oplossing ten koste van die van de ~meier probeert te effectueren. Pas laat worden 

idecen met elkaar geconfronteerd, afgewogen of samengevoegd. Bcter zou cht 

van het begin af aan kunnen gebcuren, zoals in crisistijden steevast door 'ronde 

tafels' of 'brede coalities' vooruitgang moet worden geboekt. Waarom deze 

manier van werken niet tot regelmakcn, bijvoorbeeld door in eerder genoemdc 

Kamercommissies 'nieuwe stijl' op een of andere manier ook vertegenwoordigers 

van bijvoorbeelcl maatschappelijkc organisaties, hybride instellingen en (decen

trale) overheden op te nemen? Ook het onderscheid tussen politieke partij en 

parlementaire fractie is kennisinefficient. Waarom worden de overlegstructuren 

van beide op de vier bestuurlijke niveaus niet ge'integreerd? 

Tenslotte 

De gcvestigde politieke en bestuurlijke ordc- of zij die zichzelf als zodanig zien

zal waarschijnlijk in eerste instantie negatief op cleze suggesties reageren. Maar 

we moeten in dergelijke zin ons bestel durven doordenken, willen we de vitali

teit ervan binnen de kennissamenleving behouden. In de gevolgen van de nieu

we cconomie en de ontwikkeling van de kennissamcnleving gaan fundamentele 

veranderingen verscholen. Wie dat niet inziet staat spoedig buitenspel. Wie 

tracht te ontkomen aan vernieuwing, worclt onherroepelijk gemarginaliseerd. 

De ontwikkelingen gaan razenclsnel. De christen-democratic moet haar maat

schappelijke pretenties in de nieuwe tijd nog waarmaken. Met de noties van 

nieuwe economic, kennis- en netwerksamenleving op zak, is er voor haar nog 

vee! werk aan de winkel. Het CDA zal in zijn politieke programmering mecr aan

clacht moeten besteclen aan de gevolgen van de komst van de kenniseconomie en 

de kennissamenleving. Dit zowel in beleiclsinhouclelijke zin als wat betreft ver

nieuwing van politieke en bcstuurlijke organisatie, niet in de laatste plaats van 

parlement en eigen partij. Wij nodigcn u uit, de discussie aan te gaan. 

Drs C.C.]. Vddkamp is 1Nerkzaam bij het ministerie van Huitenlandse Zaken en licl van de 

llahylongroep in Den Haag. Drs M.]. de Weger is politicoloog, werkzaam als IT- en organi

satic-adviscur en lid van de Dudokgroep in Rotterdam. (De llabylongroep en Vuclokgmcp 

zijn Dcrtigersp;rocpcn van hrt CLJJ\, red.) 

Noten 

1. Zie Lc Monck 2 maart 2000; De VolkslmmL, II maart 2000. 
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2. Zie bijvoorbeeld de diverse rapporten en notities die zijn uitgebracht 

door experts, maatschappelijke organisaties en regeringen ten behoeve 

van de Europese top van Lissabon van 23-24 maart 2000. 

3. De Volkskrant, 10 april 2000. Zie verder het Centmal h'onomiscll Plan 2000, 

Den Haag, april 2000, blz. 162-182. 

4. Zie ook Roeljanssen, 'Zand, lucht en grijze cellen', in: NRC Handelshiad, 27 

apri12000. 

5. Het gaat hierbij niet om het klassieke verschil tussen goederen en dien

sten: ook diensten kunnen een tysieke vorm hebben. Bij niet-tysieke, 

immateriële goederen en diensten is de fysieke waarde van een product 

slechts een fractie van de totale waarde, vindt bij verkoop geen exclusie

ve overdracht plaats, hoeven nauwelijks extra grondstoffen te worden 

gebruikt bij aanmaak van extra exemplaren, krijgt het begrip marktriva

liteit een andere betekenis en is sprake van in!onnatie-assymetrie. Zie 

een heldere uitleg in een vraaggesprek met Prof. Luc Soete in: 

Onderncmcn', april 2000, blz. 42-45. 

6. Daniel Cohn-13endil, 'j'OLll' la lmisü'111e gUliche vertc', op: wW\\'.knwndeJi· (arti-

kei van 26 februari 2000). 

7. l'rissen noemt het in een interview met de Volkskrant (29 april 2000) over 

'intelligent nwebewegen' als natuurlij ke leidraad. 

8. Vgl. Dick Benschop, 'Idecn\wubewcrh: ElInJpus Wcg ZUl' sociulcn 

Modernisienlllg', in: PinLlncial Times DClltschland, 3 april 2000. 

9. Dit gaat veel verder dan het Sociaal en Cultureel Planbureau in zijn rap

port 'Digitalisering van de leefWereld (2000)' heeft onderzocht. Personen 

en organisaties die succesvol de overstap naar de informatiesamenleving 

maken, zullen bovendien een steeds grotere voorsprong op hen die dat 

niet doen. ontwikkelen. 

10. Op het WAO- en het migratievraagstuk na. Zie voor het laatste Pieter 

Lakeman, Binne11 LOJ1(ll'r Kloppen, Amsterdam, 1999. 

11. Lezing van David Miliband, Moäernisicrungsgipfd, Berlijn, 9 m~lart 2000. 

12. Voor een kritische beschouwing van noties inzake civil society, zie Thom~ls 

Carothers, 'ThinkAgain: Civil Society', op: W\\'\\'..fiJl'cigl1l'olicycom (artikelen 

winter 1999-2000). 

13. Vraaggesprek in De Volkskrant, 1 april 2000, naar aanleiding van zijn 

jongste boek: T/lé Institutional Im)lemtiw, Amsterdam, 2000. 

14. Cf. Manuel Castells, geciteerd door Hans Wansink in !Je Volkshal1t, 26 

februari 2000. 

15. VgL Centmal Economisch Plall 2000, p. 180. 




