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wordt een spanncnd ]Jar 

De u!tslag van de vcrkic

ztngcn voor gctneentera

den en de Tweede Kamer is 

onvoorspelhaar. Over politicke machts

verhoudingen is grote onzckcrhcid, 

maar de macro-economischc invals

hock lijkt vrij duidelijk Ongeacht de 

samenstelling van Twcede Kamer en 

kahinct zullcn de financiele kaders ver

der worden bijgesteld Onze collectie

ve uitgavcn zijn, Europees gezicn, te 

hoog en de staatsschuld vormt een te 

grotc helasting voor komende genera

tics. Dat is gcvaarlijk voor onze concur

rcntiepositie en welvaart. 

Dit hctckcnt dat de rijks-

begroting en de collectie

ve uitgaven voor de 

sociale voorzieningen 

omlaag moeten en het 

Bruto Nationaal Produkt 

client tc stijgen. De po

tenticle inleveraars moe

ten gezocht worden in de 

maatschappelijke sccto

rcn ondcrwijs, ondcrzoek, 

dcfensie, gezondheids-

gelopen kabinetspcriodcn onder zware 

druk gestaan. De ondcrwij>uitgaven 

zijn in verhouding tot het Bruto 

Nationaal Produkt de laatstc 15 jaar 

aanzienlijk gedaald 

Het is echter markant dat in de vcrkie

zing>programma's van de politieke par

tijcn met name onderwijs mccr 

be.,cherrning ondervindt dan in de af

gelopen perioden Evenzeer is hct op

vallend dat de regering, maar ook de 

sociaal-cconomische partners, de ken

nis-infrastructuur van on> land nadruk

kclijk cen sleutelrol toedichten in onzc 

internationalc concurrentiepositie. 

Ondcrwijs en ondcrzoek zijn daarvoor 

bepalende factoren De cirkel >luit 

doordat een verhetering 

van de concurrcntieposi

tie de groei van hct Bruto 

Nationaal Produkt tot gc

volg hecft waardoor in 

beginsel de middelcn voor 

de collectieve uitgaven 

kunnen \Vordcn gcgaran

dccrd. Extra bescherming 

van deze sectoren, ook in 

financiele zin, i'> nodig 

zorg, welzijn en cultuur Dr. WCA1. tilll1 Lies!Jout Het ligt in de redc om on-

en bij de ovcrdrachtsuit- dcr de basisvoorzieningen 

gavcn. Dat is geen nieuws, wei nieuw is 

de vraag hoe de bezuinigingen worden 

verdecld. Vanuit ecn beleidsvisie op on

ze toekomst zal de inhoud van het rc

gccrakkoord op de terreinen onderwiJs, 

onderzoek en cultuur significant zijn. 

Onderwij> en cultuur hehhcn in de af-

voor de kennis-inlrastructuur evenecns 

de cultuur te rekenen. Ecn kennis-in

frastructuur kan niet uitsluitend geba

secrd zijn op ecn econo

misch-tcchnologische benadering. De 

inzet van mcnsen, hun geestelijke flcxi

hiliteit, motivatie en !nsp!rat!c, hun 
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welzijn, hun maat<,chappelijke moge

liJkhedcn en <,amcnwcrkingwcrhandcn 

worden n1111<,ten<, evenzecr hepaalcl 

door <,ociaal-culturelc inlra<,lructuur en 

<llllwikkeling'>graad J)aarhij client men 

tc hedcnken, dar de dfcctcn van onvol

doendc onclerwij<, en onclcrzoek en on

voldocnde aandacht voo1· de <,ector 

cultuur doorguZln-, ccr-,t op langcrc tcr-

1111111 mcrkhaar zijn .11.1aar i' hct een

nlaal mi<, clan duurt het velc_ vcle jarcn 

voordat vcrhctcnngcn n1crkhaur \Vor

clen. 

,\let name vanuit hct CJ)A -zijn opval

tingcn over <.,o]idaritcit en rcntmcc'-.lcr

'Lhap- zal deze inlegrale benaclering 

van kenni<, lntra<,tructuur ccn hard pnn

cipieel uitgang<,punt dienen le zip1 bij 

de hcoorclcling van rcgccrakkoordcn. 

I )c wcg van aanz1enli1ke taakuitbrci

cling, gecomhinccrcl met hczuinigln

gcn, zoal' clie met name aan het 

wctcn<,chappelllk onclcrw11' in de algc

lopen pcriodcn ziJn opgelcgcl, bn niel 

worden voortgezet. Zekcr nu zowcl op 

het terrein van onderwij' en onclerzock 

in hepaalcle di,cipli11e' niveau-claling 

worclt gecon<,taleercl c11 extra impan

ningen op het terrcin van kwaliteil en 

produktivitcit worden gcvraagd. 

Gegronde vrees 
. \1aar welkc real1tc1t<,waarck hedt de 

<,lellingname clat de riJk'hllclragen 111 

deze <,ectorell op z'n min<,t op hct hui

digc n1vcau n1octcn \Vordcn gchand

haalcl~ J)ar worclt in helangriJke male 

hepaald door clc pol1tickc mogcli,khe

den en cle wil om in andere <,cctoren 

zwaa1·clcr le hezuinigen en de collcctic

\'C L11tgavcn 111 de -,tccr vun de -,ocialc 

zekcrheicl clra,li,ch le vcrmindcrcn 

I )at i' niel waar<,chijnliJk De grenzen 

van hezu1nig1ngen op dckmic li1ken in 

zicht, hcpcrking van de uitgavcn voor 
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volk,gezonclheicl e11 welzijn hlijkcn nict 

rcali<,ti<,ch, de alhrokkcling van om <,o

ciaal voorzicningcnnivcau ondcrvindt 

zecr veel wecr<,tancl. 

Kortum, hct is nicl juisl en onwerkbaar 

om belcid in cen bepaaldc maahchap

pcliJkc <,ector te isolcrcn van de andere. 

Samcnhang in belcicl in relatie lot deli

nancii'k kadcr<, i'> noodzakelijk 1\laar 

n1ag n1en een intcgraal bclcid verwach

ten, waarin cluidelijk prioriteilen en 

po<,terioriteiten worden gc<,teld en van 

cle burger grole oilers worden ge

vraagd~ Overheid, politick en bclan

gcnorganisatic-, opcrcrcn in1n1crc. bijna 

uitsluilellC! vanuil maalschappelijke sec

torcn. Twi)icl daaraan gcldt in ver<,terk

le mate, nu bijna aile politieke partijcn 

zcnuwachtig worden onder de re<,Lrlta

ten van vcrklczing<,progno<,c<, en de 

kam gmot i'> dat cen tockomstig kabi

net gchasccrclmoct zip1 op her vcrtrou

wen van tcnm1n<,te drie partijen. 

Evenmin hlijkt het maat<,chappclijk 

draagvlak voor ingrijpencle pijnlijke 

maatrcgclcn ten bchocve van ecn led

bare, verrc loekomst op cen bchoorlijk 

wclvaartsnivcau groot tc zijn. 

De vrecs is clus niet ongcgrond, clat on

clerwijs, onderzock en cultuur opnieuw 

gcmakkclijk grijphare prooien zijn in 

hct hcrciken van clc nooclzakclijkc he-

zuinigingcn . 

Een andere benadering 
Hct i'> geen gcmakkcliJke opgave aan 

t.-cn dergelijke korte lcrmijnpolitiek mel 

mogclijk kwaliJkc gcvolgcn voor de 

lange tcrmijn een halt toe tc mepen 

1\laar bn cen dcrgclijke wcrkwijze uit 

politickc en hc<,tuurliJke uptick 111 deze 

tijd nog wei gchandhaald wmden~ 

ZakcliJk moct hct antwoord daarop 

zip1: nee' Complcxe bc<,tuurliJke <,yste

nlcn zoal~ ccn ~taat, vragcn naast llcxi-

hiliteit, lange tcrmiJnbekid en 
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continu.ftcit Zou cr hijvoorhccld niet 

ge<,tredd kunnen worden nJar een vol

gcndc hcnadcri ng 

- Het regcerJkkoord wordt gchJ'>eerd 

op ccn glohalc to<ekomqvJ"e ten aan

zten van de gewen<;te of onafwendharc 

ontwikkelingcn in de divcr-;c 111JJt

schapp<elqke <,cLtoren in onderl111ge -;a-

111enhang. 

- I )ez<e vi<.ie wordt in hct akkoord vcr

volgcm vcrtaald in concrete helcid'>

doekn voor de komende kahinctspcriu

dc met aanduiding van de pnoriteitcn 

en postcrioritetten. 

- Hoden1voorzicningcn voor '-.Ociaal 

zwakkcrcn en Jndcre specihcke doel

groepcn worden in het regccrakkoord 

vJstgelegd 

In het rcgccrakkoord voor een gchelc 

kahinet'>pcriodc worden de bst<en en 

baten voor icdcre maat-;chappclijkc sec

tor in een mecriarenafspraak vastge

lcgd 

- Voldoende draagvlak in het lntcuw 

gekozen 1 parlcment is daarbir vanuit 

cen goede. dcmocratische be<.luitvor

ming essentiecl. 

- llij de jJarliJhe bcgrot111g worden de 

hoofdlip1cn van dit nwcqarenakkoord 

zovcclmogelijk intact gelaten en tinan

ciC\c wijzigingcn in ccr~tc instant1c hin

nen hegrotingshoofclstukken cloorge

vocrd 

- Fventuelc mee- en tegenvallers wor

den gedurencle een kahinctsperiode 

niet verwerkt in de rijkshegroting. maar 

kiden tot vcrminclering c.q. vcrgroting 

van de <;taats<.chuld 

-De overheid krijgt de mogclijkheid 

om op basis van ccn met het parlcment 

overeengckomcn regeerakkoorcl met 

maat<;chappelijkc organisatics. di<: gc

heel of gcclccltcliJk met rijksbqdrag<:n 

worcl<:n gelinancicrd. cen bindend ak

koord t<: .,Juit<:n m<:t betrekking tot uit 

t<: voetTn taken en tc ontvang<:n rijks-

hqdragcn Ill de kahinusr•criodc 

-De vcrhouding tu<;<;cn bcko<>tiging 

door de ovcrhcid en cigcn hl)dragcn 

van burger'-. voor tzcnotcn dicno..,tcn 

\TJagt 1n aile lllJJhchappclJikc '-!Cctorcn 

i!Jndacht 

-Aile organi<,atJ<:s -du, ook de '>cholcn

dic voor ccn grout gukelu· JihJnkelijk 

zqn van rijhbijdrag<:n krqg<:n de mogc

lirkhcid on• andcr<: inkomsten tc ver-

\VlTVC!l t<:neind<: 

zuinigingcn tc kunncn opvangcn 

llovenaangegcven wcrkwiJZ'-' Wl)kt sterk 

ai van de hutcltg<: politickc c.ultuur Zij 

vraagt hovcndicn om nieuw<: spelregcl' 

t<:ncindc de fkxihilitcit van de overhctd 

en de democrati<;che hc'!'nvlocding en 

control<: v<:ilig t<: <;tcllen .. l\1aar zir kidt 

tot een mccr <>amcnhangcnd. constst<:nt 

bclctd. cen dkcticverc koppcling van 

h<:-;chikharc overhcicl'>middelen aan po

linekc· doelcn. In icder geval noodzJkc

lirk voor het imtandhoudcn <:n 

uithouwcn van de kennt<;-infrastructuur 

Zou ccn lrcqucntic van vier Jaar voor 

het vast '>lei len van 'hnanu<:cl! bclcid 

op hoofdltJn<en als stap tc groot hlirkcn 

te zip1. clan zou ccn tw<:cJaarlirksc pc

riodc ccn gocdc ( tu"...;cn 1oploss1ng vor

nlcn 

Bcsturen i'> het korte tcrmijnhckid in

pa'iscn 111 ccn lange tcrmijnvisic ten 

aanzi<:n van ccn dynamischc com

plcxc. onzckcre. maat<;chappelirke wcr

keliikh<:id BcslUren is hct lormulcrcn 

van priuritctten cn postenontcttcrl 

B<:<;tur<:n i<> het inpa<.scn van hct haalha

rc 1n het noodzakeli,kc- lllCt h<:t omgc

kccrclc' 

In,/, colururr <}CPCJI de /eden l'dll ,/e rdoLiie huu 

/Jrrsoolllrjh ofl1'<711illr}ell ll'flT Zr; ho/Jfll di!<ll
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