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Politieke vernieuwing op 
houdbare pijlers 

De overheid is volop in verandering. Dat is 
een proces zonder vaststaand eindbeeld. 
Naar mijn mening is dat terecht. Meer dan 
ooit wordt de overheid geconfronteerd met 
snelle en dynamische maatschappelijke 
ontwikkelingen. Ook de burgers verande
ren voortdurend van opvatting, levensge
voel en gedrag. De overheid dient de aan
sluiting niet te missen, mede gezien het 
grote belang een maatschappelijk draag
vlak voor het beleid te genereren. Dat 
draagvlak is noodzakelijk om met het over
heidsbeleid voldoende maatschappelijk ef
fect te sorteren. 
Het vernieuwend vermogen van de over
heid wordt vandaag alom als onvoldoende 
gekwalificeerd. Dat oordeel betreft vooral 
het openbaar bestuur, de regering en de 
volksvertegenwoordigingen op de drie ni
veaus. Ook de politieke partijen en hun rol 
in het politiek-bestuurlijke krachtenveld 
komen daarbij in beeld. 

Instrumenten om dat te verbeteren wor
den aangereikt, zoals de invoering van het 
referendum en de gekozen burgemeester. 
Dergelijke instrumenten kunnen niet dienen 
als panacee voor alle actuele politiek-be
stuurlijke kwalen. Wat de burgemeester be
treft is het interessant vast te stellen, dat 
deze benoemde bestuurder de er,ige blijkt 

, te zijn in het gemeentebestuur die door een 
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groot deel van de bevolking wordt gekend. 
Wat verkiezen daaraan toevoegt? 

Kiezen we voor een overheid in constante 
verandering, dan is daar toch de behoefte, 
de noodzaak om uitgangspunten te kunnen 
hanteren en consistente visies en heldere 
profielen te ontwikkelen. Het nieuwe con
cept-Program van Uitgangspunten is een 
zeer te waarderen poging daartoe. Het ver
dient een indringende behandeling. Boven
dien zullen allen die een actieve rol spelen 
in het CDA zich de materie eigen moeten 
maken. Beginselen waar we als CDA aan 
hechten, moeten regelmatig opnieuw door
grond, geijkt en geactualiseerd worden. Ei
gentijdse zeggingskracht van onze princi
piële uitgangspunten kan alleen worden 
verkregen door eigentijdse, nadere inhou
den en formuleringen. Deze moeten wor
den toegespitst op de vele nieuwe maat
schappelijke uitdagingen waarbij de 
zingevingsvragen aan de orde zijn. 

Procesmatig politiek bedrijven, tegelijker
tijd stabiliteit vertonen en duidelijk en be
trouwbaar overkomen; dat is een kunst die 
het CDA nog handen vol werk geeft. Con
sistentie in beleid vasthouden en toch niet 
verstarren en meegaan met de tijd, daar zit 
grote spanning in. De actualiteit moet niet 
veronachtzaamd worden en het proces 
moet gaande gehouden worden. Het CDA 
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dient als principiële politieke beweging doe
len in het oog te houden en niet los te raken 
van eigen wortels. De spanning daartussen 
is soms om te snijden en de verleiding is 
groot om de gemakkelijkste weg te kiezen, 
die van pragmatisme en het grijze compro
mis. De roep om een helder en geloof
waardig CDA is echter groot ook vandaag. 

Ballonnenpolitiek is niet een passend in
strument om als partij helderheid en ge
loofwaardigheid uit te stralen. Eén, twee op
gelaten-politieke-ballonnen die verschrom
pelen tot een onbruikbaar restant, schaden 
de politieke geloofwaardigheid meer dan 
dat zij die dienen. Ook 'politiek-op-de-klank
af' behoort voor mij tot deze categorie. Een 
voorbeeld. Sociale dienstplicht als belang
rijk politiek voornemen introduceren klinkt 
sociaal, en dus CDA-passend. Het verkeert 
echter in het tegendeel als zo'n voorstel 
vanwege te weinig diepgang van de argu
mentatie en onvoldoende verweer tegen 
ongewenste (neven-)effecten die het kan 
oproepen, teloor gaat. 

De overheid is volop in verandering. In dat 
licht zijn ook de processen van bestuurlijke 
en sociale vernieuwing gestart. Reeds nu 
wordt duidelijk wat de kansen daarvan zijn. 
Maar ook de verleidingen die op de loer lig
gen om het proceskarakter te verstoren. 
Steeds duidelijker wordt dat sociale en be
stuurlijke vernieuwing, sterk met elkaar sa
menhangen en elkaar zowel positief als ne
gatief beïnvloeden. In beide processen gaat 
het om dynamische doelen. Centraal staat 
een principiële herverdeling van verant
woordelijkheden. Het komt zowel bij sociale 
als bij bestuurlijke vernieuwing èn in com
binatie van beide processen aan op een 
verbeterde en meer volwassen relatie tus
sen overheid en burgers en organisaties 
van burgers. Het gaat bovendien om het 
doorbreken van schotten en van sectoraal 
denken en om een integrale benadering van 
individuele burgers, groepen, wijken en 
buurten. Het komt ook aan op het terug-
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dringen van bureaucratie, op open com
municatie en terugbrengen van vertrouwen. 
Dat alles staat in relatie met de noodzake
lijke versterking van onontbeerlijke politieke 
legitimatie. Procesmatig bezig zijn is een 
keus. Als gewenste methode lukt dat wel. 
Maar het gewenste snelle succes met con
crete resultaten kan het procesmatig ka
rakter in de kiem smoren. Structurele ge
dragsverandering van overheid, politiek, 
ambtenaren, burgers, maatschappelijke 
verbanden vergt een lange adem. Direct 
dreigt opnieuw toename van bureaucratie, 
zowel bij de overheid als bij maatschappe
lijke voorzieningen en organisaties. Inte
graal werken versmalt snel tot het 'afschui
ven' op degenen die speciaal met sociale 
vernieuwing zijn belast. Achterhaalde vor
men van experimenteren met vanuit de 
overheid tevoren uitgezette doelen en ka
ders, steken de kop weer op en dreigen de 
gezamenlijke aanpak van overheid en par
ticulier initiatief te frustreren. Besturen op 
hoofdlijnen wordt op voorhand al ontmoe
digd door de opdringerige actualiteit en door 
dwingende burgers. 

Politiek-bestuurlijk meer procesmatig 
werken kan moeilijk te bereiken doelen 
waarschijnlijk beter nabij brengen. Wel zijn 
tijdens het proces steeds nieuwe, motive
rende impulsen nodig. Volhardend op de in
geslagen weg doorgaan en verleidingen 
weerstaan om in oude patronen terug te val
len, die toch veel politieke malaise veroor
zaken, daar komt het op aan. Stabiliteit in 
politieke beginselen en betrouwbare volks
en partijvertegenwoordigers; dat zijn twee 
onmisbare pijlers onder procesmatig, ver
nieuwend overheidsbeleid. Laat het CDA 
aan de stevigheid en standvastigheid van 
deze beide pijlers blijven bouwen. 
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