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PARTIJEN 

Programmeren 

Van christen-democratische volksvertegen
woordlgers op de verschlilende bestuurlijke 
niveaus wordt wei gezegd, dat zij lichtvaar
dig plegen om te springen met de ver
kiezingsprogramma's op basis waarvan zij 
zijn verkozen. Juist is dat de politieke cultuur 
van waaruit zij behoren te werken grote 
waarde hecht aan het zelfstandig uitoefenen 
van het mandaat, dat zij door hun verkiezing 
hebben verkregen. Letterknechterij en juridi
sche interpretatie van programmateksten 
hoort hun vreemd te zijn. Aan de andere 
kant zijn de manier waarop programma's tot 
stand plegen te komen, de noodzaak het 
programma te ondertekenen voordat men 
op de kandidatenliJSt wordt gezet, het be
staan van het gravamen en de procedures 
die daarbij worden gevolgd, evenzovele be
wijzen van het belang dat het COA hecht aan 
het opstellen, vaststellen en uitvoeren van 
verkiezingsprogramma's. Met een reeks van 
verkiezingen in het verschiet is het daarom 
goed een moment stil te staan bij het opstel
len van programma's. 
Een drietal invalshoeken zou ik daarbij cen-
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traal w1llen stellen: de normen, de velden van 
zorg en de integratiekaders. Door steeds 
twee invalshoeken tegen elkaar af te zetten 
in een soort dambordvorm (matrix) ontstaat 
een raster, dat door het in te vullen behulp
zaam kan zijn bij het opsporen, formuleren 
en ordenen van programmapunten. 

Over de normen moet en kan ik kort zijn. In 
politieke zin geldt het bijbelse begrip gerech
tigheid met zijn facetten: solidariteit en recht
vaardigheid, rentmeesterschap en gespreide 
verantwoordelijkheid, als merkteken van 
christen-democratische beleidsvorming en 
-uitvoering. Deze begrippen moeten tijdens 
het programmeringsproces in wisselwerking 
met de bestaande situatie zo ver mogelijk 
worden uitgewerkt tot zo concreet mogelijke 
criteria. 

Vervolgens worden de verschillende ge
bieden van overheidszorg gewoonlijk ge
bruikt als ordeningsprincipe: onderwijs, ver
keer en vervoer, volkshuisvesting, buiten
landse zaken, sociale zaken etc. Het nut van 
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deze praktische invalshoek is de nauwe aan
sluiting bij de indeling van de overheidsorga
nisatie, de verschillende disciplines en speci
alismen, de indeling van de wetgeving, de 
organisatiestructuur van de vertegenwoordi
gende lichamen etc. Het grote gevaar van 
deze benadering is de versterking van de 
verkokering van het beleid, het trachten te 
bereiken van het maximum haalbare binnen 
een sector van overheidsbeleid zonder veel 
acht te slaan op de andere en het daarom uit 
het oog verliezen van de noodzakelijke sa
menhang van beleid en opkomende behoef
ten en dus nieuwe politieke doelstellingen. 
Het eenzijdig benaderen van het politieke 
programma vanuit deze invalshoek, zonder 
de beide andere hier behandelde, leidt ge
makkelijk tot een conserverende voortzet
ting van het bestaande beleid. 

lk zou daarom de aandacht willen vestigen 
op een derde invalshoek: mogelijke integra
tiekaders. Voor deze gelegenheid verdeel ik 
die in twee soorten: de noodzakelijke voor
waarden zonder welke geen overheidsbeleid 
te voeren is (geld, ruimte, mensen) en de 
eenheden waarop een overheidsbeleid ge
richt is, zou moeten zijn of daardoor getrof
fen worden. 
Voor een belangrijk deel wordt de eerste 
soort reeds gebruikt. Politieke programma's 
worden de laatste jaren gelukkig doorgere
kend. In toenemende mate wordt ook aan
dacht besteed aan de beantwoording van 
de vraag of er wei fysieke ruimte is om 
voorziene activiteiten uit te voeren en zo ja, 
waar. Nog veel te weinig is er aandacht voor 
de beschikbaarheid (op korte termijn) van de 
personele capaciteit van het overheidsappa
raat, indien activiteiten door de overheid zelf 
zouden moeten worden ondernomen of de 
aanwezigheid van voldoende kwantiteit en/ 
of kwaliteit van werkkracht van de bevolking 
als de activiteiten door de maatschappij zul
len moeten worden verricht. 
Het tweede type integratiekaders kan de 
samenhang in het beleid scherp in beeld 
brengen. Het gaat dan om de gecumuleerde 
effecten van het beleid op het individu (of de 
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zeer kleine solidaire groep; vaak gezin), de 
directe woonomgeving, een stedelijke agglo
meratie, een regio, bepaalde delen van de 
wereld, de wereld zelf. Heel vaak zijn deze 
entiteiten niet het gewild object van het over
heidsbeleid, maar worden zij er wei ongewild 
door getroffen in positieve of negatieve zin. 
Voorbeelden liggen voor het grijpen: verbe
tering van de volkshuisvesting brengt vaak 
hogere energie- en waterkosten (woonlas
ten) met zich; motorisering veroorzaakt aan
tasting van de hogere luchtlagen; etc. 

In dit verband nog een laatste opmerking. 
De gegroeide en zich ontwikkelende verban
den die ik zo juist aanduidde mag men 
meestal niet vereenzelvigen met organisaties 
en met name niet met de politieke eenheden 
van gemeente, provincie en staat. lk ben een 
pleitbezorger voor het zoveel mogelijk doen 
samenvallen van de gemeente met de groep 
mensen die een duidelijk samenhangend 
woonbelang heeft, en de provincie met de 
gebieden met een duidelijke geografische en 
maatschappelijke samenhang. Volksverte
genwoordigers moeten zelfs zweren de be
langen van de genoemde staatkundige or
ganisaties te zullen dienen. Het is daarom 
van belang met nadruk te stellen, dat deze 
instituties bij de effect-analyse (als onderdeel 
van het programmeringsproces) niet cen
traal behoren te staan. Veel verder gaat de 
conclusie, dat het merkwaardig is, dat wij de 
eed beperken tot bepaalde omgrensde ge
bieden. lk pleit voor een verandering van de 
formulering van de eed. Dit is van groot 
belang voor ons vertegenwoordigend 
stelsel. 
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