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BESCHOUWING 

Hoe de marl~t te regeren 
Door Aat Peterse 

T wee jaar geleden stelde Van 
Mierlo in dit blad de vraag hoe 
de markt te regeren. Deze vraag 

heeft alleen maar aan actualiteit gewon
nen. In een mondiale economie vragen 
een duurzame ontwikkeling en de bestrij
ding van werkloosheid om doeltreffend 
overheidsbeleid. In zijn artikel hekelt Van 
Mierlo het disfunctioneren van de over
legeconomie: "Regelmatig worden oplos
singsmogelijkheden uiteengereten door 
tegengestelde rollen en niet te verzoenen 
verschillen van inzicht en belangente-

Een andere manier van kijken 
naar de verhoudingen tussen 

bedrijf en overheid. 

nisaties van bedrijven. Dit systeem van or
ganisatie valt voor te stellen als een pira
mide, met boven aan de meest algemene 
organisaties, zoals VNO, NCW en KNOV. 
Alleen op dit niveau is er dan ook sprake 
van participatie door werknemersorgani
saties in de overlegeconomie. Een trede 
lager vinden we organisaties als de VNCI 
(Vereniging Nederlandse Chemische In
dustrie) en FME (Metaalindustrie). Weer 
een conceptuele trede lager treffen we or
ganisaties als NEFARMA (farmaceutische 
industrie) en AVBB (bouw). Daaronder 

Een democratische perceptie, 
hoe staat het dan met de 
structurele en functionele 

vereisten van een 
andere aanpak? . ---

genstellingen. " 
Hij wijt deze treurige toestand aan de structuur en de organisatie 
van onze overlegeconomie, die te zeer op de oude leest geschoeid is 
gebleven. De intermediaire kaders tussen overheid en bedrijf heb
ben zich niet aangepast aan de sociaal-culturele veranderingen 
van de laatste decennia die met 'individualisering' worden aange
duid en die ook in het bedrijfsleven hun doorwerking kennen. 
Voor Van Mierlo is dat geen aanleiding om de overlegeconomie 
dan maar af te schrijven, veeleer om op te roepen tot het zoeken 
naar nieuwe verbanden en omgangsvormen. De overheid moet 
daarin de rol spelen van "een actieve partner, die aangeeft welke 
richting zij maatschappelijk wenselijk acht". Als Democraat zal hij 
het vanzelfsprekend vinden dat die nieuwe verbanden en om
gangsvormen moeten bijdragen aan de publieke controleerbaar
heid van de overlegeconomie. 
Tot zover eens, maar onze wegen scheiden waar hij schrijft dat "de 
klassieke vraag tussen centraal of decentraal overleg vervangen 
zou moeten worden door een combinatie, waarbij centraal overleg 
nodig is om een veel omvangrijker decentraal overleg mogelijk te 
maken." Ik geef er de voorkeur aan te spreken van de noodzaak 
om de monocultuur op het ontmoetingsveld van overheid en be
drijfsleven te vervangen door een mix van culturen. Dat mag een 
kwestie van woordgebruik lijken, maar waar het eigenlijk om 
gaat, is een pleidooi voor een andere sturingsstrategie. 

Corporatisme 

Wij zijn een corporatistisch bestuurd land. De belangrijkste 
politieke beslissingen worden genomen in een proces waarin het 
management van ondernemingen niet door bestuurders/politici, 
ambtenaren en andere behartigers van het algemeen belang wor
den aangesproken, maar via overkoepelende, bedrijfstaksgewijze 
en rond functionele belangen gegroepeerde, intermediaire orga-

Aal Peterse i.~ lid 'van de SWB werkgroep Filwncieel-EcollOmisclle Zaken en 
l"onlOveerde op een proefschrift over de cull.urele condities van falell ell sla
gen van beleidscoprodl/ktie door overheid ell bedrijfsleven. Hij was lIdjl/ncl
secretaris VlIn de Stichl.irr/5 Verpllkkill/5 en lIfilieu. 

• 
functioneren dan weer organisaties van 

bedrijfssubgroepen, zoals de onderverdeling van diergeneesmidde
lenfabrikanten in de FAGROVET, de NEFATO, en de DIBEVO. 
Deze lagere niveaus vormen de wereld van het 'meso-corporatis
me', waarin beleid wordt gemaakt door intermediaire organisaties 
èn gespecialiseerde onderdelen van de overheidsbureaucratie. 
Deze organisaties spelen een dubbelrol als mede-vormers en -
uitvoerders van overheidsbeleid èn als belangenbehartigers. Als 
zodanig zijn zij, volgens de definitie van een 'corporatief-asso
ciatieve orde', monopolisten. Als enige, of voornaamste, voor on
dernemingen beschikbare vorm van 'collectieve' actie, zijn deze in
termediaire organisaties de belangrijkste verbindingsschakel 
tussen de bedrijven en hun politieke omgeving. En dat heeft ge
volgen voor de inhoud van de politieke discussie en de aard van 
het beleid. 
Een doorsnee onderneming is lid van méér van zulke organisaties. 
Een middelgroot aannemingsbedrijf is bijvoorbeeld lid van een 
stuk of zeven intermediaire organisaties. Dat komt omdat zo'n on
derneming actief is in meerdere branches, meerdere disciplines 
omvat, waarvoor telkens weer belangenorganisaties optreden. Op 
dit strategisch veld onderscheidt een onderneming zich van haar 
concurrenten door de manier waarop ze haar deelactiviteiten en 
interne functies integreert. Door haar strategie ondersteunt of 
frustreert ze de bedoelingen van openbare bestuurders, zoals ook 
staatsecretaris Simons heeft moeten merken. 
In de intermediaire organisaties bevindt de onderneming zich on
der concurrenten. Tenzij ze bij elkaar zijn om een -illegaal- kartel 
te vormen, wordt er zorgvuldig voor gewaakt de eigen kwesties van 
strategie aan de orde te laten komen. Er zijn in het corporatis
tische overleg dan ook geen samenhangende conceptuele gehelen, 
van doelen en middelen, aan de orde. Wat komt bovendrijven zijn 
slechts, in kunstmatige isolatie van elkaar geconceptualiseerde, 
aandachtsgebieden waarvoor om wetgeving of een andere vorm 
van regulering wordt gevraagd. Vandaar dat oplossingsmogelijk
heden voor maatschappelijke problemen in het corporatistische 
overleg 'uiteen worden gereten', of worden vermalen in 'strate
gisch irrelevante subsystemen', zoals het ook wel wordt genoemd. 
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Als openbaar bestuurder en managers elkaar ontmoeten, houden 
ze zich doorgaans aan de corporatistische politieke cultuur, in die 
zin dat de openbaar bestuurder de manager niet aanspreekt op 
het beleid van zijn onderneming, maar oproept tot zelfregulering 
via zijn intermediaire organisatie of door het contact tussen de so
ciale partners. De politicus die zich niet aan deze code houdt, kan 
op scherpe terechtwijzing en hoon rekenen. Dat moest zelfs Lub
bers zich laten welgevallen toen hij aan Nederlandse ondernemers 
verweet hun winst niet in de Nederlandse werkgelegenheid te in
vesteren maar in buitenlandse deelnemingen. De corporatistische 
politieke cultuur biedt aan het management de gelegenheid poli
tieke invloed uit te oefenen, zonder zich op het publieke schouwto
neel te hoeven begeven. Politici en bestuurders dienen zich in hun 
pogingen om het ondernemings overheidsbeleid te coördineren te 
beperken tot indirect optreden en zich ervan te onthouden de lei
ding van ondernemingen rechtstreeks voor verantwoordelijk te 
houden. Er is dan ook sprake van een asymmetrie in de partici
patie in 'elkaars' politieke processen, tussen overheid en bedrijven. 
Elders heb ik uitvoerig laten zien hoe de corporatistische cultuur 
in het politieke verkeer tussen overheid en bedrijfsleven tot het 
mislukken van complexe processen van beleidscoproductie leidt 
(zie verwijzing naar auteur, red. ). Een bekender euvel van de cor
poratistische cultuur is het a-democratische en misschien wel 
anti-democratische karakter ervan: belangrijke beleidsvormings
en uitvoeringsprocessen worden aan publieke controle onttrokken. 
Daarmee is niet gezegd dat deze praktijk nergens goed voor is ge
weest. De corporatistische politieke praktijk heeft op het macro
niveau van sociaal-economische beleidsvorming in de jaren vijftig, 
begin jaren zestig en ook in de jaren tachtig de loonmatigingspo
litiek mogelijk gemaakt. Diezelfde praktijk heeft de afbouw van 
'sunset industries' als de textielnijverheid en de scheepsbouw me
de mogelijk gemaakt door de pijn ervan te spreiden. De econo
mische strategie die Nederland als kleine staat met een open eco
nomie in een wereldmarkt tot in de jaren tachtig heeft gevoerd 
- 'flexibele aanpassing en interne compensatie' - was succesvol. Op 
het meso-niveau van beleidsvorming heeft de corporatistische po
litieke cultuur tot op de dag van vandaag op tal van terreinen het 
invoeren van relatief hoge standaarden van professionaliteit, kwa
liteit, veiligheid en milieuhygiëne in het Nederlandse bedrijfs
leven mogelijk gemaakt. 

Waarin oude structuren en strategieën tekortschieten 

De strategieën van sectorale aanpassing en opwaardering van be
drijfsfuncties, die deze politieke cultuur in zich draagt, zijn echter 
ontoereikend om de uitdaging van duurzame groei van welvaart 
en werkgelegenheid onder de huidige omstandigheden van een ge
mondialiseerde economie aan te kunnen. Deze bestaat immers 
mede uit de noodzaak van herstructurering van het Nederlandse 
bedrijfsleven. Het bedrijfsleven is enerzijds te kapitaalintensief en 
anderzijds te weinig vertegenwoordigd in die delen van voortbren
gingsketens waar de meeste toegevoegde waarde wordt gereali
seerd. Daardoor is er te weinig werkgelegenheidsgroei voor zowel 
hoog- als laagopgeleiden, zowel als te weinig welvaartsgroei. 
Daardoor ook wordt de economische groei, die er wèl is, te weinig 
gerealiseerd, waar die per eenheid de minste aanspraken maakt 
op grondstoffen en energie en ontglipt ons dus het ideaal van 
duurzame ontwikkeling. 
Onderdeel van een economische strategie die moet voorkomen dat 

Over verpakking gesproken 

Nederland tot de verliezers van de 21ste eeuw gaat behoren, zal 
dan ook vooral het streven moeten zijn om de 'lege' plekken in de 
Nederlandse productiestructuur op te vullen. Wanneer Neder
landse ondernemers, ondanks voorwaardenscheppend en onder
steunend overheidsbeleid, niet zelf die richting inslaan, zullen zij 
door diezelfde overheid in die richting moeten worden gestuurd. 
Overgeschakeld dient te worden van marktvolgend naar marktlei
dend beleid. In dit ~arktleidend beleid neemt de overheid dan 
initiatieven ten aanzien van de soort produkten en technologieën 
die bevorderd moeten worden en ondersteunt deze initiatieven 
met de inzet van publieke middelen èn macht. Het voeren van een 
marktleidend beleid vergt inzichtverwerving, informatievoorzie
ning, verantwoordingsverhoudingen en machtsuitoefening van 
een soort en aard waarin evenwel door de corporatistische politie
ke omgangsvorm tussen overheid en bedrijf niet kan worden voor
zien. De publieke beleidmakers moeten dan immers niet alleen 
beschikken over duidelijkheid aangaande de eigen beleidsdoelstel
lingen, maar ook over een up to date kwantitatief en kwalitatief 
overzicht van het Nederlandse bedrijfsleven. Zij zullen over de 
strategische marktinformatie dienen te beschikken, op basis 
waarvan zij een adequate inschatting kunnen maken van de 
plaats die de verschillende onderdelen van het bedrijfsplan in de 
wereldeconomie innemen. 
Het kan er niet om gaan dat deze beleidmakers de plaats moeten 
innemen van ondernemers, zij zullen evenwel een zodanige afhan
kelijkheidsrelatie moeten kunnen scheppen dat de laatsten ont
vankelijk worden voor hun globale aanwijzingen. De publieke be
leidmakers moeten ook niet in de geïsoleerde positie terecht komen 
van 'centrale planners', zij zullen, met de leiding van ondernemers, 
deel moeten gaan uitmaken van opnieuw een 'lerend' politiek 
systeem. Hierbij zal het er om gaan dat publieke beleidmakers de 
beleidsvraag scheppen door een doel of norm te stellen die afwijkt 
van de bestaande situatie terwijl de aangesproken managers en 
ondernemers het aldus geschapen probleem zodanig formuleren 
dat er gecoördineerde actie op kan worden genomen. Dit moet mo
gelijk worden door het introduceren van een politieke strategie die 
ik hier als 'beleidscoproduktie' aanduid. Het is een strategische 
stijl van planning, die ik hier verder 'strategisme' zal noemen. 

Strategisme 

Strategisme valt, net als corporatisme, als politieke cultuur en als 
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sturingsstrategie te karakteriseren. Om te beginnen moet het be
leidsprobleem met behulp van een strategische actor-analyse be
handelbaar worden gemaakt. Het probleem, bijvoorbeeld het 
'teveel aan eenmalige verpakkingen', dient te worden herleid tot 
één of enkele ondernemingen, die een centrale plaats innemen in 
de voortbrenging van het probleem en/of de oplossing ervan. In 
dit geval is dat een supermarktketen, die voldoende macht bezit 
op de markt om eisen te kunnen stellen aan de verpakkingspro
ducenten en de leveranciers van consumentenprodukten. De for
mule van deze vorm van detailhandel vergt nu eenmaal een be
paald logistiek systeem, waarin eenmalige verpakkingen onmis
baar zijn. Dan zal het er dus om gaan dat bedrijf te 'politiseren' -
je zet het onder politieke druk en roept de leiding publiekelijk ter 
verantwoording voor zijn beleid. Om dit voor ogen te krijgen, wil 
het bijvoorbeeld zeggen dat je Albert Heijn in het nauw brengt en 
zijn baas publiekelijk aanspreekt op zijn bijdrage aan het afval
probleem. Het is niet nieuw, want zo gingen milieu-activisten in 
de jaren zeventig bijvoorbeeld posten bij supermarkten teneinde 
consumenten attent te maken op de bijdrage die deze groot
grutter leverde aan het verpakkingsprobleem. De Tweede Kamer 
droeg vervolgens zijn steentje bij door in 1979 een wet aan te 
nemen die de minister de bevoegdheid gaf om bepaalde soorten 
eenmalige verpakking te verbieden. Bovendien werd er een motie 
aangenomen waarin er prioriteiten ten aanzien van het verpak
kingsbeleid werden gesteld. Deze acties bleken de opmaat te vor
men voor een langdurig politiek proces, waaraan uiteindelijk alle 
bij de produktie en het gebruik van verpakkingen betrokken par
tijen, bewindslieden, ambtenaren en milieuorganisaties deelna
men. Alle aspecten van het verpakkingsprobleem kwamen aan 
het licht en het proces kon worden afgesloten met twee beleids
convenanten . 
Het verpakkingsconvenant geeft nu de wegen aan waarlangs de 
doelen van het verpakkingsbeleid bereikt kunnen worden. Het 
convenant bevat tevens een overzicht van, op korte termijn door 
de onderscheidene convenantspartijen, te treffen maatregelen op 
het gebied van preventie en het hergebruik van verpak
kingsafval. Het voorziet óók in een 'publiek forum' waarin de be
trokkenen, op gezette tijden door publieke beleidmakers ter ver
antwoording kunnen worden geroepen en kunnen laten zien wat 
zij bereikt hebben en wat niet, dan wel aangeven hoe zij de 
doelstellingen in de toekomst denken te kunnen bereiken. 
De tweede karakteristiek waarin het strategisme zich, als plan
ningsbenadering of als politieke cultuur, van corporatisme onder
scheidt, is de structuur van het ontmoetingsveld. De Stichting 
Verpakking en Milieu, die in de voorgeschiedenis van het verpak
kingenconvenant lange tijd de hoofdrol speelde, organiseert niet 
een bedrijfstak, maar een 'bedrijfskolom' of'voortbrengingsketen'. 
De Stichting verenigt zowel ondernemingen die basismaterialen 
v~or verpakking voortbrengen -kunststoffen, papier, glas, karton 
en metaal- als bedrijven die daar verpakkingen van maken (Tho
massen & Drijver-Verblifa, Elopak, Tetrapak), 'vullers' zoals Uni
lever en distributie, zoals bij Albert Heijn. De Stichting fungeerde 
dus als informele 'directieve' structuur, waarvan de cohesie was 
gebaseerd op een subtiel gebruik van marktmacht van de onder
nemingen in de meer stroomafwaarts gelegen (dichter bij de eind
gebruiker gesitueerde) geledingen van de bedrijfskolom. Door het 
optreden van de Stichting zagen de publieke beleidmakers alle 
partijen aan tafel die, door veranderingen in hun bedrijfsvoering, 

produktontwikkeling, materiaalkeuze, consumentenvoorlichting 
enzovoort, konden bijdragen aan de formulering en de oplossing 
van het beleidsprobleem, de verpakking. 
Strategisme vergt van bedrijven dan ook organisatorische aan
passingen en managementinspanningen die er met name op zijn 
gericht het bedrijf van buitenaf aanspreekbaar te maken èn om 
intern een proces op gang te brengen waardoor de organisatie be
leidsmatig kan omgaan met haar sociale en politieke omgeving. 
Onderdeel hiervan vormt de institutionalisering van een 'semi
verantwoordelijkheidsforum' voor het management. Voor dat doel 
installeerde Nestlé bijvoorbeeld - zij het aan het einde van een 
lange periode van verweer tegen elke kritiek op zijn beleid - het 
NIFAC, de Nestlé Infant Formula Audit Committee, waarin 
vertegenwoordigers van actiegroepen en politici zitting hadden. 
Het NIFAC houdt de vorderingen in de gaten die Nestlé maakt 
bij de implementatie van de WGO-code voor marketing van ba
byvoeding en spreekt de bedrijfsleiding aan wanneer die vorde
ringen tegenvallen. Op deze wijze kan een bedrijf zijn politieke 
opvatting van maatschappelijke verantwoordelijkheid van de on
derneming tot leven brengen. . 
De, voor strategisme als cultuur kenmerkende, attitude van het 
bedrijfsmanagement valt het beste aan te duiden met Schön's be
grip van 'reciprocal integrity'. Dit houdt in dat men niet alleen 
opkomt voor het eigen standpunt, maar ruimte geeft voor dis
cussie over de eigen doeleinden en acties. Het Nederlandse be
drijfsmanagement is - niettegenstaande een gunstige uitzonde
ring, zoals in het kader van het verpakkingsconvenant - nog ver 
verwijderd van een dergelijke kritische houding. Daarover kan 
Dick Tommel meepraten, die niets dan hoon ontmoette toen hij 
voorstelde het management van bedrijven, die grote bedragen 
aan subsidie ontvangen, voor een forum van Kamerleden ter ver
antwoording te roepen over het gevoerde beleid. 
Strategisme komt als manier van besturen dus neer op een, door 
publieke beleidmakers en ondernemingsbestuurders, gecoördi
neerd proces van probleemformulering, beleidsvorming en -imple
mentatie, zonder tussenkomst van intermediaire organisaties. 
Periodieke openbare verslaglegging en de deelname van politici 
en burgers kunnen dan de publieke controle waarborgen. Maar, 
strategisme zal niet onder alle omstandigheden kunnen worden 
'toegepast'. Het veld waarop men werkt, dient aan bepaalde 
systeemcondities te voldoen. Verder zijn er binnen de orga
nisaties van de overheid, zowel als in de bedrijven structurele 
voorzieningen nodig. De belangrijkste voorwaarde voor de invoe
ring van het strategisme als een politieke cultuur is wel dat we 
leren om de particuliere onderneming als een politieke actor sui 
generis te zien, die je in een democratie, met inachtneming van 
bepaalde spelregels, publiekelijk ter verantwoording kan roepen. 
Het gaat er om, dat we het bestaande éénrichtingsverkeer tussen 
bedrijf en politiek veranderen in een twéérichtingsverkeer. Het 
bedrijf dient in de politieke discussie te worden opgenomen als 
spreker en aangesprokene. Dan kan het lukken om tot een strate
gische coördinatie van overheids- en ondernemingshandelen te 
komen die tevens openstaat voor publieke controle. 
De dubbele doelstelling die het begrip 'duurzame ontwikkeling' 
inhoudt, vraagt op het ontmoetingsveld van overheid en be
drijven niet om méér van hetzelfde, maar vooral om méér va
riatie. Dan kan de overgang worden gemaakt van een monocultu
rele naar een bi-culturele overleg economie .• 
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