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De sturingsf"Ilosofie van D66 
de rol van de overheid in de kennis-maatschappij 

Door Kees Breed 

H eeft D66 antwoorden op de 
maatschappelijke proble
men van deze tijd ? In veel 

publikaties en artikelen over de snel 
groeiende populariteit van de partij 
komt deze vraag in de een of andere 

Hoe kan de sturing van de 
maatschappij door de 

overheid gestalte krijgen ? 

mars en worden ook steeds meer toe
gepast. Op maatschappelijk niveau is 
dat tot dusver veel minder het geval. 
Wel worden allerlei uitspraken ge
daan over het verschijnsel 'individu-

vorm terug. Vaak komt dan een beeld naar voren van D66 
als een partij met interessante mensen, die wars zijn van 
ideologie en naar pragmatische oplossingen zoeken. 
Toch blijft een wat wazig beeld bestaan van de algemene 
politieke uitgangspunten van D66. Wat is de politieke filo
sofie van de partij ? Een deel van het antwoord zou kunnen 
zijn: D66 heeft geen ideologie, maar wel een 'sturingsvisie'. 
Deze is gebaseerd op een moderne mensvisie en op nieuwe 
wetenschappelijke inzichten over het functioneren van or
ganisaties en de maatschappij . Ik wil een poging doen tot 
het systematiseren van de noodzakelijke elementen van 
een dergelijke visie. Het leidt tot een verhaal met open ein
den, die tegelijk de evenzovele uitnodigingen vormen voor 
het schrijven van reacties en commentaar. 

Overheid en complexiteit 

Gerrit Jan Wolffensperger gaf in een recent artikel over 
bestuurlijke vernieuwing in Idee aan dat de overheid voor
al op de toename van de complexiteit in de samenleving 
heeft gereageerd met meer regelgeving. Dat past bij de tra
ditionele visie op de staat als een institutie boven de partij
en, die het geheel van de maatschappij moet sturen en 
onder controle houdt. Deze sturingsfilosofie heeft geleid tot 
een overheidsapparaat van enorme omvang, met alle nega
tieve gevolgen van dien (ondoorzichtigheid voor de burger, 
begrotingsproblemen, oncontroleerbaarheid voor de demo
cratische instituties e.d.). 
Zonder deze filosofie te bewijzen is het niet mogelijk om 
verandering erin aan te brengen. Mslanking en verzelf
standiging leiden bijvoorbeeld tot de behoefte weer nieuwe 
regelgeving op te stellen voor gedecentraliseerde eenheden. 
En ook het invoeren van marketing-technieken, ter vergro
ting van de 'klantgerichtheid' van de overheid en het beter 
'verkopen' van het produkt, leidt niet tot een wezenlijke 
vernieuwing. Het eigenlijke produkt, namelijk sturing van 
bovenaf, blijft immers hetzelfde. 
In zijn artikel pleit Gerrit Jan Wolffensperger voor het her
zien van de relaties tussen burgers en de overheid. Het 
gaat hierbij in wezen om het afstand nemen van de tradi
tionele visie op de burger als een onmondig individu, dat 
van bovenaf bestuurd en geleid dient te worden. In de or
ganisatiekunde zijn dergelijke ideeën al vele jaren in op-
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alisering' en de politieke en sociale 
gevolgen daarvan. Je zou dit proces kunnen zien als een 
vertaling naar het macro-niveau van wat binnen de organi
satiekunde wordt beschouwd als de toegenomen betekenis 
vande menselijke factor. Elke maatschappelijke sturingsvi
sie begint met een mensvisie. Daarom is het de moeite 
waard kort in te gaan op enkele ontwikkelingen op dit ge
bied, zowel in de samenleving als in de wetenschap. 

Individualisering en mensvisie 

Individualisering wordt vaak beschreven als een sociaal 
ontwortelingsproces, waarbij mensen losgeweekt raken uit 
traditionele sociale verbanden, zoals de verzuilde structu
ren en in een aantal opzichten ook het gezin. Sommige we
tenschappers verwachten een ontwikkeling in de richting 
van een maatschappij waarin de afzonderlijke individuen 
steeds meer op zichzelf teruggeworpen raken. Op zijn best 
verworden zij tot 'calculerende burgers' die op rationele 
wijze de maximalisering van hun eigenbelang nastreven. 
Bekende politici spreken zelfs van een verziekte maat
schappij als het onvermijdelijke gevolg van dergelijk ge
drag. 
De werkelijkheid is misschien wat minder somber. De indi
vidualisering heeft inderdaad veel van de oude vertrouwde 
waarden en normen ter discussie gesteld. Maar tegelijk 
zijn nieuwe waarden in ontwikkeling en zijn de meeste 
mensen, op eEm nieuwe basis, sociale relaties met elkaar 
aangegaan. De heldere en hechte groepsafbakeningen naar 
gedeelde belangen, of bijvoorbeeld geloofsopvattingen, zijn 
gerelativeerd. Een persoon kan tegenwoordig deel uitma
ken van een groot aantal, verschillend gedefinieerde socia
le groepen, bijvoorbeeld als alleenverdiener, in een bepaal
de bedrijfstak, maar ook lid zijn van een minderheid (of 
juist niet), man of vrouw, milieu-activist en voetballietheb
ber. Daardoor komen mensen elkaar in verschillende om
gevingen en onder wisselende omstandigheden tegen. 
Mede als gevolg daarvan benaderen ze elkaar anders. Er is 
in principe een grotere en in elk geval een gedifferentieer
dere ruimte voor, omdat men niet direct met elkaar over
eenstemt of dezelfde belangen deelt. 
Dit laat de negatieve maatschappelijke ontwikkelingen on
verlet. We kennen de problemen met racisme en toene
mend vandalisme. Maar de maatschappelijke tendens be
geeft zich naar mijn overtuiging in de richting van de hu
manitaire waarden, ook al geschiedt d~t op een andere 
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manier dan vroeger gebruikelijk was. 

Post-materiële maatschappij 

In de jaren '60 heeft, mede vanwege de toegenomen wel
vaart, een culturele omslag in de maatschappij plaatsge
vonden die vooral voortkwam uit een toegenomen behoefte 
aan individuele zelf-expressie en erkenning. Dit mondde in 
eerste instantie uit in het ogenschijnlijk vooral egoïstisch 
ingestelde ik-tijdperk van de jaren '80. Intussen vond de 
zoektocht plaats naar nieuwe normen en waarden die ge
leidelijk aan vorm kregen. Naast en deels in plaats van 
waarden als materiële solidariteit en naastenliefde, wer
den het wederzijds respect, tolerantie en cultureel relati
visme steeds belangrijker. Tegelijk ontstonden nieuwe 
maatschappelijke bewegingen die uitdrukking gaven aan 
nieuwe vormen van sociale betrokkenheid, zoals bijvoor
beeld in de vrouwenbeweging en met betrekking tot het 
milieu. 
In relatie tot de overheid is de moderne burger mondiger 
geworden en minder vanzelfsprekend geneigd tot burgerlij
ke gehoorzaamheid. Maar dat mag niet worden opgevat als 
het gevolg van toegenomen maatschappelijke verloedering, 
onder invloed van de individualisering. Integendeel, er is 
veeleer sprake van een maatschappelijk emancipatiepro
ces, waarbij de overheid nog in belangrijke mate achter
loopt. Politicologen en sociologen spreken in dit verband 
wel van de opkomst van de post-moderne of post-materia
listische maatschappij . Zij verbinden hieraan de conclusie 
dat ook de politiek zich dient te vernieuwen en dat nieuwe 
politieke partijen nodig zijn, die uitdrukking kunnen geven 
aan deze maatschappelijke veranderingen. 

Complex mensbeeld 

De meeste partijen baseren zich nog steeds op mens- en 
maatschappij visies die in feite tweehonderd jaar geleden 
tot ontwikkeling kwamen. De econoom Adam Smith po
neerde allereerst een filosofisch getinte visie op de mens 
als een materialistisch en egoïstisch wezen. Op basis daar
van ontwikkelde hij zijn economische theorieën. De indivi
duele energie van mensen moest worden vrijgemaakt en 
gekanaliseerd, als grondslag voor het bevorderen van de 
algemene economische vooruitgang. Thomas Hobbes be
schreef een wereld waarin mensen voortdurend zijn ver
wikkeld in de strijd om het dagelijkse bestaan. De staat 
had vooral de rol om op te treden als vertegenwoordiger 
van het 'algemeen belang'. Deze diende te voorkomen dat 
men elkaar de dingen dusdanig betwistte dat hiermee het 
voortbestaan van de maatschappij als geheel in gevaar 
kwam. 
Dergelijke opvattingen legden de grondslag voor het om
verwerpen van de verouderde Europese monarchieën met 
hun 'goddelijk mandaat'. Maar zij liggen nog steeds voor 
een belangrijk deel ten grondslag aan het huidige politieke 
systeem en met name aan het geloof in de noodzaak van 
een overheid, die van bovenaf stuurt. 
Moderne wetenschappers hebben nieuwe, meer veelzijdige 
en complexe visies op de verhouding tussen individu en 

maatschappij ontwikkeld. Deze inzichten vormen een 
weerspiegeling van reële ontwikkelingen in de maatschap
pij. De consequenties ervan voor het politieke denken zijn 
echter veel minder onderzocht. Zo legden psychologen de 
gelaagde persoonlijkheids-structuren bloot en ontwikkel
den ze het concept van de 'identiteit'. Zij analyseerden de 
ingewikkelde identiteitsbehoeften en ontdekten dat het 
zelfbeeld van individuen zich niet geïsoleerd ontwikkelt, 
maar in relatie tot anderen in een bepaalde omgeving. 
Daarmee werd ook het abstracte, filosofische mensbeeld 
van de Verlichting vervangen door een levende , dynami
sche kijk op de mens. 
Sociologen ontwikkelden modellen waarin de interactie 
tussen individuen en groepen van mensen een voorname 
rol speelt bij het verklaren van allerlei vormen van gedrag. 
Ook het 'materialisme' als eigenschap van mensen werd 
gerelativeerd als verklaringsgrond voor het individuele 
handelen. De mens, opgevat als een sociaal wezen, heeft 
immers evenzeer behoefte aan een positieve respons van
uit de omgeving. Dat verschaft persoonlijke bevrediging en 
verhoogt de motivatie voor een actieve inzet op allerlei ge
bieden, thuis, op het werk en elders. Sommigen zijn bereid 
radicalere uitspraken te doen. Een behoefte zou ook zijn 
het eigen functioneren in een breder perspectief te kunnen 
plaatsen opdat een maatschappelijk zinvol leven geleid 
kan worden, in kleine kring of bijvoorbeeld in een buurt
vereniging, op het werk of in een politieke partij. Je zou 
kunnen zeggen dat er zich een nieuwe moraal ontwikkelt, 
die bestaat in het streven ook in immaterieel opzicht een 
maatschappelijke meerwaarde te scheppen. Een meer
waarde die uitstijgt boven, of juist een vervulling is van, 
het individuele 'eigen belang'. 

De overheid: machtscentrum of spil in het kennisproces 

Al deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het tradi
tionele beeld van een universele belangenstrijd tussen 
mensen en groepen van mensen in toenemende mate ach
terhaald raakt. Belangen zijn niet meer als vroeger ver
bonden met hechte, tegenover elkaar staande groeperin
gen. De bereidheid en het inzicht in de noodzaak om met 
elkaar rekening te houden is toegenomen. Bovendien is er 
op allerlei terreinen niet alleen sprake van belangentegen
stellingen, maar ook van belangenvervlechting. 
Ingewikkelde betrekkingen ontstaan tussen betrokken 
partijen. Dit heeft mede tot gevolg dat het maatschappelijk 
geheel gedifferentieerd is en complexer is geworden. Het is 
niet meer bestuurbaar volgens oude, beproefde recepten. 
De rol die de overheid speelt moet fundamenteel verande
ren. Niet langer is het kanaliseren van de maatschappelij
ke tegenstellingen haar voornaamste taak. Het gaat er 
veel meer om wegen te vinden teneinde in overleg met de 
betrokkenen inzicht te verkrijgen in concrete problemen en 
te zoeken naar oplossingen die kunnen steunen op een vol
doende maatschappelijk 'draagvlak'. De rol van machtscen
trum past de moderne overheid niet meer, hoewel dat niet 
betekent dat zij geheel opgegeven moet worden. Veel be
langrijker zal echter zijn het vervullen van deze taken, als 
spil van een maatschappelijk kennisproces. Dit vereist ook 
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ook méér dan een politiek systeem dat is gebaseerd op par
iementaire controle van de macht, coalitievorming tussen 
partijen en eens in de vier jaar verkiezingen. In een inter
view met De Volkskrant in mei van dit jaar, schetsten 
Hans Jeekel en Christiaan de Vries een beeld van een al
ternatief. De politiek moet volgens hen 'terug naar de men
sen die de maatschappij maken tot wat zij is'. Beleidsis
sues dienen in een open en vrije atmosfeer besproken te 
worden met betrokkenen en deskundigen, 'met de benen 
op tafel', en niet op 'eeuwige formele inspraakavondjes'. 
Die leiden tot het oplossen van individuen en van groepen 
in formele structuren en bevestigen slechts het bureaucra
tisch mechanisme. In de Democraat van augustus stelt 
Tom de Graaft', in navolging van de Commissie 2001, dat 
politieke partijen zich zouden moeten richten op de organi
satie van de maatschappelijke discussies. 

Het sociale kennisproces 

Maar ook op het gebied van leerprocessen en in de kennis
theorie is sprake van verouderde ideeën die nog stammen 
uit een voorbij verleden. Tweehonderd jaar geleden debat
teerden filosofen over de vraag of 'de' mens in staat was 
'de' werkelijkheid te kennen. Het ging ondermeer over het 
vraagstuk of mensen wèl of niet in staat waren tot objectie
ve waarneming. 
Moderne inzichten op dit terrein gaan evenwel uit van een 
individueel kennisproces, waarbij mensen nieuwe ervarin
gen interpreteren aan de hand van reeds gevormde patro
nen. Deze zijn gevormd op basis van eerdere, persoonlijke 
ervaringen en de verwerking ervan. Dat is de reden dat 
hun waarnemingen weliswaar eenzijdig, maar nog niet per 
se onjuist zijn. 
Een beter inzicht in de werkelijkheid vereist, om deze laat
ste reden, het combineren van meerdere waarnemingen, 
door verschillende mensen en vanuit verschillende ge
zichtspunten. 
Een andere manier om dit uit te drukken, is de stelling dat 
de werkelijkheid echt 'multidimensionaal' van aard is. Het 
totale beeld is méér dan de som der inzichten. Wat ont
staat, is een nieuw overstijgend concept, of een metafoor 
die de verschillende invalshoeken incorporeert. Het ken
nisproces is vooral ook een sociaal proces. 
Met name Marxistische kennistheoretici hebben opvattin
gen geponeerd die hier enigszins op lijken. Maar zij ver
bonden hun zienswijzen met hun visie op de klassenstrijd. 
Men ging uit van de stelling dat iemands economische po
sitie bepalend is voor het waarnemingsvermogen. Kennis 
was waardebepaald. Hoewel dit niet geheel onwaar is, 
leidt een dergelijke benadering in de praktijk te veel tot 
een visie op ideeënontwikkeling die stond op basis van 
strijd en niet op basis van communicatie en het op hoger 
niveau willen brengen van het gezamenlijk inzicht. 

Ideologie en complexiteit 

De opvatting die de werkelijkheid beschouwt als een ééndi
mensionaal geheel, is niet alleen eenzijdig, maar heeft ook 
verhitte 'welles-nietes' discussies en zwart-wit denken tot 

gevolg. Iets is waar of niet; je hebt gelijk of ongelijk. De 
marxistische benadering leidt maar al te vaak tot de onmo
gelijkheid van een reëel debat en in plaats daarvan tot een 
vruchtbare polarisatie in het benadrukken van tegenstel
lingen. 
Binnen D66 heeft men in het algemeen een hekel aan 
beide. 'Ideologie' is een beladen term. Dat kent een (mis
schien impliciete) overeenkomst met een samenhangend, 
zelfs gesloten, stelsel van ideeën. Een stellingname over 
een kwestie wordt afgeleid uit, of op z'n minst in overeen
stemming gebracht, met eerder tot dogma verworden op
vattingen. Dit is een rechtlijnig denken en illustreert een 
onvermogen tot discussie. Het breekt elk leervermogen af. 
Juist in de huidige, ingewikkelde en dynamische samenle
ving is het onmogelijk om op die basis de maatschappij te 
sturen. Daarom ook zien we momenteel zoveel politieke 
partijen 'ver-D66-en', hetgeen ten onrechte wordt gelijkge
steld met een 'opgerichte' of willekeurige benadering. 
Hierboven heb ik geprobeerd aan te geven dat aan een der
gelijke benadering politieke en kennistheoretische uit
gangspunten ten grondslag liggen, die steeds meer mensen 
tegenwoordig hanteren, al of niet bewust. 

Kennistheoretische 'subsidiariteit ' 

Een zorgvuldig, goed voorbereid overheidsbeleid stelt de 
eis dat een voldoende aantal betrokkenen en deskundigen 
hun bijdrage hebben kunnen leveren aan het gezamenlijke 
leerproces. Je zou dit misschien de kennistheoretische uit
werking kunnen noemen van het, door bestuurskundigen 
geformuleerde 'subsidiariteitsprincipe'. Dit sturingsprinci
pe wil dat een beleidsbeslissing wordt genomen op het 
laagst mogelijke niveau, waarop dit praktisch mogelijk is. 
Het ligt geloof ik (naast andere beginselen) aan de basis 
van het decentralisatiebeleid van de huidige regering. Ook 
vormt het een belangrijk uitgangspunt bij het debat over 
de politieke inrichting van de Europese Gemeenschap en 
de gevolgen voor de verhouding tussen verschillende be
stuurslagen. 
Als kennisprincipe is het echter niet per definitie hiërar
chisch van aard. Invloed vanuit verschillende bestuurlijke 
niveaus kan nodig blijken. Ook gaat het uit van open ele
menten voor besluitvorming. In deze zin staat het op ge
spannen voet met een ander uitgangspunt dat met name 
christen-democratische politici met het susidiariteitsbegin
sel verbinden: de 'soevereiniteit in eigen kring'. Dit leidt 
tot de afscherming van het bestuur voor de buitenwereld 
en tot een schimmig, ongrijpbaar 'intermediair veld' van 
bestuursorganen. In de hier gepresenteerde visie is elke af
bakening van een beleidsgebied in principe kunstmatig en 
tijdelijk. De systeemgrenzen ten opzichte van de omgeving 
zijn open en doorzichtig. 

De mnatschappij als netwerk 

De organisatievorm die het beste past bij de hier geschet
ste wijze van maatschappelijk overleg is het netwerk. 
Sociale netwerken kennen geen machtscentrum, maar 
hooguit kristallisatiekernen of 'focal points' voor het coördi-
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neren en het richten van de activiteiten van de leden van 
een netwerk. Om een rol te kunnen spelen in het maat
schappelijke kennisproces is het van belang dat een net
werk opereert als open circuit en niet als een afgesloten, 
ondoorzichtige groep mensen. 
Deelnemers in een netwerk kunnen weliswaar een bepaald 
concreet belang vertegenwoordigen, maar plaatsen dit be
lang toch meestal in een bredere context: Zij zullen in de 
eerste plaats een bepaalde institutie of een werkterrein re
presenteren. Hetgeen op zichzelf weer kan bestaan uit een 
complexe samenhang van participanten en factoren, waar
mee rekening moet worden gehouden. Beter is het om te 
stellen dat zij een dimensie of invalshoek vertegenwoordi
gen en als schakel fungeren tussen beleidsnetwerken op 
verschillend niveau. Van hen mag worden verwacht dat zij 
hun eigen werkterrein verpersoonlijken -zich ermee kun
nen identificeren. In een beleidsnetwerk dienen zij zich in 
belangrijke mate te kunnen verlaten op hun persoonlijk in
zicht om zo een bijdrage te leveren aan het functioneren 
van het netwerk. Een getrapt vertegenwoordigend overleg
stelsel maakt dit onmogelijk, omdat deelnemers gebonden 
zijn aan een op een ander niveau vastgestelde stellingna
me. 
In een netwerk is het noodzakelijk je te verdiepen in de an
dere participanten en hun achtergrond. Dat vereist het 

vermogen tot op zekere hoogte je te kunnen losmaken van 
de eigen invalshoek teneinde het kennisproces vrij te 
maken en tot nieuwe inzichten te kunnen komen. Dat 
vergt dus ook bijzondere vaardigheden, met name in de 
sfeer van communicatie. 

Het consensus-model gedemocratiseerd 

Dit model vormt in zekere zin een nadere uitwerking van 
de consensus-politiek, die een kenmerkend element is van 
het Nederlandse politieke stelsel. Deze traditie stamt uit 
de tijd van de verzuilde samenleving, waarin aan de top de 
bestuurders onderling overlegden en tot afstemming kwa
men. Wat ik schetste is in feite een gedemocratiseerde va
riant op het consensus-model. Meer nadruk wordt gelegd 
op de informele processen en minder op de nu nog vaak op 
de voorgrond tredende elementen van formele belangenbe
hartiging en de noodzaak van het sluiten van compromis
sen. De rol van de overheid dient vooral te bestaan in het 
stimuleren van dergelijke processen èn het opruimen van 
de obstakels. waar de nachtwakersstaat de basis legde 
voor de vrije markt, en de welvaartsstaat vormgaf aan de 
verzorgingsmaatschappij, zo kan een netwerkstaat wel
licht de politiek representant worden van de zich ontwik
kelende, complexe kennismaatschappij .• 

W at zij deden 

I
nde afgelopen juli en septem
bernummers van Idee verscheen 
een beschouwing over het beleid 

ten aanzien van de Sovjetunie onder 
de titel 'Wat te doen?'. Deze beschou
wing was de weerslag van een analy
se van een studiegroep die in het 
voorjaar van 1991 was gemaakt en 
een daarop volgende discussie in 
SWB-verband. De studiegroep be
stond uit Ellen Berends en Joan 
Coert, beide werkzaam bij het minis
terie van Buitenlandse Zaken, John 

Door Michel Groothuizen 

De ontwikkelingen in de Unie 
volgen elkaar in snel tempo 

op. Maar niet geheel 
onvoorzien, zoals blijkt uit 
het naschrift van Michel 

Groothuizen bij de eerder in 
Idee gepubliceerde analyse 

"Wat te doen?". 
• • 

onafhankelijkheid van de Baltische 
Staten) een naschrift bij de beschou
wing 'Wat te doen?' te schrijven. Dat 
doe ik met plezier, want niet zo vaak 
maak je mee dat een politieke analyse 
en de daaruit voortvloeiende beleids
aanbevelingen zo onverkort van gel
ding kunnen blijven in een verander
de context. Hier is dat volledig het 
geval. Het klinkt een beetje gelijkheb
berig, maar u kunt zich toch voorstel
len dat het enige bevrediging schept 
in de Idee van juli, vóór de 'coup d' 

Löwenhardt verbonden aan het Documentatiebureau 
Oosteuropees Recht (Rijksuniversiteit Leiden), Bob de 
Ruiter, medewerker Tweede Kamerfractie en ondergete
kende. Injuni 1991 werd hierover onder leiding van Doeke 
Eisma een zaterdag lang diepgaand gediscussieerd tijdens 
een workshop die de SWB organiseerde. De redactie van 
Idee vroeg mij, als een van de deelnemers aan de project
groep, tegen de achtergrond van de recente ontwikkelin
gen in de Sovjetunie (mislukte staatsgreep in augustus jl., 

état', reeds waarschuwende geluiden te kunnen teruglezen 
tegen de roep om herstel van 'lawand order' en de benoe
mingen in sleutelposities van Janajev en Pugo (p.19). 
Natuurlijk hadden ook wij niet voorzien hadden dat in 
deze zelfde zomer een staatsgreep op handen was. 

Desintegratie en nationalisme 

Essentieel in de analyse was de desintegratie van de 
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