Goed en kwaad

in het openbaar bestuur*
PROF. A.F. LEEMANS**
1. Goed en kwaad in het denken over het
openbaar bestuur
De overheid en de wetenschappers van
verschillende inzichtelijke pluimage en diverse
disciplinaire huize die zich met de werking van de
overheid bezighouden, lijken in een staat van
verbijstering geraakt. Wat tot voor kort nog als een
noodzakelijke ontwikkelingslijn van de overheid
werd gezien, wordt thans met ware hartstocht
bestreden. Sturing door de overheid, integratie bij
de sturing, coördinatie van overheidsactiviteiten,
complementariteit van bestuurslagen, dit alles is
plotsklaps niet meer de weg der bestuurlijke
waarheid. De nieuwe prediking luidt deregulering,
privatisering tegenover centrale sturing, een
vrijer spel van concurrentie tussen
beleidssectoren in stede van integratie en
coördinatie. Thans wordt een hoge mate van vrij
spel der maatschappelijke krachten aangeprezen,
gesteld tegenover het vroegere streven de .
groeiende complexiteit van het openbaar bestuur
te lijf te gaan door een steeds meer geïntegreerde
centrale aanpak.
Wetenschap beoogt het kennen te verhogen . Ontwikkelingen daarin worden voorondersteld. Niettemin
moet de huidige stroming van Nederlandse bestuurswetenschappers en bestuurders die gebruik maken van verworvenheden, eventueel wijsheden van de
bestuurswetenschap, beroerd worden doordiepgaande twijfel, nu veel van hun verworvenheden uit de jaren
70 worden verguisd. Immers, de bestuurswetenschap
in Nederland heeft zich in de jaren '70 kwantitatief
aanzienlijk sterker ontwikkeld dan in enig ander Europees land. Hetfeit.dat iedere universiteiten hogeschool
een eigen leerstoel (zo niet verscheidene) in de bestuurskunde of aanverwante titel heeft en een vaak niet
gering aantal bestuurswetenschappelijke medewerkers, zowel als het grote aantal, vaak kwalitatief hoogstaande publikaties, getu igt van de relatief sterke positie van deze wetenschap in ons land . Temeer moet de
huidige verwerping van veel van de bestuurskundige
oplossingen uit de jaren 70, die beoogden de werking
van de overheid te verbeteren, door menigeen worden
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ervaren als een crisis in zijn wetenschappelijke denken
of in zijn functioneren in de praktijk van het openbaar
bestuur, zelfs een cris is in zijn identiteit.
Wat zijn de oorzaken van de opkomst en neergang
van bestuurlijke oplossingen? Welke lessen kunnen de
bestuurswetenschap en de praktijk van het openbaar
bestuurhieruittrekken ? Ditzijn de vragen die ik hier zal
behandelen .

2. Probleemgevallen van bestuurlijke
oplossingen

Sturing
Sturing is het meest algemene begrip en verdient daarom de eerste plaats in onze beschouwing. Een aantal
andere hierna te behandelen begrippen kan tot op
zekere hoogte worden gezien a Is deta i Iieri ng of verbi jzondering van sturing.
Dat de overheid moet sturen C.q . stuurt lijkt een
tautologie. Immers, zij is de juridische en politieke
vormgeving van het openbaar bestuur der maatschappij . De vraag is niet zozeer àfde overheid (c.q . de staat)
stuurt, maar in hoeverre zij de maatschappelijke ontwikkelingen stuurt C.q. moet sturen, met welke middelen, en hoe doeltreffend de sturing is. Dit laatste raakt
de vraag van bestuurbaarheid .
De ideologische strijd over de overheidsrol bij maatschappelijke sturing begon in ons land eerst recht in de
tweede helft van de vorige eeuw als gevolg van de
opkomst van de jong-l iberalen en later de socialisten.
In de bestuurlijke praktijk kwam een zekere regeling
van bepaalde maatschappelijke omstandigheden en
bestrijding van wantoestanden van de grond .
Regelgeving was hierbij het voornaamste, bijna exclusieve stuurmiddel. Later hebben, naast bepaalde partij-politieke impulsen, vooral maatschappelijke omstandigheden (oorlog, depressie) de stoot gegeven tot
versterking van sturing door overheden en tot een
toenemende interventie in het maatschappelijk leven .
Een meer systematische benadering van sturing van
maatschappelijke ontwikkelingen kreeg pas een kans
na de Tweede Wereldoorlog . De Partij van de Arbeid,
die een belangrijk aandeel had in de eerste naoorlogse kabinetten, ging vanuit haar oorspronkelijke
socialistische visie ervan uit dat de overheid de toekomstige maatschappelijke verhoudingen en ontwikkelingen moest en zou kunnen sturen in de richting van
wattoen dewelvaartsstaatwerd genoemd in plaats van
dit over te laten aa n het vri je spel van maatschappel i jke
krachten. Dit hield ook de noodzaak van sturing van de
productie en van bestedingen in, gepaard met planning.
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Deze ambitie werd goeddeels gesmoord in coalitiekabinetten. Wel ontwikkelden zich in de jaren '50 en
ook bij afwezigheid van socialisten in de regering,
gedurende de jaren '60 een groot aantal interventiemechanismen van velerlei soort. Dit leidde met name
bij de centrale overheid tot een steeds dichter en
verfijnder netwerk, in feite een jungle, van regelingen
en voorzieningen waarin weinigen nog een weg kunnen vinden; de aansluitingen tussen de verschillende
regelingen zijn vaak afwezig, zo ze niet al strijdig met
elkaar zijn. De roep tot harmonisatie van wetgeving
werd steeds sterker.
Een wetenschappelijke theorie of paradigma lag
aan deze ontwikkeling niet ten grondslag . Pas in de
jaren' 60 ontloken theoretische kaders :cybernetische
en systeemkaders. Deze beoogden niet slechts een
verklaring te geven van de werking van organisaties,
maar ook normatieve uitgangspunten te ontwikkelen,
dienstig voor het sturen van organisaties en in het
algemeen van systemen . In Nederland is deze gedachtenlijn voor wat betreft de overheid het eerst uitgebreid
verwoord door Kooiman. Daarbij wordt uitgegaan van
een te besturen systeem (de maatschappij of delen
daarvan) dat via een besturend orgaan door middel
van beleid van dat orgaan in een gewenste toestand
wordt gebracht. Deze gewenste toestand wordt bepaald door het beeld dat dat besturend orgaan van het
systeem heeft. Uit deze formulering zou een sterk
centrale positie van het besturend orgaan, dat wil
zeggen de betrokken overheid of een deel daarvan
kunnen warden afgeleid .
Hetzelfde denkkader lag in sterke mate ten grondslag aan het meest uitgebreide onderzoek naar de
werking van de Nederlandse centrale overheid, de
Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst, alias Commissie-Vonhoff. Deze verklaarde bij de aanvang van de
studie dat er een groeiende behoefte aan centrale
sturing van maatschappelijke ontwikkelingen bestaat,
maar juist op het moment waarop het pleidooi voor
centrale sturing, gestoeld op wetenschappelijke uitgongspunten, de overwinning lijkt te behalen, tekenen
zich de verschijnselen van verval af. De CommissieVonhoff constateerde zelf al dat het sturend vermogen
van de rijksdienst afnam, zocht evenwel na.a r oplossingen om dit sturend vermogen beter aan te passen bij de
maatschappelijke behoeften. In vele recente publicaties wordt het sturend vermogen aan de kaak gesteld.
'Het geloof in het sturend vermogen van de overheid is
de afgelopen jaren verrassend snel gedaald' . Verschi 1lende conclusies kunnen uit deze constatering worden
getrokken. Eén reactie is dat sturing door de (centrale)
overheid sterk moet worden beperkt. Zulk een reactie
kwam ook uit een onverwachte hoek, namelijk de Partij
van de Arbeid in haar verkiezingsprogramma 1982.
Na te hebben geconstateerd dat er grenzen zijn aan de
mogelijkheden van de overheid Om maatschappelijke
ontwikkelingen te sturen, concludeerde zij dat de overheid terughoudender moet worden en niet méér moet
regelen dan beslist onvermijdelijk is . Politieke partijen
met een traditioneel anti-interventie karakter hadden
hetzelfde kunnen zeggen.
Een tweede reactie die het afgelopen decennium in
de praktijk van het bestuur voortdurend is gevolgd, is
hetsturingsstelsel uitte breiden en te verfijnen ten einde
tot een doeltreffender sturing te komen . Het is juistdeze

tendentie die het falen van sturing en de schadelijke
neveneffecten daarvan scherper aan de dag heeft
gebracht.
Tenslotte is er een toenemende groep van commentatoren die de overheid een andere rol in het sturen van
de maatschappelijke ontwikkelingen en verhoudingen
toedenkt. Deze groep bestrijdt de bestuurscentrische
houding van de overheid . In de meest uitgebreide en
gefundeerde vorm komt dit tot uiting in de recente
stud ie van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid onder de titel : Planning als onderneming . Verzet wordt aangetekend tegen de idee dat de
overheid een autonome stuurpositie zou innemen, 'alsof de overheid het middelpunt is waarom de wereld
draait' . Hier lijkt scherp stelling te worden genomen
tegen het oorspronkelijke uitgangspunt van de Commissie-Vonhoff. Handelingspatronen in staatsverband
dienen ·aan te sluiten bij de bestaande praktijk van
maatschappelijke handelingsprocessen. Gezien de
complexiteit van maatschappelijke handelingsprocessen en de natuurlijke drang van maatschappelijke
groepen om deze processen tot behartiging van eigen
belangen te reduceren, zou een waarschijnlijke consequentie van dit advies zijn dat de overheid bij deze
verengde handelingsprocessen, kortweg verkokering
genoemd, gelegitimeerd zou aansluiten . Daarmee zou
de overheid sterker dan nu reeds vaak gebeurt, deelgenoot worden aan maatschappelijke belangenstrijd. In
wezen zou zij daarmee haar - niet direct partij- of
belangengebonden - sturingsrol goeddeels opgeven.

Planning
Planning als een bestuurlijke activiteit ten behoeve van
sturing van maatschappelijke ontwikkelingen heeft
zich in Nederland pas na 1945 ontwikkeld. In die
periode vond een diepgaande politiek-filosofische
discussie over de rol van de staat plaats en als uitvloeisel daarvan ook over planning. Planning werd gezien
als een bewuste sturing van maatschappelijke ontwikkelingen door enigerlei overheidsinterventie op lange
termijn.
In tegenstelling tot sturing ontwikkelde zich vooral
vanaf de jaren '60 een grote hoeveelheid wetenschappelijke analyse en theorievorming met betrekking tot
planning. In deze theorieën vonden geleidelijk aanzienlijke wijzigingen plaats die in vele gevallen parallelliepen met maatschappelijke en politieke ontwikkelingen . Wat hierbij de kip, wat het ei was, is niet steeds
duidelijk vast te stellen . De ontwikkeling van planning
in Nederland viel vanafde aanvang in tweeterreinen te
onderscheiden; economische en ruimtelijke. Het eerste
instrument hiertoe ingesteld, het Centrale Planbureau,
dat oorspronkelijk beoogde tot een zekere mate van
sturing van de economische bedrijvigheid te komen,
zag zijn functie in feite vrijwel beperkt tot macroeconomische anal yses en prognoses. Het bestaande
gemengd econom ische stelsel bleek een beletsel voor
verdere economische planning .
Een sterkere planningfunctie ontwikkelde zich op het
gebied van de ruimtelijke ordening. Een heel systeem
van regeling, planning en bevoegdheidsverdeling
werd geleidel ijk opgezet met uiteindelijk een hiërarchie die tot het nationale niveau werd opgetrokken.
Bovendien veranderde het karakter van planning en

kreeg het een sterker sturingselement als gevolg van
een bredere opvatting van de ruimtelijke ordeningsfunctie in de Tweede nota inzake de ruimtelijke ordening van 1965.
Het hoogtepunt van uitkristallisatie van de planningsgedachte waren de voorstellen van de commissie
voorbereiding onderzoek toekomstige maatschappijstructuur (Commissie-De Wolff) van 1970, die aanleiding gaven totde instelling van een planbureau voorde
sociaal-culturele sector. De Commissie ontwikkelde
een driedeling in de planning: sectorplanning, de concrete programmering van een tak van overheidsactiviteit (hetgeen in de praktijk samenvalt met een departement of deel daarvan); facetplanning die beoogt de
integratie van alle overheidsactiviteiten vanuit een
bepaald gezichtspunt, onder andere welvaartsbevordering en -verdeling, ruimtelijke ordening en cultureel
welzijn en tenslotte integrale planning die zich ten doel
stelt om tot een synthese te komen van de verschillende
vormen van sectorale en facetplanning op basis van
een samenhangende visie op de mogelijke ontwikkelingen van de maatschappij op langere termijn .
Deze nota ademt in vérgaande mate een hiërarchische structuur van rationele centrale sturing van maatschappelijke ontwikkelingen. Het was de optimale
kwaliteit van het goede voor sommigen, de meest
perverse vorm van het kwaad voor anderen. Volgens
de eersten werd de hoop gevestigd op een integrale
planning 'voor de lange termijn, die een perspectief
biedt voor maatschappelijke vernieuwing'.
Als elementen die centraal staan in de planning anno
1970 worden genoemd:
- de nadruk op het doelelement' in de planning en
onderstreping van het mobiliserend vermogen dat
symboliserende beeldvorming voor maatschappelijke actie heeft;
- het zoeken naar samenhangen tussen doeleinden in
integrale wetenschappelijke systemen;
een toekomsti-oriëntatie in de zin van programma's
en geïntegreerde ontwikkelingspaden voor de langetermijn.
De integrerende functie van planning werd door de
Commissie-De Wolffals essentieel sluitstuk in het planningstelsel gezien. Bij afwezigheid van een ander integrerend kader kreeg de ruimtelijke ordening een verkapte integratiefunctie waarbij binnen de ruimtelijke
planning naast de koppeling met de sectorplanning
ook de relaties met het economische en sociaal-culturele facet aan de orde komen.
De gerichtheid van de ruimtelijke ordening op de
brede coördinatiefunctie en in het verlengde daarvan
de aandacht voor het creëren van een omvangrijke
coördinatie-structuur ondervindt thans in toenemende
mate kritiek. Deze richt zich niet alleen tegen de overspannen rol die aan de ruimtelijke ordening is
toegevallen, maar ook in het algemeen tegen het
bestuurscentrisme dat uit het ruimtelijke ordeningstelsel spreekt en dus tegen een vergaande planning
door de overheid als sociaal sturingsmechanisme bij
uitstek.
Wetenschap en praktijk gaan samen in hun kritiek.
De wetenschap laakt het bestuurscentrisme in de planning, het overmatige accent op rationaliteit, de eis van
hoge graad van integratie van planning. Wat dan wel
een aanvaardbare graad van overheidsinterventie en

integratie van planning is, blijft daarbij nogal duister.
Een ondersteuner van de gedachte van de schrijvers
van Planning als ondernemer stelt bijvoorbeeld: 'het
bestuurscentrisme dat zich in vormen van integrale
planning manifesteert om horizontale coördinatie tot
stand te brengen dient slechts te worden gehandhaafd
indien er sprake is van functionele samenhang in het
feitelijke werk' . Hieruit kan men slechts de conclusie
trekken dat veelvuldig integrale planning nodig is ten
behoeve van coördinatie. Over hetalgemeen wordtde
oplossing gezocht in een minder centrale rol van overheidsplanning en een sterkere aansluiting bij maatschappelijke handelingsprocessen.

Integratie en coördinatie
Integratie en coördinatie zijn vanaf de eerste adviseringen over de organisatie van de rijksdienst sleutelwoorden geweest. Immers, alle regeren vereist eenheid van beleid. De integratie- en coördinatieproblematiek ligt op het raakvlak tussen maatschappelijke
sturing enerzijds en management van de overheidsorganisatie anderzijds.
Bij planning als één van de belangrijke instrumenten
voor maatschappelijke sturing is beleidsintegratie, zoals we zagen, veelal één van de kerndoelstellingen en
ook één van de kernproblemen. De overheidsorganisatie wordt gekenmerkt door een hoge graad van
differentiatie van taken en specialisatie van organisatie-eenheden. Dit werkt gebrek aan coördinatie in de
hand, maar maatschappelijke problemen zijn complex; de onderdelen daarvan vertonen veelal een sterke samenhang. Zij zijn niet waterdicht op te splitsen in
gescheiden taakuitoefening en deelprobleemoplossing . Veronachtzaming van de samenhang levert spanningen op in het maatschappelijk veld; het herstel van
schaden als gevolg van gebrek aan coördinatie is soms
kostbaar.
De sterke behoefte aan coördinatie is eigenlijk in de
verschillende reorganisatiecommissies van de rijksoverheid nimmer aangevochten: zij komt voort uit
overwegingen van organisatorische aard, van machtsen invloedoverwegingen in de interdepartementale
relaties en uit politiek-bestuurlijke overwegingen: bij
deze laatste moet onder andere worden gedacht aan
strijdigheden tussen maatschappelijke doelstellingen
en deelbelangen die hun neerslag vinden in departementaal beleid.
Integratie en coördinatie van beleid (en beleidsuitvoering) kunnen in zeer belangrijke mate worden gewaarborgd, zo is steeds het uitgangspunt geweest,
door vormgeving aan structuren en processen van
beleidsvorming (waaronder planning) in de overheid.
Een complicatie daarbi j is de sterke vervlechting tussen
overheidsorganisaties, semi-overheidsorganisaties
en betrokken maatschappelijke organisaties in functionele netwerken met corporatistische trekken.
De nadruk op aspecten van integratie en coördinatie
bij advisering over structuur en werking van het centrale overheidsapparaat heeft niet alleen ertoe geleid dat
een groot deel van de aanbevelingen van alle drie
commissies ter verbetering van de werking van de
rijksdienst zich hierop toespitsten, maar ook dat een
grote mate van gelijkheid tussen de aanbevelingen
bestond, ondanks het verschil in wetenschappelijke
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uitgangspunten met name tussen de Commissie-Van
Veen en de Commissie-Vonhoff.
Integratie heeft vooral aandacht gekregen met betrekking tot beleidsprocessen. De nadruk op facetplanning werd ingegeven door de opvatting dat deze
wezenlijk zou kunnen bijdragen tot een integratie van
alle overheidsactiviteiten althans vanuit één gezichtspunt. De integratie en coördinatie hebben echter in
recente jaren nogal wat van hun glans verloren . Kritiek
op een overmatige aandachtvoor integratie en coördinatie heeft prakti jkmensen en wetenscha ppers grond ig
in de greep gekregen. In zijn oratie gaat Tjeenk Willink
zelfs zover het thans wijdverspreide denken over samenhangend beleid fundamenteel te bestrijden. Dit
gaat uit van beelden, die niet alleen feitelijk onjuist zijn,
maar ook normatief onbereikbaar. Het streven naar
bestuurlijke oplossingen door middel van integratie
gaat dus uit van onjuiste veronderstellingen .
Het rapport van de Commissie-Van Veen, met zijn
nadruk op het vereiste van eenheid in het beleid, stelde
dat hierbij de strijd tussen politieke meningen en maatschappelijke belangen buiten het gezichtsveld bleven .
De overheidsorganisatie is een micro-kosmos van de
maatschappij. Deze vindt weerspiegeling in haar, dat
wil zeggen tussen de departementen die vaak tegen strijdige belangen dienen te behartigen . Pleitbezorgers van een snelle en doeltreffender coördinatie
zouden interdepartementale competitie en conflict als
ongewenste 'storingen' beschouwen . Volgens deze
critici zou een integraal, consistent en gecoördineerd
beleid onherroepelijk leiden tot een technobureaucrotisch beheerssysteem dat politieke factoren miskent.
Vanuit een andere gezichtshoek relativeert
Geelhoed de coördinatie. De heterogeniteit van de
doelstellingen van het overheidsbeleid maakt een
positieve coördinatie, leidend tot een geïntegreerde
beleidsvoering bij voorbaat onmogelijk. Positieve
coördinatie zou dus slechts mogelijk zijn bij een redelijke mate van homogeniteit van doeleinden . Gezien het
feit dat beleid in iedere sector in wisselwerking tussen
de betrokken overheidsorganisatie (of onderdeel
daarvan) en het betrokken deel van de samenleving tot
stand moet komen, levert een vergaande coördinatie
tussen sectoren moeilijkheden op en kan tot verstarring
leiden.
Hieraan kan worden toegevoegd dat het aantal
coördinatiecommissies op verschillende niveaus, dat
de laatste tientallen jaren als paddestoelen is opgeschoten, een sterk vertragende factor bi ijkt te zijn voor
de beleidsvorming . Dit werkt bovendien kostenverhogend. Bovendien blijkt de effectiviteit van de coördinatie vaak zeer mager. Inmiddels zijn nieuwe conclusies
getrokken en is een groot aantal coördinatie- en adviescommissies opgeheven.

Beleidsanalyse
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Eind jaren '60 kwam PPBS als een komeet vanuit de
Westerse hemisfeer het Europese luchtruim binnendringen. Het liet in vele landen sporen na, maar heeft
nu, ongeveer vijftien jaar later, dit luchtruim vrijwel
verlaten.
In 1965 introduceerde president Johnson met veel
trompetgeschal
dit
planning-programming-

budgetingsystem voor de gehele Executive branch,
nadat McNamara vanuit zijn General Motors-achtergrond het bij het Department of Defense had ingevoerd . Door sommigen werd het begroet als oude wijn
in een nieuwe fles, door anderen als een recept voor
een betere besluitvorming die in sommige organisaties
wel , in andere niet kon werken. In wezen ging het uit van
een zeer sterk rationeel besluitvormingsproces, waarin
een aantal al veel eerder als belangrijk erkende elementen in een samenvattend systeem waren ondergebracht.
In Europese landen kampten de meeste regeringen
allang met een aantal problemen van besluitvorming;
een verantwoorde keuze van prioriteiten en van kosten
en baten van bepaalde oplossingen, verouderde begrotingsprocessen en inflexibiliteit van de rijksbegroting, om enige belangrijke te noemen. Een nieuw systeem waarin velevan deze problemen toteen oplossing
gebracht schenen te kunnen worden, was dus van de
hemel gegeven. In het bijzonder bij de Ministeries van
Financiën in Europese landen sloeg het systeem aan,zij
het dat er een duidelijke weerzin bestond te erkennen
dat men een Amerikaans systeem met huid en haar zou
overnemen. Vandaar dat ieder land zijn eigen term
bedacht en daarmee de eigen nationale kleuring en
inhoud aan het begrip gaf.
Zo ook in Nederland, waarde toenmalige directeurgeneraal van de rijksbegroting, Middelhoek, de drijvende kracht was. De nationale term werd beleidsanalyse. De Minister van Financiën sancitioneerde dit
streven . Bij de installatie van de, hoogwaardige interdepartementale, Commissie voor de ontwikkeling van
de beleidsanalyse, november 1971, verklaarde hij dat
het kabinet van oordeel was dat ten behoeve van een
stelselmatige herwaardering van overheidstaken en
een herbezinning op prioriteiten een uitbreiding en
verdiéping van de wetenschappelijke en methodische
voorbereiding van de besluitvorming van grote betekenis was. Dit hield met name ook in een streven naar
deformulering van operationele doeleinden. Erdiende
een gecoördineerde aanpak van de beleidsanalyse
voor de rijksoverheid te komen.
Door deze nadruk kwam in de beleidsanalyse bij de
Nederlandse overheid de nadruk vooral te liggen op
doelstellingen-analyse waarvoor methoden en 'technieken op redelijk niveau werden ontwikkeld. Ook
kreeg de kosten-baten-analyse, reeds eerder bij grote
infrastructurele werken gehanteerd, een sterke stoot.
De ontwikkeling in de Nederlandse wetenschoppelijke wereld liep deels parallel met deze aandacht bij
de overheid. Zo er scholen in de bestuurswetenschappen zijn ontwikkeld gaat dit in het bijzonder op voorde
beleidswetenschap. Vooral Kuypers' theorie-ontwikkeling over doel-middelen betrekkingen en doelbomen bewoog zich op hetzelfde terrein als de COBA. De
COBA kon zich dus gesteund weten door een deel van
de wetenschappelijke wereld.
Doelstellingen-analyses werden in de loop van de
jaren '70 bij de departementen in gang gezet. Een klein
aantal departementen voltooide een (voorlopige)
doelstellingen-structuur; bij andere werden veelal tentatief één of meer hoofddoelstellingen geanalyseerd .
Een evaluatie in 1979 toont dat aan de oorspronkelijke
oogmerken slechts ten dele werd voldaan . Een grote
zwakte bleek dat de doelstellingen -analyse geen di-

recte basis verschafte voor een departementale programmastructuur en derhalve een directe koppeling
naar instrumenten ter bereiking van de doelstellingen
nauwelijks te maken was.
Sinds 1978 zijn er geen departementale beleidsanalyses onder supervisie van de COBA meer uitgevoerd.
De nadruk kwam te liggen op beleidsanalytisch 'vormingswerk' bij departementen en de meeste departementen hebben thans beleidsana lytische eenheden . De
positie van de COBA verzwaktewegens de veranderde
benadering en zij werd in 1982 opgeheven. De werkzaamheden van haar secretariaat die zich meer en
meer waren gaan richten op evaluatie van beleid,
zowel ex-ante als ex-post, werden in enigszins gewijzigde vorm voortgezet door de afdeling Beleidsanalyse van de Directie Begrotingszaken van Financiën.

Complementair Bestuur
Complementair bestuur, begonnen als een veelbelovend bestuurskundig begrip, is een ééndagsvlieg
gebleken.
Het begrip dat uitzicht leek te geven op mogelijkheden voor een verscheidenheid van vormen en een
soepele regeling van ad hoc samenwerking tussen
organen van verschillende bestuurslagen is alweer
geruime tijd geleden in alle stilte afgevoerd. Het is
verdrongen door het begrip bestuursovereenkomsten
en daarmee sterk verengd .

binnenlands bestuur. Gewesten werden als de oplossing gezien voor bestuurseenheden die het vereiste
draagvlak hebben voor een samenhangend pakket
van taken en bevoegdheden . Sindsdien is een nimmer
aflatende stroom van ideeën en voorstellen uitgestort:
een volmaakt onoverzichtel ijke, vaak i rrationele, soms
bijna stuipachtig schuiven met aantal, omvang en inwonertal, taken en bevoegdheden van provincies,
miniprovincies, gewesten, gemeenten. Daarbij werden
de perceptie en voorstelling van de problematiek
steeds ingewikkelder en omvangrijker en begon decentralisatie van rijkstaken steeds meer een rol te
spelen . Zoveel factoren zi jn relevantvoor het probleem
van een optimale organisatie van het binnenlands
bestuur en zovele en tegenstrijdige belangen zijn daarbij betrokken, dat wanhoop en frustratie alle wetenschappelijke en ambtelijke ontwerpers zowel als politieke besluitnemers overmant.
In zo'n situatie zijn besluitnemers geneigd om alle
complexiteit te ontkennen, alle goede ideeën als lastig
terzijde te schuiven en gewoon de simpelste oplossing
te zoeken ; terug naar af. Voeg gemeenten samen,
selecteer daarvoor een betrekkelijk willekeurig getal
van minimaal1 0.000 inwoners . Schaf de moeilijke pre gewestvorm af en grijp terug op het oude, beproefde
middel (waarvan de bezwaren breed uiteen zijn gezet) :
gemeenschappelijke regelingen.

3. Opkomst en neergang van bestuurlijke
oplossingen

Reorganisatie Binnenlands Bestuur
Oorzaken
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Reorganisatie van het binnenlands bestuur valt eigenlijk buiten de bepaalde bestuurlijke oplossingen die
onder de vorige begrippen we rden behandeld . Het
gaat hier om een activiteit voor verbetering van de
bestuurlijke organisatie, niet om een instrument. De
lange geschiedenis van de reorganisatie binnenlands
bestuur, een tragi-comedie met vele taferelen, die zich
al over veertig jaar uitstrekt, is echter een vrijwel
werkel ijkheidsgetrouwe karikatuur van de opbouwen
afgang van bestuurlijke oplossingen . De overgave van
wetenschappers, ambtenaren en politici bij het ontwikkelen van steeds weer nieuwe- maar vaak ook opduiken van oude - oplossingen was hartverwarmend .
Even groot was het enthousiasme waarmee welke
oplossing dan ook werd bestreden. Het werd een spel
zonder grenzen in velerlei zin, ook in de zin van
tijdsbesteding, betrokkenheid en kosten; een soort
Oosterschelde in de sociale wetenschappen, maar
zonder onderzoek door de Algemene Rekenkamer.
Hetbegon allemaal in 1946. Eerstwerd het probleem
nog redelijk eenvoudig gezien . Zeer vele gemeenten
waren te klein om huntaken bevredigend uitte oefenen .
Maar annexaties waren taboe en grootscheepse heri ndeling paste ook niet in de cultuur die autonomie, ook
van de kleine gemeenten, hoog hield . Gemeenschappelijke regelingen zouden de oplossing moeten bieden. Een door de Commissie-Koelma (1946) ingebracht nieuw element; een district tussen gemeente en
provincie, werd verworpen .
De sterfunctie die ruimtelijke ordening in de jaren '60
in het Nederlands beleid ging vervullen, gaf haar ook
een greep op en een voortrekkersrol bij de gedachtenontwikkeling over de gewenste inrichting van het

Als men deze gevallen van opkomst en neergang van
bestuurlijke oplossingen beziet, ontkomt men niet aan
de vraag wat daarvan de oorzaken zijn geweest.
Waarom werd iets eersfmetovergave aangeprezen en
vervolgens als slecht gelaakt, of zelfs aan de vergetelheid overgegeven?
Voor bestuurswetenschappers is dit een essentiële
vraag . Hun streven is gericht op verbetering van de
werking van de overheid. Zij dragen daarvoor nieuwe
- en soms oude weer aan de vergetelheid ontrukte oplossingen aan . Het is van belang te weten welke
oplossing een juiste blijkt en welke op zich zelf juiste
oplossi ng het 'haa It', wat de voorwaarden daa rvoor en
voor blijvende aanvaardbaarheid zijn en wat de omstandigheden zijn waaronder een bestuurlijke oplossing van het tapijt verdwijnt.
Een poging tot het achterhalen van de oorzaken van
opkomst en neergang van oplossingen voor bestuurlijke problemen is het uiteindelijk doel van dit betoog. Dit
zal voornamelijk gebeuren aan de hand van de besproken gevallen.

11

Politieke waarden en ideeën
Sommigen stellen dat alle bestuurlijk handelen op
politieke waarden en ideeën berust, anderen klagen
erover dat politieke stellingnamen in een grauw coalitiesysteem als in Nederland in ambtelijke beleidsvoorbereiding en politieke kleurloosheid ten onder gaan.
Bij de meeste besproken gevallen spelen politieke
waarden en ideeën direct of indirect een rol. Dattreedt
wel het sterkst naar voren bij sturing. De discussie over
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staatsinterventie, die de laatste jaren is opgebloeid,
mag dan al deels voortkomen uit ontevredenheid over
de resultaten en nevengevolgen van de verzorgingsstaat, maar in diepste wezen wordt zij beheerst door
politieke ideeën en waarden. Devraag naarde mate en
wijzevan besturing heeftwezenlijk een politiek normatief karakter.
Het is dus natuurlijk dat in de praktijk van het bestuur
de mate van de sturing (enige sturing door de overheid
is er altijd) en de te hanteren sturingsinstrumenten
zullen verschillen naar gelang de dominante politieke
stroming(-en), en in het bijzonder de opvattingen over
overheidssturing van de, tijdelijk, bovenliggende politieke partij(en) . Na 1945 werd aan het denken over de
toekomstige samenleving en de rol van de staat een
sterke impuls gegeven door socialistische stromingen .
Door de sterke positie van de Partij van de Arbeid
werden de opvattingen over het regeringsbeleid ten
aanzien van overheidsinterventie en -sturing aanvankelijk sterk door haar bepaald. Deze invloed taande
echter als gevolg van de verzwakking van haar positie
in het kabinet. Wel ontwikkelde zich een uitgebreid en
ingewikkeld netwerk van interventies van centrale en
lagere overheden.
De discussie is eigenlijk pas weer opgelaaid in 1973
en daarna in het begin van de jaren '80. Tot deze laatste
opleving droeg een aantal factoren bij . In de eerste
plaats werd de ve rzorgingsstaat en zijn ongunstige bijeffecten van verschillende zijden aan de kaak gesteld.
Daarbij werd in toenemende mate de nadruk gelegd
op de hoge kosten van de verzorgingsstaat. In de
tweede plaats begon de VVD, geruggesteund door
politieke ontwikkelingen in de Verenigde Staten en
Engeland een meer uitgesproken liberaal standpunt
ten aanzien van de overheidsrol in de maatschappij in
te nemen dan deze partij sinds lang had gedaan . Dit
bleek uit de nadruk op privatisering, deregulering en
prioriteit aan een vrije ontwikkeling van de marktsector.
In Planning als onderneming liggen gedachten besloten die in zekere zin lijken aan te sluiten bij een
vrijemarkt-opvatting. Sturing door de overheid als
subject zou meer moeten plaatsvi nden in i nteractie met
maatschappelijke handelingsprocessen : Deze opvatting zou ertoe kunnen leiden dat beleids- en plannings processen-dus in feite sturing- het karakter van markt
van maatschappelijk verkeersgebeuren zou krijgen .
Dit zou zeer wel geïnterpreteerd kunnen worden in de
ideologische lijn van het huidige kabinet. Anderzijds
zou het ook verenigbaar zijn met de nieuwe li jn van de
Partij van de Arbeid om sturing door de overheid te
beperken en meer accent te leggen op de eigen verantwoordelijkheid, bevoegdheden en identiteitsbepaling
van afzonderlijke eenheden van bestuur en maatschappelijke organisaties : gedecentraliseerde sturing
dus.
Maatschappelijke planning als één van de belangrijkste sturingsmiddelen van de overheid is vanzelfsprekend sterk afhankelijk van de heersende politieke
stromingen ten aanzien van sturing. De ontwikkeling
van planningsnormen hangt meestal nauw samen met
v~rschuivingen in oriëntatie op beheersing en besturing in de onderscheidene perioden . Er is een samenspel van factoren die het karakter van planning in een
periode bepalen en politieke factoren spelen hier vaak

een belangrijke rol. Dit geldt vanzelfsprekend vooral
vooralgemenevisieop planning, haardoei en normen,
niet zozeer voor methoden en technieken van planning.
Integratie en coördinatie mogen dan al als onschuldige objectieve instrumenten bij de beleidsvorming
worden aangeprezen, als eisen van doelmatig bestuur,
zij kunnen ook een politiek waarde-element inhouden.
Vooral beleidsintegratie, veelal gezien als een belangrijkefunctievan planning, is in wezen een aspectvan de
centrale sturingsgedachte, waarbij de overheid een
centrale rol wordt toegedacht bij het afwegen van
prioriteiten en het arbitreren tussen belangen . In de
thans sterk bepleite visie op sturings- en planningsprocessen, die veeleer uitgaat van het vrije verkeer van
maatschappelijke handelingsprocessen, zou deze rol
van de overheid noodzakelijkerwijs sterk moeten worden beperkt.
Aangezien een stelsel van beleidsanalyse voor de
totale rijksoverheid in de laatste instantie beoogt te
komen' tot een totale afweging van prioriteiten, is
althans deze vergaande doelstelling strijdig met de
huidige politieke visie op de verhouding tussen overheid en maatschappij. Ook technisch is dit niet te
realiseren.

Zijn de sociale wetenschappen zo wisselvallig
Sociale wetenschappen hebben een tweeledig oogmerk. Zij willen de werking van de samenleving en van
de organisatie van de samenleving analyseren en
bepaalde verschijnselen, situaties en verhoudingen
verklaren . Zij wi lIen ook, sommigen meer dan anderen,
instrumenten ontwikkelen om deze werking te
beïnvloeden. Bestuurskunde heeft met name ook dit
oogmerk.
Wat heeft nu de wetenschap te maken met de opkomsten neergang van bestuurlijke oplossingen en wat
leren de geanalyseerde gevallen ons daarover?
De wetenschappelijke theorievorming over maatschappelijke sturing is zwak ontwikkeld. Zij is veelal
van een filosofische aard en sterk beïnvloed, hoe kan
het anders, door maatschappelijke en politieke visies.
Sociaal-wetenschappelijke theorieën kunnen evenwel
een diepgaande invloed hebben op de stellingname
van de overheid C.q . de regering ten opzichte van
maatschappelijke sturing. Men denke aan de invloed
van Karl Mannheim op het denken van de socialisten,
van Milton Friedman op de Reagan Administration .
Door de impliciete politieke oriëntatie van deze
theorieën is echter hun werking noodzakelijkerwijs
veelal sterk gebonden aan de tijdelijke aanwezigheid
van bepaalde politieke machthebbers. Hun werking
hangt goeddeels daarvan af. Bestuurlijke oplossingen,
gebaseerd op deze theorieën , neigen dus op te komen
en afte gaan metdie politieke machthebbers,zij het met
een na-ijleffect.
Ook in ons land zijn sturingstheorieën laag ontwikkeld en bieden derhalve weinig houvast. Invloed van
zulke theorieën is in enkele gevallen echter duidelijk
waarneembaar. De Commissie Reorganisatie Rijksdienst gebruikte een onderzoeksmodel dat sterk
aansloot bij het sturingsmodel van één van haar leden.
Planningstheorie daarentegen, is sterk ontwikkeld
en de literatuur erover bijna onoverzienlijk. Daarbij
dient te worden onderscheiden tussen meer filosofisch
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georiënteerde planningstheorieën en theorieën met
betrekking tot de methodologische en technische aspecten . Planningstheorieën hebben stellig een sterke
invloed op de planning- en bestuurspraktijk van de
overheid gehad . Ten aanzien van de theorieën met een
sterk methodologisch en technisch karakter is de invloed tweezijdig in zoverre dat enerzijds in de theorie
ontwikkelde modellen zeer vaak in de bestuurspraktijk
worden gehanteerd, terwijl anderzijds de ervaringen in
de bestuurspraktijk de theorieën en hun operationalisering hebben beïnvloed. Er is een betrekkelijk geleidelijke lijn in deze wetenschappelijke ontwikkeling en
de toepassing ervan.
Voor ons onderwerp interessanter zijn de meer filosofisch georiënteerde planningstheorieën. Deze zijn
sterk en bijna schoksgewijs onderhevig aan maatschappelijke ontwikkeling. Bij het overzien van planning over een periode van dertig jaar achten de schrijversvan Planning alsonderneming hetaannemelijkdat
het maatschappelijk klimaat weerspiegeld wordt in de
dominante ideeën over planning in een bepaalde periode. Het is opvallend dat in de tweede helft van de
jaren '60, toen de participatie- en democratiseringsbeweging als een stormtij opkwam, zich een sterke stroming in de wetenschap ontwikkelde in de richting van
vormen van participatieve planning . Bij sommigen
werd dit uitdrukkelijk gekoppeld aan de vorm van
maatschappelijke sturing door de overheid; vermaatschappelijking van sturingsprocessen (lees : ook planningsprocessen) werd beschouwd als de laatste mogelijkheid tot vergroting van de politieke sturingscapaciteit.
De ontwikkeling van wetenschappelijke theorieën
ten aanzien van planning is dus geen autonome. Zij
wordt beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen. Het sterke pleidooi van wetenschappers, sedert
een aantal jaren, voor aansluiting van planning bij
maatschappelijke processen loopt opvallend samen
met ontwikkelingen in de heersende politieke visie
vanaf het begin van de jaren '80, gericht op het terugdringen van centrale sturing door de overheid. Men
mag hieruit concluderen dat politieke ideeën en waarden niet slechts invloed uitoefenen op het feitelijke
sturingsbeleid, maar ook op de theorieën te dien aanzien. Politieke ideeën worden aldus wetenschappelijk
vormgegeven en wetenschappelijk gerechtvaardigd,
wetenschappelijk tot 'het goede' bestempeld; een verschijnsel dat zich door de historie heeft voorgedaan.
Er bestaat een neiging onder sociale wetenschappers zowel als mensen uit de bestuurspraktijk het falen
in de bestuurspraktijk te wijten aan gebrekkigheid van
de theorie. Zo wordt gesteld dat een empirische sociaal-wetenschappelijke theorie van planning vrijwel
ontbreekt en hierin wordt een oorzaak van falen van
planning gezocht.
Het falen van de reorganisatie van het binnenlands
bestuur is stellig mede veroorzaakt door het gebrek
aan conclusiviteit van, zo niet tegenstrijdigheid van de
bevindingen in de vele wetenschappelijke onderzoeken. Een theorie met betrekking tot de bestuurslagen
ontbreekt. De inrichting van het binnenlands bestuur is
een zodanig complexe aangelegenheid dat een omvattendetheorie nog ver in hetverschiet ligt. Elk theoretisch kader voor reorganisatie van het binnenlands
bestuur lijdt dus onder aanzienlijke gebreken en zal

nimmer voldoende uitsluitsel kunnen geven over de
validiteit van wetenschappelijke conclusies. Bovendien zijn het vaak subjectieve criteria die de uitkomst
bepalen.
Bij complexe problemen van organisatie en werking
van de overheid moeten vaak deels onverenigbare
normen voor analyse en overweging van oplossingen
worden gehanteerd . De keuze van en afweging tussen
deze normen be pa len de uitkomst van het wetenschappelijk onderzoek en de conclusies die daa ruit voor
werking van de overheid kunnen worden getrokken.
Onder bestuurders roept dit onzekerheid op die niet
zelden resulteert in uitstel zoniet afstel van beslissingen . De reorganisatie van het binnenlands bestuur
levert hiervan een dramatisch voorbeeld .
Een belangrijke oorzaak van falen is de geringe
graad van uitwerking en operationalisatie van
theorieën. Beleidsanalyse getuigt hiervan. Hoewel dit
stelsel kan beschikken over een redelijk ontwikkeld
theoretisch kader, ontmoette het bij de uitwerking en
operationalisering grote problemen : met name de
afweging tussen verschillende doelstellingen en programma's waarvan de kosten en baten niet zinnig op
basis van één en dezelfde noemer beoordeeld kunnen
worden . Daarnaast was reden voor het schipbreuk
leiden de te sterk rationele uitgangspunten van bepaa 1de kern elementen van het stelsel, zoals doelstellingen analyse, die strijdig waren met de bestuurspraktijk.
Overigens dient gebrek aan een verantwoorde wetenschappelijke basis voor bestuurlijke oplossing als
oorzaak voor hun falen en afgang, niettot de conclusie
te leiden dateen bevredigend wetenschappelijk kader
een waarborg is voor succes. De bestuurspraktijk toont
soms het tegenovergestelde. Een bijna karikaturaal
voorbeeld verschaft een vergelijking tussen de reorganisatie van het binnenlands bestuur in Nederland en
België. In Nederland werd jarenlang door zeer veel
wetenschappers onderzocht en gerapporteerd, doch
alle daarop geënte voorstellen verdwenen in de ambtelijke, ministeriële of parlementaire lade. De laatste
ministers zochten de gemakkelijke weg, besloten de
ingewikkelde reorganisatie grotendeels of geheel te
loten voor wat zij was en schakelden over naar het
aloude middel; samenvoeging van gemeenten. Daarbij werd gekozen voor een minimum van 10.000 inwoners, zij het dat de huidige staatssecretaris onlangs een
wat soepeler standpunt heeft ingenomen en onder
omstandigheden ook gemeenten boven 4.000 wil tolereren . Het inwonertal 10.000 is gekozen op basis van
bepaalde criteria. Op basis van andere criteria stelt de
conclusie van een wetenschappelijk rapport, dat dit
getal het meestomstreden is. Dittoontde relativiteit van
wetenschappelijke conclusies aan.
In België daarentegen werd met een minimum aan
wetenschappelijke voorbereiding in korte tijd een globaal voorstel voor totale hervorming van het binnenlands bestuurvoornamelijk door middel van een volledige herindeling van gemeenten voorbereid, dat door
de regering werd overgenomen en door het parlement
bekrachtigd .
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naar de maatschappij toe, komen veelal voort uit de
complexiteit. Complexiteit duidt op het grote aantal
elementen van het object van besluitvorming of actie,
de samenhang tussen deze elementen en de
verwevenheid van het object met zijn omgeving.
De samenhang is in de loop der tijden aanzienlijk
vergroot door de steeds hogere graad van organisatie
van overheid en maatschappij, door het ontstaan van
netwerken in de samenleving en tussen overheid en
maatschappelijke organisaties; voorts door de sterke
groei en detaillering van activiteiten in het bijzonder
ook van de overheid .
Elk probleem waarmee de overheid wordt geconfronteerd heeft daardoor niet alleen vele elementen in
zich en kent vele betrokkenen, maar heeft ook nauwe
relaties met de omgeving van het probleem, waarvan
de probleemoplossing moeilijk kan worden geïsoleerd .
Wetenschap en praktijk hebben twee soorten reacties op de complexiteit. De ene is het beste van de
complexiteit te aanvaarden en bij theorievorming en
onderzoek, dan wel bij het zoeken van praktijkoplossingen de totaliteit van het bestuurlijk probleem zoveel
mogelijk in het oog te houden : de holistische benadering . De andere reactie gaat uitvan de onmogelijkheid
de complexiteit volledig te doorschouwen en problemen te reduceren in complexiteit : de reductionistische
benadering. In de praktijk van het zoeken naar en
voorstellen van bestuurlijke oplossingen voor problemen van organisatie en werking van de overheid
kunnen we dezelfde twee benaderingen waarnemen .
Sommigen hangen een holistische benadering aan.
Zij menen datbestuurlijke oplossing een zo ruim mogelijk karakter moet hebben. Zo acht men het nodig de
reorganisatie van de rijksoverheid als een geheel te
zien en aan te pakken. Veranderingen op bepaalde
punten hebben gevolgen voor vele delen en aspecten
van de organisatie. Veranderingen in de organisatie
dienen daarom in nauwe samenhang te worden bezien. Ook de binnenlandse bestuursorganisatie, dat
wil zeggen van de verschillende bestuurslagen, kan in
die visie slechts op bevredigende wijze worden opgelast indien men alle betrokken aspecten in nauw onderling verband beschouwt. Reorganisatie vdn provincies
en gewestvorming hangen onderling nauw samen en
moeten overwogen worden in nauw verband met decentralisatie van rijkstaken enerzijds, samenvoeging
van en samenwerking tussen gemeenten anderzijds.
Vanuit holistisch oogpunt leidt planning in een bepaalde beleidssector zonder daarbij andere relevante beleidssectoren te betrekken tot falen van de planning en
conflicterende overheidsactiviteiten . Integrale planning is daaram nodig. Evenzo kan beleidsanalyse
slechts aan zijn fundamentele doelstelling van afweging van en prioriteitstelling tussen beleidsprogramma's voldoen als hij voor de gehele centrale overheid
zou gelden .
Anderen gaan uitvan dewenselijkheid om bestuurlijke oplossingen op onderdelen toe te passen. In feite
zou bij de overheid de meest gebruikelijke aanpak van
problemen zijn deze in een zo beperkt mogelijk kader
te.bekijken. Twee motieven spelen hierbij een rol. In de
eerste plaats is gebleken dat holistische oplossingen
gedoemd zijn dood te lopen, juist als gevolg van de
gecompliceerdheid . De organisatie van de Rijksdienst

in haar totaliteit aan te pakken is zo'n gigantische
operatie dat dit de voortgang van de werkzaamheden
ernstig zou verstoren. Bovendien zou zo'n totaal
reorganisatieplan een groot gevaar meebrengen van
een bundeling van alle krachten tegen het plan en een
vroegtijdige abortus tot gevolg hebben. Integrale planning, zo luiden de bezwaren, leidt tot omslachtige
processen, onder andere ten behoeve van coördinatie,
tot vertraging, gebrek aan flexibiliteit en bureaucratie.
Beleidsanalyse voor de totale overheid bleek om
vele redenen onmogelijk en zelfs voor afzonderlijke
departementen in hun totaliteit moeilijk te verwezenlijken. Beleidsanalyse is daarom sedert 1979 volgens
reductionistische benadering en kleinschalig aangepakt.
In de tweede plaats menen voorstanders van een
reductionistische benadering in de praktijk van het
zoeken naar bestuurlijke oplossingen dat bij vernieuwing gebruik gemaakt dient te worden van een vernieuwingsbereidheid bij bepaalde onderdelen van de
organisatie in de hoop dat daar een demonstratieeffect van uitgaat. Zo lezen we: De Grote Operaties
hebben een grote kans van slagen als ze door gemotiveerde managers van kleine eenheden i n kleine stapjes
worden aangepakt. In feite wordt hier zeer uitdrukkelijk gekozen voor een zeer incrementele benadering
van reorganisatie van het openbaar bestuur.

Macht en invloed
Machten invloed zijn, vanzelfsprekend, een belangrijke factor bij het al of niet aanvaarden en toepassen
van oplossingen voor problemen bij organisatie en
werking van de overheid. Immers, velen zijn er als
actoren of objecten bij betrokken. Veler belangen zijn
er in pmiitieve of negatieve zin mee gemoeid . Velen
zullen ' dus trachten de oplossingen te beïnvloeden,
door te zetten dan wel te blokkeren. Opkomst en
afgang van oplossingen hangen vaak ten nauwste
samen met macht en invloed .
Bij belangrijke bestuurlijke vernieuwingen zijn
meestal het gehele kabinet en vaak het parlement
betrokken . Daardoor is de kans op tegenstellingen bij
de besluitvorming wegens verschillende visies of tegenstrijdige belangen groot. Het parlement wordt bestookt door pressiegroepen die zeer doeltreffend kunnen werken. Het verzanden van menig voorstel voor
reorganisatie van het binnenlands bestuur is bijvoorbeeld zeker niet in de laatste plaats het gevolg van
sterke oppositie van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten. In het algemeen is de parlementaire be~
sluitvorming zodanig dat belangrijke vernieuwing in
de bestuurlijke organisatie nauwelijks tot stand komt.
Doch ook het kabinet als besluitvormende instantie
blijkt veelal een onoverkomenlijke horde voor vernieuwingen, veranderingen en reorganisaties van enige omvang te zijn. Deze bevatten vaak strijdpunten
tussen leden van het kabinet. Decentralisatie van rijkstaken door de minister van Binnenlandse Zaken bepleit, stuitop weerstand bij zijn collegae van vakdepartementen. Plannen van de Commissie Hoofdstructuur
Rijksdienstwerden door bewindslieden niet metwarmte begroet. Consensus binnen het kabinet is moeilijk te
bereiken en ministers achten dergelijke organisatorische zaken onvoldoende interessant om ervoor te
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vechten, laat staan openlijk conflicten over aan te
gaan.
Plannen voor vernieuwingen in de werking van de
centrale overheid worden door kabinetten verbaal
gesteund, zonder enige werkelijke overgave. Of zij
worden met verve gelanceerd in een regeringsverklaring uit politiek symbolische motieven zonder
dat men zich veel bekommert om de problemen bij en
mogelijkheden van uitvoering . De zogenaamde 'Grote
Operaties': privatisering, deregulering, decentralisatie en heroverweging die het huidige kabinet in zijn
blazoen voerde, kunnen thans reeds grotendeels als
illusoir worden beschouwd. De vaart is uit de verwezenlijking van de plannen .
Belangrijke veranderingen en vernieuwingen in de
bestuursorganisatie zijn afhankelijk van de steun en
betrokkenheid van de politieke top . Dit is een randvoorwaarde om grote weerstanden in het ambtelijke
apparaattedoorbreken, hoewel meestal onvoldoende
om de beoogde resultaten te bereiken . Bij fundamentele veranderingen zoals de grote operaties is harde
steun en doorzettingsvermogen van de minister presidentvereist. Wanneerdeze, in casu Lubbers, uitdrukkelijk weigert zo'n voortrekkersrol op zich te nemen, zijn
de grote operaties bij voorbaat tot mislukken gedoemd.
Op het politieke niveau liggen dus voldoende horden voor de opkomst en oorzaken voor de vroegtijdige
afgang van belangrijke bestuurlijke oplossingen .
,

Weerbarstigheid van organisatorisch en
maatschappelijk veld
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Bestuurlijke oplossingen vergen medewerking van
talloze betrokkenen. Bij sturing en planning dienen vele
overheids- en maatschappelijke organisaties bereid
en in staat te zijn de gewenste sturing en planning te
verwezenlijken en de resultaten ervan uit te voeren .
Bestuurlijke oplossingen falen veelal juist doordat
aan deze voorwaarden nietwordtvoldaan. De betrokken organisatie-eenheden en personen zijn niet geïnteresseerd mee te werken of zien de bestuurlijke oplossing als regelrecht strijdig met hun eigen belangen .
Verzettegen bestuurlijke oplossingen is dus eigenlijk
vanzelfsprekend, temeer indien deze een duidelijke
verandering van de status quo ten gevolge hebben en
daarmee een verandering in macht en belangenbehartiging . Deze weerstand tegen, dan wel gebrek aan
belangstelling voor of aan wil tot medewerking bij de
verwezenlijking van bestuurlijke oplossingen wordt
dan ook veelal als één van de belangrijkste oorzaken
van falen aangemerkt. Menigmaal wordt de ontwikkeling van een bestuurlijke oplossing gestaakt juist op
grond van lage verwachtingen over de haalbaarheid.
Bestuurlijke oplossingen kunnen dus slechts functioneren indien er bereidheid tot medewerking bestaat,
hetzij vrijwillig hetzij gedwongen. De weg van dwang
staat in de meeste gevallen niet open. Directe sancties
bestaan er meestal niet en zo ze al bestaan worden ze
niet of slechts zelden toegepast (men denke aan de
bevoegdheid van provinciale besturen tot het geven
van richtlijnen en aanwijzingen aan gemeenten). Indirecte pressiemiddelen zoo Is onthoud i ng van goedkeuring waar deze vereist is of pressiemiddelen in de
financiële sfeer zijn soms wel beschikbaar, doch deze
werken meestal ad hoc.

De andere weg, stimuleren van vrijwillige medewerking, is gedurende de jaren 70 op grote schaal gevolgd; op het basisvlak in de participatie van de
bevolking bij ruimtelijke-ordeningsplannen; bij departementale reorganisatie consultaties van departementen en in sommige gevallen consultaties van het personeel van organisatie-onderdelen; bij reorganisatie van
het binnenlands bestuur consultaties van de lagere
overheden of zelfs het overlaten van initiatieven aan
lagere overheden; voorlichting en wellicht zelfs een
milde vorm van indoctrinatie bij de invoering van
beleidsanalyse. De meeste van deze pogingen hebben
slechts zelden blijvend een positief resultaat gehad .
De thans veel aangeprezen lijn van de schrijvers van
Planning als onderneming is er met name op gericht bij
planning en sturing aan te sluiten bij maatschappelijke
handelingsprocessen. Dit kan men vertalen als overheidshandelen in nauwe samenhang en overleg met de
betrokken maatschappelijke organisaties en groepen.
Men zou hierin een participatie-model kunnen onderkennen . Gezien de opgedane ervaringen kan men ook
van deze oplossing geen al te hoge verwachtingen
hebben .

Conclusie
Na deze analyse van de oorzaken lijken de opkomst en
met name de neergang van bestuurlijke oplossingen
minderverbazingwekkend . Ook zijn goed en kwaad in
bestuurlijke oplossingen niet absoluut, zij kunnen in de
tijd veranderen
De Amerikaanse bestuurskundige filosofie van de
jaren '20 en '30 ging uit van algemene beginselen van
'good administration' en deze beheerste ook deAmerikaanse bestuurskundige hulp aan ontwikkelingslanden gedurende de jaren '50 en een deel van '60. Deze
conceptie van het ideale goede bestuur voor alle tijden
en alle landen is echter allang achterhaald. Goede
bestuurlijke oplossingen, daarbij inbegrepen haalbare oplossingen van bestuurlijke problemen, zijn in
sterke mate tijd-en plaatsbepaald . De wijze woorden
die de vader van de Nederlandse bestuurskunde, G .A.
van Poelje, al in de jaren '20 sprak, namelijk dat het
bestuur mede wordt bepaald door zijn 'Umwelt', verwaaiden in de ijle bestuurskundige lucht. Het zou meer
dan een kwart eeuw duren voordat deze benadering
herleefde en de 'ecologie' van het bestuur vat kreeg op
het bestuurlijk denken. Het behaviourisme, de politieke
systeembenadering, het contingentiedenken, zij allen
verwierpen explicietofimplicietde opvatting van algemene normen voor de juiste organisatie en goede
werking van de overheid. Bestuurlijke oplossingen
moeten passend zijn voor de feitelijke en ideologische
situatie waarin zij functioneren en die situatie verschilt
van plaats tot plaats en van tijd tot tijd . Daarmee is het
komen en gaan van (de beste of bevredigende) bestuurlijke oplossingen niet alleen verklaard, maar ook
gerechtvaardigd.
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