
1 Politiek, beleid en sturing: een
positiebepaling

1.1 Inleiding

Op 3 september 2015 nam een fotograaf op de stranden van het Turkse Bodrum
een foto van een Syrisch jongetje dat was aangespoeld. Het kind was 3 jaar oud en
vermoedelijk afkomstig uit Kobani in Syrië. Hij heette Aylan Kurdi. Het was deze
foto die in een razend tempo de wereld rondging. In deze foto kwamen de
onmacht van de internationale wereld om een einde te maken aan de geweldda‐
digheden in Syrië én de mensonterende ontberingen van Syrische vluchtelingen
die met hulp van gewetenloze mensensmokkelaars hun weg naar Europa trachten
te vinden, samen. Het jongetje, een peuter die gekleed was in een blauwe broek en
een rood T-shirt en kleine schoenen droeg, lag met zijn gezicht in het zand: willoos
en levenloos. Hij was dood. Deze foto, waarmee menige krant of nieuwsrubriek op
televisie opende en die viral ging op het internet en in de sociale media, maakte in
een oogopslag duidelijk waarom een effectieve aanpak van de zich voortslepende
vluchtelingenproblematiek nodig was en waarom die nog steeds niet ter hand was
genomen. In die zin liet deze foto ook het politieke onvermogen zien van Europa
Unie (EU) om daadwerkelijk iets te doen. Het was daarom een belangrijke trigger
in de totstandkoming van wat later de EU-Turkije-deal is gaan heten, dit alles
onder het EU-voorzitterschap van Nederland. In deze deal, die op 19 maart 2016
werd bekrachtigd door de regeringsleiders van de EU en Turkije, werd onder meer
het volgende geregeld. Alle vluchtelingen die illegaal naar Europa komen, kunnen
worden teruggestuurd naar Turkije op kosten van de Europese Unie. Voor elke
Syriër die wordt teruggestuurd naar Turkije neemt de Europese Unie een andere
Syriër uit Turkije op. Het Schengensysteem op grond waarvan binnen de EU een
vrij verkeer van personen wordt gerealiseerd, kan op deze manier in ere worden
hersteld. Het eigenmachtig opwerpen van allerlei grenscontroles binnen de EU,
zoals onder meer gepraktiseerd door Hongarije, wordt daardoor een halt toegeroe‐
pen. Als tegenprestatie geldt dat de inwoners van Turkije visumvrij naar Europa
mogen reizen, terwijl ook de onderhandelingen over een mogelijk toetreden van
Turkije tot de EU weer worden geopend. Daarnaast ontvangt Turkije 3 miljard
euro voor allerlei projecten, bijvoorbeeld ter ondersteuning van de vluchtelingensi‐



tuatie in Turkije zelf. Ook wordt afgesproken dat de EU en Turkije gezamenlijk
optrekken om de humanitaire situatie in Syrië te verbeteren.
Deze deal kan worden gezien als de uitkomst van een specifieke afweging; een
afweging waarbij de EU probeert interne veiligheid, orde en stabiliteit te realiseren,
daarbij strevend naar het bieden van een menswaardig perspectief: voorkomen dat
vluchtelingen ongecontroleerd gaan zwerven door Europa en in allerlei mensont‐
erende situaties terechtkomen. Dit alles is nodig omdat de continu in omvang toe‐
nemende vluchtelingenstroom een ontwrichtende werking heeft. Hij zorgt niet
alleen voor politieke maar ook voor sociale onrust, niet alleen op EU-niveau maar
ook op nationaal en lokaal niveau. De opvang van grote hoeveelheden vluchtelin‐
gen wordt door sommigen gezien als een potentiële aantasting van de eigen identi‐
teit (en daarmee van de dominante cultuur) van een bepaald land, een bepaalde
streek, stad, dorp of zelfs wijk. Dit alles leidt hier en daar zelfs tot het failliet ver‐
klaren van de gevestigde politieke orde. Ook het vertrouwen dat burgers hebben
in het vermogen van de politiek om oplossingen te ontwikkelen die deze onrust
(en daarmee verbonden angsten) adresseren, staat onder druk. Daarnaast legt deze
vluchtelingenstroom een groot beslag op de opvangcapaciteit van de EU-lidstaten,
en met name de lidstaten die zich in de frontlinie bevinden, zoals Griekenland.
Hoelang is dit vol te houden, in termen van menskracht en middelen? Ook huma‐
nitaire overwegingen spelen een rol. Hoe een halt toe te roepen aan de grote hoe‐
veelheid vluchtelingen die de oversteek niet halen en een verdrinkingsdood ster‐
ven? In hoeverre worden bepaalde waarden die ook in verdragen zoals het Vluch‐
telingenverdrag van de Verenigde Naties zijn neergelegd, niet met de voeten getre‐
den? Kunnen we dit als mensheid over onze kant laten gaan? Tegelijkertijd zit er
ook nog een ander addertje onder het gras. Biedt het Turkije de kans om wellicht
andere belangen veilig te stellen, zoals de vrije toegang voor met name Turkse bur‐
gers tot de EU in de vorm van visumvrij reizen? Hoe gewenst is dit? Maar ook:
hoeveel keuzeruimte is er? Echter, elke oplossing kost geld. Hoe moet dit worden
gefinancierd en ten koste van wat? En dit alles tegen de achtergrond van een nog
steeds broze economie die nog steeds niet echt de klappen te boven is gekomen
van de financiële crisis die Europa (en zeker het zuiden van Europa) sedert 2008 in
haar greep heeft.
Hoe tragisch de aanleiding ook is, deze casus laat echter wel in één oogopslag zien
met welke uitdagingen en dillema’s overheden worden geconfronteerd (op inter‐
nationaal, nationaal maar ook lokaal niveau) in hun zoektocht naar mogelijke ant‐
woorden; antwoorden die niet alleen effectief en efficiënt dienen te zijn, maar die
ook op steun kunnen rekenen van de samenleving. Antwoorden die bepaalde
belangen en waarden met elkaar moeten verzoenen, hetgeen niet altijd een sine‐
cure is. Antwoorden die dan per definitie niet optimaal zijn, maar het resultaat zijn
van ‘geven en nemen’. Antwoorden die wellicht afdoende zijn op het niveau van
de Europese Unie of op het niveau van de Nederlandse staat, maar die op het
niveau van een concrete Nederlandse gemeente die een groot aantal vluchtelingen
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moet opvangen wellicht weer heel anders uitpakken. Wanneer we het hebben over
beleid en beleidsprocessen, dan is dit voorbeeld exemplarisch voor de wereld
waarin beleidsmakers moeten opereren.

Nog een ander voorbeeld, maar dan iets dichter bij huis. De Nederlandse geschie‐
denis staat al eeuwenlang in het teken van de strijd tegen water. Deze strijd is ech‐
ter nog lang niet gestreden, ook al dachten we dat we met de Deltawerken de zee
voorgoed hadden bedwongen. Het klimaat verandert, met als gevolg dat de zee‐
spiegel stijgt, de bodem verder daalt en het steeds vaker en harder regent. De hoe‐
veelheid water die op ons afkomt, wordt steeds groter. Technische maatregelen,
zoals het aanleggen en verhogen van de dijken, het versterken van zwakke plekken
in onze duinen of het opspuiten van het strand, bieden onvoldoende soelaas. Dit
betekent dat op een andere manier veiligheid moet worden geboden. Onder het
motto ‘Nederland leeft met water’, maar ook ‘Geef ruimte aan water’, wordt dui‐
delijk gemaakt dat we met een andere blik naar de afvoer van water door de grote
rivieren en de versterking van de kustzone moeten kijken. Dit betekent onder meer
dat allerlei bouwplannen en projecten in de uiterwaarden kritisch onder de loep
worden genomen. In het nieuwe beleid wordt bijvoorbeeld gestreefd naar de ver‐
ruiming van het rivierbed, terwijl tegelijkertijd ook noodoverloopgebieden worden
ingericht om grote hoeveelheden water op te vangen. De strijd tegen het water laat
zien hoe overheden gedwongen worden aanpakken te ontwikkelen die niet alleen
complex zijn, maar die ook talrijke belangen raken die soms wel en soms niet met
elkaar verzoend kunnen worden. Beleid is gevraagd.
De strijd tegen het water is als metafoor ook nog in een ander opzicht interessant.
Deze strijd heeft namelijk ook zijn sporen achtergelaten in de bestuurlijke geschie‐
denis van Nederland. Zowel in Nederland als in het buitenland staat de Neder‐
landse poldercultuur voor een bepaalde traditie van politieke besluitvorming,
waarin door middel van geven en nemen, door middel van samenwerking en com‐
promisvorming getracht wordt om politieke beslissingen van draagvlak te voor‐
zien. We zien dit ook terug in het hiervoor genoemde voorbeeld. De vormgeving
en inhoud van dit beleid komen echter niet alleen voor rekening van het ministerie
van Infrastructuur en Milieu en zijn uitvoerende dienst, Rijkswaterstaat. Ook
andere waterbeheerders spelen hierin een belangrijke rol. Daarbij kunnen we den‐
ken aan de waterschappen, maar ook aan gemeenten die in hun ruimtelijke beleid
dusdanige voorwaarden moeten creëren dat de uiterwaarden niet langer meer
worden gezien als interessante bouwplekken. Belangrijk is dat gestreefd wordt
naar een verantwoorde ruimtelijke inrichting van het rivierbed, waarbij veiligheid
op een verantwoorde manier moet worden afgewogen tegen de economische en
ruimtelijke noodzaak om bijvoorbeeld extra huizen te bouwen. Dit kan alleen maar
plaatsvinden indien de hierbij betrokken partijen met inachtneming van hun taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden in staat zijn om met elkaar samen te wer‐
ken, waardoor er een gezamenlijke beleidspraktijk ontstaat.
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Ook dit voorbeeld laat in een notendop zien wat de essentie van politiek en beleid
is. Het gaat om de aanpak van maatschappelijke vraagstukken die niet alleen ver‐
schillende belangen van verschillende partijen raakt, maar die ook betrekking heeft
op de afweging van bepaalde waarden die we als samenleving belangrijk achten.

1.2 Politiek, beleid en sturing

Wat is politiek? Wat is beleid? En hoe verhouden die begrippen zich tot elkaar?
Het gaat echter niet alleen om de inhoud en verhouding tussen deze begrippen. Er
is nog een derde begrip dat van belang is, te weten sturing. Politiek, beleid en stu‐
ring vormen in die zin een magische driehoek, waarbij de punten van de driehoek
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

1.2.1 Politiek

Politiek heeft betrekking op de vraag hoe een samenleving als gemeenschap in
staat is om de problemen waarmee deze samenleving wordt geconfronteerd op een
bevredigende manier aan te pakken (Stone, 2003). In het geval van de vluchtelin‐
genproblematiek gaat het om het opvangen van vluchtelingen op grond van
humanitaire overwegingen zonder dat dit leidt tot allerlei sociale, economische en
culture verstoringen, gelet op de grote aantallen die in het geding zijn. Wat bete‐
kent dit in termen van integratie? Niet alleen fysiek (bijvoorbeeld in termen van
huizen) en economisch (concurrentie op de arbeidsmarkt, beslag op sociale voor‐
zieningen), maar ook cultureel (bijvoorbeeld in termen van aanpassing aan wes‐
terse waarden en normen, het zich eigen maken van de Nederlandse taal) of soci‐
aal (bijvoorbeeld in termen van sociale cohesie). Welke prijs willen we betalen voor
de solidariteit met deze vluchtelingen, maar ook: wie gaat die prijs betalen? En als
we het hebben over deze prijs, dan gaat het niet alleen om geld, maar ook om bij‐
voorbeeld de toegang tot en het gebruik van bepaalde voorzieningen, zoals wonin‐
gen en sociale zekerheid.
In de tweede casus gaat het om het bieden van bescherming tegen het wassende
water. Het bieden van veiligheid is immers een van de kerntaken van de staat. Het
bieden van veiligheid heeft echter ook een prijs. Welke kosten moeten worden
gemaakt om rivierdijken te verleggen of te verhogen, stranden op te spuiten en
duinranden te versterken? Wegen deze kosten op tegen de verwachte baten, gelet
op de kans van een mogelijke dijkdoorbraak? Kortom, veiligheid moet worden
afgewogen tegen efficiency. En, hoe staat het met die huishoudens en die bedrijven
die gedwongen worden hun eigendom op te geven indien de overheid besluit om
op de plek waar zich hun huis, hun bedrijf of hun landbouwgrond bevindt, een
overloopgebied in te richten dat in geval van nood onder water kan worden gezet?
Het bieden van veiligheid betekent in dit geval dat een aantal fundamentele vrij‐
heidsrechten wordt aangetast, dat verworven eigendommen en rechten moeten
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worden opgegeven. Waarom geldt dit voor sommige bewoners en eigenaren wel
en voor andere niet? Omdat de laatsten zich ‘toevalligerwijs’ net buiten het afgeba‐
kende gebied bevinden? En moeten de kosten die moeten worden gemaakt om
deze en andere maatregelen te nemen voor rekening komen van elke inwoner in
Nederland? Zouden de inwoners van lager gelegen gebieden niet meer moeten bij‐
dragen in de kosten dan de inwoners van hoger gelegen gebieden? Immers, de eer‐
sten hebben hierbij het meeste baat. Wat betekent dit voor de solidariteit tussen
burgers, maar ook voor de solidariteit tussen de waterschappen, die in veel geval‐
len de maatregelen zullen moeten nemen? Zullen zij gezamenlijk optrekken, of zal
er een tweedeling gaan ontstaan?
Kortom, tal van waarden (zoals vrijheid, solidariteit, veiligheid, efficiency en
gelijkheid) strijden in beide voorbeelden met elkaar om voorrang. De afweging tus‐
sen deze waarden genereert tal van spanningsvelden en dilemma’s. Het zijn deze
spanningsvelden en dilemma’s die het politieke karakter van beide beleidsproble‐
men zien. Waarom is dit het geval? Deze vragen illustreren dat het in de aanpak
van beleidsproblemen in essentie gaat om de afweging van waarden. Vandaar dat
Easton (1965: 278) politiek definieert ‘als de gezaghebbende toebedeling van waar‐
den voor de samenleving, voor een gemeenschap als geheel’.

Politiek: Wie krijgt wat in de context van schaarste?
Kenmerkend voor politieke processen is dat het niet alleen gaat om de afweging
van waarden. Het gaat ook om de vraag voor wie, of voor welke groep van Neder‐
landers, deze afweging moet worden gemaakt. Politiek gaat namelijk ook over de
vraag ‘wie krijgt wat en hoe?’ (Lasswell, 1958). We zien dit heel duidelijk terug in
de politieke discussie rondom de vluchtelingenproblematiek. Opvang betekent dat
huizen ter beschikking moeten worden gesteld voor mensen die gerechtigd zijn om
hier te wonen. In de aanpak van de problematiek hebben bijvoorbeeld gemeenten
zich vastgelegd om bepaalde aantallen vluchtelingen te huisvesten. Maar dat bete‐
kent dat dit ten koste gaat van andere mensen die ook op een wachtlijst stonden
om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Dit ligt natuurlijk
gevoelig, omdat er sprake is van schaarste en er dus prioriteiten moeten worden
gesteld. Maar wat ten gunste van de ene groep is, kan ten koste gaan van de
andere. Spanningen, conflicten en strijd zijn dan vaak het gevolg.
Deze politieke gevoeligheid komt ook nog op een andere manier tot uitdrukking.
Bepaald moet immers worden wie van deze vluchtelingen daadwerkelijk toegang
krijgt tot deze voorzieningen en wie niet. Het beantwoorden van de vraag wie
krijgt wat en waarom, impliceert namelijk dat er een afbakening moet plaatsvin‐
den. Het veronderstelt dat er een classificatie is die aangeeft wie wel of niet gerech‐
tigd is. Hierdoor vindt er een proces van in- en uitsluiting plaats. De criteria op
grond waarvan deze classificatie en daarmee dit proces van in- en uitsluiting
plaatsvinden, verwijzen daarmee naar de kern van politiek (Stone, 2003). Vluchte‐
lingen die kunnen aantonen dat ze vanwege humanitaire redenen zijn gevlucht
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(oorlog, geweld), krijgen wel bepaalde rechten en daarmee toegang tot bepaalde
voorzieningen, terwijl vluchtelingen die om economische redenen zijn gevlucht,
die rechten niet krijgen. We zien dat eerste ook heel mooi terug in de terminologie
die wordt gehanteerd, namelijk die van ‘statushouders’. Een statushouder heeft de
hele asielprocedure doorlopen en heeft vervolgens een verblijfsvergunning gekre‐
gen voor vijf jaar. Elke gemeente in Nederland moet verplicht jaarlijks een aantal
statushouders huisvesten en hen toegang geven tot voorzieningen, zodat ze in de
lokale samenleving kunnen participeren. Tegelijkertijd kan dit wel ten koste gaan
van andere mensen die ook een beroep willen doen op bijvoorbeeld een sociale
huurwoning. Immers, het aantal beschikbare woningen is niet onuitputtelijk maar
juist beperkt. Dit betekent dat gemeenten samen met woningcorporaties bijvoor‐
beeld extra woningen moeten bijbouwen, maar ook hier geldt dat dit ten koste kan
gaan van andere behoeften en wensen.
Ook in het voorbeeld van de bescherming die zee- en rivierdijken zouden moeten
bieden, zien we deze worsteling terug. In de zogenoemde Deltawet en de Deltawet
grote rivieren (1957-2005), die in 2005 werd vervangen door de Wet op de Water‐
kering, is namelijk vastgelegd dat de bescherming die elke zee- en rivierdijk in
Nederland moet bieden, aan bepaalde minimumvereisten moet voldoen teneinde
de kans op een overstroming voor elke Nederlander gelijk te laten zijn. Op grond
van deze vereisten, neergelegd in een bepaald waterbouwkundig rekenmodel, kan
per gebied worden berekend welke hoogte-eisen gesteld zouden moeten worden
aan de dijken in dat gebied. De politieke vraag die door beide Deltawetten wordt
beantwoord, richt zich dus op de vraag: welke vormen van veiligheid worden voor
welke groepen van burgers geboden?
Dit vraagstuk wordt nog lastiger indien wordt bedacht dat ook hier sprake is van
schaarste. Het gevolg is dat prioriteiten moeten worden gesteld. Immers, de hoe‐
veelheid middelen (geld, mensen, expertise) die ter beschikking staat, is beperkt.
Sommige dijken en duingebieden zullen namelijk met voorrang worden verste‐
vigd, terwijl andere gebieden pas na verloop van tijd verhoogd en verstevigd zul‐
len worden. Niet alleen binnen het waterveiligheidsbeleid moeten prioriteiten wor‐
den gesteld. Ook tussen beleidsterreinen moeten prioriteiten worden gesteld. Moe‐
ten we meer geld reserveren voor filebestrijding? Of verdient het de voorkeur om
te zorgen voor een betere bescherming tegen wateroverlast?

Gezaghebbend
Politiek gaat ook over de vraag waarom een dergelijke beslissing moet worden
genomen. Waaraan ontleent een dergelijke keuze, een dergelijk beleid zijn legitimi‐
teit, zijn gezag? Waarom krijgen bepaalde vluchtelingen wel een verblijfsstatus en
andere niet? Waarom krijgen statushouders eerder een woning, terwijl andere
inwoners even pas op de plaats moeten maken? Waarom is het noodzakelijk om
noodoverloopgebieden te creëren en waarom komt het ene gebied hiervoor meer
in aanmerking dan het andere? Om dergelijke beslissingen te kunnen nemen is het
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belangrijk dat politieke keuzeprocessen voldoen aan een aantal spelregels; spelre‐
gels die zijn neergelegd in de Grondwet, in internationale verdragen en in wetten
en regels, en waarvoor bepaalde instituties in het leven zijn geroepen. Het zijn deze
spelregels die ervoor moeten zorgen dat besluitvormingsprocessen die zich richten
op dit soort ‘politieke vraagstukken’ door iedereen algemeen aanvaard worden,
door iedereen als gezaghebbend worden ervaren, hetgeen vervolgens dan ook
afstraalt op de inhoud van de genomen beslissing (Luhmann, 1969).
De representatieve democratie is een dergelijke institutie; een institutie die
bepaalde organen (bijvoorbeeld de Tweede Kamer, een gemeenteraad), spelregels
(het primaat van de politiek) en praktijken (verkiezingen) kent, waardoor het
mogelijk is om belangen en waarden tegen elkaar af te wegen en besluiten te
nemen die – omdat ze zijn genomen volgens deze spelregels – als gezaghebbend
worden ervaren. Daarnaast is de rechtsstaat een belangrijke institutie. De rechts‐
staat zorgt ervoor dat overheden bij de wijze waarop zij burgers bejegenen – bij‐
voorbeeld omdat de overheid bepaalde rechten toekent of plichten oplegt –
bepaalde normen in acht nemen die voor iedereen gelden. In de rechtsstaat wordt
erop gewezen dat een overheid ‘zonder aanzien des persoons’ optreedt, alle gelijke
gevallen gelijk behandelt en alle ongelijke gevallen ongelijk behandelt. Het door de
staat onteigenen van grond om een overloopgebied in te richten of dijken te verleg‐
gen dient daarom niet te zijn gebaseerd op willekeur. Dat geldt ook voor het toe‐
kennen van een verblijfsstatus. Een dergelijke beslissing dient te verlopen volgens
een aantal strikt juridische normen. Vandaar dat het belangrijk is dat overheidsop‐
treden een wettelijke basis kent.
Daarnaast is de gezaghebbendheid van dergelijke politieke beslissingen ook geba‐
seerd op historisch gegroeide gewoonten. De Nederlandse ‘poldercultuur’ is een
voorbeeld van een stijl van politiek opereren die recht probeert te doen aan het feit
dat de oplossing van complexe en politiek gevoelige beleidsproblemen, vitale
belangen en waarden van bepaalde groepen in de samenleving kan raken. Dit ver‐
onderstelt een zorgvuldige afweging van belangen teneinde draagvlak te verwer‐
ven. Ondanks de soms terechte, soms onterechte kritiek op deze op consensus
gerichte cultuur, zien we dat het levende traditie is, die onder aanpassing aan ver‐
anderende omstandigheden deel uitmaakt van de DNA-structuur van het Neder‐
landse politieke bestel (Hendriks & Toonen, 1998).

1.2.2 Allocatiemechanismen

Politiek gaat dus om het toebedelen van waarden voor de samenleving als geheel.
Het is echter niet altijd de overheid die hiervoor zorg draagt. Het bieden van
bescherming tegen wateroverlast kan worden gezien als een klassieke taak van de
overheid. Het gaat immers om het bieden van veiligheid. Veiligheid als waarde
kan echter op verschillende manieren worden aangeboden. Voor bijvoorbeeld de
beveiliging en bewaking van industrieterreinen wordt niet alleen een beroep

1 Politiek, beleid en sturing: een positiebepaling 23



gedaan op de politie. Steeds vaker worden particuliere beveiligingsdiensten inge‐
zet. Ook deze marktpartijen zorgen voor veiligheid in de publieke ruimte. Door‐
gaans worden er in de literatuur drie ideaaltypische allocatiemechanismen onder‐
scheiden die kunnen worden ingezet om de waarden die een samenleving belang‐
rijk acht, te realiseren (Lindblom, 1977; Streeck & Schmitter, 1985).

Staat
Ten eerste kan een beroep worden gedaan op de staat als allocatiemechanisme. De
allocatie van waarden vindt in dit geval plaats door een beroep te doen op de auto‐
riteit van de overheid. Het is immers de overheid die het monopolie heeft om wet‐
ten uit te vaardigen en op grond daarvan macht en autoriteit uit te oefenen. In wet-
en regelgeving is vastgelegd welke organen van de staat welke bevoegdheid heb‐
ben gekregen om te bepalen wie wat krijgt, met welk beoogd resultaat en met welk
gezag. Een beroep op dit allocatiemechanisme wordt doorgaans verdedigd door te
verwijzen naar enkele motieven die ingrijpen door de overheid rechtvaardigen
(Aquina, 1993; Streeck & Schmitter, 1985).
Een eerste reden is dat de uitoefening van geweld bij de staat dient te berusten.
Vandaar dat de politie eigenlijk de belichaming is van het geweldsmonopolie van
de staat en dat het bieden van veiligheid gezien kan worden als een van de kernta‐
ken van de staat. Niemand anders in een maatschappij mag namelijk op een wette‐
lijk gelegitimeerde manier geweld uitoefenen (Aquina, 1993; Streeck & Schmitter,
1985). Zou dit wel het geval zijn, dan zou iedereen zelf het recht in eigen hand kun‐
nen nemen. De deur naar een burgeroorlog wordt daarmee geopend. Vandaar dat
het monopolie op de uitoefening van geweld bij de staat berust. De zogeheten
zwaardmacht komt daarmee exclusief in handen van de staat te liggen. Als tegen‐
prestatie moet de staat dan ook veiligheid en bescherming bieden. Echter, de inzet
van dat geweld betekent een grote concentratie van macht die ook willekeurig zou
kunnen worden uitgeoefend. Vandaar dat de uitoefening van die macht aan aller‐
lei grondwettelijke bepalingen en andere wet- en regelgeving gebonden is.
Een tweede reden kunnen allerlei marktimperfecties zijn. De taak van de overheid
ligt dan in het tegengaan van bijvoorbeeld kartel- en monopolievorming. Kartel- en
monopolievorming kan immers leiden tot machtsmisbruik en ongewenste vormen
van prijsstelling. Dit kan een reden zijn voor een overheid om zelf de productie ter
hand te nemen. In het verleden was dit onder meer een reden om de energievoor‐
ziening (gas, water, elektriciteit) via de staat te organiseren. Een andere reden is de
productie van collectieve goederen en diensten. Dit zijn diensten en goederen die
vaak moeilijk door de markt kunnen worden voortgebracht, zodat ze voor ieder‐
een gelijkelijk ter beschikking staan en waarvan ook niemand kan worden uitgeslo‐
ten. Voorbeelden zijn schone lucht, dijken en defensie. Een ander motief is de pro‐
ductie van zogenoemde bemoeigoederen. Dit zijn diensten of goederen waarvan
een samenleving vindt dat – ook al kunnen ze door de markt worden voortge‐
bracht – ze toch door de overheid moeten worden aangeboden. Zo kan men
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bezorgd zijn over de kwaliteit en de prijs van deze diensten indien ze door de
markt worden aangeboden. Of men is bezorgd over de mogelijkheid dat sommige
groepen wellicht van consumptie worden uitgesloten. De idee van een publieke
omroep die borg zou staan voor een bepaalde kwaliteit, is een voorbeeld van een
bemoeigoed. Overheidsingrijpen wordt door deze zorgen gerechtvaardigd. Nog
een ander motief voor overheidsoptreden is het tegengaan of voorkomen van de
negatieve effecten van marktwerking. Daarbij kunnen we denken aan de ongewen‐
ste of schadelijke, negatieve effecten op de kwaliteit van het milieu. Deze effecten
kunnen het gevolg zijn van industriële productie, maar kunnen ook zijn ontstaan
door het aanleggen van snelwegen langs woongebieden waar zich bijvoorbeeld
ook een school kan bevinden. Door middel van bijvoorbeeld vergunningverlening
waarbij specifieke eisen worden gesteld aan de bouw of aanleg van een weg, wor‐
den deze ongewenste effecten beteugeld. Ook het realiseren van bepaalde gewen‐
ste externe effecten kan een prikkel zijn voor overheidsoptreden, temeer daar de
markt nog niet bereid dan wel in staat is om bepaalde voorzieningen of producten
te realiseren. Het van overheidswege stimuleren van innovatie door middel van
subsidies kan er bijvoorbeeld toe leiden dat bedrijven en consumenten eerder op
zoek gaan naar alternatieve energiebronnen (wind-, zonne- en waterenergie). Hier‐
door wordt een te snelle uitputting van fossiele energiebronnen, zoals gas, olie en
kolen, mogelijkerwijs afgeremd.

Markt
Een tweede allocatiemechanisme is natuurlijk de markt, waar vraag en aanbod
bepalen welke soorten goederen worden aangeboden (Aquina, 1993; Streeck &
Schmitter, 1985). Het bieden van veiligheid hoeft echter niet alleen door de staat
geleverd te worden. Mensen en bedrijven hebben een fundamentele behoefte aan
veiligheid en zijn ook bereid daartoe een prijs te betalen. Particuliere beveiligings‐
bedrijven springen hierop in. Vandaar dat veiligheid ook kan worden ingekocht.
Dit is onder meer zichtbaar wanneer de winkeliers in een winkelcentrum of de
bedrijven op een bedrijventerrein een particulier bedrijf inhuren om winkeldiefstal,
overlast en inbraak tegen te gaan. Terwijl de staat in de vorm van politie zonder
aanziens des persoon veiligheid biedt, bieden particuliere beveiligingsdiensten dus
veiligheid aan voor een selecte groep van personen die hiervoor heeft betaald.
Overigens zien we dat de markt als allocatiemechanisme op tal van beleidsterrei‐
nen is ingezet als oplossing voor bepaalde problemen. Liberalisering en marktwer‐
king hebben er bijvoorbeeld toe geleid dat steeds meer (quasi-)collectieve goede‐
ren, bijvoorbeeld in de sociale zekerheid, thans via de markt worden aangeboden.
Zo zien we bijvoorbeeld in de zorg dat er sprake is van concurrentie tussen allerlei
zorgaanbieders, allerlei particuliere ziektekostenverzekeraars, in het aanbieden
van zowel een wettelijk vast basispakket aan zorg als allerlei aanvullende zorgpak‐
ketten. Zij concurreren met elkaar op prijs. Maar zoals we zojuist hebben laten
zien, kent de markt een aantal imperfecties.
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Gemeenschap
Een derde allocatiemechanisme is de gemeenschap. In de Nederlandse situatie
waren dit lange tijd de vier zuilen van protestanten, katholieken, liberalen en socia‐
listen. Deze zuilen vormden een gemeenschap die gebaseerd was op het delen van
een bepaalde levensovertuiging of ideologie. Binnen elke gemeenschap heerste
solidariteit tussen de leden. Uit solidariteit met elkaar zorgden de leden van een
gemeenschap zelf voor de realisatie van bepaalde waarden (Aquina, 1993; Streeck
& Schmitter, 1985). Op grond hiervan werden specifieke voorzieningen in het
leven geroepen voor de eigen groep (het zogenoemde particuliere initiatief). Zo
waren er onderwijs- en zorgvoorzieningen voor katholieken en protestanten, had
elke zuil zijn eigen omroep, en werden woningbouwcorporaties opgericht die bij‐
voorbeeld op socialistische leest waren geschoeid. Het proces van ontzuiling, zoals
dit zich vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw heeft voltrokken, heeft deze prak‐
tijk grotendeels ingehaald.
Momenteel zien we dat de betekenis van de gemeenschap als allocatiemechanisme
opnieuw in het middelpunt van de belangstelling staat (Etzioni, 1995). Zoge‐
noemde communautaristische stromingen onderstrepen bijvoorbeeld het belang
van zelforganisatie. Vrij van overheidsingrijpen en gebaseerd op het in een groep
aanwezige sociale kapitaal worden bepaalde waarden voor een specifieke groep
gerealiseerd c.q. worden bepaalde belangen behartigd (Pierre & Peters, 2000). Ver‐
trouwen is in dit geval een belangrijk coördinatiemechanisme. Een voorbeeld vor‐
men de buurtwachten, waarbij een buurt of wijk zelf zijn eigen veiligheid bewaakt.
In verschillende landen – zoals het Verenigd Koninkrijk, maar ook Nederland –
zien we dan ook dat in het kader van de bezuinigingen en hervormingen die nodig
zijn om een halt toe te roepen aan de overheidsschuld die ontstaan is als gevolg
van de banken- en eurocrisis (vanaf 2008), een groter beroep wordt gedaan op het
zelforganiserend vermogen van de samenleving dan wel van bepaalde groepen of
gemeenschappen in die samenleving; dit als alternatief voor hulp en ondersteu‐
ning door de staat. We zien dit bijvoorbeeld terug in de opkomst van zorgcoöpera‐
ties. Burgers, vaak in krimpgebieden die steeds meer verstoken raken van zorg
door bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie, organiseren hun eigen zorg en onder‐
steuning voor bijvoorbeeld langdurig zieken en bejaarde mensen.

Mengvormen
De toebedeling van bepaalde waarden kan dus op verschillende manieren plaats‐
vinden. Via de staat, de markt en de gemeenschap. Elke vorm heeft voor- en nade‐
len. In de praktijk komen er allerlei mengvormen voor, waarbij getracht wordt de
sterke kanten van de staat, de markt en de gemeenschap te benutten. Bijvoorbeeld
voor het bieden van veiligheid in een bepaalde wijk of buurt kan de politie samen‐
werken met zowel particuliere beveiligingsdiensten als buurtwachten. Tussen de
politie en deze andere handhavers kunnen afspraken worden gemaakt wie wat
doet en wie tot wat gerechtigd is. Zo is het aanhouden van personen primair een
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taak van de politie. Een ander voorbeeld. Energievoorziening was lange tijd een
taak van de overheid. Het leveren van bijvoorbeeld stroom werd ter hand geno‐
men door talrijke lokale (en later regionale) energiebedrijven die eigendom van de
overheid waren. In de loop van de jaren zijn die echter geprivatiseerd en werken
ze dus marktconform. De staat bemoeit zich echter nog wel met deze bedrijven,
onder meer door te regelen dat iedereen recht heeft om toegang te krijgen tot ener‐
gie. Tegelijkertijd zorgt de opkomst van zonne- en windenergie ervoor dat burgers
niet langer meer voor hun consumptie afhankelijk zijn van energiebedrijven. Ze
zijn zelf producent geworden. Het gevolg is dat zij zich gaan verenigen in de vorm
van een gemeenschap, vaak een energiecoöperatie. Maar ook zij zoeken weer
samenwerking met de energiebedrijven, bijvoorbeeld door overtollige zonne- en
windenergie te kunnen toevoegen aan het transportnetwerk, zodat deze weer her‐
verdeeld kan worden.

1.2.3 Beleid

Als we politiek omschrijven als de gezaghebbende toebedeling van waarden voor
de samenleving als geheel, hoe verhoudt zich dit dan tot een andere belangrijke
notie in dit boek, namelijk beleid? Beleid kunnen we ten eerste definiëren als de
stolling van deze afweging van waarden die we als samenleving belangrijk achten.
Vandaar dat beleid een politieke grondslag heeft. Beleid geeft aan welke keuzes
waarom zijn gemaakt. Beleid geeft ook aan hoe deze (afweging van) waarden wor‐
den gerealiseerd en voor welke groepen van burgers in de samenleving bepaalde
afwegingen gelden. Daarnaast geeft beleid aan welke soort maatregelen moet wor‐
den genomen om die waardentoebedeling, vaak neergelegd in allerlei doelstellin‐
gen, te realiseren en welke instrumenten dan wanneer moeten worden ingezet. Bij‐
voorbeeld om afdoende bescherming te bieden tegen een rijzende zeespiegel (bie‐
den van veiligheid) moeten er fysieke maatregelen worden genomen (bijvoorbeeld
gericht op het versterken en ophogen van duingebieden), maar kunnen er ook ver‐
boden worden uitgevaardigd waardoor niet langer meer in de uiterwaarden mag
worden gebouwd.
Een klassieke definitie van beleid is daarom het realiseren van bepaalde doelstel‐
lingen met behulp van bepaalde middelen in een bepaalde tijdsvolgorde (Hooger‐
werf, 1987). Later zullen we zien dat een dergelijke definitie past in een bepaalde
benadering van beleid en dat ook andere benaderingen mogelijk zijn. Bovens e.a.
(1996: 80) omschrijven beleid als de voornemens, keuzes en acties van één of meer
bestuurlijke instanties, gericht op de sturing van bepaalde maatschappelijke ont‐
wikkelingen. Beleid geeft daarmee inhoud aan de wijze waarop een overheid ont‐
wikkelingen in de samenleving die zij gewenst of ongewenst vindt, tracht te beïn‐
vloeden. En daarmee komt een derde centraal begrip (naast politiek en beleid) om
de hoek kijken, namelijk sturing.
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1.2.4 Sturing

Sturing kan worden omschreven als de ‘(doel)gerichte beïnvloeding van de samen‐
leving in een bepaalde context’ (In ’t Veld, 1989: 18). Door middel van het formule‐
ren en uitvoeren van beleid en de inzet van bepaalde beleidsinstrumenten probeert
een overheid bepaalde ontwikkelingen in de samenleving te beïnvloeden, en wel
op een dusdanige manier dat ze in deze beïnvloeding aansluit bij de doelstellingen
die de politiek voor ogen had. Aan een bepaald beleidsprogramma en de inzet van
bepaalde beleidsinstrumenten liggen ook allerlei opvattingen ten grondslag over
de wijze waarop een overheid kan en mag sturen. Deze opvattingen zeggen ook
iets over de rol en positie van de overheid in de samenleving (Bekkers, 1994). Zo is
de verlaging van de CO2-uitstoot in Nederland gebaat bij de ontwikkeling van
alternatieve energiebronnen die minder schadelijke uitstoot realiseren. Zonne- en
windenergie zijn in dit verband interessante alternatieven voor fossiele energie‐
bronnen (zoals gas, olie en kolen). Hoe vergroten we het aandeel van deze alterna‐
tieve energiebronnen? Door middel van subsidies? Of door energieproducenten te
verplichten een bepaald aandeel van hun energie te produceren met behulp van
alternatieve energiebronnen? Wat is dan effectief? De keuze voor subsidiëring of
voor een juridische verplichting wordt ook bepaald door opvattingen over de rol
en positie van de overheid. Opvattingen die vaak ook verwijzen naar bepaalde
waarden die we als samenleving belangrijk achten; en daarmee zijn we weer terug
bij de kern van politiek. Vandaar dat beleid, politiek en sturing drie nauw met el‐
kaar verweven begrippen zijn.

1.2.5 Beleidsprocessen

Beleid staat niet op zichzelf, maar genereert een aantal processen. Deze processen,
die we analytisch kunnen onderscheiden maar in de praktijk vaak door elkaar heen
lopen, maken deel uit van de zogenoemde beleidscyclus. Deze cyclus, die we later
uitgebreider zullen behandelen, bestaat uit een reeks van fasen of processen. Hij
begint met de vertaling van een maatschappelijk probleem in een politiek pro‐
bleem (agendavorming), het opstellen en uitwerken van allerlei plannen die
gericht zijn op het oplossen van die problemen (beleidsontwikkeling), waarover
vervolgens besluitvorming plaatsvindt (beleidsbepaling). Deze plannen worden
uitgevoerd (beleidsuitvoering) om eventueel na verloop van tijd te worden geëva‐
lueerd (beleidsevaluatie), zodat kan worden bepaald of het gevoerde beleid ook
succes heeft gehad. Dit kan dan weer aanleiding geven tot aanpassing van het
bestaande beleid of de vorming van nieuw beleid, en daarmee is de cyclus rond. In
dat laatste geval is er sprake van een leerproces. In figuur 1.1 staan deze beleids‐
processen in de desbetreffende cyclus geplaatst.
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Figuur 1.1 Een eenvoudige weergave van de beleidsprocessen
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Beleidsprocessen vormen daarmee het primaire proces binnen publieke organisa‐
ties. De taakstelling van deze organisaties staat in het teken van het uitvoeren van
activiteiten die bijvoorbeeld gericht zijn op het ontwikkelen van allerlei beleidspro‐
gramma’s, de uitvoering ervan, het leveren van allerlei diensten die mogelijk
gemaakt worden door deze programma’s, of juist het toezien op een adequate uit‐
voering van deze programma’s. Deze processen kunnen echter alleen maar goed
verlopen als ze goed worden ondersteund. Vandaar dat er allerlei ondersteunende
processen en voorzieningen zijn die zich richten op het organiseren van huisves‐
ting, ICT en informatievoorziening, administratie en financiën, en op de juiste inzet
van het daarbij behorende personeel en de daaraan gekoppelde kennis, vaardighe‐
den en competenties. Deze ondersteunende voorzieningen noemen we de secun‐
daire bedrijfsprocessen in een organisatie. Ze behoren tot het terrein van de
bedrijfsvoering.

1.3 Beleid in soorten en maten

De complexiteit van veel beleidsprocessen kan inzichtelijk worden gemaakt door
oog te hebben voor verschillende soorten beleid. Een voorbeeld. De afgelopen jaren
is de verzorgingsstaat fundamenteel verbouwd; een verbouwing die vooral gericht
was op het terugdringen van de kosten en het activeren van de mensen die een
beroep deden op diverse regelingen, zodat zij weer zo snel mogelijk in het normale
arbeidsproces konden terugkeren. Verschillende stelsels zijn op de schop gegaan,
zoals de Bijstandswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO
thans de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Dit waren majeure beleids‐
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wijzigingen die vooral op het niveau van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid ter hand werden genomen, terwijl de concrete uitvoering van de
regels omtrent bijstand – voorheen de Wet werk en bijstand (WWB) en thans de
Participatiewet – gemeenten dwong om specifiek, hierop toegesneden beleid te
ontwikkelen dat aansluit bij deze lokale context. Vandaar dat het belangrijk is om
de notie van beleid verder open te breken en oog te hebben voor de variëteit van
beleid en beleidsprogramma’s. Het volgende onderscheid tussen soorten beleid is
van belang (Snellen, 1975):
1. institutioneel beleid;
2. strategisch beleid;
3. tactisch beleid;
4. operationeel beleid.

Ad 1 Institutioneel beleid
Hierbij gaat het om de inrichting van de formele verhoudingen tussen organisaties
in een bepaalde beleidssector en de toebedeling van taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden. Doorgaans gaat het om beleidsprogramma’s die zijn gericht op
het inrichten of herinrichten van stelsels, de posities van organisaties en partijen in
dit stelsel, en de relaties tussen hen. In de Wet werk en bijstand werd bijvoorbeeld
het oude bijstandsstelsel op de schop genomen en kregen gemeenten een grotere
vrijheid om het budget dat hen door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele‐
genheid ter beschikking werd gesteld, naar eigen inzicht te besteden. Overschrij‐
dingen van dit budget kwamen echter voor rekening van de desbetreffende
gemeente. De facto kregen gemeenten hierdoor een grotere autonomie met dito
verantwoordelijkheid.

Ad 2 Strategisch beleid
Dit type beleid richt zich met name op het nemen van maatregelen die gericht zijn
op het veiligstellen van het voortbestaan van een organisatie ten opzichte van acto‐
ren in haar omgeving die op korte termijn en rechtstreeks het voortbestaan van een
organisatie kunnen beïnvloeden. Het gaat dan om de vraag: wat te doen? Dit
voortbestaan wordt in het geval van een overheidsorganisatie niet alleen bepaald
door de effectiviteit en efficiency van de organisatie, maar ook door de legitimiteit
van de organisatie.
In de lijn van het hiervoor genoemde voorbeeld gaat het dan om de vraag welke
maatregelen een gemeentelijke sociale dienst moet nemen om te kunnen overleven
in het nieuwe bijstandsstelsel. Is het wellicht niet verstandiger om meer samen te
werken met andere gemeentelijke sociale diensten, gelet op het belang dat in de
nieuwe wet wordt gehecht aan kostenefficiency? Betekent dit dat het wellicht ren‐
dabel zou zijn om de administratieve afhandeling van aanvragen voor bijstand
onder te brengen in een shared service center?

30 Beleid in beweging



Ad 3 Tactisch beleid
Tactisch beleid is met name gericht op het formuleren van criteria op grond waar‐
van bepaalde organisatorische hulpbronnen over bepaalde organisaties of organi‐
satieonderdelen moeten worden verdeeld. Het gaat dan vooral om de vraag wie
deze hulpbronnen krijgt toebedeeld. Daarbij kan het gaan om de verdeling van
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de verdeling van financiële mid‐
delen, zoals de budgetten, of de wijze waarop verantwoording moet worden afge‐
legd over de geleverde prestaties. Ook de vraag wie toegang heeft tot welk soort
informatie, is een illustratie van tactisch beleid.
In lijn met het hiervoor genoemde voorbeeld heeft tactisch beleid bijvoorbeeld
betrekking op de vraag welke hoeveelheid financiële middelen ter beschikking
wordt gesteld voor de sociale activering van bijvoorbeeld jongeren die vroegtijdig
de school hebben verlaten, voor allochtone vrouwen, voor gehandicapten of lang‐
durig zieken. Een andere vraag van tactische orde betreft de vraag naar de verde‐
ling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden indien een gemeentelijke
sociale dienst met andere instanties gaat samenwerken in een jongerenloket om op
deze manier jongeren die vroegtijdig de school hebben verlaten weer aan het werk
te krijgen of weer naar school terug te leiden. Welke bevoegdheden heeft het jonge‐
renloket en welke bevoegdheden hebben de achterliggende backoffices, zoals een
gemeentelijke sociale dienst?

Ad 4 Operationeel beleid
Operationeel beleid heeft betrekking op het geven van instructies en richtlijnen
met betrekking tot de concrete uitvoering van bepaalde beleidsprogramma’s of
wet- en regelgeving. Het gaat dan met name om de vraag hoe bepaalde beleids‐
doelstellingen gerealiseerd moeten worden. In lijn met het hiervoor genoemde
voorbeeld gaat het dan om richtlijnen die aangeven hoe een beleidsmedewerker
van de gemeentelijke sociale dienst bepaalde criteria moet interpreteren met het
oog op het ontheffen van de verplichting om onroerendezaakbelasting te betalen.

Een ander onderscheid dat eveneens tracht het politieke karakter van bepaalde
soorten beleid te illustreren, is het volgende onderscheid. Mede gebaseerd op Lowi
(1972) kan een onderscheid worden gemaakt tussen de volgende typen van beleid:
1. explorerend beleid;
2. verdelend beleid;
3. herverdelend beleid;
4. regulerend beleid;
5. faciliterend beleid;
6. stimulerend beleid;
7. constituerend beleid.
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Ad 1 Explorerend beleid
Explorerend beleid is gericht op het verwoorden van een visie, het vertellen van
een inspirerend verhaal dat vooral de geesten rijp moet maken voor een bepaalde
nieuwe aanpak van problemen of voor een andere probleemanalyse. In feite gaat
het om beleid dat partijen moet mobiliseren om mee te denken over bijvoorbeeld
de gewenste ontwikkeling en noodzakelijke verandering van een bepaald stelsel,
zonder dat de doelstellingen van het te voeren beleid al bekend zijn. Het gaat veel‐
eer om een denkrichting. Een voorbeeld van deze vorm van beleid is het beleid dat
aandacht vroeg voor de zogenoemde ‘doe-democratie’. In dit beleid, dat omarmd
werd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, werd een
visie uitgedragen waarbij benadrukt werd dat burgers zelf het initiatief moesten
nemen of zelf de handen uit de mouwen moesten steken om bepaalde voorzienin‐
gen binnen een wijk, buurt, dorp of stad te realiseren, bijvoorbeeld door zelf de
exploitatie van een bibliotheek of openluchtzwembad ter hand te nemen.

Ad 2 Verdelend beleid
Verdelend beleid is gericht op de verdeling van hulpbronnen over partijen. Hulp‐
bronnen kunnen in dit verband rechten en plichten of subsidies zijn, maar het kan
ook gaan om geld of informatie. De toekenning van budgetten aan bijvoorbeeld
peuterspeelzalen in een gemeente is een voorbeeld van verdelend beleid. In het te
voeren beleid kan een gemeente parameters opnemen die uitdrukking geven aan
bepaalde waarden die zij belangrijk acht, zoals het aantal allochtone peuters dat de
peuterspeelzaal bezoekt.

Ad 3 Herverdelend beleid
Herverdelend beleid is gericht op het herschikken of corrigeren van de bestaande
verdeling van hulpbronnen over partijen, omdat de bestaande verdeling als
‘onrechtvaardig’ wordt beschouwd. Positieve discriminatie kan worden gezien als
een vorm van herverdelend beleid, waarbij aan bepaalde groepen – waarvan we
veronderstellen of waarvan we weten dat ze een achterstandspositie hebben die
we als ongewenst ervaren – extra kansen worden geboden dan wel extra rechten
worden gegeven. Een voorbeeld van positieve discriminatie is de verplichting om
in sollicitatieprocedures de voorkeur te geven aan een vrouw indien zij over
dezelfde kwalificaties beschikt als haar mannelijke evenknie. Ook kan door het
opnemen van extra parameters of correctiefactoren in een verdeelmodel een
bepaalde verdeling worden aangepast. In de verdeling van de budgetten over de
regiokorpsen kan bijvoorbeeld specifiek rekening worden gehouden met de crimi‐
naliteitsontwikkeling in de desbetreffende regio. Hierop kan men dan sturen.

Ad 4 Regulerend beleid
Regulerend beleid is gericht op het dwingend voorschrijven en controleren van
bepaalde activiteiten die moeten worden ondernomen om bepaalde doelstellingen
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te realiseren. Voorbeelden van regulerend beleid zijn de verplichtingen van
gemeenten om een bouwvergunning (binnen een bepaalde termijn) te toetsen aan
bepaalde normen zoals die in wet- en regelgeving zijn vastgelegd. Zo bevat het
Bouwbesluit allerlei minimale technische normen die de kwaliteit en veiligheid
van een gebouw vastleggen.

Ad 5 Faciliterend beleid
Faciliterend beleid is gericht op het ondersteunen van bepaalde, als wenselijk
geachte doelstellingen zonder dat deze doelstellingen dwingend worden opgelegd.
Zo kunnen voorzieningen worden gecreëerd die uitdrukking geven aan bepaalde
waarden die een overheid belangrijk acht. Een voorbeeld is het volwasseneneduca‐
tiebeleid. Dit beleid is gericht op het aanbieden van voorzieningen waardoor men‐
sen alsnog – op latere leeftijd en vaak met lagere startkwalificaties – onderwijs
kunnen volgen. De Open Universiteit was lange tijd een voorbeeld van facilitair
beleid, gericht op het aanbieden van ‘tweede kans hoger onderwijs’. Het aanbieden
van glasbakken is een ander voorbeeld van facilitair beleid, gericht op het realise‐
ren van gescheiden afvalstromen.

Ad 6 Stimulerend beleid
Stimulerend beleid is gericht op het prikkelen van mensen of organisaties om een
bepaald, gewenst gedrag aan de dag te leggen, waardoor bepaalde waarden die de
politiek belangrijk acht, kunnen worden gerealiseerd. Door middel van dit beleid
wordt getracht de individuele afwegingen die mensen of organisaties maken
gericht te beïnvloeden, zodat er een andere balans tussen kosten en baten ontstaat.
Vaak vindt dit plaats door middel van subsidies – bijvoorbeeld om de afname van
‘groene stroom’ te stimuleren – of andere financiële prikkels, zoals de verstrekking
van goedkope leningen of het geven van kortingen. De belastingaftrek van de
hypotheekrente is een voorbeeld van stimulerend beleid dat oorspronkelijk gericht
was op het stimuleren van het eigenwoningbezit. Ook het omgekeerde kan plaats‐
vinden. Door middel van heffingen of boetes kan worden getracht de individuele
balans tussen kosten en baten in negatieve zin te beïnvloeden. Accijnzen zijn een
voorbeeld van een instrument waarmee de overheid tracht de risico’s die samen‐
hangen met roken of alcoholgebruik in te dammen door er een hogere verkoopprijs
aan te verbinden.

Ad 7 Constituerend beleid
Constituerend beleid is gericht op het oprichten van instituties en organisaties die
bepaalde taken voor hun rekening gaan nemen. Een voorbeeld van constituerend
beleid is de oprichting van de Autoriteit Financiële Markten, die toezicht moet
houden op ongewenste verstoringen van het functioneren van markten, bijvoor‐
beeld door kartelvorming en prijsafspraken.
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De genoemde typologieën moeten niet als zaligmakend worden beschouwd. Niet
elk type van beleid kan als zodanig worden geclassificeerd. Beide typologieën
moeten worden gezien als een heuristiek die het mogelijk maakt om beleid naar
zijn aard te kunnen onderscheiden en daardoor meer oog te hebben voor de geva‐
rieerde invloed van bepaalde factoren op de totstandkoming en uitvoering van
beleid. De reden waarom sommigen een onderscheid maken tussen verschillende
soorten beleid, is dat het soort beleid ons iets kan zeggen over de mate waarin
bepaalde beleidsonderwerpen controversieel zijn, bijvoorbeeld ten gevolge van de
verdeling van kosten en baten over relevante actoren (in termen van concentratie
of spreiding), en daarmee een bepaald soort arena creëren waarbinnen beleid
wordt ontwikkeld en uitgevoerd (Lowi, 1964, 1972; Wilson, 1973; Hogwood, 1987).
Institutioneel, strategisch en allocatief beleid zijn daarom politiek gevoeliger dan
operationeel beleid. Bij institutioneel, strategisch en allocatief beleid gaat het
immers vaak om de vraag: wie krijgt wat, waarom en hoeveel? Omdat institutio‐
neel en strategisch beleid bijvoorbeeld veelal de bestaande positie van een organi‐
satie raken, zullen organisaties niet zonder slag of stoot hun bestaande verworven‐
heden opgeven. Omdat herverdelend beleid ertoe leidt dat de bestaande koek
anders zal worden verdeeld en dus andere winnaars en verliezers zal kennen, zal
dit type beleid niet altijd op applaus kunnen rekenen. Het beleidstype vertelt ons
daarom iets over de mate waarin beleid gevoelig is voor strijd. Ook vertellen deze
typen ons iets over de rol die bijvoorbeeld kennis speelt in de aanpak van deze
problemen. De kennis die nodig is om een aanvraag om bijzondere bijstand te kun‐
nen beoordelen, is van een heel andere orde dan de kennis die nodig is om te kun‐
nen beoordelen of samenwerking tussen gemeentelijke sociale diensten al dan niet
gewenst is; laat staan de vraag hoe ervoor gezorgd kan worden dat mensen die
structureel bijstand ontvangen, niet alleen naar betaalde arbeid kunnen worden toe
geleid, maar dat zij blijvend betaalde arbeid verrichten. Wat motiveert hen bijvoor‐
beeld?

1.4 Vooruitblik deel I

Dit boek gaat over beleid en beleidsprocessen. De belangrijkste inzichten en leer‐
stukken op het terrein van beleidsprocessen binnen de overheid en de sturing die
overheden door middel van beleid geven aan de gewenste ontwikkeling van een
samenleving, zullen de revue passeren. Voordat we dieper ingaan op deze proces‐
sen, moeten we een aantal basisleerstukken en achtergronden behandelen. In dit
eerste deel, ‘Achtergronden en benaderingen’, doen we dit door een aantal centrale
begrippen te definiëren en in hun onderlinge samenhang te bezien. Het gaat dan
om beleid, politiek en sturing.
We zullen zien dat beleid, politiek en sturing geen processen zijn die alleen maar
binnen de muren van een ministerie, een gemeente, een uitvoeringsorganisatie in
de sociale zekerheid of een waterschap plaatsvinden. Ook zij staan bloot aan
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bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen. Om inzicht te krijgen in de aard van
een aantal fundamentele maatschappelijke veranderingen die de vormgeving en
inhoud van beleid, politiek en sturing beïnvloeden, is het belangrijk een aantal
beelden van deze veranderende samenleving te berde te brengen. Zo zullen we
onder meer het beeld schetsen van een gefragmenteerde en vervlochten samenle‐
ving die steeds kwetsbaarder wordt en waarin ook de overheid van haar troon is
gestoten als dé plek waar politieke beslissingen worden genomen en waar beleid
wordt gemaakt.
Deze maatschappelijke veranderingen doen in sommige gevallen de roep om
beleid luider klinken. Maar hoe wordt beleid gemaakt? Is beleid een weloverwo‐
gen proces van uitdenken, of kan het ook worden gezien als een strijd om schaarse
middelen, om macht? In hoofdstuk 3 zullen we daarom vier benaderingen van
beleid schetsen, te weten een rationele, politieke, culturele en institutionele benade‐
ring. De wijze waarop overheden bepaalde maatschappelijke problemen trachten
aan te pakken, vertaalt zich niet alleen in beleid, maar ook in bepaalde opvattingen
over de rol en positie van de overheid. In hoeverre is een overheid in staat om
bepaalde problemen op te pakken? Wat zegt dit over haar vermogen om te sturen?
Vandaar dat het ook belangrijk is aandacht te schenken aan de wijze waarop het
denken over sturing zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en welke benaderin‐
gen daarin te onderscheiden zijn. Daarmee sluiten we het eerste deel van dit boek
af.
Met deze bagage op zak vervolgen we onze route. In deel II laten we zien hoe de
verschillende benaderingen van beleid en sturing doorwerken in de wijze waarop
de beleidscyclus en de daarin te onderkennen fasen vorm en inhoud krijgen.
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