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De vormvraag in depolitiek

Is er cen vorm van collectieve besluitvorming denkbaarmet een domi—
nante civil society, waarbij vast georganiseerdeverbandeneen zekere re—
presentatieopleveren?Dezevraag kan alleen worden beantwoordwan—
neer we hierbij de vele nienwe verschijningsvormenvan de politick in
ogenschouwnemen. Politieke processenzijn steedsvaker polycentrisch,

transnationaalen verspreid,waarbij eeneenduidigepolitieke institutie die
legitieme besluitenkan nemen,vaak ontbreekt.Bestaatdie institutie for—
meel gezien nog wel, dan is meer en andersoortigeactiviteit gevraagd
omwille van de effectiviteit vanbeleid. Hierondervolgen enigevoorbeel—
denvan nienweverschijningsvormenvan de politick, vande meervoudige
werkelijkheid van politick en bestuur:

De mobiliteitsproblematiekmaakt regionale samenworkingtussen ge—
meentennoodzakelijken het nieuwe themavan voedselveiigheidvraagt
zelfs om transnationalesamenwerkingsverbanden.Verbetering van het

onderwijsmagcen zaak zijn van het rijk maarkan niet van bovenafwor-
denverordonneerd:omwille van de effectiviteit en legitiniiteit wordt hier
gezochtnaarnicuwe vormenvan bestuur.In het verbandvan het ‘meer-
lagige’ bestuurbinnen de EuropeseUnie (multi-level governance)zijn be—

stuurlijke proceduresop de voorbiihne van de politick weliswaarduide-
lijk, maarblijken maatschappelijkeactorenachter de schermencen vaak
onmisbarerol te spelenbij de uitvoering vanbeleid.
Mede dankzij diverse incidenten is men binnen bet openbaarbestuur

doordrongenvan de nicuweuitdagingen.Dc in de persbreeduitgemeten
problemen rond de ‘Korenwoif hebien cen bewustzijn van de com-
plexiteit van bet spel van multi-levelgovernancebinnen de EuropeseUnie
vergrootmet cenmaatschappelijkedimensie.‘Das & Boom’ ontwikkelde

zich tot een ware plaag voor bet lokaal bestuur,maarwas tegelijkertijd
een onniisbareschakel in de implementatie van bet gemeenschappelijk

natuurbeleidc.q. de Habitatrichdijn. Dc analysevan de ramp bij Volen-
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dam bracht de nadelenvan de ‘plurifon~ne regionalisatie’ van de diverse eci

bulpdienstennog censonderde aandacbt. no
Bestuurderszijn zich zeerwel bewustvan de meervoudigewerkelijkheid kel
van politick en bestuur.Uit gesprekkenblijkt tegelijkertijd dat dezemeer— vat
voudigewerkeijkheid bij dc uitvoerendebestuurdersniet tot grote onrust
leidt. Integendeel,de ideelijkt wijdverbreid dat bcstuurdersin staatwor— tut
den geacht de problemende baas te zijn binnen bestaandeinstitutionele (re
arrangementen.Lederestadsbestuurderworstelt met de (regionale)mobi— or~
liteitsproblematickmaar,na decenniavan zockennaareenduidigeinstitu— dci
tioneel—bestuurlijkeoplossingen(cuirninerendin hetvoorstelvoor de tot— ve~
standkomingvan vcrvoersregio’s), wordt de regionaliseringvan bestuur tie]
door niemandmeerbepleit. Oplossingenwordengezocbtin intcrbestuur—
lijke samenwerkingen gerncenschappclijkeregelingen.Er is eenbestuurs— dci
praktijk ontstaanwaarbij de nadrukvan de bestuurlijkedeliberatieligt bij de
de interbestuurlijkesamenwerking.1)eze afstemmingis op zicb al zo in— vo
gewikkeld dat bet maatscbappelijkdebatniet zelden in de verdrukking we
komt. te

be1
Dit essaybepleit nadrukkelijk cen reflectie op de institutionele vormgc— oni

ving van de politiek—bestuurlijke democratic. Conform de opdrachtstaat
hierbij de wisselwerking tussenbet openbaarbestuur en associatiesvan de
burgerscentraal.Het uitgangspunthierbij is dat de democratischebeteke— ma
nis van de participaticvan burgerassociaticsaffiangt van de vvUzewoarop ztj cra
bij het openbaarbestuurworden betrokkcn. Als centralestelling wordt vet

verdcdigd dat de wijzc waarop associatiesthans bij het openbaarbestuur sto
worden betrokkenveelal eenversterkingvan dcmocratiscbbestuurin de var
weg staat. De discussiemoet op dit momentniet worden gevberd over dyi
het ‘verdedigen’van de democraticmaarover de haaronrvvikkeling. de

IDevorrnvraagnaarde ontwikkcling van de democraticdringt zicb ook Po
op binnende politicologie. Hier denkt men na over alternatievepatronen de
voor het organiserenvan de democratic. Vanuit vcrscbillendc hoeken
wordt daarbij in herinnering geroependat de reoresentatievedemocratic tic
zoajs wij die thans kennen.cigcnlijk cen specificke organisatievoi-mvan ba~
democratiscbcpolitick is. Dc Britsc politiek—th~reticusJobnDr-yzck stelt lint

in dit verbanddat, gegevende snelle maatscbappelijkeontwikkelingen, cer
het -nalaten van ecu vernicuwing van de politiek—bcstuurlijkc instituties
onzc samenlevingin feite winder dcmocratischmaakt.

2Voortkomcnd uit

de noodzaakom competitief te blijvcn in ecu transnationaal,politick—
I9~

Noor redactie:zie ook Cliteur, die eonmoordefonsievestrategicbepleit. tic
2 Dryzek,J.,Dcniocracy in Capitalist Times (Oxford Ui~, Oxford, 1996). boa.
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economischsysteemwordt belcid steedsmeerbcpaald door de gevoelde
noodzaaktot beleidsverandering.Dryzek ziet de kansenvoor de noodza—
kelijkc vernicuwing hierbij cerderin de versterkingvan de betrokkcnhcid
vande civil societydanvan de formele politick—bestuurlijkcinstitutics.

Dc Fransepolitick—filosoof BernardManin steldeonlangs dat de insti-
tutics die naar ons idec de essenticvan dcmocratischbcstuur uitmakcn
(representatievedemocratic,primaatvan de pobtick, stenamenvoor en in

organenvanvertegenwoordigers),zijn ontstaanals omstredenvormveran—
dei-ingcn.Vanwegespeciflekehistoriscbeomstandighcden,werdenzepas
veel later geconstrueerdals ‘dcmocratische’techniekenvan bcstuuren poli—
tick.1

Dc bestaandedernocratischcinstituticsmoeten dus nict benaderdwor—
denals de essenticvan democratic,maarals specifleke,historiscbgegroci—
de vormen van democratischbcstuur. Als pobtick cen kwestie is van
vormgcving, moctenwe afstappcnvan de idec dat we a priori wetenwat
we onder democraticinocten vcrstaan.Juist door de bestaandeinstitutics
te benaderenals specifieke,‘klassiek—modernc’institutieskunnen we ons
begrip van democraticverbrcdenen ontstaater uitzicht op cen politieke
ontwcrpopgave.

Democratischcvormen van politick ontxvikkclcn zich in interacticmet
de problemen en controversesdie cen bcpaaldc tijd kenmerken) Zo
maaktcnde ‘suffragettes’ het algemeenkiesrecht tot inzct van de demo—

cratiscringrond 1900, en maaktcnde socialebewegingenin de jaren ze—
ventig van de vorige ecuw de publieke verantwoordingsplichtvan be—
stuurdcrstot ‘normaal’ clement van democratischbcstuur. In navolging
van Lefort zondenwe kunnen sprekenover politick in terinenvan cen
dynamiekvan politicke vormen, cen voortdurendcstrijd, -cen nict aflaten—
de twijfcl over de legitimiteit van bet institutioneel politick handelen.
Politick speelt zich dan nadrukkclijkc niet binnen de gcijktc vormen van
depolitick af, maarbetreftjuist dezevormenzblf.

Qok de recentegeschicdenisvan bet ‘polderoverleg’ bicdt cenillustra—
tic van dezevormkwesticop bet gebiedvan de verhoudingtussenopen—

baarbcstuuren maatscbappelijkcorganisaties.Toen PaarsII de ontwikkc—
ling van bet ‘polderoverleg’ opnatn in bet rcgccrakkoordontstondairas
cen strijd overwcrkwijze en betekenis:x~it was cigcnlijk bet polderover—

Manin, B., Principles of RepresentativeCovcrnmcnt(CambridgeUP, Cambridge,
1997).

Gomart,E. andMA. Hajer, ‘Is ThatPolities?Searchingfor Forms of Demoora—
tie Politics’, in: H. Nowotny and B. Joerges(eds.) Looki,~ Back— Ahead, 2002 Year-
bookof Sociologyof Science(Kiuwer, Dordreebt,nogto versehijoen).



leg? Tijdens de cerstebijeenkoinstenging het niet alleenoni de inhoud
van de politick, maarminstensevenzecrover de institutionele normenen

principes van het polderoverleg, over de verhoudingtussenminister en
maatschappchjkegrocpc.n, over het verschil tussen consultatic en co—
decisic, en over de wijze waaropde consensusin het polderoverlegdoor
zou (mocten) werkenin de discussicsin hct parlementen in dc minister—
raad. Dc interactie over dezeregels is cen vorm van politick en de uit—
komst van dit spel bepaaltmede bet karakteren de kwalitcit van het dc--
mocratischbcstuur.

Overde rot van associatiesin betopenbaarbestuur

Het polderoverlegwerd geYntroduccerdals cenbijdrageaancen vcrmcu—
wing van bet openbaarbcstuuren beoogdegrote organisaticsvan burgers
en bcdrijvcn cen duidelijke pick in de bclcidsontwikkding te geven, en
hiermeedacbt men wcllicbt ook con bijdragc te leverenaan de vermcu—
wing van de democratic.Er is echtergeenprincipide redenwaarommeer
bctrokkcnheidvan burgersen bun associatiesan sich de kwaliteit van bet
democratiscbbestuurversterkt. Sterkernog, er is cen omvangrijke litera—
tuur die waarscbuwttegen cen verstcrktebctrokkcnheidvan burgersen
hun associaticsbij bet opcnbaarbcstuur. Van den Berg cn Molleman
sprekenvan cen de ‘ijzcren ring’ van belangengroependie bet openbaar
bcstuur in ecu kille omarming in zijn bcwcgingsruimtebepcrkt.5 Ver
biervoor wecsC. Wright Mills op het gcvaarvan macbtsclitcsin de Vere—
nigdc Staten. Giovanni Satori gccft cen uitputtendc lijst van bczwarcn
tegenvormen van inspraaken danmet namevormen van directe demo—
cratic. -

Dezeprincipide bezwarcntegencen ‘neoncorporatistischc’verbinding
tussenopenbaarbcstuur en associaticszijn enigszins in de vergetelbeid
gcraakt,mede doordatmen in de Nederlandsebcstuurscultuurassociatles
steedsmeeris gaanzien als ‘bondgcnoten’bij de ontwikkeling van belcid.
Bestuurskundigethcoric~n en technickenzoalsprocesmanagement,inter—
actievebcsluitvorniing of onderhandelendbcstuur,maarook relativerende
bescbouwingcnover dc sturingsmachtvan de staatzijn bier mode debet
aan. Groepenverscbijnenniet nicer als ‘object’ ~rn sturing, of worden
niet meerbenaderdals belangenbehartiger,maarzijn onderdeelvan cen—

licfst ‘iteratief vormgcvcn— proceswaarbij men gczamcnlijk tot (voor--

Berg,J. vando, H.A. Molleman: Crisis hi de Nederlandsepolitick (Alpbon aando

Rijn, 1974).
Satori,G., DemocraticTheory(WayneStateuv, Detroit, 1962).
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stellenvoor) oplossingenvoor problemenkoint. Dit is nict de plaatsvoor
cen kritische bcscbouwingop dezetheorie~n en technieken.Wel is bet
evidentdat hierdoor cenanderekijk op de rol van maatscbappclijkcorga—

nisaties is ontstaan.
Alvorensin te gaanop de vragcn of cen verstcrktebetrokkcnheidvan

burgersen bun associaticsbij bet opcnbaarbestuurwaarscbijnhjk is, die--
nen de bczwarcntegencen vcrsterktebemocienisvan met nameassocta--
tiesvanburgersnogcensop ecurijtjc te wordengezet.
“ Het cersteen incest geboordebczwaartegencen geYnstitutionaliscerde
rol van associaticsis bet probleemvan particularisme,dat in de litcratuur

bekendstaat als faction’ (de term koint van Madison): associaticszullen
bun macbtaltijd primair gebruikenom bun cigenbelangente behartigen.
Wie groepencenvcrsterktcrol geeftondcrmijntdaarmccecu discoursdat
zich ricbt op ‘bet algemeenbelang’. Men spreektook wel van de ‘Balka—
niscring’ van de politick: wic de rol van groepenvcrstcrkt bcdrcigt de
‘afwcging’ vanbelangcni’
• Ben tweedebczwaaris bet gevaarvan oligarchievorming:cenklein aantal
groeperingenmonopoliscertde aandacbtvan de politick—ambtclijke top

en bcpaaltzo dewijzc waaropde wereld aanbestuurdcrsvcrschijnt. In bet
verlcngdebiervanwordt veelvuldig gcwaarscbuwdvoor het vcrscbijnscl
van ‘capture’ waarbij ecu of meer groepenecu forum volledig naar bun
hand zetten. Bekendemanifestatievan oligarchievonning is bet ‘draat--
deureffect’: ecukicine, tamelijk exclusicvegroepassociaties,-dicnaarbui—
ten toe op geen enkele manierverautwoordingaflcgt, manifesteertzich
niet alleen in fora maarjuist ook in bet roulerenvan bclangrijkc positics
binnen de overbeid en de betrokkcnbcdrijven en associatics.In Neder--

- landzijn bier lcgio voorbeeldenvante noemen.

Ecu derde bclangrijk bczwaar staatbekendals ‘Frankenstein’: als orga--
nisatiesccnmaaldicbt bij de macbt zitten, behoudenzij bun posities ter—

- wijl de (relatieve) betekenisvan de organisaticsin wezen sterk kan zijn
veranderd.Het netwerk rond bet landbouwbclcidis biervanecupregnant

voorbeeld: boercuorganisaticsdomincren de adviscring tcrwijl consu--
mentenbelangengeengeYnstitutionaliseerdeplaatsbebben.
• Ten vierde kan ecu meergeYnstitutionaliscerdevorm van betrokkcn--
heid van groepenleiden tot ecu onjuiste d~egatievan bevoegdbcdcn:juist
de toegcvoegdcsturingskracbtdie samenwerkingmet bijvoorbccld bran--
cheorganisaticsmet zich mec brengt kan makkcbjk leiden tot bet over--
nen-tenvan uitvocrings— en handbavingstakendie eigcnlijk in overbeids--

Noot rodactie: overdo rol van bolangonin politioke besluirvorn3ing,zie verdor
Van derHeijdcn/Hockoma.
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bandenzoudenmoctenblijven. Delegatievcrstcrkt dancchterde inacbts— synchn

positic van deorganisatiein kwestic. scbapp:

Hicmaastzijn er ook ~alvan bezwarcnaante vocren,niet zozeergcricbt In 1-
tegen de versterkingvan de rol van groepen,als wel tegen de daarmee in de ~
gepaardgaandeverminderingvan de rol van representatieveorganen. institut;
Men moct de versterkingvan de rol voor de burgcr(associatics)en de lijke pr
neigingde bercidheidvan burgersom meete denkenen mec te bcshsscn,
niet overscbattenin situaticswaarer geenrepresentatieforgaanis dat kcu— Figuur t

zenvoor de burgcr(associatics)necint.
Tenslotte zijn er nog bcstuurskundigcbczwarcn.Wic representatieve

organenop afstandplaatst roept bet spookbccldop van de ‘val van bet
gczamenlijkc besluit’, ook wel de Politikveflechtungsfalle of ‘joint—
decisiontrap’ doelt Fritz Scbarpfop de extra problemendie ontstaanwan—
neercen besluit nict kan worden genomendoor bbn gelegitimeerdein—
stantic maartot standmoct komen in cen onderling overleg) Spraakma—
kend voorbeeld biervan is bet ROM--belcid waarbij n-ten in de
maatscbappelijkcinteractic weliswaarvaak tot opzicnbarcndenicuwe op--
lossingsvoorstellenkwam, maar bet beleid uitcindelijk sneuveldebij de
besluitvormino-in de vcrscbillendegemeenteraden.Hot democratiscrings—b

effect wordt bier slacbtoffer van de ‘val van bet gcmccnscbappclijkcbe—
sluit’: burgersen associaticsbedenkenzicb wel twee keer om weer tn
structurenzonder institutioncel mandaatover tockomstscenario’ste pra—
ten. Dit ope

Kortom, er is zo bezien geenredenom van ecuversterkingvan de be- -legitiem
trokkenheidvan burgersen bun associatiesan sick cen groot democratise- -de natw
ringscffcctte verwacbtcn. stuurdc

Ook TI
(en later

En tack burgers en hun associatieszullen ecu be1angr~kerol in de toekomstvan de chronic’
democratic(nioetcn) kr~~en laat zien
Naastde wcnsclijkbcid moct ook de mogelijkbcid en waarscbijnlijkbeid meente
van ecu vcrsterktcbetrokkcwhcidvan burgersen bun associaticsworden vaakaf
ondcrzocbten daarutoodit scenarioook politick--sociologiscbte funderen. provinci
Niouwe bestuurlijkevormen zullen bet stelsel var~’rcpresentatievedemo- -ook kic5
cratie als zodanignict vervangen,maar do bcstaandcorganenvan do re- -aande g
presentatievedemocraticzullen steedsmeer (moeten) worden aangcvuld Qok
met andere vormen van dcmocratischc deliboratie en bcsluitvorming. rug te
Hiervoor zijn drie bclangrijkc redenente geven: de verloren ‘territoriale maatscb~
________________________________________ litics of

Seharpf,F.W.: Gamesreal actorsplay (Boulder,Colorado,1997).
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synchronie’ van bet openbaarbestuur; bet ontstaanvan cen risicoinaat--
schappij; enbet doorzcttcnvan de nctwerksamenleving.

• In bet verledenlag de basis van effectiefen legitiem openbaarbestuur
in do vorbinding tussendrie met clkaar verbondenvariabelen: politioke
institutics, culturele verbondenbeid(‘cultural adherences’) en maatscbappc--
lijke processen.

Figuur 6. 1 Opcnbaarbestuurals territoriale orde

Dit openbaarbestuurals ‘territoriale orde’ was langetijd cen effectieveen
legitieme vorm van bcstuurdoordatbet binnen bet cigen territoir (m.n.
do natiestaat,maar ook de gomeente)maatscbappclijkcprocessenaan--
stuurdeen daarbij steedszorgdevoor voldoendecultureleverbondenbeid.
Gok Thorbeckebascerdezijn ontwcrp voor de Nedcrlandserccbtsstaat
(en later bet Ncderlandscgcmccntebestuur)op wat ik de ‘territoriale syn--
chronic’ van bcstuuren gemccnscbapnoem.Dc recentebestuurspraktijk
laat zien dat dit territoriale cvcnwicbt steedslastigerte vinden is. Dc ge--

meentevormt geen‘ccbt~’ gemccnscbap’en problemenwijken maaral te
vaakafvan de bcstaandcbcstuurlijkc maat.Gomplementairbcstuur,stads—
provincies, samenwerkingsrcgio’s,kade~wctgcbieden:welke maat men
ook kiest, steedszijn er weerbepaaldemaatscbappclijkcprocessendie zicb
aande gekozenmaatzullen onttrckkcn.

Qok de relativeringvan de plaatsvan de politick door de burger is te—
rug te voeren op de verloren ‘territoriale syncbronie’: de politick--
maatschappclijkcelite beeftveel minder dan voorbeengreepop deze‘p0-
litics of identity’. Dc ‘gemeenteals gcmeenscbap’laat zich nict meer op



dczelfde wijzc en via de bcstaandcpraktijken organiseren.~Het bestuur ligt cc
kan niet meer tcruggrijpen op gedeeldeinterpretatiekadersmaar moet van bE
dezeactiefontwikkelcn.Eveuzokan nict wordenuitgegaanvan cenpoli—
tick mandaatmaarmoct vcrtrouwcnsteedsopnicuw wordengewonnen. • Na

Dc verloren territohale syncbronic nit zieb ook in bet fcit dat de ter di~

maatscbappclijkeprocessen,waar bet opcnbaarbestuursturing aanpoogt waarb
te geven, zich meerdanvoorbeenaande vasteterritoriale scbaalvan be— burge

stuur onttrckken. Voor bet bcstuur impliceert dit cen groterebetekenis omtre
voor tijdclijke, projectmatigc bestuurspraktijkendie aansluiten op de discus
scbaal van bet probleemwaannecde samenlevingzich geconfronteerd cratisc
zict. Veelal ontbreken effectieve bi~rarcbiscbc structurenof cenduidige aanto
macbtsvcrboudingen:bet is onduidclijk in welke relatic vcrscbillendc groep
actorentot elkaarstaan. GeYnstitutionaliseerdegczagsvcrboudingcnmaken ste aai
plaatsvoor ecu erkenningvan wedcrzijdseaffiankclijkbeid als basis voor Dc
politick—bcstuurlijk bandelenen politiek--bestuurlijkoverboudingenwor- -fecten
den onderdeelvan cencontinu procesvanonderbandelen. tot cc

Onderinvloedvan dezeverlorenterritoriale syncbroniczien we dat de cen o
centrale sturenderol van de overbeid over ecu bcpaald territoir plaats van b
maakt voor ecu vorm van besturenwaarbij de overheid in samcnspraak, de an

vaak met anderebcstuurdersen somsmet inbegrip van maatscbappdbjkc yen
actoron, tot belcid poogt te komcn.11’ Dc Catalaanscsocioloog Manucl beids)

Castdlls spreckc in dit verbandover de nicuwe rol van de overbeid als onrec
invloedsorganisatie.Dc overbeidbeeft niet zondermeerde macbt om an- -erken
deren tot bcpaaldcgcdragsverandcringente brengen,maarmoct baarin- -geld
vloed aanwcndcnom dit effect te bcreiken.11In de bestuurlijk--pohticke bezor
literatuur is daar de term ‘governance’ voor in gcbruik.12 Overbcidsbcleid, wil ge
government,is steedsgebaseerdop formed gezag,maargovernanceboeft dat gen ~
nact te zijn: governanceis gebaseerdop niet--bi~rarcbiscbcrelatiesen bicdt samer
daaromook conceptucelde ruimte voor ecubijdragc door maatscbappc- -uts. N
lijkc ~roepcn. outwi

Dc verloren territoriale syncbronic is niet alleen ecu last maarbeeft ‘gclo
ook voordelen: er zijn tal van nicuwe bcleidsarrangcmcntcnzicbtbaar. burge
Juist in de democratiseringvan dcrgclijke losse, tijdclijke arrangementen meer
________________________________ coma;

Hajer,M.A., Politick als vormgeving(oratie) (Vossius$ors,Amsterdam,2000). nele~
10 Noot redactie:Bovons/Miehelsseherseneon aantalvoorbeeldonvan dergelijke

interactievoproeosson.
El Castells,M., The NetworkSociety(Blaekwdll, Oxford, 1996).
12 Pierre,J. (red.): I)ebating Governance:Authority, Steering,Democracy(Ox- -¶3

ford vv, Oxford, 2000) en WctcnschappelijkeRaad voor hot Regeringsbeleid, ¶4

Ruimtel(ike Ontwikkelingspolitick, Rapporrenaan do Rogoring, ur. 53, (sDu, Don
Haag, 1997). Beck,
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ligt cenuicdagingvoor cendemocratiseringvan bestuur,waarin associacies
van burgerscenbclangrijkerol kunnengaanspelen.

• Naast~de terricorialiceic van bcstuur staatook de autoriteit van bcscuur
tor discussic.Dc laatstcvijfencwintig jaardiendenzich cal van chema’saan
waarbij de insticutionelevcrantwoordclijkbcidvoor de veiligheid van de
burgeren milieu is gescbaad.Ecn recentvoorbeeldbiervanzijn de vragcn
omtrcnt de vocdsclveiligbcid, maar al cerder speeldenzich soorcgclijkc
discussiesaf rond scralingsrisico’s,zure regen en kemenergic. Het demo--
cratiscbbestuurwordt bedreigddoordacde overbeidin sommigegevallen
aantoonbaaronzekcrbedcnbeeft vcrbeimelijkt en bet maatscbappclijkc
groepenwaren die deze ‘georganiscerdeonvcrantwoordclijkhcid’ als ocr--
ste aande kaakhebbengcsceld.1’

Dc nicuwe ‘risicomaatscbappij’beeft twee scbijnbaarccgenscrijdigccf--
fecten.Aan de enekant lijkt de confrontatiemetnicuwe risico’s te Iciden
tot cen bernicuwderoep om ecu sterkeoverbeid.Dc burger ziec bet als

ecuoverbcidstaakom baar te vrijwaren van allerlci risico’s, van explosies
van bedrijvcn tot brandenin cafbs,van legiondlla tot veilig vocdscl. Aan
de anderekant is de burgerveel minder gencigdom de overbeidcc gelo—
yen wanneer deze ecu ‘veilighcidsgarantic’ zou afgcvcn. Dc (over--
bcids)cxpcrtis tenslottevan zijn voctstukgevallendoordatdezecerderten
onrecbtenalict cc waarscbuwen.Het wordt wcliswaar nog niet algemeen
erkendmaarde onrust over de nicuwe usico’s is nict met meeraandacbt,

geld en deskundigheidcot staancc brengen.Burgersblijkcn met name
bezorgd over die aspeccenwaaropdo wcccnscbapgeenantwoord kan of
wil gevon: is de scraling van cen mobieltjc scbadclijk?Wat zijn de gevol--

gen van bet consumerenvan gcneciscbgemanipuleerdegewassen?Kort
samengevacwordt inscicutionclegeloofwaardigbcidbclangrijker dan ken--
nis. Maar hoc kan de overheiddeze inscicucionelegcloofwaardigbcidnu

ontwikkelen?Gelooftvaardigbcidkoint niet voort uic rapporcendie door
‘gcloofwaardigc’ kennisinscitucenzijn gcscbrevcn.Ecn alcernatiefis om
burgers en maacscbappelijkcorganisacicsbij de inscicucics cc bctrckken:

meerbccrokkenbcidvan maacscbappclijkeorganisaciesblijkc in ecu usi—
comaatscbappijcennoodzakelijkc fac~orin bet opbouwenvan institutio—
nelegclooftvaardigbcid.14

I.E
Bock, U.: Dc Wereldals risicomaatscbapp~(Do Balie, Amsterdam,1997).

14
Hajer, M.A. en M. Schwarz,‘Do contourenvan do risicomaarschappij’,in: U.

Beck, Dc Wereldals risicomaatschappg(Do Balie, Amsterdam,1997).
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I
• Dc verloren cerricorialesynchronienoch de doorworking van de nsi— Welke
comaatscbappijkan verklaard worden zonder de individualisering in mocratl(
ogcnschouwte nemen. Hierover is reedszeerveel bekend.Dc emancipa- -Eerscz~
tie van de burgeruit allcrlci traditionelemaatscbappclijkeverbanden(zoals worden
parcij, kerk of vakbond)zecde dcmocratiscbcbecekenisvan bet inscicutio- -ken.
nele landschaponder druk en de besluicvormingop basis van consultacie
van vercegenwoordigersvan deze ‘oude’ organisaciesbeeftaanlegicimiccit In scerk
ingeboct.Individuabseringbecekentook bet makenvan cigen keuzes,die Particnla2
weer worden berzicn in bet licbc van nicuwe ervaringenof informacic. becrokk(
Individualiscring ondcrm~jnt daarmcc de legitimiteit van representatievia vaste vindc da
structuren. Zij vraagtom andersoorcigevormen van democraciscberepre— norm cc
sencatic.Hec begrip ‘nctwcrksamenieving’brcngc de consequenciegoed consequ
cot uicdrukking. Hec scelt cerritoir tegenovernetwerk.Vroegcr wasnabij— vcrbindc

beid, de gedeelde,afgepcrkccruimcc, bet dragendeprincipevoor de poli- -bctrokki
tick, chansorganiscrenburgersbun cigen scad, in de vorm van cen net- -probleer
werk van plckken en activiteitendie hen bevalti’ Dic wcrkt ook door in rol er fe-

de politick: geYndividualiscerdeburgers associ~renzich veel meer dan van groc
vrocgerin verbandendie policicke effectenover grote afscandenmogelijk plaatsvin
maken. Ecu voorbeelddicbc bij huis is bet lidmaacscbapvan Nacuurmo— juisce de

numencendat bet mogclijk maakt dat de randscedclingindirect de ‘ont- -woordin
wikkcling’ van woescegrondenin Drenchebcwcrkstelligc.Hiermec koint Het a
in feice bet dcmocraciscbckarakccrvan vele scaandcinstituticscer discussie politick
cc scaan. Waarom mogen alleen Ainsterdainseburgers stemmenin cen bcstaand
referendumover de coekomscvan de binnenscad?Terccbc zijn er vele bijzonde
andereburgers,zoals winkeliers en anderewerkendenin bet centrumvan sprake v
Amsterdam,die zich bier ook bij betrokkenvoclen en menenbier ook of bestui
dcmocraciscberccbten te hebben.Dc necwcrksamcnlcvingis in die zin ging ma
cen zeer re~ilc bedreigingvoor de cifecciviceic en legicimiceic van becbuis nicuwe 1

van Thorbecke: in dat buis bebbenalleen degenendie in cen bcpaald van ICT

gebiedwonen rccbc van spreken,de anderegebruikersblijvcn met lege kwahtcit
handenacbtcr. systeinat

Dc ‘~

langrijk
Dc vormgcvingvan nicutvcbetrokkcnhcid staac,dai
Hierboven zijn de bczwarcn tegen de coegcnom~nbecrokkenhcidvan en bcslu
burgersen bun associacicsbij bet bescuuronderwoordengcbracbcen zijn bcscuur:
ccgelijkertijd policick--sociologiscbcargutnencenaangcvocrdwaarombur— ke bcsluil
gers en bun associaticstoch nadrukkelijkcr ecu rol (moocon) gaanspelen.

lEE Hajer, MA. en A. Reijndorp, Op zoek noar nicuw pribliek domeirt — analyseen EEE

strategic (Nai Uitgevers,Rocrerdam,2001). overeng
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amcin — analyse en

Welke ruimtc bestaacer voor cen posiciefscenariovoor cen nicuwe dc--
mocracieop basisvan zclfscandigcacciviceicvan burgersen bun associaties?
Ecrst zullen cen aancal argumencentegen vcrdcrgaandebctrokkenheid
worden weerlegdom vervolgensde vormvraagin de discussiecc becrek—
ken.

In scerkverkorcevorm kunnende argumencenals volgc wordenweerlcgd.
Particularisme is cen culcuur die vooral gedijt bij acbcerkamcrtjcs.Als de
bccrokkcnbcidvan burgerassociaciesprincipicel in de opcnbaarbcidplaats—
vindc danwordt de druk op hen verboogd,om zich cc confirmerenaande
norm cc denken ‘cot nut van bet algcmeen’.’6 Oligarchievorming is cen
consequencicvan ecubccrokkcnbeidvan groepenzonderdic aan regelscc
verbinden. Als de overbeid bewust besluic tot bet vormgcvcnvan deze
bccrokkcnbcidzal dit alcijd aan regels gebondenzijn. Frankenstein,bet
probleemdat associaciesaanbun machcsposicicsvasthoudenwanneerbun
rol er fcicelijk wdllicbc al op zic, is oplosbaardoor de vercegenwoordiging
van groepengeregeldte evalueren.Deze periodiekeevaluaticzou moeten
plaacsvindendoor cen nicuw cc cre~reninscancic (zie bicronder), die on—
juisce delegaciecegcngaacdoor preciezeafsprakencc makenover verant—
woording en door do toezicbcboudcndefunctie apartcc regelen.

Hec argumentdat de burger al snel wordt ovcrvraagd(‘burger laac de

politick liever over aan anderen’,aldus ook Cliccur) zcgc meerover de
bcscaandcpolitieke inscicucies,dan over de burger. In zekere zin is bet
bijzondcr dat burgersnog steedsnaarinspraakavondenkomen.Er is geen

sprakevan ecugoedeuicwissclingvan gedacbccn:bet feit dat ambccnarcn
of bcscuurdersalles wat ze bebbengeboord ‘meenemen’in bun overwe—
ging maarzelden verautwoording afleggen,roept ook cynisme op. Dc
nicuwetrendom via bet ‘opleuken’ van dezeprocessenof via bet inzctcen
van ICT ineer aandachccc gencrerenbeeft onbedoeldegevolgenvoor de
kwaliccic van de inboudclijke nitwisseling.Deze zullen nog beceren meer

sysccmaciscbondcrzocbcmoetenworden.
Dc ‘val van bet gezamcnlijkebesluic’ (Joint decision trap) blijft cen be--

langrijk probleem.Wanneer er geencenduidigesoevereineinstantic be--
scaac,danbescaacbet gcvaardat vcrscbillcndcfora tot andereinscbaccingcn

en besluicenkomen. Dit heeftgrote v~craging cot gevoig. Hec openbaar
bcscuurzal rnoetcnleren werken in het bcwustzUndat de val van betgezamcnlij-
he besluit vrUwcl permanentopen staat. Dic is de consequencicvan de verb--

ES

Noot redactie: Van der Hoijden/Hookematonon zich ook optimistiseb hier--
overen govendaarvoornog enkeleargomenten.
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ren terricoriale syncbronie.Hec becreftdus cen veel algemenerprobleem
waarvoorbierook nict direct cenoplossingkan wordenbcdacbc.

Tensloccekan cen versterktcbctrokkcnbeidvan associaticsvan burgers
de basis van onzc bescaandcr~prcsentatief--dcmocratiscbeinstitutics on--

dcrmijncn. Hiertegenoverkanwordengescelddat deze‘Idassick--moderne’
inscicucies ook zblf nict boven kricick zijn verbeven. Ook de cerritoriale

mecrdcrbeidsdeinocratickent zijn bezwaren.Dc Oxford ConciseDictionary
of Politics vcrmcldt onderbet lemma ‘democratic’: “Greek, ‘rule by the pe-
ople’. Sincethe peopleare rarely unanimous,democracyas a descriptiveterm may
be regardedas synonymouswith majority rule (...)“17Hierwordt democratictot
bescurendoor de meerderbeid.Dit is wel zeerkort door de bocbc. Is be--
stuur door bet yolk wcrkelijk cen kwescie van bet tellen van voor- -en
cegenstemmers?Kan de democratiediscussiewcrkclijk wordenbcpcrkc cot
de vraag wie steinreclit beeft, cot cen discussieover bet verscbil tussen
‘direcce’ en representatievedemocratic?Juist in bet licbc van bovcnscaandc
policick--sociologiscbconcwikkclingcnis dit cen uitersckwctsbarcredene--

nug. Dc principesvan de democratic,in bet licbt van de emancipacic,de
individualiscring, bet oncstaanvan cen netwerksamcnlevingen de val van
de expertmoctenveelnadrukkclijkcr wordendoordacbc.

Nu de principiale bezwarcn zijn wcerlegd of genuanceerd,rijsc de
vraag of ecu andere opzet van de policickdcmocraciscbeinscicucics zou

kunneniciden tot meer (democratiscbc)bctrokkcnbcid. Ook moecwor--
dennagegaanof de wijzc waarop groepenburgerschansbij bet besturen
worden betrokkcnwdllicbt de betekenisvan die groepenvoor cen ver--
nicuwing van de democratic in de weg scaan.Zou bet, in bet vcrlcngdc
biervan,mogclijk zijn om de democraticte versterkendoor dezenicuwe
condicics bewust cc scheppen?Door cc redencrenvanuit de vormvraag
kunnende belangrijksccbczwarencegenmeerbccrokkenbcidvoor groc—
pen dus worden omgcbogcn tot aandacbtspunccnin cen politick--
bcscuurlijkconcwcrpopgave.

Ontwerpcriteria voor censamengesteldedemocratic

Dc Amerikanen Fung & Wright omscbrijvcn cen ideaalvan cen demo--
cracic gebascerdop accievebccrokkcnbcidvan burgers. i~ezc benadering
van deliberatievedemocraticvormt de basis voor de bier voorgesceldenocie
van samengesceldedemocratic.111

McLean, I. (ed.): The Oxford ConciseDictionary of Politics (Oxford UP, Oxford,
1996),p. 129.

111 Fung, A. andE.O. Wright, ‘DeepeningDemocracy:lnnovationsin Empowo--
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Deliberatievedemocraticvcrschilc op ecu aantal dimensiesvan onzc vt--
gerendeopvaccingvan representatievedemocratic.Ten cerste verandert
de analysevan de kwaliteit van de democratic:men onenteertzich niec op
de centralerol van bet scemmen,maar op de analysevan democratic in
cermenvan de kwalitcit van de politick--bcstuurlijkcdeliberatie, waarbij de
nadrukbgc op bet argumenterenen overtuigen— in de discussicover de
aard van cen probleem,de discussicover rc~fie oplossingenbcstaac,over
bet relatievebelangvan bet eneten opzicbtevan bet andereprobleem,

etc.
Gok bij cenopvaccingvan debberatievedemocratic,draaitde politick

om de coedelingvan de vaak scbaarscmiddelen,net zo goedals de belan--
gcnscrijd zal bbjven bescaan.Maar vanuit dic deliberatieveperspeccief
wordt de perceptievan belangenniec als scatiscbvoorgesceld.Sterkernog,
de kwalitcit van democratickoint tot uitdrukking in de mate waann ac--

toren in bet procesvan gedacbtckunnenvcrandcrcn.’9
Ten tweedegaac bet om cen verbredingvan de accoren,c.q. de ver--

schuivingvan ‘partijen’ naar‘associaties’.‘Geboordbebbendede discussie’
beeft niec langerenkel becrckking op de beraadslagingcnin de ‘kamers’
van bet buisvan de democratic.

Ten derde beeft deliberatievedemocraticcen anderebenaderingvan
vertrouwcn. Deliberacic is cen vorm van democratic die nict draait om
bet passiefvcrcrouwcn in (gekozen)bcstuurdcrs,maarom de ontwikkc--
ling van wcdcrzijdsvcrcrouwcn door actieveparticipacieen bet delenvan
verantwoordclijkbcid,waarbij de capaciteitvan burgersom bij cc dragen
scelselmacigwordt vcrgroot. Democraticis bier dusnadrukkcbjkmeerdan
mcerdcrbcidsbcstuur:bet beeft bier ook de betekenisvan bet ‘bij maclite
zijn’ om de oncwikkcling in decigen omgcvingzclf medevorm te geven.
Dit vermogenkan worden ontwikkcld door ervaringenmet bescurenen
de door burgers meer cc bccrekkenbij vcrantwoordingsprocedurcs(als
ouder bij scholen, als buurtbewonerbij ‘community policing’, als wegge--
bruikerbij vcrkecrsplanologiscbcingrepen).

Fen dcrgclijkc nicuwe dclibcratief--democratiscbepraktijk functioncert
metzomaar;zij zalmoctenwordengefaciiteerdwaarbij:
• icderecnbet argumenterenen overcuigenals kern van bet democra—

tiscbproceserkent;
• zonodignicuwe fora wordengccrc~crd,en tevensvoor cen duidcbjkc
cocwijzing van taken en bcvocgdbcdcnnaar deze nicuwe fora gczorgd
wordt;

redParticipatoryGovernance’,in: Politics & Society,Vol.29, Nr.1 (2001), p. 5--42.
Noot redactie:zie in dozezin ook Van derHeijden/Hoekcma.tionsin Empowe—



• duidelijke vcrancwoordingsscruccurcnbescaan,bijvoorbccld via ‘geco--
211

ordincerdedelegacic’,en;
• meuweondersteunendein~tancicsoncwikkeldworden,bijvoorbceldop
bet gebiedvan onderzockof bandbaving,of via bijscboling van voorlich--
cingsambccnaren.

Samengesteldedemocraticbcbelst cen uicbreiding van de bescaanderepine—
sencaciovedemocraticvia partijen. Het civil societyscenariozou de demo—
cracic kunnen aanpassenaan de cisen van de tijd, omdac parcijen steeds
minder gekozenwordenop basis van cen duidclijk programmaen omdac
tn cen situacic van ‘multi-level governance’ representacieveorganensteeds
vakerslecbtsacbccrafbescuursbcsluiccnlegitimeren. Naastde ‘kamers’ van
de representacievedemocraticwordt nu de ‘hal’ van bet buis van de dc--
mocratic ontworpen. Hierbij zijn vcrscbilicnde ontwcrpvarianccndenk--

baar.

1. PeriodickgcJixecrdcrcprcsentatw: burgerszoudenin de gelegenbeidkun—
nen worden gesceld om de associacicsdie verccgcnwoordigdzouden
mocten zijn in ecu polderoverlegcc kiezen. Bijvoorbecld via bet you—

chersysceemvan Scbmitccr:2’ “Geefde mensenbij bun kiesbiljet bonderd
vouchers.Die bonderdvoucherskunnenzeinzcccenop de groepenwaar--
van zevinden dat die als permanenceadviscursvan de overbeidin ogen—
schouwmocten worden genomen.Ze kunnenbonderdvouchersgeven
aan de vereniging1)as & Boom, ze kunnen ook vijf vouchers aan dc
ANWB en vijf vouchersaanNatnurmonumencenen dergeijke geven.Hec

zou ecu metbodezijn om dat poldermodelcc democraciscren.Van alle
gekozenorganisaticszou vervolgensook ecu dcmocraciscbcvcrantwoor--

dingsplicbcwordenge~iisc.”
2 Flexibeleconsultatiemetcontrole: vanuit de policiek--sociologischcanalyse
moecworden gescrecfdnaarbet bctrekkingvan groepenin sicuacicswaar

bcscuurlijkc druk consultatic noodzakclijk maakc. Dc versterkingvan de
democraticzou tn cersteaanlegbcscaanuic de verbrcdingvan de discussicen
de versterkingvan de argumentatievediepgang.Dit zou moetenworden be—
waakcdoor ecunicuw in cc scellenKwaliteitsKamervoor estuurl~kcDelibe-
ratic. Deze kamermoec de bescunindersem toe brengenbcpaaldegroepen

(‘stakeholders’) in bet proces cc betrekkcn en meer ruimcc in te ruimen
voor bcpaaldcgesignaleerdeoverwegingen. impliciec zou dic betekenen

dat alle associacicsecu duidclijkc rol in de deliberaciezoudenktijgcn. Dc

Fong,A. andE.O. Wright, ‘DeepeningDemocracy’,p. 22.

21
Zie: Hajor,MA., Politick als vonngcving.
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krachc van bet voorstel is echtcr dat op doze manier ook gelui--
den/belangenvan groepenburgersdie (nog) niet zijn georganiseerdcen
plaatszoudenkrijgcn.”

Dic model van ‘Flexibele consulcacie met concrole’ heeft als groce
voordeel dat bet om kan gaanmet de verloren cerricoriale orde: bet is
geenvasceorganisaciemaarkan zich aanpasscnaan de zieb steedswijzi--
gende omscandigbeden.Het is gebaseerdop ecu democratic opvatting
gcricbcop checksand balanceswaarbij de represencaciefdemocraciscbcorga—

nen de versterkingvan de democraticzoekenin bet tvcgzcttcnvan macht.
Dit gebeurtdoor ruimtc cc cre~renvoor andereaccoren in de politieke

deliberacicen door bet benoemenvan de KwaliteicsKamcrvoor Bcscuur--
lijkc Deliberatic.Dc bescuursraadvan deze kwaliccitskamerzou deelsbe—

scaanuic direct door hoc parlementbcnoemdc leden (voorzitccr, vice—
voorzicccr, secretatis), en is deels via cen wcrvingsprocedurecc rek—
ruccrcn7 Deze KwaliteicsKamerzou vcrantwoording vcrschuldigd zijn
aanbetparlementmaarzou, net als bescaandcboge collegesvanscaac,niec
onder minisceride verantwoordclijkheid mocten vallen. In bijzondcrc

gevallenzou de voorziccorvan de KwaliceitsKamcr in bet parlemencaire
commissievergaderingenmoccen kunnen worden geboord. Uiteraard is
dic inscitutioneleprincipeook op cbcmauit ccwerken.

Beide oncwerpcngevenvorm aande bctrokkenbeidvan associacics.Hec
verondersteltwel de versterkingvan betpoliciek—democracisebproflel van
maacscbappclijkcgroepenzelf. Hicrbij kan worden gedacbcaanmaatrc—
gelen als de internedemocraciseringvan associatics;cen publicke verant—
woordingsplicbcen de zorgvoor ceninzicbcclijke fananciering.

Naascdezeconcreteinsticucioneleorhincacicvraagtbet civil societysce--
nanomet nameom bet oncdekkcnvan andereprakcijkcn van democratic.
Hicrbij wordc afstandgenomenvan bet republikeinsemodel, waarin cen
verderebccrokkcnbcidvan burgersvraagcom ecu scholingin de werking
van de democratic.In bet bier geprefercerdedeliberatievemodel, en mede
gelet op de multiculturele aard van de samenleving,wordt gescelddat de kern
van de vemicuwingniec afbangcvan cengeneriekesocialisacicvan burgers
maar van bet ontwikkelcn van nicuwe toegankcl(jkc vormen. Op basis van
nicuw onderzoeknaar de vele experimnccn met inceraccievebesluitvor--
ming die de afgelopencijd in Nederland,maarook eldersin do wereld,
bebbenplaacsgcbad,zou cenlijsc van best practicesvan dcmocracischeprak--

22 Zie bijvoorbeelddo aanbovelingenvan do Nolan Comn2ission,Standardsin Pu-
blic L{/i, Vol.1 (HMSO, London, 1995).
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cijkcn moctenwordenopgesceld.Onderzoekop de Universiceicvan Am— van cen
scerdamloopt bier al op vooruic. organisat

samenAc~

Tenslotte

In de 2lsce ecuw moetenburgersen bescuurdersin veel gevallenzclf ac- -Naschrift
ciefde policicke ruimtc scheppen.In dezepolicicke ruimcc vindc politick- -Hajem

bescuurlijkc deliberacic plaacs en kunnen legicieme besluicen genomen Daarbij I
worden. Dc bescaandcjurisdiccieskomenzelden overeenmet de scbaalen scudic, ir
aard van bet probleem. Dc politick moet op cen meuwe manier leren processei
nadenkenover democraticen democraciscbeinscicucies.Hec gaatbierbij daarwel
cerder om bet scheppenvan criteria waaraanbescuursbesluiccnmoecen zal is niet
voldoen,danom bet cre~rcnvan volledig nicuweinstitucies, met gecodi— Dc ni

ficeerde regels.JohnDewey, de Arnerikaansepragmaciscbfflosoof~ meen— doen Cli
de al in dejaren dertig van de vorige ceuw dat we de cacegorie~n‘staac’ soortgdij
en ‘publiek’ veel dynamiscbermoestenbenaderenen niec als gegeven de legitir

groochedenmoecenbezien. Hij vroeg zich af onderwelke conditics cen ring corr
‘publick’ zich formecrccot cen effeccievepolitick actor. Dc veel geboorde gensherr

klacbc over bet ‘apacbiscbc’publiek zou wel censmeerkunnen zeggen nicer naa
over de bcscaandeinscicucicsdanover bet publiek zelf. Hec baudhavenvan Cliceu
oude incermcdiaireinscicucicsde organisacicvan cen nicuw publiek sterk argument
kan cegenwerken.Dewey bepleiccebet experimencerenmet vormen die risicomaa

mogelijk nicuwebccrokkenbeidzoudenkunnengenereren.Experimencen sencaticvc
met nicuwe vormen van becrokkcnbcidvinden tbansplaats,maarslccbts cieve clem
zelden wordt dit gedaanvanuic bet mociefvan cen democraciseringvan uicerstbe
bet openbaarbcscuur.En juist op die manier zoudenwe veel meer te voile dci

wecenkunnen komen over de prakcijken waar groepencifeccief bebben voortzettj
mccbestuurd,en waar de vele nadelendie we uit de literacuur kennen, thesetuss
zich niecof in minderematebebbenvoorgcdaan. Evena

We moccenbet bier bepleitemodelvan ecusamengesceldedemocratic Hcijden)
voorstdllen als cen buis waarbij na de kamersvan de representatieook de van burgA

hal als democraciscbcruimce wordt vormgcgcven.In dezehal draait bet vorming
om de acciviceitvan burgerassociacies.Dc kwaliteic van de democratickan dere over
bier worden afgcmccenaan de mate waarin zich bier~groepsvormingvoor- -voldaan.

doec. Samengesceldedemocraticis in onzecijd geenkwestic meervan bet de opcnb
codificeren van de rol van de bekendebelangengroepen.Daar bert bet confirnici
Frankensteinprobleemom de bock. In navolging van de Duitse cheoreci.- publikein
cus ClausOffe zien wij nicuwe grocpsvor-niingjuist als cen kwaliccic. Nu dragebaa
wordt bet oncscaanvan cen‘acciegroep’(bijv. in de contextvan inceraccief van de vc
beleid) nog vaakgezien als cenindicatie van bet falenvan bet procesont— beid en d
werp. Fen nicer samengesceldbegripvan democraticberkentde kwaliteic actucel
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van ecu deliberaciefprocesdat cot nicuwe groepsvormingleidt. Informele
organisacicis vaak ecucerstevorm van assoctacic,die juist in de netwerk--
samenievingop waardezou moecenwordengescbac.

Naschrfl redactic

Hajer lcgt veel nadrukop bet wcgvallcu van ceutralebcslissingsccncra.

Daarbij passende volgendekauccekeniugen.Het cmpiriscbdccl van deze
scudic, in boofdscuk2, relaciveertdeverplaatsiugvan de politick. Policieke
processenblijkcu miuder polyceucriscben verspreid te ziju dan bier en

daarwel wordt aangcnomcn.Gok wat de coekomstop dit punt breugen
zal is niecvoor icdcreeuvanzelfsprekeud.
• Dc nicuwebedreigiugenen risico’s — zoalsreccutelijk bet terrousme
doen Cliceur juist pleicen voor ecu nadrukkelijkcr centrale scuring. Ecu
soorcgdhjkcopinerkiugis cc borenten aauzicuvande individuabseringdie
de legicimiteic van vascestructurenzou oudermijuen. Over individualise--
nug coustaceertCliteur ecu tegeubeweging.Dc individualisering is vol--
genshem inmiddelsoverzijn boogcepuncbeenen meusenverlangenweer
meernaarcollectieveverbanden.
• Cliceur nocmde de kwecsbaarbcidvan de modernemaatscbappijals
argumentcegen bet vrolijke anarchisme.Hajer zict bet oncscaanvan cen
nsicomaacscbappijjuist all ecuvan de bclangrijksccredenenom de repre—
seucacievedemocraticuit cc breidenmet meerparcicipatieveen ddbbera--
cieve elemeucen.Beide auccurs— Cbccuren Hajer — suijdcnbiermee ecu
uiccrsc bclaugrijk dilemma aan,beide opbossingsricbtingeulijkcn waarde--
volle elemencencc bevaccen.Hec discoursbieroververdicuc nadrukkdijk
voortzeccing,waarbij bet inceressautis om cc kijkeu of vormen van syn-

cbesccussenbeideopvaccingcumogclijk ziju.
Evenals audere auteurs in dic bock (Bovens/Michels, Hockcma/vd

Hcijdcu) coont Hajer zich opmcrkelijk opcimisciscb over de bercidheid
van burgersen bun associaciesom cc parciciperenin de publicke besluic--
vorming en om daarbij bunspecifiekecigeubelangcc lacenopgaauin bre--
dere overwegiugen,mics in bet discoursaaubepaaldcvoorwaardcuwordt
voldaan. Wanucer de becrokkeubeidvan burgerassociatiespriucipicel in
de opcubaarbcidplaacsviudcdanwor~tt de druk op organisatiesom zich cc
coufirmerenaau de norm cc deuken‘cot nut van bet algemeen’.Dit ‘re--

publikeinse idcaal’ is ecbcerniec onomscrcdcu.Aau bet cind van ziju bij—
dragebaalcHajer de AmcrikaanJohnDewey aau,die reedsin dejaren20
van de vorige ceuw vermeugiugvoorzagcussende inscicucicsvan de over--
beid en de parciculicresector.Dezegedacbccwordc in cocuemendemate

accucel, gezien de vcrvlccbcingen bybridiscringvan zowel processenals
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organisacies,ergensin bet greusgebiedcussenoverheid,markc en civil soci-
ety. Toch zijn er nog veel meervoorbeeldenwaarin de overbeidzijn spe--
cifieke posicic van hoeder van colleccieve en zwakkcrc belangen nog
scbcrp moecafzccccncegenoverprivate parcijen die op eug gedefinicerde
cigeubelangenziju ingesceld.Na ecti aaucalcacascrofesis daaronlangsweer VI

meernadrukop gclcgd.
• Hajer geeft met bet Voucherniodel van Scbmiccer ecu inceressante
voorzcc om bet polderoverlegcc democraciscren.Tcgclijkcrcijd verdient
zijn voorstelnaderedoordeukiugen uicwerkiug, met nameroud de status “/

van bet zogenaamde‘permanenceadviscurscbap’.Gaatbec uicsluiccudom trc

overlegen vrijblijveude vormen van cousulcatic, of kan in sonimige ge- -wi
vallen ook gedacbcwordenaauvcrdergaaudcvormen vanbecrokkenbcid, an
zoals co—decisie?Irnmers, geuocmdeorganisacicskunnen nu reeds be—

scbouwdwordenals — gcvraagdcen ongevraagde— permanenceadviscurs.
Dc overbeid ‘necmc bun adviezenmee’ in de uiceindelijke bcsluitvor—
miug. Niec duidelijk is of Hajers voorstel bier substaucicelveranderingin

aanbrengc.
• Do auceurscelt voor om dekwaliccic van processencc waarborgcudoor In
bet coczichcdaarop cc inscicucionaliscren.Gezien bet cocuemendbelaug In
van proccsvooringbij bcleidsvormingen bij bcscuurlijkcbesluicvormingis de
dic ecu interessancegedacbce.Tcgelijkcrcijd is ecu dcrgelijke Kwaliteics—
kamervoor Bescuurlijkc Deliberatic incrinsick iugewikkcld, vanwegede aa
nauwe vcrvlccbcing cussenproces en inboudwelke keumerkendis voor be

zoveel maacscbappclijkcen bcscuurlijkc dossiers.Hec door Hajer bepleite m
model, waarbij deze Kwaliceicskameraau bcscuurdersaanwijzingen kan ac

gevenom bepaaldeoverwegingennicer ruimcc cc bieden,gaacveel verder pr
dande zogenaamde‘marginale coecsing’door ecu bcscuursrecbteren kan zii
er gcmakkelijk toe leiden dat de Kwaliccicskamcrde facto plaacsucemcop w
de scoel van do bescuurdcr.Daarmecdoemcecu indringeud dilemma op:
Ecu cerugboudendecoekeuningvan aanwijzingsbcvocgdbcdenvan ecu
dergclijkc Kwaliccicskamcrzal er al sue! toe leiden dat dezeKamer ver- -zi
wordt cot ecu papierencijgcr. Met ecu ruimbarcigercoekeuningvan be--
voegdbedenkan de Kwaliteicskamerzich outwikkeleu tot ecu nicuw Be- -ha

scuringscencrum,becgecnook niec debcdoclin~was. va
dc

va

00

45
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4 De beleidsarrangementen-
benadering en de

erse

MAARTEN HAJER

the
wer Introductie

Dc beleidsweteuschapis bezig zicbzelf opuicuw uit cc vinden. Op tal van
plaatsenvcrscbijuenbijdragcuwaariude aannameuvan de beleidswecenschap
expliciet dan wel implicict ter discussieworden gesteld(Fung & Wright,
2001; Kickert, Klein en Koppeujan,1997). Ecu centralevraag is steedstie
veranderenderelatie tussenstaatensamenleving.Centraalbierbij is tie erken-
ningdat de staatniet de enigespeleris wanneerbet gaatom bet besturen.Be-
leid wordt nadrukkelijker dantot nu toe gezienals de resultantevan deinter-
actietussenecu diversiteit aan actoren,zowel van binnende overheidals uit
bcdrijvcn, zowelvan non-profit organisatiesals diverse(adhoc)groeperingen
uit tie civiele maatscbappij.Begrippenals ‘beleitisnetwerk’, ‘netwerkmana-
gement’,en het onvertaaldebegrip ‘governance’ getuigenbiervan.Qok hec
bockPolitical Modernisationand the Environment- the RenewalofEnviron-
mental Policy Arrangementskan in dit kaderwordenbegrepen.Hec is ecu
bock dat de veranderenderol van de staat in politieke en beleidsproccssen
thematiseert.Dat is op zichzelf ironisch omdat tie Nijmeegsepolicicologen
zich graagprofileren met bun poging de natiestaatvan baarconceptueleon-
dergangcc redden(VanKersbergenet al., 1999).

Arrangementenen ‘governance’

Centraalin hetbock vanVan Tatenbove,~rts en Leroy scaactie nicuweterm
‘beleitisarrangementen’.Ecu erg openbegrip dat op zich past in ecubredere
verscbuivingin bet vocabulairevanbet onderzoeknaarpolitick en beleiti. In
tien jaar tijd hebbentermenals ‘governance’,‘institutionele capaciteic,‘net-
werken’, ‘complexiteit’, ‘vertrouwen’, ‘overleg’ (deliberation)en ‘interde-
pentientie’ ouze analytiscbe verbeeldingveroverd, terwijl termen als de
‘staat’, ‘overheid’, ‘macbc’ en ‘autoriteic’, ‘loyaliteit’, ‘soevereiniceit’, ‘parci-
cipacie’ en ‘belangengroepen’kcnnelijkhunkracbtverlorenhebben.
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V
Interessantgenoegbeeftdit nicuwevocabulairetegenwoordigtie overbandin cc
veel versebillendespecialismenin en rond tie policicologie, varirrendvan tie
internationalebetrekkingentot tie weteld van tic beleitisanalyseen bestuurs- ir
kuntie, van comparatievepolitick tot stcdelijkeplanning(Forester,1999), en w
vanEuropesestudies(HoogbeandMarks, 2001) tot politieke tbeorie(Dryzek, 4
1989). Ook Political Modernisationand the Environmentpast binnen tieze ft
verscbuiviugvan vocabulaire,al moet wortien vastgesteltidat tie klassieke ri
conceptenniet uit betbock zijn vertiwenen.Dat roepttie vraagop of tie be- it
leitisarrangemeutenbenaderingwel beltiere tbeoretiscbekeuzenmaakt, maar
daarovcrstraksmeer.

a
Dc verscbuiving, die gekarakteriseerdkan wortien als tie overgang van v
‘government’ naar ‘governance’,wortit algemeenverkondigtien ontierschre- n
yen in tie politicologie en tie bestuurskuntie(voorcen analytiscboverzicbt,zie
vooral Pierre,2000).Natuurlijk is cenvoorbeboutiverstandig.Dc socialewe- e
censebapbeefttenslotteal cerderlacenzien dat zenet zo mm immuun is voor
modesen grillen als tic populairecultuur. In bet verledenblekennicuwecon- d
ceptenvaak cen opvallendkort leven cc bebben(denk aanbet begrip ‘staat’ b
dattwiutig jaargeletienbet tienkendomineerde).Dc mogelijkbeidbescaattius o
alcijti dat bet nicuwevocabulaireniet meerinboutit dan cenverantieringvan p
retoriek. (

p
‘Governance’ is ccbtcrmeerdan retoriek.Het nicuwevocabulaireis inn-nets r
verbontienmet enkeletiicpgaandeveranderingenin zowel tic aardals tie to-
pografievan tie politick. Er is cenbed nicuwereeksvan politieke praktijkeu
opgebloeititussentie institutiesvantie staatop versebillenticniveausontier-
ling en cussentieze statelijke institutiesen maatscbappelijkeorganisacies.Dc
nicuwetaal die gebruikt wortit, lijkt geworteldcc zijn in cen waarderingvan
hetbelangvan dezenicuwepolitieke praktijken.Auceurs,varirrentivanJames
RosenauviaJudith Innestot JohnDryzek,benadrukkentie prominencerol van
tiergelijke, vaak tijdelijke of informele arrangementenvoor bet vinden van
oplossingenvoor prangentiebeleitisproblemen.Aan tie cue kant gaatbet om
sicuatieswaartraditioneleovereenkomstentussenstaten~f tussenoverheitis-
organisatiesvia richtlijneu, birrarcbiscbebesluitenof medebewindvastlopen.
Aan tie antierekant wortit bet belangvan tiezenicuwearrangementenontier-
kenti in empirischonderzoeknaar tie effectiviteit van traditioneleinscicucies:
naasttic ‘front stage’ van ‘besluicen’, ‘akkoordeu’ en Grote Politick bestaac
tenslocteecu ‘back stage’ vol activiteicenzonderwelke besluicennooit geno-
menzoudenkunnenwortien (zieLiefferink, VanTatenboveet al., 2001).
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Voorbeeltienvan succesvollcprojeccenvan ‘governance’zijn op alle niveaus

in te vintien. In’ Ca1iforni~ ziju in nicuwe vormenvan ‘collaboratievedialoog’
tie werkbarc oplossingengecredertivoor sleuteiproblemenroud watermanage-
rs- ment,cen zeergevoeligprobleemwaarvoomtic overheiti al langetijd op zoek
en wasnaareffectieveregelgeving.Qok in bet wcccnscbappclijkoudcrzocknaar

tic EuropeseUnic wortit steedsmeerbet belangingezienvan mm of meerin-
~ze formele netwerken.Specialistenbebbentic EU gckaraktcrisccrdals ‘an expe-
ke riment in finding alternativeforms for developingpublic policy’ waarbij tic

interacticmet cal van actorenvan buiten de EuropeseCommissicin bet oog
iar sprong(WallaceandWallace,1996). Dc netwerkenroud tie Commissic- be-

staarjtienit zowel bestuurdcrs,afkomstig nit versebillendeoverheitisniveaus,
als wctcnscbappcrs,expertsen NGO’s - spelenecu cmucialemol in bet succes

‘an van Europa.Schoorvoctendwortit nu erkenddat nict-gouvernemcntcleacto-
re- ren, die tic druk om dccl uit cc gaanmakenvan tic formele bclcitisstructurcn
nc wccrstaan,cenbijdragcleverenaantic verminderingvan bet veel bediscussi-

cerde‘implementaciedeficic’(Knill & Lensebow,2000).Op betterrein vanbet
)or internationalemilicubelcidbebbenacbtnationaleoverhetienzich vercnigti in

tic ArctischcRaad,om voor bet ccrstcc pratenover gczamcnlijkcmilicupro-
at’ blemen.Bij bet discourszijn ccbtcr ook vercegenwoordigersvan ‘first Nati-
lus ons’ (Indiaansc,Lapse en Eskimo-gcmccnscbappcn),wctcnscbappclijkccx-
an pertsen belcitisativiscursvaninternationaleorganisatiesbctrokkcn(Young &

Osberenko,1993).Verderkunnen ook tic CITES overcenkoinstenen tic tin-

plementacictiaarvanover tic bescbcrmingvan wilde diemen in bclangrijkc

matewordentoegesebrevenaanbetwerkvannict-gouvcrncmcncclcactoren.
to-
en In tic opzicbt reflecteerttic opkomstvan bet vocabulairevan governancetic

algemeneerkenningvan bet procesvan veranticring in tic aarti van belcitis-
Lc voeringen politick. Dc tiominantievan betnicuwevocabulaireis ook ecuillu-
an scracicvan tic wijtiverbrcitic onccvreticnbcitimet ‘kant-en-klareoplossingen’
~cs dievia top-downoverbeitisinterventicwortienopgclcgd.
an
an Ecu vantie voornaatnstcredenenvoor betbreedondcrscbrijvcnvan bet voca-

bulairerontiomgovernancelijkt cc zijn dat veelmensen- afkomstignit zowel
Is- prakcijk als theoric - dicpgcwortcltie intcll~cuclc reflexenaflerenen nit als
tn. vanzclfsprckcntiaangcnomen,comfortabeleticnkpatroncnbreken.Het scimu-

leertwccenschappcrsenuicvoercnticutot ecu herbezinningvan governing,po-
liciek en bcstuur, tegentic acbtcrgrondvan tic veranticrentic samenleving

sac waarinwe leven. Hecis, metanticrewoortien,nict langermogelijk cc tienken
over bclcitisvocring en politick zonderook rekeniug cc boutien met maac-
scbappclijkeprocessen.Nog antiers gczegti: bet denkenover institutioncle
vormgcving vercistcegenwoordigecusociologiscbeinput. Dat gebeurtook in
bet bock Political Modernisation and the Environment.Hier wortien verban-
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den gclegti tussenbcstuurskuntie,politicologie en sociologic. Dat maaktbet
bocktot cen welkomeaanvullingop tie bcscaanticliteratuur.

Het is kenmerkendvoor ouzecijti dat enkelevan tic incest acuteproblemen
nict langerpassenin tic reedsbcscaandcsystemenvan politick, bcstuuren sa-
menleving,maarin plaacstiaarvanopgcloscworden in samcnwerkingsvcrban-
dentussenecuvari~tcitaanaccoren.Organisaticsin alle sectorenzijn zich nu
veel meerbewustvan bun cigenflexibelegreuzen.Vaak bebbenzemet clkaar
samenbangendetakenopgcsplitsten zo in feite incerorganisatorisebenetwer-
ken gcvormd.Overbedenrealiscrenzieb tic nootizaakom ontierling samencc
werkenom resultatencc bereiken.Al dezenicuweinterorganisatoriseheacti-
viteiten werken door in tic manierwaaropbelciti gevoerd wortit. Bovendien
zijn er vcrgaandcconsequencicsvoor tic inboud van politick en belciti. Vrij
voortbouwcntiop BmceAckermaun,zoudenwe kunnenzeggendatwe leven
in ecutijd van ‘buiten-conscicucionclepolitick’: steedsmeerpolitick wortit ge-
voerti buiten tic grenzcnvantie vaststaandeconstitutioncleregelsystemen.Dc
constitutioucleregelszijn nu zclf bet objectvanpolitick gewortien.Dit lijkcn
tic voorbeeldenvan collaboratievedialogenin California, tic rol vanallerban-
tic Comit6sin tic EuropeseUnic of tic Arctic Council ons cc vertellen: tic p0-
licick boutit zicb niec ‘eenvoudigwcg’ bezig met resultaten(Ackcrmann’s
‘normale’ politick), wetwiscenook overtic regelsvanbetspel.

Dc opkomstvan betvocabulairerontiomgovernanceis ook tekenentivoor ecu
vcrscbuivingweg van tic gocti gefundeerticnocicvan politick ten gunstevan
nicuwelocacics,nicuwe accorenennicuwechema’s. Ten cersteis er tic bewe-
ging weg van tic formele politicke insticucics.Dc nicuwepoliticke topografic
omvat politick die plaatsvintic op tic raakvlakkenvan organisatics,in onder-
banticling tussensoevercinelicbamcnof, nog kenmerkender,in netwerken
van vcrscbillcnticsoorcenactoren.Ten tweede:ccrwijl de actorenin tiezenet-
werken in bet algemeenvan zeerongclijkc statuszijn, realiscrenzezich tocb
dat zeclkaar nodigbebbenom effeccievepoliticke overcenkoinscencc beret-
ken.Ze werkensamenin ecupogingom oplossingencc vintien die acceptabel
zijn voor alle bctrokkcncn.

Het outic conscicucionclesysceemvan represencacieveticmocratic~ngebaseerti
op cerricoriaverdwijncwcliswaarniec, maardeskundigewaarucmcrslijkcn bet
erovercenscc zijn dat ergcknaagtiwordt aande vanzclfsprekcndcpositicvan
autoriteit van tic gcvestigtieinscicucionclearraugemencen.Tenslotteverandert
tic nocic van politick zelf nu nicuwethema’sbun plek veroveren.Het is na-
tuurlijk geentoeval dat dezenicuwepraktijkcn meetontwikkclti ziju in rela-
tief ‘nicuwe’ sfercnvan tie politick, als betmilieu, of metbecrekkingtot tic ‘li-
fe politics’ vanvoctisel entechnologic.
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et
Icticreendie dndcrzockdoecin tic werelti van bet omgcvingsbcleidmoct dit

beeldberkennen.Het is tiaarbij mocilijk ecucenduidigeopdracbtgcvcrcc be-
rn noemen,ook omdatbet probleemwaarvoormen zicb gesceltizict zieb nict
a- conformeertaan tic bcstaanticbcstuurlijkc macen.Metic daaromrealiscren

bctrokkcnactorenzicb steedsduiticlijkcr dat er veel meeractorenvrocgtijtiig
rtu bij tic menings-en besluicvormingmoctenwordenbctrokkcn,op straffe van
iar gebrekaaneffectiviteit. Het formele overbeitismotiel,met zijn sectoralemdc-

hug encompartimeuteringvan problemen(wat sociologen‘functioncle diffe-
cc reutiatic’ zoutien noemen),is yank certier ecu obstakel dan cen basis voor
ci- goedbelcid.Maam boezeernicuwebeleitisarrangemencenook nodig zijn van-
en wegevragcnnaartic effectiviteit, bet blijft tic vraagof we metdezebcstuurs-
nj kundige benaderingde maatscbappchijkcontwikkclingcn voldoende recbt
en doen.

Dc
en Governanceen nieuwedemocratischepolitiek
in-

Hoc moctenwe die ‘secundairerenhiteit’ van nicuwe pohitiekepraktijkcn dan
a’s duiden’?We zoudenze in tic terminologicvan Mark Warrenkunnenbckijken

als mogchijkc outierdelenvan ecu ‘expansievetiemocratic’ (Warmen, 1992).
Expausievedemocraticwortit vaakgeconcrasceertimet tic standaartinotievan

~cn hiberaledemocratic.Het duitit ecuconcepticvan democraticaandie geken-
ian mcrkt wortit tioor ecuvergroccparcicipacic,ofwcl door middel van ecuklein-
ye- scbahigctiircctc democraticofwcl door nauwebccrckkingcntussenburgersen
ifie omvangrijkc institutics.Dit laatstcbcbclstbet uitbrcidcn van democraticbui-
er- ten tic craditiouclepoliticke sfcrcnen bet bctrckkcn,voor zovermogchijk, van
~cn directbctrokkcncuin betprocesvan politicke bcsluitvorming.In betbijzondcr
icc- wortit in tic expansievedemocraticaantic democraticecuintrinsicke waardc
cb toegekendvoor tiegenendie bezig zijn met dchibcraticvc’ processen.Die

ret- waardcis sterkgehicertiaanindividucle ontplooiing en burgcrscbapsvorming,
bel die uitcindclijk kunnenleidentot ecuverminderingvansocianlconflict (War-

ren, 1992:9).

erti Dc ‘klassick-moticmistiscbc’ inscituties van tic politick, gckcnmcrkt en in
bet stand geboudendoor gesystemaciseerde,gcvcstigdcgcdragspacroncn,ver-
van tiwijuen uatuurlijk nict zomnar.Ze moctenuu ccbtcrwctiijvcrcn met ecuau-
lert dererenliteit van nict vast omscbrcvcu,ongcbmikclijkc cu vaaktijticlijke ar-
na- raugemencen.In sommigegevallenbebbentieze nicuwe arrangementenvan
cia- governanceecuopvallcntic probleemoplossendecapaciccitlacenzien, bccgecu
ii- wijst op kansenvoor lerenenveranticriugwaartoctic klnssick-modcrnistiscbc,

‘gouvernemencele’bcstuursstijl nict in scantwas (Hajer, Akkcrman cc al.,



44 Dc beleidsarrangementenbenaderingenc/c institutionele leegte’ I
2001).Bovendienziju tie trendsdie we scbccsenfasciucrendomtiat ze bet tic- gitimi
bat over typesvan democraticboven ecu puur normacievediscussieuittilleu wecen
naartie empiric. Dit laatstcbetekeucniec dat analytici zicb niet meercc weer
boevencc stellentegentic stantiaardbczwarcncegentie direccedemocratic,zo-
als die genic worden door anubangersvan represencatieve,Madisoninanse Tegei
vormen van democmacisebbcscuur(Warren, 1992; deLcon, 1997). Dezebe-
zwarcnkunnenun cebterbenatiertiwordenvanuit cencmpiriscbcbasis(Fung Hec b
andWright, 2001). mente

soctat
Dezeontwikkcliugen latenzientint expansievedemocraticvcrscbovcnis van tacore
ecu vcrlokkcnti idenal nnar ecu zicb ontwikkclcndc realiteic in veel regio’s, is op
lantien en belcitistiomeinen.Het nicuwe vocabulnirevan governanceschijut koinci
tins mec cc liften met ecu nicuwepolicicke strategicvan sncccsvollcsamen- waart]
werkiugbuiten tic sfcervan tic tmaditioucleklnssick-moticrniscischcpolicicke nood2
institutics.In bet licbt biervanis betwaarscbijnlijkverstandigzich aancc pas- wortic
sennanbet conceptucleritme van tic vocabulaireen ouzenicuwepoliticke re- senv~
aliteit cc bcgrijpcnin tiezetermen. op po

Mnar
‘Political Modernisationandthe Environment’: eenpositiebepaling bet v

vanx~
Wat doct bet Nijmccgscbock un, gezienvannicbet hiervoorgescbetsteper- spreid
spectief?Het thematiscerttic overgangvan governmentunar governance,be- yen n
zien als ecuvantic aspeccenvanpolicicke moderniscring.Het bevacboveudien schec
ecu nantalinteressantevoorbeeldenvan innovatievebcscnurlijkcarrangemen- indivi
ten die nittiruklting ziju van nicuwediscoursenoverenpmnkcijkcn van bcstuur tic ma
en belcid. Mnar bet is jammertint tieze in bet bock niec wordengerelateerti tic kci
nanbetbovcnbescbrcvcndemocratiedebac,ook waar tint wel badgekunti,bij- lentic
voorbeeldin bet boofdstukwnartic rol van moudialeNGO’s nan tic ordeis. wanria
Hier was eculink met bet werk van bijvoorbccldHeld (‘cosmopolitandemo-
cracy’) opportnungeweest.Wat tic becreftmoecwortien gecouscaccerdtint tic Dc me]
operationaliscringvanbet cencralebegrip ‘politicke moderniscring’ zeersterk wortic
policick-sociologiscbvan nard is. Vooral door tic ori~ntatic op bet sociolo- ma’s
giscb-tbcorctiscbewerkvan Gititiens blijft bet bockjuist op dit~pentralechema ‘politi
ergabstract.Dat is extrajammeromdntbetbock voortkomtnit ecugroepvan ingriji
‘organischcintellectuclen’ nit tic milicusectoren bet omgcviugsbclciti.Nnnr tic ye
miju overtuigiug is bet mist in dcrgclijkc beleitistiomeinentint zich interes- gover
santevernicuwingenvoordoen.Doorecu meerpolicick-chcorccischcoridutatic Zontic
zonbet bock ook ecubijdrngc hebbenkunnenleverennanbet nitwerkenvan werks
ecukadervoor tic mensenuic tic pmaktijk. Die worstelenniet alleenmet vrngcn politic
vaneffecciviccic innar zitten ook dngelijksmet vrngeuomtrcnt tic politieke le- beeld

welke
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gicimiccic. Hier ligc danook nog ecumooie kansvoor bet Nijmeegsebeleitis-
wctcnscbappelijkmilieuonderzock.

Tegeneen‘realistische’benaderingvan governance

Hec boveuscanuticnecmc niec weg tint tic vemnienwing van bclcitisarrnnge-
mencenen tie conceptucleovergangunarbet begrip governanceook om ecu
sociaal-tbeoreciscbeposicioncringvraagc. Veel wetensebappersen commen-
tacorenlijkcn cc suggererentint bet nicuwevocabulairebetlogisebeantwoorti
is op ecu veranticrendewereld. Govemanceen ook ‘netwerkinanageinent’
komen op als reaccicop tic nienwe renliteit van ecu ‘nccwerksnmcnleving’
waarmn we leven. Dc conceptuclevcrscbuivingwortit gelegitimeerdals ecu
nootizakclijkenanpassing,en ecu snelleen obligate verwijziug unar Castells
wortic meestalvoldoendegencbtom nan cc gevennan welk soortvan proces-
senvan socialeverantieriugwe moetendeukenwanneerweons berbezinnen
op politick enbclcitisvocriug.

Maarboc manifesceertzicb die radicalesocinleverandering’?Het gebmik van
bet vocabulnirevan governanceis yank niet gebaseerdop ecubardeanalyse
vanwac precics‘nicuw’ is nanouzerealiccic.Er is ecuopvallendeen wijtiver-
spreideuciging onderonderzockcrsom tie veranderenderenliteit cc beschrij-
yen in cermenvan macro-sociologisebeslcncelproccssen.Voomal technologi-

n scheoncwikkeliugcn(informnciecccbnologic~uin betbijzoutier),globalisering,
individualiseringen emaucipacicwortien bicrbij aangebnnldomtie erosicvan
tic macbcvan scantenpolitick in bet algemeencc verklarcn.Mnarbeefttic nict

ti tie keumerkenvan ecu academiscbgelegicimeerde‘mautra’ waarbij versehil-
lende cencrifugale centiensenin tie samenlevingworden benntirukt, mnar
waarbij niececbctic wcrkzamcmccbanismeuwortien getoond?

c Dc relatic tussenmncrosociologiscbeverantieringen tic crisis van government
k wordenyank meergeponeertidanbeargumenceerti.Nntnurlijk bebbentie tbe-

ma’s die ontier tie noemersvan ‘nccwcrksamenleving’,‘risicomaacscbnppij’,
a ‘policiekemotierniseriug’of ‘reflexieve mod~rniscriug’besprokenwortien ecu
n ingrijpcnd effectop bet karakccrvan governance.Maar cegclijkercijtiwortit in

tic velti heel weinig cmpiriscbondcrzoekgetinanwaarin nienwenitingen van
govemancein tic uccwcrksamenleviugwcrkelijk zicbtbaarwortien gemnakt.

c Zoutier goedempiriscbonticrzockblijfc outiuitielijk op welkemaniertic net-
n wcrksnmcnlcving precics tie acciviceic en effectiviteit van belcitisvocringen
n politick cer discussicscelt. Hoc zijn cccbnologiscbcoutwikkelingcn bijvoor-

beeldgerelaccertinantic incrotinctie van nicuwe prnkcijkcuvan governingen
welkeontwikkeling vcroorznnkcwat?Watkunnenwe verwncbtcnvan ecuzo-
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gcnocmtiesub-politics ‘buiten en voorbij’ tie representatieveinstitutics van mc
politick? Wac is bet effectvan’becwijtivcrbrcide gebmuikvanmanagcmcnttaal gel
en manngementpmaktijkcnin tie nicuwe systemenvan governance,en hoc is ge
tic gerelaceertianntic processenvan mncrosociologiscbeverandering? tic

vai
Het zon goedzijn om dezerelaticcussensocialetheoricen bet cmpiriscb on- hc~
ticrzoek unar bcleidsvocriugen politick rccbt cc trekkcn. Wecenscbnppelijk po.
onticrzoekzon niecalleenmoeteningnan op tie impact van tie netwerksamen- ke
leviug op bcleidsvoeringen politick, innar ook en vooral op concretemaui- gel
fescaciesvan bclcitisvoeringen politick in bet tijdperk van tie necwerksnmen-
leving. In

bel
nic

Beleidsvoeringen politiek in de netwerksamenleving:vijf tiitdagingen lee
voor analyse

ten
Wat zijn tie acbccrgrouticuwaarccgcupolitieke moderniseringkan wortien be- we
grepen?In ecu recentafgeronticbuntiel bebbenHeudrikWagennaren ik tic vol
veranderendemanifescacicsvan belcidsvocriugen politick verkend(Hajer anti (M
Wagennar,2002). EveneensgeYnspireerddoor bet mncrosociologiscbewerk uO(
over tie netwerksameuleviug.tie nicuwemotierniccit of reflexievemoderuise- spe
ring (Castells,1996;Beck, Gitidens& Lash, 1994)zien wij tinar vijf concrete
nictingingenvoor tie analysevan beleiden politick in bet tijtiperk van tie net- On
werksameuleving. var

wei

Dc nicuweruimtesvan depolitick zie
In tie klassiek-modernisciscbeconcepticscbiktcnpolicieke instituties zich in sch
ecu impliciec conceptucel‘Mntrocsjkn’ systeem.Zoals Rnssiscbepoppen vor
wertien overbedenbegrepenals passentiin clkaam (loknal past in regiounal, net’
past in nationnal,past in internationalekatiers).Dc opvatcingover tie plants vul
vantie politick wasgerelateerdnan tic Mntroesjknsysceem.Dit model is bezig
ziju henristiscbckrncbt cc verliezen:politick en bclcitisvocring vinden yank Pol
plantsin confignracicsdie niec passenin tic oudepacronen(vergelijk Dryzek, Hel
1989;Held, 1997).Politick in tic uccwerksamenleviugwortifigekenmerktdoor wn~
ecu zoekcocbtunargovemanceop en cussenmeerticreniveans- ofwcl ‘mnlti- se (

level governance’-‘ regimesentransuationalebeleitistiscoursen. gec
lect

Politick en bcleidsvoeringwortien opuicuw uitgcvontien.Traditioncletop- bur
down bureaucrnciscbcscruccurenmakenplants voor ambtcnareu,bnrgcrs en aut~
accorennit tie privatesectordie bantielenals policieke ‘entrepreneurs’of ‘pro- van
bleemoplossers’in zelf opgezeccebelcitisnetwerken(Sabel,Fung & Karkkai- mo
en, 2001; Kickert, Klijn & Koppenjan,1997). Dc partijpolitiek. ceusbet do- ken



Veranderingvanpolitick, vernicuwingvan milicubeleid 47

tan mein vangrocedebaccenover tie grocebeslissingen,ziec baarceutralerol nit-
nal gctinngd.In sbmmigegevallencrc~reutie mediapoliciekekwesties,in andere

is gevallenis bet ecu vorm van politieke accicvanuictie burgersameulevingdie
tic bartenvanmensenveel effeccieveraanspreckcdantie politiekepraktijkeu
vanparcijendie scerknfhankelijk ziju van bun leiders.Bovendienis er ook ecu

on- bed concretenictiagiugvan ouderafvoor tie praktijkenvan belcitisvocringen
lijk politick: tie opkomscvan ‘life politics’ impliceertecunienwestijl van politic-
en- ke betrokkenbcitiwaarmnmeusenkeuzesin levensstijl combiucrenmet sterk
int- gefocusceen weinig metelkaarsamenhangentiepolitieke activiteiten.
en-

In nile gevallenzien wehoe tic copograficvan politick verantiert.Politick en
bcleidsvocriugkomen tot stand in nienweminces. Kenmerkeutivoor tieze
nicuweruintesvan politick is dat zein beginselbescaannit ecu institutioncle

~en lccgte: erziju geenvoorafgegevenregelsdie bepalenwie verantwoorticlijk is,
wie ancoriccicbeeftoverwie, of welk soonverantwoordelijkbeiticc verwach-
ten is. Aangezienpolitickplnncsviutictussenorganisacies,brengennile mensen

be- wel bun cigen insticutioneleverwncbtingcnen routinesmet zich mee.Verder
tie volgen tie versebillendeparcicipancenbun cigen ‘logic of appropriateness’

anti (Marcb anti Olson, 1989), wnartioorpolitick in tie nicuwe politicke minces
erk uooitalleenover inbouti gnat,maaronvcrmijdclijk ook overtie regelsvanbet
ise- spel en overtic dynamiekvangcloofwnartiigbeiti.
rete
act- Gmecu dergelijkecomplexecoinmunicatiete begrijpeukont tie policicologie

van symbolenen becekenisvan pas.Lange tijd is tie incerpretacievesocinle
weccnscbnpgcricbc geweestop tie symboliscbepolitick en beefttieze laten
zien tint symbolenniec verkeerdopgcvncmoetenwortien nis nardigebijver-

~ in scbijusclenvanpolitick, innartint zeecu slenceldimensievanmacbcen invlocti
pen vormen in cen tijtipcrk vancoustitutionelepolitick. Lu tic instabiliteit vanecu
nal, nctwcrksnmenlevingverdicucdezedimensievan macbcen invloed onzezorg-
ants vuldige aandncbc.
~ztg

Politick en bcleidsvocringonderdeconditie van radicale ongekerheid
~ek, Hec falenvantic klassick-moticrnisciscbeoverbeidbeeftecu wijdvcrbrcidbe-
Loor wustzijugecretierdvan tie aloincegeuwoordlgheidvan tie oubedoeltie,perver-

se consequenciesvan groocscbaligcracioneleplanningen tie beperkiugenvan
gecencraliscertie,bi~rarcbiscbcreguleringals tic bclnngrijkscevorm van col-
leccieveprobleemoplossing(Scott, 1998).Dic beeftecutiiep oubebagenontier

cop- burgersmet zich mccgebmnchcover tie mogelijkhetieuvan effectieveen vein-
en antwoorticlijke scaacsmacbc.Dic nicuwesocialebcwnstzijn vorint un ecupod

pro- van ouzekerbeitidie belangrijkeprojectenomringc. In esseuticis bet ecutie-
kni- mocraciscriugvan kennisdie tic socinle explosiviceicvan veel buidige praktij-
do- ken beeftgccrc~crti(Beckcc al., 1994).Netwerkenziju niecalleenvnak ‘sterk
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verboutien’ en tinarmeckwccsbarcsyscemen;belcitismakerswortien nu ook
gedwongenom tic manier‘waarop socinal gezien met ouzekerbedenwortit
oingegnanccbemoverwegen.Dc plocselingcpolitiseringvan voetisel in Europa
unarnanleidiugvantic tiubbelecrisis van BSE enmonti-cn-klnuwzcerkunnen
tic vertiuidelijkcn. Terwiji in bet ouderegimevanreguleming tic idee preva-
leerdedat mennog steedstic benaderingvan ‘kenuis voor beleiti’ kongebrui-
ken (‘zorg ccrsttint tic feiten kioppen’), is tic in tic nicuwepolicicke realiccic
niec langer ecu geloofwaardigcstrategic van bcleidsvocring.Ulricb Beck
brcngt tiezesituatic goed ontier woortien als bij zcgc tint we nn ecuvergrotc
‘awarenessof our unawareness’bebben.Hec wortit algemeenaanvaartitint
overbedennict lcgitietn overcindkunnenbontien tint beslissingenalleen ge-
nomenkunnenwortien als tic gescbiktckenuisnanwezigis. Integendeel,in tie
buidigesitnatiemoet politick gemaaktwortien outieromstantiigbeticnvan ‘in-

dicaleouzekerbeiti’,terwijl socinalprotestniet gecontroleertikanwortien met
tic traditiouclepolitick van inzec vanexpertise(Fischeranti Forester,1993).

Deze policick-sociologischevcrscbuiviug impliceert tie outiergang van tic
mytbevan absolutekennisin betpublicketiomein. Dit beeftzijn weerslagop
ecuklnssiekc tank van tic beleitisanalyse,namclijk om kenuis voor beleiti cc
leveren.Onderoinscnntiigbedcnvan madiculeouzekerbeidmoetenbelcitisina-
kerszich bewustzijn vantic beperkingenvanbet (suel) kenbare.Het concrete
oplossenvan problemen,gcznmcnlijkeverantwoordelijkheiden bet continu
uitvoeringsgcrichten colleccieflerenwordenpotentielebonwstcneuvoor ecu
lcvcnsvatbarealtemacievestrategic.In meerpraktischetermenvraagctic er-
kenningvantiezebeperkiugenom tic introtiuctic vancouceptenals bet ‘voor-
zorgsprincipc’, tint ouzepoliticke inscicucies voorschrijft risico’s te voorko-
men,wecentictint tie wecensehapuiteinticlijk zoukunnennanconentint bet on-
voorstelbarewnar is (zoalsbijvoorbeelti tic rol vancertier onbekeuticprionen
in bet gevalvanBSE).Floewelbetinzicbt tint tie toescantivanradicaleouze-
kerbeidecunictiagiug is voor tic prakcijken van politick en bclcitisvoeriugun
algemeengedeeltiwortic, ziju insticuticsyank lnugzaamin bun reactic op tint
inzicbt.

Het vergrotebelangvan ‘diversiteit’ vooronsbegrip v~ politick
Motierne samenlevingenziju in cultured opzicbctnecrdiversen complexge-
worden. Het oplossenvan mnatschappelijkeproblemenvercistun bijun on-
vcrmijdclijk van ons om cc kunnengnanmet ecureeksvan groependie nict
nootizakclijk tiezclfdc tnal delen.Dit kan yank wnarzijn in lcttcrlijkc zin, zo-
nls met tie opkomscvanbet Spaansals cerstecanl in tic VS. of met tic lingnYs-
tiscbccomplexiteitvan bclcitisvocringin tic EuropeseUnic.
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ook Dic geltic ccbccrnog vaker als we talenincerprecerenals algemenesystemen
ortic van betekenis.Vcrscbillcnticgroepenmensenbebbenecuversebillentievoor-
Topa stelliugvan tic werelti. Mensengebruikenecu vari~teit nanconceptenen cate-
[nen goric~uom tic werelticckunnenbcgrijpcn,wac weticrzijdsbegripcompliccert.
rvn- Dit fenomeenvan cultured vcrscbil is niternartinict nicuw, en er is ecu be-
,rut- leitiswcccuscbappclijkestromiug die zich wijtit nan znlkc kwcstics (Yanow
iceic 1996), innar bet toegenomenbelang van vcrschil zorgc voor ecu vcrgrotiug
~cck vanbet probleemvan vertaling: tussentalen,tussendiscoursen,en nitciuticlijk
rote tusseninensen.Dc priucipi~le betekenisvan vcrscbil wortit goed begrepen,
tint innar vercist toch meerempiriscbc input met becrckkiug tot tic implicacies
ge- biervanvoor politick enbeleitisvocring.

n tic
‘in- Handelennaarccnbewustzijnvaninterdependentic
met Hec viertie kenmerkvan bclcitisvocriugenpolitick in tic uccwcrksamenleving

is bet coegenomenbesefvan incertiepeutiencic.Zoals ‘diversiteic’ tie narti van
processenvan bcleitisvocring verantiertdoor bet probleemvan tie vertaling

~ tic nan tic ortic cc scellen,zo brcugcincertiepentiencictic beboeftenanbet licbt om
g op tiezezeerredle discursievebarri~rcscc slccbtcn.Als groepenerkeunentint zij
iti cc wcdcrzijtisnfbankclijk zijn - omtinc ze ticzelftie fysickeminuteticlen of omdnt
sma- ze dczelftie socinle of milienproblementiclen -‘ zullen ze erkenuentint ze
zretc slcutclproblcmcnnict kunuenoplossenzondersamenwerking.Als tie trnditio-
~cinu nelevommenvan scuringniec in scantzijn om aftiocutieresulcacencc genereren
ecu - door ecu gebreknan legicimiteic of cenvoudigomtinc er onvoldoendenan-

e er- sluicing is cussentic onuvangvan betprobleemen tic bestanudeterritorialejn-
oor- ristiictics -‘ moccennetwerkenvan netorenecu meeraftiocutic capaciceiccre&
)rko- rendoor communicncicen samenwerking.Dit beseflijkt cc leidentot nienwe

on- crenciviccicin bet tienkenovernicuwepacronenvan coufliccoplossing.Dnarbij
onen lijkt tie essenticvantic omgangmet belcitiscoufliccenecusubstancicelproces
)nzc- van overleg,geticelticprobleemoplossingentie ontwikkeliug van regimesvan
g un gcznmcnlijkcverantwoorticlijkbeiti, veel meerdan alleen onderbantielingen
~ tint gebaseertiop belangen.Bclcidsvocriugbestantdan nit bet cre~rcnvan wat

HannabArentit beeftnangedniti als ‘gcmccnscbnppeuvan actic’ die in scant
zijn geticelticproblecindefiniciescc bercikenen bet ecuscc wortien over ge-
zamenlijkcpatienvanprobleemoplossing~

~ ge-
t on- Beleidsvoeringen dedynamickvan vertrouwenen identiteit

niec Uic betbovenscanutievolgt tic kwcscic vantic dynamickvan bet veincrouwenin
i, zo- tic bcticntinngscpolitick. Acbtcmnfzien we hoc tic ‘normalepolitick’ van bet
guYs- nnoorlogsctijdpcrk vooral kon steunenop bet vercinonwentint mensencollec-

tief sceltien in of aficititien uic coustitutioncelverankerticinstitutics. Dit vein-
cronwenwaser uatunrlijk nooic zomnar.Er bescoutiecureeksvan rituclen en
mytbesdie bielpenom bet vcrtronwcuin tic overbeitistnanticcc houtien,van
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tic quasi-politickerol vanbetkoningscbnpin sommigeEnropeselantientot tic
algemeengepinnktiscerticvcrs~ccrkingvan tic greepvan tic overbeitiop bet re-
latief ougecompliccerticmcdinlandscbnp.Nu tic magic van tieze pinnktijkcu I
niet langervnnzclfsprckcndis, knunenweook zienboc tiezenltijd ecusleutel-
rol bebbenvervuldals ricuelendie bet idcologiscbcen emotiouclebiutimititiel c
vormticuvan nationalepoliticke syscemen. (

1:
Hiemit volgt tint in tic ‘nienwe politick’, waarin - kenmerkend- actorenmoe- t
ten sameuwerkendoor mititiel van ecu ovcrscbrijtiingvan iustitntiouelcgren-
zen, vercinonwennieczomnargeaccepteertikanworden.Hetgnatbij politick en I
bcleitisvocringimmers nict cenvoudigom bet vinden van oplossiugenvoor r
tiringendeproblemen,mnarop zijn miusteveuzeerombet vintienvan formats
die veintrouwengencrerenonderwctierzijtis nfbnukclijkc actoren.Het concept C
van tic necwcrksnmcnlcviugkan ous belpencc bcgrijpcnwnaromwe geYnce- C

resseerdzijn gcinankt in cbcmn’sals ‘vercinonwen’, ‘intertiepeutientie’,en ‘in- in

stitutionelecapaciccic’.Als problemennict opgclostknunenwortien binnentic
bcscnanticbcstunrlijkc en policicke katiers,en we nog steedstic beboeftevoc-
len om ouser tocb mecbezigcc bonden,dienenwe nicuwepolitieke pinnktij- C

kennit cc vintien. Hicrbij komt ‘vertinouwen’ plocsclingunarvoren als sleucel- C

varmnbeledie welangetijd als vanzclfspmekcntibatitien nangenomen(vcrgclijk
Warren1992). Voorni dankzij tic mime erkenuingvan bet werk van Robert 2

Putnam(1995)krijgc vercinouwencegeuwoordigsubstantidlewetcnschappclij-
ke nantiacbt.Wac velen ecbccr niec beseffen,is tint Putnam’sitiec van vein-
crouwen eigcnlijk berust op ecu cwijfclacbtigc policicke sociologic. Zoals
Bang & S0rcuscn(2000)beargumeuceren,verlantzijn analysezich sterk op I
ecu idec vanpassiefveincrouwenin ecu sterkescant.Ze latenergovertuigenti
zien tint weveel meernandncbcmoccenscbenkcnnan tic verscbillcndcmanic-
renwnaroptic bcr-nicviutiing van nicuwepolicicke praktijkenzclf kan bijtiinn-
genann tic voinming van ecuactief vercinouwengecombineertimetdirecte p0-
litieke bctrokkcubciti.

Hec belangvan tic nicuwebegripvan betpolicicke procesals pocentidlegene-
rator van vercinonwenwcrpc nicuw licbc op tie reeks van ‘interactieve’ en op
consensusgcrichccbeleitisprakcijkcndie ziju opgckomcni¶i tic contextvan tic
nccwcrksnmcnleving.Wclbcscbonwtizijn dezenienwe inteinactieve belcitis-
vocringsprocessenyank tic plantswnarmensendie ecu bcpanlticmmcc delen
(of tic un ecuregio of ecubnurcis) clknarvoor bet ccinst ccbt outmocten.Be-
lcidsvocriug krijgc tinarmeecennicuwebecekenisals ecuvommentic kracbtin
bet opbouwcnvan vertinonwentussenwcticrzijtis nfbankclijkcmensen.Zo 5

Foresteren anderentcrcchchebbenopgcmcrkt, wortit vertinouwengecrederti
ann tic bandvanaccieveparcicipacicin colleccieveacticen probleemoplossing
(Laveanti Wengein,1991; Forester,1999;Sabel,Funget al., 2001). Bovendien
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le kan nangetoontiwordentint tie discussiesbiunentiezeprocessenvan belcitis-
voeringveel meergenererendanalleenoplossingenvoor geticelticproblemen.
Interactievebeleitisvoeringis cegeuwoordigecupinaktijk wnarmumensennien-

1- we itientiteiten voortbrcngcn.Het bcgrijpcnvan dezedynamickvan itiencicci-
el ten is nict alleen van grote wnardc voor bet oncwikkclcn van instrumeucele

oplossingenvoor belcitisproblemen,mnarzecook tic relatic tussenpolitick en
belciti op zijn kop. Tcrwijl belcid certierbet resultantwas van politicke strijd

- tussenvcrscbillcuticpoliciekepartijen,zien we cegeuwoordigboc burgerszclf
a- gcprikkclti wortien door verscbillcnticbelcitisiniciacieven(of door bet gebrek

biernan)en voor betccrstpolitick actiefwortien.Dc bemititicling via politieke
parcijen,met bun meningenen proginamma’s, mnakt plantsvoor ecuougere-
gelde,mnarniec mintier politieke strijti in tie contextvan specifickebelcitis-

pc tiomeinen.Als tic gevestigtieinscicucioneleroutinesvan parcijpolicicken uco
corpoinncisciscbeonderbandelingenbun bcuristiscbcwnartic verliezenals ka-

a- nalenvan bclnugcnvcrtegeuwoortiigiug,als burgerszicb niec langerin scant
Ic voclen om zicb volledig cc itientificeren met bcpnnltic leidersvan partijenof

vercuigingen,dankinijgt bclcitisvocriug in feite ecunicuwe status.Hedenten
tinge is ‘bclcitisvocriug’ veel bclangrijker gewortienals toned voor politick

dan certier. Tcrwijl we in bet verletienbclcitisvocring zagenals bet resultant
jk vantie voinming vanpolitiekewil (‘we moctentie binucustetienberbonwen!’),
~rc zijn bet nu yank tic processenvan bclcitisvocriug die leitien cot tic vommiug

vanpoliticke wil.
in-

ls
Devijf uitdagingenendeheleidsarrangementenbenadering

tti

In tic licbt bezienbauteertbetbock Political Modernisationand the Environ-
a- mentnog groccudeelsecu kiassick-inscicncioneclperspectief:bet gnatoverge-

stabiliscerticarrangemencenop vcrscbillcuticschanluiveansvan belcitispinak-
cijkcn (zic tic tiefinitic van ecu ‘belcitisarrangement’).Tcgelijkcrtijti opcnbnart
zich inbet bockecuvoomnmelijkcmpiniscbckijk op nicuwepolitieke minutes

en op insticutioncle‘lcegten’: over greuzenbeen,bijvoorbeclti in tinnnsuntio-
unle arrangemencen-in-wording,en op mondunic schanl, bijvoorbccld in tie

Ic politicke activiteiten van NGO’s rontiom iAtcrnncionnlc confercuticsen vein-
tiinagen. Deze ontwikkclingcn verdienenmeer anntincbt in bet tbcoreciscb
rannuwerk.Hctzclftic geltit voor bet tbcmn van tie ‘inadicale ouzekerbeid’.
Weliswnarrefercertbetbock nan discussicsrontiomrisk societyen reflexieve

in motieinniscriug,ecu tinitielijkc situcring van tic thema,cmpiniscb of theore-
ls tiscb, is nfwczig. Nog sterkergeltic tint voor bet tbcmn ‘(culcurele)diversiccic’,
rti met uitzonticring misscbienvan bet booftistukwnarin bet vcrscbil cussentic
tg Duitsc enNederlantise‘belcitisculcunin’nan tic ordeis, zij bet louter cmpiniscb.

Het thema‘intertiepeutientie’ is tinarentegenwel ecu intriusick aspectvantic



52 Dc beleic/sarrangcmentenbenaderingen de ivstitvctonc/c/eegte

arrangemeuccubenatiering.Accorenwortien als van elknarnfbankclijk gecon- cacbc
ceptunliscerti,ni danniet resulterentiin tie vorming conlities in bcleitisvoering. logei
Dezeincertiepentienticsuicenzicbop bet viakvanbet discours(geznmcnlijkc lnncz
problccmdeflni~ring), spelregels(gczamcnlijkc inscitutioncle inbetidiug) en tierti
bulpbronncn(realiserenvan colleccievenitkomsten). Het thema‘vertinouwen’, nnnl~
ten slotte,ontbrccktweergebeelin bet bock. Dat is curicus,wantjoist op ba-
sis van nile cmpinischeonticrzockennaarkwcsciesals tic Bccuwclijn, samen- Dec
werkingovergreuzen,rol van NUG’s in bet inceinuncionalecircuit en vemien- meet
wing van lantibouwbelcitikanbet coeb nict antiersdantint vinagenover insti- belci

tutioucel veintronwenzich natirukkclijk bebbengemanifesceerti. tick

gaan
Naar mijn itice zon tic bclcitisnrrnngcmcnccnbcunderiugzicb verder mocten inass~
oncwikkclcn doorbanin sceunnieclangerprimnir cc zockenbij tic abstinacteso- beiti
cialecheoric.Gooi diekinnkkcuecusweg enkijk of je dankan lopen! Political disci
Modcrnisation and the Environmentprobeert conceptuceltic versebillentic van
gebeurcenissenin tic politick cc veinklaren,voorcbouwentiop macrosociologi- licul
sche iuzicbtcn. Het interessancevan bet bock is cebtervooral tic koppeliug vloc
unar concretemanifescacicsvan governance.Zclfs biunenecu relatief over- scbc
zicbtelijk tiomein als bet omgcvingsbclcitiblijken verschillcuticactorenzicb zon
zeervcrscbillcntic voorstelliugencc makenvanpolitick, blijken tie configuina- won
ties van parciciperentieaccorenissne-specificken iticc6n over effectievepoli- kort
cicke accicvarmnbel.Dc vinnag unartic matewaarmntic klassiek-motiemistischc scinn
inscitucicswerkelijk cen belemmeringziju voor bet vindenvan effectieveop-
lossingenblijft ccbtcronbcancwoorti. Naci

nnai
Juist bier wrcckt zich tint tie vinnagstellingvan bet bock sceuntop al cc bretic om
tiefinitics. Dc tiefinitic van belcitisarrangemencenals ‘cijdclijkc stabilisntic’ opci
van organisaticen inbouti van beleiti is op zich untuurlijk niet problematiscb. voci
Maar bet wasnardiggeweestals tic theorievormingin betcerstedccl badge- cot
leiti tot tic formuleringvanbijvoorbeclti ecu vijftnl cypenvan beleitisarrange- anal
menten.No wortit slcchtsgeconcluticertitint erecugrocevarititeit annbelcids- cacic
arinangementenbestant,waarbij nile noteorstot cigen inticlingen komen.Qok boc
bier ligt dosnog cen mooicoptiracbt. (aId

bes
Ecuantier voorbeeldvan tic outbinekendecouceptuelemitider~lbouwis tic cen- (mr
tinale rol vanbet begrip ‘dualiteic van stinuccunin’. Voor mij is tint begrip punin
ecubulpmititicl. Hec is ecuberinucriugtint actorenbandelen.nunar‘nict ontier
omstnntiigbcticndie ze zclf bebbengekozen’, zoalstint ecusdoor ecu socio- Co
bogbalverwegetic negeucienticecuw werti gefoinmulcerti.Ann tie anticrekant
is betecu beriuncriugtint ecuveinklaring in termenvan alleennunar struccuren Dit
cc kort schict. Dat is volgensmij overigensnog steedstie simpeleveinklaring cc I
voor tie enommepopulariteicvantic socinletheoricvanGititicus siutis tic jaren ten
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tncbcig.Hij scbrccfop betjuistemomentbet bocktint sociologenen politico-
logen bevrijddc nit bet bermetiscbctienken van bet stinuctuinalismevan Pon-

c lantzasen Alcbusscr.Aantie anticrekant bedienticbij tiegenendie zich cezclf-
n ticrtijti begonuenccrealiscrentint socialedynamick meerverondersteltdantic

analysevanmotivaticsalleen.

Dc dunliceit van scroccuninis in die zin ecu bulpinititiel. Maar ook weer nict
meerdantint. Hetis ecu ontierleggervoor ecu ecbtcsocinletheoric,die varta-
belenbcscbrijftin bun onderliugerelatics.Juist in bet veld vantic milicupoli-
tick is bet cocb goeti tienkbaarom bier veel expliciccermec nan tic gang cc
gaan.Dat straccgiscbgedinagen scructurenvanbelangziju kannanwclijksvein-
inassen.Wacwe willen wetenis boc tic veranticrentieopstdlling van tie over-
heid ten opzicbcevan vervuilersbeefttioorgcwcrkc; hoe tie parallel spelcutic

il discussicoveroverbeidenmnrkt en overvcinantwoordelijkbctieuen kcrntnkcn
Ic vantic overbeiti van invlocd was op bet tienkenoverbet managementvanml-
1- lienproblemen;hoc tic rol vanNGO’ s die dynamickop baarbeurt weerbeYn-
rg vloctitic cnzovoorc.Zclfs Gititiens beeftna 15 jaarecu meerexplicicteprakti-
in- scbeoini~ntatic gekozen(al werti zijn werk tinar nict betervan) en voor ons

zou zijn werk over socinle cheorie tocb ook vooinal als ontierleggermocten
a- wordengcbmikc. In die zin doen tic anteurszicbzclf misschicnzclfs wel cc
1- kort: ze wecenveel meerover tic dynamickvantic miliensectordanin tic ab-

scraccetnnl vanGititienscot uictimkking kanwordengcbinacbt.

Natnnrlijk gnat bet daarbij dannict om het zoekenunar algemenewettenof
unartie ‘essencic’vangovernancein tic nccwcrksnmcnlcviug.Vecleergnatbet

Ic om bet explorerenvan tic vari~tcit ann manicrenwnarop bet besturenzich
opcnbnarc,van tic becekenisbiervanvoor ons begrip vanpolitick en belcitis-

b. vocring, vantic relatic tussenscanten samenleving,van ouzemogclijkbeticu
cot colleccief lerenenconflictoplossing,en vantic narti en rol vantic belcitis-
analysein tic alles.Joist tiezekoppelingcussencmpiniscbefocusop manifes-
cacicsvangovernancein tic nctwcrksnmcnlevingontbreektin bet outierbavige

)k bock. Politicke moticinuisering wortit m.i. cc zeer, en tins cc dctcmministiscb
(nltbansdat gevaartiinaagt bet in Licb), als ecu mncrosociologiscbcvarmnbele
bcscbouwti(impact),en cc weinig als ecut~ittimkkiug van concreteprnktijkcn
(manifestation).

ur
er
0- Conclnsie
Lut
en Dic booftiscukcinncbccebet bockPolitical Modernisationand the Environment
ng cc plancscnin recencepoliticke tiebactenen nictingingen,biergeanalyseertiin
en ceinmen van cen nicuw vocabulairevoor tic discipline (governance,ticlibera-



54 Dc bc/cidsarrangcmcntcnbcnaderingende ~institutionc/c/ccgte

tieve democratic,netwerkene.n.), in cermenvan ecunicuwe beunticriug(tic Ca~

iutcrprctncicvc),en in cermen van vijf relevancechema’s voor tic tockomst Pol

(nienwe policicke mimten, inadicaleouzekerheiti,diversiteit, intertiepenticutie Dr’
envertronwcnliticntitcit).

Fa)
Tot op zekereboogtcpastbet bock uicscckcutibinnentiezeoutwikkclingcu.
Het banteertbet nicuwevocabulaireten tide en past tic ook op ecu interes- Fis
sautewijzc in ecu vijftal casestudiestoe. Heczclftic geltit voor tie door mij ane
onticrscbrcvcubenatieringen gesceltienittingingen. Sommigeaspectentinar-
van zien we cemgin tic annlyse,anticre nict of nnnwclijks. Het bock beviutit For
zicb hieinmecthcorctiscbergeustussentic ‘Itiassicke’ en ‘nienwe’ policicologic pro
in, en mcngtdientengevolgeook tic tiaarbij borcuticcoucepten.Dnarkan ecu Fur
bewustekeuzencbtcr liggen, manin die wortic nict getixpliciccerti of beargu-
menteerd.Hec beeldvan ecu cclccciscbcbeuntieringblijft tinardoor bangen.
Mijn twecticcentrnlckritickpuntbecrefttic banteringvanbet conceptpoliticke Haj
moderniscring.Zoals gczcgtiwortic tint meernls ecuimpactdanals ecu‘maui- Kai
fescation’ geconceptualiscerti,alle ‘scmccuinncicrccorick’ten spijt. Hier ligt ecu 1 1(
macrosociologiscbdecerminismeop tic loer. Haj

Goi
Ontiankstieze kinitiscbc opinerkiugenlevert tic bock ecu zinvolle en interes-
santebijdragcnanbet buidige policicologiscbeen bcstnninsknntiigcdebat, tint Hax
in ziju anupaken uitstinnliug ook vertier gnat danbet milieu-issuealleen,en yen
bovendientic cigendiscipline (die van tic bcleitiswcccnscbappen)ovcrstijgt.
En tint is m.i. tic grootstcverdicustevanbetbock. Hel

poli

Hoc
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