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Hoofdstuk 9: Bestuur en beleid 

 

9.1. De beleidscyclus 

 
Beleid= het geheel van regels waarmee een politieke overheid de samenleving in de ene of de andere 

richting probeert te sturen  

 

Cyclisch model: 

1) Agendavorming: onderwerp komt op de politieke agenda 

2) Beleidsvoorbereiding: studiewerk 

3) Besluitvorming: eigenlijke beslissing 

4) Beleidsuitvoering: implementatie van beleid 

5) Beleidsevaluatie: bereikten we wel onze doelstellingen? 

+ terugkoppeling, beleidsevaluatie leidt vaak tot nieuwe cyclus 

 

9.1.1. Agendavorming 
 

Fase waarin problemen gesignaleerd worden → selectie: enkele problemen sijpelen door tot op de 

publieke agenda, issue wordt onderwerp van maatschappelijke bezorgdheid 

3 selectiecategorieën  

1. Culturele mechanismen 

- Manier waarop politiek gedacht wordt stuurt sterk de agendasetting: variëren van tijd tot tijd 

bv. vroeger geen milieu-issues, nu wel 

- Problemen die passen binnen het maatschappelijk denkkader sneller op agenda, dus: 

• Framing: probleem formuleren zodat past binnen aanvaarde schema’s bv. hoofddoek 

als gelijkheid tussen mannen en vrouwen  

2. Politieke en maatschappelijke mechanismen: van bovenaf → door actoren die zelf actief zijn 

binnen politieke instellingen bv. functioneren EU doordat actoren zelf bij het functioneren 

betrokken zijn 

3. Politieke en maatschappelijke mechanismen: van onderaf 

- Belangengroepen, academici, burgers, actiegroepen… 

- Vanuit: ideologische principes, eigen belang, strategische overwegingen…  

 

Hoe raakt een thema op de politieke agenda?  

1) Groot aantal burgers 

2) Personen met belangrijke, zichtbare positie in samenleving bv. vakbondleiders 

3) Een eis die: goed geformuleerd is, goed gecommuniceerd is, goed ‘in beeld ‘ te brengen is, van 

een bekende persoon komt  

4) Events 

• Het nieuws biedt elke dag een waaier aan events met de passende politieke reacties 
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• De snelle, hedendaagse rapportering door de media zorgt ervoor dat de toevallige 

events met spektakelwaarde meer impact hebben dan ideologieën of diepe 

maatschappelijke belangentegenstellingen 

 

Belang van agendasetting 

Wie bij het begin de perceptie van het probleem kan beïnvloeden, bepaalt meteen ook sterk hoe de 

verdere fasen van het beleidsproces zullen verlopen 

 

9.1.2. Beleidsvoorbereiding 
- Hoe de issue aanpakken, wie zit mee in het proces en welke alternatieve oplossingen zijn 

er?  

• Technische aangelegenheid: alle mogelijkheden tegen elkaar afgewogen  

• Strijd en competitie bv. Probleemjongeren hardhandig aanpakken of juist belonen 

wanneer goed gedrag 

- Probleemanalyse – 2 centrale vragen 

1) Hoe verloopt de afweging van verschillende mogelijkheden?  

2) Wie wordt daarbij betrokken?  

• Stakeholders= diegenen die rechtstreeks betrokken zijn bij het beleid of erdoor geraakt 

zullen worden bv. belangenorganisaties 

o Kritiek: beleidsgemeenschappen/ policy networks= mensen die elkaars 

onderhandelingsstijl goed kennen doordat ze heel vaak discussiëren, zij 

hebben de kennis over een issue gemeen en kunnen daardoor impact hebben 

op de beleidsvoorbereiding 

9.1.3. Besluitvorming 
- Knopen worden doorgehakt  

- Beleidscyclus voortijding beëindigd bv. beleidsvoorbereiding toont geen haalbare 

alternatieven mogelijk, geen keuze kunnen gemaakt worden...  

A. Welke beslissingen worden genomen? – Beleidsanalyse theorieën  

1. Rationele-actor-theorie 

- Rationele-actor-theorie= proces van besluitvorming een afgewogen keuze gemaakt wordt 

voor die oplossing die het beste middel is om het vastgestelde doel te bereiken  

• Kosten-batenanalyse  

• Veronderstelt 

o Overeenstemming over doel  

o Alle info over gevolgen: maar gekleurd of niet aanwezig 

 Bounded rationality= theorie dat stelt dat besluitvormers eerder streven 

naar wat met de beschikbare grenzen aanvaardbaar is 

2. Theorie van incrementalisme= voortdurend proces van muddling through (reeks van kleine, 

niet-rationele stappen) 

• Kan leiden tot grondige transformatie bv. Belgische staatsordening o.b.v. 

tegenstellingen tussen Nederlandstaligen en Franstaligen, kleine niet-rationele stappen 

3. Sabatier – de rol van ideologie en voorkeuren 

- Deep core beliefs= diepe overtuigen, principele grenzen die, ook om tactische of praktische 

redenen, niet overschreden kunnen worden bv. Koning Boudewijn over de abortuswet 
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- Policy preferences= meningen en overtuigen die te maken hebben met concreet beleid, 

met inhoudelijke keuzes bv. Autoverkeer verminderen door openbaar vervoer goedkoper te 

maken of hoge belastingen te heffen? 

- Vormen en de modaliteiten van de uitvoering van het beleid bv. Moet de verlaging van de 

prijs door iedereen minder te laten betalen of door gratis tickets te geven?  

 

B. Hoe beslissen?  

- Belang institutionele context: welke procedures moeten er gevolg worden?  

- Bicameraal systeem: goedkeurig beide kamers ↔ unicameraal: tweede kamer wordt veto 

player 

- Meerderheid van stemmen ↔ unanimiteit van stemmen: iedereen veto player  (leidt vaak 

tot non-descisions) 

- Beleidsmakers kennen deze regels en anticiperen daarop bv. als je weet dat je voor de wet 

2/3 van de stemmen nodig hebt, bepaalde partijen mobiliseren  

9.1.4. Beleidsuitvoering 
Uitvoering van het beleid, concretiseren en praktisch realiseren van de beslissingen  

- Niet vanzelfsprekend: uitvoerders moeten begrepen hebben wat er moet gebeuren en dat 

tot in de puntjes realiseren 

- Rol van de uitvoerders: strijd tussen beleidsvisies en alternatieve oplossingen gaat verder 

bv. beleid zegt hogere boetes opleggen om verkeerveiligheid te verhogen, maar de politie  

kan vinden dat meer boetes uitschrijven tijdverspilling is en beter tijd investeert in iets 

anders 

9.1.5. Beleidsevaluatie 
- Loopt door alle fases heen  

- De terugkoppeling 

9.2. Stijlen van bestuur: meerderheid of consensus 

Arend Lijphart: twee varianten van democratie 

- Meerderheidsdemocratie= het streven naar besturen ‘in naam van het volk’ is beslissingen 

nemen die kunnen rekenen op de meerderheid van de leden van de politieke gemeenschap 

• Groot-Brittanië: Westminster-model  

- Consensusdemocratie= streven naar de steun van zo veel mogelijk leden  

• België, EU, Zwitserland 

Meerderheidsdemocratie Consensusdemocratie 

Concentratie van de macht in een 
eenpartijregering of in een minimal-winning-
coalitie 

Machtsdeling in brede regeringscoalities 

Dominantie van de regering over het parlement 
→ regering steunt nl. op een meerderheid in het 
parlement 

Evenwicht tussen regering en parlement 

Tweepartijensysteem Meerpartijensysteem  

Meerderheidskiessysteem of systeem met zeer 
lage proportionaliteit 

Proportioneel kiessysteem  

Pluralisme van belangengroepen Belangenorganisaties in neocorporatistisch 
systeem 
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Unitaire en gecentraliseerde regering Federaal en gedecentraliseerd bestuur 
(deelstaten) 

Unicameraal parlement Sterk bicameraal parlement 

Flexibele grondwet → mede door die 
machtsconcentratie 

Rigide grondwet → door de moeilijke procedure 

Geen judicial review Judicial review= als rechts de mogelijkheid 
hebbe om wetten die door de regering en 
parlement gemaakt zijn, te toetsen aan de tekst 
van de grondwet of aan een aantal algemene 
grondwettelijke principes 

Centrale bank onder controle van de regering Onafhankelijke centrale bank 

 

- Verwachting: consensusdemocatie instabiel door verdeeldheid maar pacificatiedemocratie= 

overkoepelende samenwerking tussen de elites, geen winnaars of verliezers, wel 

samenwerking 

Bv. Het Goede Vrijdag-akkoord: Ierland was katholiek onder de Anglicaanse Britse 

bezetter, wanneer Ierland zich onafhankelijk maakte, bleef Noord-Ierland bij Groot-Brittanië 

waar ze met het meerderheidssysteem altijd protestants bewind hadden. Daarop kwam 

(gewapend) weerstand van de katholieken. Op Goede Vrijdag kwam er een akkoord: 

machtsdeling, wederzijds veto en proportionaliteit, het akkoord introduceert in Noord-

Ierland de logica van de pacificatietheorie. Dus de Katholieken en de Anglicanen moeten 

samenwerken in Noord-Ierland.  

9.3. Politiek en economisch beleid 

- Economisch beleid basisingrediënt van het bestuurd 

- Instrumenten 

• Geïnde belastingen 

• De uitgaven van de geïnde belastingen 

• Wetten: veel of weinig regulatie, vrijemarkt economie, geleide economie 

- Impact afhankelijk van 

• Beschikbaarheid van grondstoffen bv. 19E E was steenkool nodig voor industrie 

• Grote landen zijn in de internationale economische verhoudingen belangrijker dan de 

kleine 

Politiek is sturen van een samenleving, sturing is altijd verweven met economie binnen en buiten de 

politieke gemeenschap 


