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Vlaamse regering én maatschappelijk mid-

denveld verzetten de laatste twee jaar

behoorlijk wat werk met de herstructurering

van het Vlaams overheidslandschap, of liever

de voorbereiding ervan.   

Vlaanderen moet een BBB, een Beter

Bestuurlijk Beleid, krijgen. En volgens de

Vlaamse regering kan dat niet anders dan

door een drastische aanpassing van de

bestuurlijke organisatie. Zo stond het in het

regeerakkoord van juli 1999. Zo werd het al

snel vertaald in de besluiten van de eerste

themavergadering van de Vlaamse regering

op 19 februari 2000, bekendgemaakt in een

Leuvens café. En zo duikt het sindsdien met

de regelmaat van een klok op in de persme-

dedelingen van de Vlaamse regering.

De dossiers stapelen zich op: basisbeginselen

voor de reorganisatie van het Vlaams over-

heidsapparaat, herindeling van de Vlaamse

administratie in dertien beleidsdomeinen,

voorontwerp van decreet op de adviesorga-

nen, voorontwerp van decreet op de verzelf-

standigde overheidsagentschappen, debat

over de kerntaken van lokale besturen, invoe-

ring van het streekeigen management,

decreet intercommunales, hervorming van de

VDAB, hervorming van het VIZO, e-govern-

ment… Geen uithoek van het overheidsland-

schap, van hoog tot laag, lijkt er aan te ont-

snappen.

De middenveldorganisaties die bij deze dos-

siers betrokken partij zijn, niet in het minst de

arbeidersbeweging, hebben geen andere keus

dan die evoluties waakzaam op te volgen en

erop trachten te wegen. Het grote werk moet

trouwens nog komen, als de concrete voor-

stellen van de regering voor elk van de der-

tien beleidsdomeinen bekend geraken. Dat

zou voor eind juni 2001 gepland zijn.

Het is weinig duidelijk welke concrete voor-

delen zo’n drastische hervorming moet ople-

veren. De doelstellingen worden trouwens in

behoorlijk vage termen omschreven: herstel

van het primaat van de politiek, meer demo-

cratische legimitatie van de beleidsbepaling,

voorrang van het algemeen belang op het

particulier belang, afbakening van de kernta-

ken, onderscheid tussen beleidsbepaling en

beleidsuitvoering, sterkere betrokkenheid van

de burger, responsabilisering…

De nadelen zijn wel al duidelijk. Zeker ook de

prijs die het maatschappelijk middenveld

ervoor zal betalen.

Nadeel 1: veel algemeen geblaat, weinig con-

crete wol. Het hele hervormingsplan vertrekt

van een aantal zeer algemene en vaak nau-

welijks onderbouwde kritieken op het huidig

functioneren van de Vlaamse overheid. Terwijl

Luc Vandenbossche ingehaald wordt als de

man die de federale overheid moet omvor-

men naar het beeld en de gelijkenis van de

Vlaamse, blijkt deze laatste in het Vlaams

debat ineens aan allerlei moeilijk definieerba-



re kwalen te leiden. Centraal staat een theo-

retische toetsing op hoofdlijnen van de orga-

nisatie van de Vlaamse overheid aan een aan-

tal algemene beginselen van behoorlijk

bestuur, zoals ze recentelijk in Nederland ont-

wikkeld werden.  

Zo’n benadering verblindt, om twee redenen.

Waarom per se Nederland als model? Vlaams

beleid lijkt op diverse gebieden steeds meer

op een doorslagje van de Nederlandse aan-

pak. Als het regent in Den Haag, druppelt het

op het Martelarenplein. Ofte: wat we zoals de

noorderburen doen, doen we beter. We dur-

ven niet veronderstellen dat gebrekkige

talenkennis of intellectuele luihuid de oor-

zaak is van een eenzijdige focus op

Nederland.

En wat schort er concreet aan het Vlaams

overheidsapparaat? Dat er problemen zijn, is

duidelijk. In de vertrouwenspeilingen bij de

burgers scoort de Vlaamse overheid niet erg

hoog. Maar wat zijn dan precies de pijnpun-

ten? Resultaat van een heel hervormingspro-

ces - dat vertrekt van theoretische uitgangs-

punten in plaats van concrete probleemana-

lyse - kan zijn dan we binnen enkele jaren wel

zullen kunnen vaststellen dat alles hervormd

is, maar dat de concrete problemen geen

enkele oplossing gekregen hebben, integen-

deel.

Nadeel 2:  ontwrichting door opeenvolgende

hervormingen. Als het particulier bedrijfsle-

ven één les getrokken heeft uit de opeenvol-

gende herstructureringsgolven van de jaren

negentig, is het die van “rust moest (af en

toe)”. Ook voor het onderwijs is dat besef

gaandeweg gegroeid. Opeenvolgende hervor-

mingen werken ten langen leste contrapro-

ductief, omdat ze het personeel in permanen-

te onzekerheid storten, met alle problemen

van dien om het gemotiveerd te houden. Op

een krappe arbeidsmarkt heeft de overheid

het al moeilijk genoeg om competent perso-

neel aan te trekken en te houden. Als dat dan

nog voortdurend de indruk heeft op een

schopstoel te zitten, werkt dit allesbehalve

motiverend.

Nadeel 3: hervorming van de structuren, niet

van de inhoud. Bij de aankondiging van de

hervorming van de VDAB vorig jaar, gaven

ACV en ABVV samen te kennen dat ze meer

geïnteresseerd waren in de hervorming van

de inhoud, dan in de hervorming van de

structuren. Dit vertolkte de zorg dat de

komende jaren heel veel energie zou gaan

naar allerhande gemorrel aan de structuren,

maar dat men nauwelijks nog zou toekomen

aan de vraag welk beleid inzake arbeidsvoor-

ziening nu meest optimaal is voor werkzoe-

kenden en werknemers. Die zorg kan doorge-

trokken worden tot het hele plan tot hervor-

ming van het Vlaams bestuur. Uiteindelijk

gaat dit ten koste van de energie die dient

vrijgemaakt voor de noodzakelijke bijsturin-

gen van de eigenlijke dienstverlening.

Nadeel 4: minder maatschappelijke participa-

tie. Op papier heet het wel dat geëvolueerd

moet worden naar een interactieve beleids-

ontwikkeling, door een sterkere betrokken-

heid van onder meer maatschappelijke orga-

nisaties aan het besluitvormingsproces.

Globaal staat de hele hervorming echter in

het teken van hen terug te dringen uit

beleidsvoorbereiding en -uitvoering: afbouw

van de verplichting om advies te vragen, ont-

wikkeling van vormen van rechtstreekse com-

municatie met de burgers, voorkeur voor

interne i.p.v. externe verzelfstandiging (dus

zonder raden van bestuur met mogelijk verte-

genwoordigers van het middenveld), voorkeur

voor advies door zogenaamd onafhankelijke

deskundigen i.p.v. door het maatschappelijk

middenveld, eenzelfde voorkeur voor onaf-
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hankelijke bestuurders van Vlaamse over-

heidsinstellingen i.p.v. bestuur door vertegen-

woordigers van middenveldorganisaties… De

messen zijn in elk geval geslepen. Het is alleen

de vraag hoe de globale beginselen concreet

zullen vertaald worden en in welke mate het

maatschappelijk middenveld averij kan ver-

mijden. Men kan slechts hopen dat de

Vlaamse politici vroeg of laat beseffen dat

beter bestuur niet betekent minder, maar net

meer participatie van het middenveld.

Nadeel 5: meer politisering. Volgens

Stroobant en Victor, de bijzondere commissa-

rissen die de denktank vormen achter de reor-

ganisatie, moet het primaat van de politiek

onderscheiden worden van politisering,

omschreven als “het terrein van de politiek

uitbreiden tot zaken die er niet thuishoren”.

De praktijk zal echter zijn dat dit precies wel

gebeurt: beperking van de beheersautonomie

van de overheidsinstellingen, beperking van

de uitbesteding aan particuliere non-profit-

organisties, beperking van de autonomie van

het sociaal overleg…

En, ten slotte, nadeel 6: een nieuwe trein van

politieke promoties en demoties. Het zou

getuigen van grenzeloze naïviteit te geloven

dat die drastische hervorming niet zou

gebruikt worden om allerlei vertrouwelingen,

binnen de administratie of op de kabinetten,

een promotie te gunnen, desnoods door het

opzijzetten van minder vertrouwden. Naar

verluidt circuleren bij bepaalde meerder-

heidspartijen al lijstjes met namen waaraan

zeker niet mag geraakt worden. Waarmee ook

duidelijk wordt wie wel de prijs zal betalen.

Wait and see.
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