Strategisch beleid:
een inleiding
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i Karakter van het themanummer

stevig onderbouwd o f in theoretisch opzicht grens
verleggend (of beide). De artikelen in dit thema
nummer willen het fenomeen vooral duiden, in
gangen bieden voor verdere verdieping en een
agenda voor de toekomst aanreiken. Ook het signa
leren en inkaderen van ontwikkelingen in de beleidspraktijk ziet de redactie van b en m imm ers als
een belangrijke taak.

Wie zich verdiept in het verschijnsel ‘strategisch
beleid’ komt er al snel achter, dat dit begrip vele in
vullingen kent en verschillende associaties oproept.
Het kan gaan over militaire operaties, het gebruik
van bepaalde planvormen, het management van
bedrijven en nog tal van andere zaken.
De term ‘strategisch’ wordt vaak als bijvoeglijk
naamwoord ergens aan toegevoegd, zonder dat pre
cies duidelijk wordt gemaakt wat dat strategische
dan zou moeten zijn.
De strategische beleidsvorming heeft haar oor
sprong in het bedrijfsleven van de jaren zestig. Ver
volgens heeft het zijn weg gevonden naar de natio
nale en provinciale overheden en sinds kort ook
naar de lokale overheid. Er is weinig systematisch
onderzoek gedaan naar strategisch beleid. Zeker als
het gaat om de meest recente verschijningsvorm:
het strategisch beleid bij gemeenten. Dit thema
nummer presenteert een dwarsdoorsnede van erva
ringen en invalshoeken. Zowel het bedrijfsleven, de
rijksoverheid als de gemeente komen aan bod.
Daarmee wijkt dit themanummer enigszins a f
van de bijdragen die u doorgaans in b en m vindt.
Meestal zijn de bijdragen in b en m o f empirisch

2 De opzet
Het denken over strategisch beleid heeft zich ook
inhoudelijk ontwikkeld. De oorspronkelijk ratione
le, doelgerichte benadering is geleidelijk veranderd
in een m eer procesmatige, doelzoekende aanpak.
De recente geschiedenis en de snelle ontwikkeling
van het strategisch beleid leiden tot veel spraakver
warring, onduidelijkheid en scholenstrijd.
Dit themanummer begint daarom met een bij
drage van Arts en Verdaas, die als doel heeft het be
grip strategisch beleid nader te verkennen en in te
kaderen. Uiteraard kent zo’n algemene beschou
wing haar beperkingen. Zo blijft de diepgang be
perkt, gezien de beschikbare ruimte in dit nummer
in relatie tot de veelheid aan literatuur over dit on
derwerp. Er zijn echter twee belangrijke redenen
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om toch een algemene beschouwing op te nemen.
Een algemene beschouwing biedt de lezer de m o

bruik van strategisch beleid door de Nederlandse

gelijkheid specifieke benaderingen waarmee hij o f
zij zelf te maken heeft, in een bredere context te
plaatsen. Daarnaast biedt zij de geïnteresseerde le
zer een ingang tot het ruime aanbod van literatuur

varingen bij het ministerie van Landbouw, Natuur
beheer en Visserij. Ook hier wordt geen volledig
heid nagestreefd, maar staat het belichten van spe
cifieke kenmerken op het rijksniveau voorop.

over dit onderwerp.

Gertjan Arts en Co Verdaas belichten de recente
ontwikkelingen op het lokale niveau. Zij constate
ren dat er bij gemeenten vooralsnog nauwelijks
sprake is van ‘theoretische begeleiding’.
Voor een kritische en prikkelende reflectie op dit
themanummer draagt Willem Trommel zorg. Hij
brengt het ‘strategisch teveel’ in verband met het
‘ideologisch tekort’. Hij vraagt om een reactie en
krijgt die ook.
Ton Kreukels rondt dit themanummer a f met
een epiloog. Vanuit het kritische perspectief van
een deskundige en betrokken beschouwer, wijst hij
op een aantal dimensies die tot op heden onderbe
licht zijn gebleven.

rijksoverheid, waarbij hij met name put uit zijn er

In de opbouw van dit themanummer volgen we het
begrip strategisch beleid op zijn weg van bedrijfsle
ven, via de rijksoverheid naar het lokale niveau. Er
wordt als het ware een palet van aanpakken en erva
ringen geboden, opgetekend in de praktijk van het
bedrijfsleven, de rijksoverheid en de gemeente. Het
doel is zeker niet om tot een overall-aanpak o f theo
rie te komen. Dat is op dit moment een stap te ver
(zie ook: Mintzberg 1994).
Na het inleidende artikel laten we eerst een be
drijfsadviseur, Johannes Crol, aan het woord. Het
begrip strategisch beleid heeft daar immers zijn
oorsprong. Wie een zo compleet mogelijk beeld wil
schetsen, kan eenvoudigweg niet om het bedrijfsle
ven heen. Tevens kunnen hierdoor de verschillen
tussen het bedrijfsleven en de overheid beter ge
duid worden.
Peter Kurstjens richt zich vervolgens op het ge

Tot slot wil ik Gertjan Arts en Ton Kreukels nadruk
kelijk bedanken voor hun onmisbare bijdrage bij
het organiseren en samenstellen van dit thema
nummer. Hun bijdrage reikt veel verder dan het
aandragen van teksten.
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