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Over de wijze waarop het proces van beleid ontwerpen en het proces van besluitvorming 
elkaar beïnvloeden is relatief weinig bekend. In dit artikel wordt in theoretische zin de 
relatie verkend tussen de besluitvormingsstructuur van een organisatie en het proces van 
beleid ontwerpen. Deze verkenning leidt tot de voorlopige conclusie dat slechts bepaalde 
ontwerpstrategieën geschikt zijn voor de aanpak van bepaalde typen van problemen en 
dat deze ontwerpstrategieën niet zonder meer in elke organisatie kunnen worden 
toegepast. Het is dus voorstelbaar dat de aard van een probleem om een bepaalde wijze 
van het ontwerpen van beleid vraagt, terwijl de besluitvormingsstructuur van de 
organisatie deze wijze van ontwerpen eigenlijk niet toelaat. Inzicht in dergelijke 
dilemma's is noodzakelijk voor de keuze van een ontwerpstrategie. 

Verstrengeling 
Het proces van beleidsvorming wordt wel gezien als een verstrengeling van twee veelal 
gelijktijdige, maar niet gelijksoortige deelprocessen, namelijk een proces van beleid 
ontwerpen en een proces van besluitvorming (Kuypers, 1982). Zo spreekt Hoppe (1993) 
van beleidsvorming als een intellectueel spel en als een krachtmeting tussen politieke 
wils- en machtsstrevingen. Het uiteindelijke resultaat, het beleid, is afhankelijk van het 
verloop van deze deelprocessen, die analytisch kunnen worden onderscheiden, maar in de 
praktijk ten minste gedeeltelijk samenvallen. Over de wijze waarop het ontwerpproces en 
het besluitvormingsproces elkaar beïnvloeden is weinig bekend. Deze deficiëntie is mede 
het gevolg van het geringe zicht op het empirische verloop van de ontwerpprocessen van 
beleid. 
Hoppe (1983) heeft de verhouding tussen beleid ontwerpen en besluiten getypeerd als een 
dynamisch dualisme. Met dualistisch bedoelt hij dat elke stap of cyclus in de 
beleidsvorming gekenmerkt wordt door een eigen mengsel van ontwerp- en 
instigatiemomenten. De verhouding is volgens Hoppe dynamisch, 'omdat het 
beleidsvormingsproces verloopt van "overwegend besluitvormend" 
(opdrachtformulering), via "overwegend ontwerpend" (grondvragenselectie, 
megabeleids-ontwikkeling, deelontwerpen vervaardigen), langs "een moeilijk ontwarbaar 



kluwen van besluit- en ontwerpgebeurtenissen" (manoeuvreren naar een houdbaar 
standpunt, iteratie), terug naar "besluitvormend" (definitieve besluitvorming)'. Hoewel 
deze typering een zinvolle specificatie is van het onderscheid tussen ontwerpen en 
besluiten dat onder meer door Kuypers is gemaakt, wordt het niet geheel duidelijk op 
welke wijze het proces van beleid ontwerpen en het proces van besluitvorming elkaar 
beïnvloeden. 
Besluitvormingsprocessen die relevant zijn voor het verloop en de uitkomsten van 
ontwerpprocessen ontvouwen zich zowel binnen de organisatie waarin de 
beleidsontwerper werkzaam is als in het beleidsnetwerk waarin deze organisatie en de 
ontwerper verkeren. In de literatuur over beleidsvorming worden een groot aantal 
factoren genoemd die van belang zijn voor een nadere duiding van de relatie tussen 
besluiten en ontwerpen. Zo noemen Leemans en Geers (1983) doelstellingen, informatie, 
invloed en coördinatie van actoren. Koppenjan, Ringeling en Te Velde (1987) vragen 
aandacht voor politisering, professionalisering, sectorvorming, verzuiling, centralisatie en 
fragmentatie. Hoogerwerf (1992) wijst op doeleinden, informatie en macht van actoren. 
Deze factoren verwijzen vooral naar de politieke en interorganisationele context van 
ontwerpprocessen van beleid. Daarnaast is echter ook de intra-organisationele context 
van een ontwerpproces van belang. Daarbij gaat het onder andere om kenmerken van 
deze context zoals de structuur van de besluitvorming, de mate waarin werkprocessen 
zijn gestandaardiseerd, de wijze waarop de activiteiten zijn gecoördineerd en de cultuur 
van de organisatie. 
In dit artikel is de aandacht gericht op de relatie tussen de besluitvormingsstructuur van 
een organisatie en het proces van beleid ontwerpen. Daarbij gaat het met name om de 
mate van autonomie die een ontwerper nodig heeft om zijn werk effectief te verrichten en 
de eventuele beperkingen die de organisatie hem oplegt. De mate van autonomie die een 
ontwerper nodig heeft, zal in verband worden gebracht met de verschillende typen van 
problemen waarop zijn werkzaamheden betrekking hebben. Uitgangspunt van dit artikel 
vormt de gedachte dat verschillende typen van problemen om verschillende manieren van 
beleid ontwerpen vragen en dat voor deze verschillende manieren van beleid ontwerpen 
in meer of mindere mate vrijheid van beslissen voor de ontwerper noodzakelijk is. Meer 
specifiek geformuleerd luidt de vraagstelling: Welke is de relatie tussen de vrijheid van 
de ontwerper 1 om een bepaald beleid te ontwikkelen en de besluitvormingsstructuur van 
de organisatie waarin hij werkzaam is? 
Het antwoord dat op deze vraag wordt geformuleerd, is te beschouwen als het resultaat 
van een theoretische verkenning. 
Om misverstanden te voorkomen zij nogmaals benadrukt dat in dit artikel alleen de 
interne besluitvormingsstructuur van een organisatie onder de loep wordt genomen en 
dus niet de politieke en de interorganisationele besluitvormingsstructuur. Dat neemt 
echter niet weg dat de interne besluitvorming een grote invloed kan ondergaan van de 
politieke en de interorganisationele besluitvorming. Gezien de ruimte die voor dit artikel 
beschikbaar is en ook met het oog op de inzichtelijkheid van de argumentatie wordt de 
relatie tussen interne besluitvorming enerzijds en de politieke en interorganisationele 
besluitvorming anderzijds buiten beschouwing gelaten. Het is echter uitdrukkelijk de 
bedoeling dat in de nabije toekomst de relaties tussen ontwerpen van beleid, interne, 
politieke en interorganisationele besluitvorming nader worden gespecificeerd, zodat een 
meer omvattend beleidsvormingsmodel met de empirie kan worden geconfronteerd. Dit 
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artikel kan als een eerste stap op deze weg worden beschouwd. 
De verdere opbouw van het artikel is als volgt. Allereerst worden de verschillende typen 
van ontwerpprocessen en beleidsproblemen besproken, de volgende paragraaf gaat over 
de structuur van de intra-organisationele besluitvorming en de vrijheid die een ontwerper 
nodig heeft om een probleem aan te vatten. In de vierde paragraaf staat de relatie tussen 
typen van besluitvormingsstructuren en manieren van beleid ontwerpen centraal. Ten 
slotte worden enige conclusies getrokken. 

Ontwerpstrategieën en beleidsproblemen 
Het ontwerpen van beleid kan worden gezien als het uitdenken, formuleren en toelichten 
van een te voeren beleid (Hoogerwerf, 1993). 2 Onderzoek wijst uit dat een contingente 
benadering van het ontwerpen van beleid een antwoord kan geven op de vraag welke 
wijze van het beleid ontwerpen in welke omstandigheden het beste resultaat oplevert 
(Van Heffen, 1993b). Dat de meningen kunnen uiteenlopen over de vraag wat het beste 
resultaat is, mag duidelijk zijn. 
Afhankelijk van omgevingsvariabelen, zoals de complexiteit en de onzekerheid van 
beleidsproblemen, zou een ontwerper voor een bepaalde ontwerpstrategie dienen te 
kiezen, namelijk een routinematige strategie voor de aanpak van eenvoudige en zekere 
problemen, een diagnostische strategie voor complexe en zekere problemen, een 
intuïtieve strategie voor eenvoudige en onzekere problemen, en een lerende strategie voor 
complexe en onzekere problemen. 

Schema 1: Typen van problemen en ontwerpstrategieën 

  eenvoudig complex 

zeker routinematige ontwerpstrategie diagnostische ontwerpstrategie 

onzeker intuitieve ontwerpstrategie lerende ontwerpstrategie 
 

Deze strategieën kunnen als volgt worden getypeerd (zie voor een uitgebreide 
behandeling van deze strategieën: Van Heffen, 1993a). 
De routinematige ontwerpstrategie is toegesneden op eenvoudige en zekere problemen. 
In een routinematige strategie wordt een probleem in kaart gebracht door middel van 
routinegestuurde waarnemingen en standaardkennis. Daarna wordt een bepaalde 
standaardprocedure of een programma, dat wil zeggen een geheel van 
standaardprocedures, gekozen met als doel het probleem op te lossen of te verminderen. 
In de zuivere vorm van het routinematige ontwerpen zijn beleidsvorming en 
beleidsuitvoering duidelijk van elkaar gescheiden. 
De diagnostische ontwerpstrategie lijkt het meest geëigend voor de aanpak van complexe 
en zekere problemen. In een diagnostische strategie wordt getracht op basis van bij 
voorkeur wetenschappelijke kennis, dus theoretische inzichten en beschikbare empirische 
gegevens, een betrouwbaar en dus relatief zeker beeld van een probleem te schetsen. 
Vervolgens wordt dit beeld gebruikt voor het ontwikkelen van een remedie: de keuze van 
bepaalde middelen waarmee men bepaalde doelen wil bereiken. In deze strategie zijn, 
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evenals in de routinematige strategie, de beleidsvorming en de beleidsuitvoering van 
elkaar gescheiden. 
De intuïtieve ontwerpstrategie is gericht op een probleem dat weliswaar eenvoudig is, 
maar waarvan de onzekerheid niet kan worden verminderd. Gezien de eenvoud van het 
probleem is het doorgaans wel mogelijk dat een ontwerper verscheidene beelden van het 
probleem schetst. Welke gedaante het probleem aanneemt, blijft echter onzeker, evenals 
de modelmatige afbeelding van het probleem. Op basis van deze beelden wordt een reeks 
van middelen geformuleerd, waaruit afhankelijk van de omstandigheden tijdens de 
uitvoering een keuze wordt gemaakt. De vorming en uitvoering van beleid zijn in deze 
strategie dus slechts ten dele gescheiden. 
De lerende ontwerpstrategie lijkt het meest geschikt voor de aanpak van complexe en 
onzekere problemen. Afhankelijk van de mate van onzekerheid is het mogelijk een meer 
of minder betrouwbaar beeld van het probleem te creëren. Als de kennis van het 
probleem gebrekkig (onzeker) blijft, dan is het niet verstandig het beleid in detail vast te 
leggen. Het ligt dan meer voor de hand door middel van een proces van 'trial and error' 
het probleem aan te pakken. Beleidsvorming en -uitvoering zijn in een lerende 
ontwerpstrategie niet of in beperkte mate van elkaar gescheiden. Feitelijk gaat het zoeken 
naar een oplossing en het verkrijgen van (min of meer) betrouwbare kennis hand in hand. 

De verschillende ontwerpstrategieën veronderstellen dat de ontwerper in meer of mindere 
mate vrijheid (zelfstandige beslissingsmacht) nodig heeft om een beleid te ontwikkelen. 
Deze vrijheid of autonomie staat in verband met het professionele karakter van de 
werkzaamheden van de ontwerper en de creativiteit die voor die werkzaamheden nodig 
zijn. Daarmee wordt overigens niet gezegd dat het primaat bij het ontwerpen van een 
beleid bij de ontwerper ligt en dus niet bij de politiek. Immers, de opdracht tot het 
ontwerpen van een beleid is in belangrijke mate een zaak van de politiek 
verantwoordelijken. Bovendien kunnen de aanwijzingen in een opdracht bepaalde 
politieke keuzes inhouden die door de opdrachtgever zijn gemaakt. Daarbij is het van de 
politiek afhankelijk of een beleidsontwerp verder komt dan het stadium van 'voorstel'. 
Kortom ook als een ontwerper relatief veel vrijheid heeft, dient hij in alle opzichten en 
tijdens het gehele ontwerpproces rekening te houden met het primaat van de politiek. 
Het professionele karakter van werkzaamheden heeft betrekking op individuele 
bekwaamheden en kennis waarover een niet-professional niet of in beperkte mate kan 
beschikken. Het gaat om werkzaamheden die niet gestandaardiseerd kunnen worden. 
Mintzberg (1983) concludeert dan ook dat dit soort van werkzaamheden om 
arbeidskrachten vraagt die goed zijn getraind en die over voldoende kennis beschikken 
om relatief zelfstandig deze werkzaamheden te kunnen verrichten. 
Creativiteit is in principe aan een individu gebonden en kan slechts in beperkte mate door 
een ander individu worden gestuurd (Gross en Etzioni, 1985). De vrijheid die een 
ontwerper nodig heeft voor het verrichten van zijn werkzaamheden is dus afhankelijk van 
de professionaliteit en de creativiteit die daar voor nodig zijn. 
De routinematige ontwerpstrategie is niet op professionaliteit en creativiteit gebaseerd. 
Een ontwerper die deze strategie toepast, heeft dus weinig vrijheid nodig. Daarentegen is 
in de lerende ontwerpstrategie een wisselwerking van professionaliteit en creativiteit 
noodzakelijk en daarmee ook een relatief grote vrijheid voor de ontwerper. De 
diagnostische en de intuïtieve ontwerpstrategie bevinden zich tussen deze extremen. 



Beide ontwerpstrategieën veronderstellen een redelijke mate van vrijheid voor de 
ontwerper, omdat de diagnostische ontwerpstrategie vooral op professionaliteit is 
gestoeld en de intuïtieve vooral op creativiteit. 

Besluitvorming en de vrijheid van de ontwerper 
Organisaties kunnen van elkaar verschillen in de wijze waarop zij besluiten nemen. Dit 
kenmerk van organisaties lijkt van belang voor het verloop van de ontwerpprocessen van 
beleid en met name voor de hoeveelheid vrijheid die een ontwerper nodig heeft voor het 
ontplooien van zijn activiteiten. Besluiten kunnen in meer of mindere mate centraal of 
decentraal worden genomen. 
Het is mogelijk de volgende vormen van centralisatie en decentralisatie te onderscheiden: 
verticale en horizontale centralisatie, verticale en horizontale decentralisatie, beperkte 
verticale decentralisatie, beperkte horizontale decentralisatie en beperkte verticale en 
horizontale decentralisatie (Mintzberg, 1983). 
Verticale en horizontale centralisatie houdt in dat de besluitvormingsmacht is 
geconcentreerd in de handen van de (politieke) top van een organisatie. Alle belangrijke 
beslissingen worden op dat niveau genomen. De lagere echelons worden geacht deze 
besluiten loyaal uit te voeren. 
In een organisatie die verticaal en horizontaal gedecentraliseerd is, ligt de belangrijkste 
besluitvormingsmacht juist in de lagere regionen (de uitvoerders van bepaalde 
activiteiten). Feitelijk wordt het organisationele optreden bepaald door de beslissingen 
die op het lager niveau worden genomen. Deze beslissingen vinden wel plaats in het licht 
van de meer algemeen geformuleerde hoofddoelstellingen van de organisatie, die in het 
geval van een overheidsorganisatie voortvloeien uit de opvattingen van de politieke top. 
Een beperkte verticale decentralisatie betekent dat de besluitvormingsmacht zowel op het 
hoogste als het middelste niveau van de organisatie is gelegen. Vaak vindt de 
besluitvorming in de middelste laag plaats binnen het kader van de beslissingen die in de 
top zijn genomen. 
Een organisatie die een beperkte vorm van horizontale decentralisatie kent, legt in feite 
de besluitvormingsmacht ten dele bij experts die als een staf voor de leiding van de 
organisatie fungeren. Van de lagere niveaus van de organisatie wordt verwacht dat zij de 
beslissingen zonder tegenwerpingen uitvoeren. 
In een organisatie waarvan de besluitvorming als een vorm van beperkte verticale en 
horizontale decentralisatie kan worden gekenmerkt, ligt de daadwerkelijke 
besluitvormingsmacht op verschillende niveaus. In verticale zin bij bepaalde werk-
formaties die zich op een hogere, maar ook lagere plaats in de hiërarchie bevinden. 
Binnen deze werkformaties is de beslissingsmacht ten dele horizontaal gespreid 
(bijvoorbeeld in de handen van experts). 
Voor alle duidelijkheid het volgende. De mate en het type van centralisatie worden 
natuurlijk niet exclusief bepaald door de formeel vastgelegde besluitvormingsstructuur. 
De wijze waarop in een bepaalde organisatie besluiten worden genomen, kan men niet 
zonder meer terugvinden in een organogram. Het is voorstelbaar dat twee organisaties die 
dezelfde formele structuur bezitten op verschillende manieren tot hun besluiten komen en 
verschillende vormen van organisationeel gedrag vertonen. Een formele structuur (lees 
formele regels) is niet meer dan een 'input' in de interactieprocessen van de leden van een 



organisatie. In deze interactieprocessen wordt deze formele structuur bevestigd, enigszins 
aangepast, sterk veranderd of totaal genegeerd. Een empirische analyse van de relatie 
tussen ontwerpen en besluiten dient zich dus onder meer op deze interactieprocessen te 
richten. 
De wijze waarop organisaties besluiten nemen, heeft consequenties voor de zelfstandige 
beslissingsruimte van de uitvoerders van bepaalde taken, dus ook voor de actor die de 
taak krijgt opgedragen een bepaald beleid te ontwerpen. 
In een organisatie waarin de besluitvorming verticaal en horizontaal is gecentraliseerd, is 
een ontwerper in principe strikt gebonden aan de aanwijzingen van zijn opdrachtgever 
mits die boven hem in de organisatie vertoeft. Hij dient een beleid te ontwerpen dat in 
hoge mate met deze aanwijzingen rekening houdt. Dit beleid zou vervolgens door de 
uitvoerders loyaal moeten worden uitgevoerd. Ook zij hebben dus weinig keuzevrijheid 
bij het verrichten van hun taken, althans zo kan men veronderstellen op basis van de mate 
van centralisatie. 
Een organisatie waarvan de besluitvorming wordt gekenmerkt door een beperkte verticale 
decentralisatie staat de ontwerper wel enige vrijheid toe, maar hij dient zich te bewegen 
binnen het kader dat de opdrachtgever heeft vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de 
uitvoerders, met dien verstande dat hun vrijheid van handelen door het vastgestelde 
beleid wordt beperkt. 
In een organisatie waarvan de besluitvorming als beperkt horizontaal gedecentraliseerd 
kan worden getypeerd, heeft een ontwerper een relatief grote vrijheid. Hij is de expert 
die, bijvoorbeeld als staffunctionaris, een aanpak voor een bepaalde problematiek 
ontwikkelt. De uitvoerders daarentegen hebben maar een beperkte keuzevrijheid. 
Een organisatie waarvan de besluitvorming zowel horizontaal als verticaal in beperkte 
mate is gedecentraliseerd, geeft zowel aan de ontwerper als aan de uitvoerder van een 
beleid een zekere mate van vrijheid. Immers, binnen de werkformaties, die typisch zijn 
voor deze wijze van organisatie, ligt de beslissingsmacht in feite bij degenen die als 
expert worden beschouwd. 
In een organisatie die verticaal en horizontaal gedecentraliseerd is, vervalt het 
onderscheid tussen de ontwerper en de uitvoerder van een beleid en ligt de eigenlijke 
besluitvormingsmacht juist voornamelijk in de lagere regionen (de uitvoerders van 
bepaalde activiteiten). Ontwerpen en uitvoeren gaan in een dergelijk type van organisatie 
hand in hand. De ontwerper/uitvoerder heeft daarbij een vrijwel maximale vrijheid. Zoals 
al eerder werd opgemerkt, wordt het organisationele optreden feitelijk bepaald door de 
beslissingen die op het lagere niveau worden genomen. 

Besluitvorming en ontwerpstrategie 
In de tweede paragraaf zijn bepaalde typen van problemen in verband gebracht met 
bepaalde strategieën voor het ontwerpen van een beleid. Deze strategieën gaan ervan uit 
dat de beleidsontwerper en de beleidsuitvoerder in meer of mindere mate vrijheid nodig 
hebben om een succesvolle aanpak te ontwikkelen en toe te passen. In de vorige 
paragraaf is verondersteld dat de wijze waarop organisaties besluiten nemen van invloed 
is op de zelfstandige beslissingsruimte die een ontwerper en een uitvoerder hebben bij het 
verrichten van hun taken. Het is dus voorstelbaar dat bepaalde ontwerpstrategieën in 
bepaalde organisaties minder goed kunnen worden toegepast, omdat de ontwerper en de 



uitvoerder te weinig vrijheid wordt gelaten. In schema 2 is per ontwerpstrategie 
aangegeven welke besluitvormingsstructuren een succesvolle toepassing van die strategie 
in de weg staan. 

Schema 2: Ontwerpstrategieën en belemmerende besluitvormingsstructuren 

routinematige 
ontwerpstrategie 

intuitieve 
ontwerpstrategie 

diagnostische 
ontwerpstrategie 

lerende 
ontwerpstrategie 

  
verticale en 
horizontale 
centralisatie 

verticale en 
horizontale 
centralisatie 

verticale en 
horizontale 
centralisatie 

  beperkte verticale 
decentralisatie 

beperkte verticale 
decentralisatie 

  
beperkte 
horizontale 
decentralisatie 

 

Een routinematige ontwerpstrategie is geschikt voor de aanpak van een eenvoudig en 
zeker probleem. Het is voorstelbaar dat voor een dergelijk probleem een 
standaardbeslissing beschikbaar is. De ontwerper van een beleid dat is gericht op een 
eenvoudig en zeker probleem behoeft bijvoorbeeld geen ingewikkelde analyses te 
verrichten. Er is geen reden om te veronderstellen dat de ontwerper de aanwijzingen van 
de opdrachtgever niet strikt zou kunnen uitvoeren als hij een standaardprocedure voor de 
oplossing van het probleem selecteert. Zelfs de wijze van besluitvorming die een 
ontwerper de kleinste zelfstandige beslissingsruimte toestaat, namelijk verticale en 
horizontale centralisatie, biedt voldoende 'ruimte' aan de ontwerper om zijn taken naar 
behoren te kunnen uitvoeren. 
Een intuïtieve ontwerpstrategie is toegesneden op het verminderen of oplossen van een 
eenvoudig en onzeker probleem. De ontwerper creëert verscheidene beelden van het 
probleem en formuleert een reeks van mogelijke oplossingen. Hij heeft dus enige 
zelfstandige beslissingsruimte nodig om op basis van zijn ervaringskennis en intuïtie een 
beleidsvoorstel te formuleren. Een organisatie waarvan de besluitvormingsstructuur als 
verticaal en horizontaal gecentraliseerd kan worden aangemerkt, staat de ontwerper deze 
vrijheid niet toe. Evenmin zal dit type van besluitvormingsstructuur de uitvoerder 
voldoende speelruimte bieden bij het verrichten van zijn taken. In aansluiting op een 
intuïtieve ontwerpstrategie wordt een uitvoerder immers geacht afhankelijk van de 
omstandigheden een keuze uit een geheel van middelen te maken. De overige typen van 
besluitvormingsstructuren geven zowel de ontwerper als de uitvoerder wel voldoende 
vrijheid. 
Een diagnostische ontwerpstrategie is geëigend voor de aanpak van een complex en zeker 
probleem. De ontwerper stelt op basis van zijn professionele kennis en vaardigheden een 
diagnose en ontwerpt een remedie. Het verrichten van professionele arbeid veronderstelt 
dat de professional, in dit geval de ontwerper, zelfstandig beslissingen neemt (Gross en 
Etzioni, 1985). Hij is degene die de vakbekwaamheid bezit om die arbeid te verrichten. 



Diagnose en oplossingsrichting kunnen van te voren slechts in beperkte mate worden 
bepaald. Een verticaal en horizontaal gecentraliseerde organisatie staat de ontwerper die 
een beleid formuleert voor een complex en zeker probleem te weinig vrijheid toe. In een 
dergelijke organisatie is er immers geen ruimte voor het nemen van eigen beslissingen. 
Ook de organisatie waarvan de besluitvormingsstructuur kan worden getypeerd als 
beperkt verticaal gedecentraliseerd, lijkt de ontwerper die een diagnostische strategie 
toepast te weinig vrijheid te bieden. Immers, een beperkt verticaal gedecentraliseerde 
organisatie staat de ontwerper wel enige vrijheid toe, maar hij wordt wel geacht zich te 
bewegen binnen het kader van de beslissingen die op het hoogste niveau zijn genomen. 
Dat lijkt alleen goed mogelijk, als deze beslissingen, in dit geval de opdracht tot het 
ontwerpen van een beleid, ruim of relatief vaag zijn geformuleerd. De overige typen van 
besluitvormingsstructuren staan wel garant voor de noodzakelijke vrijheid die een 
ontwerper nodig heeft bij het toepassen van een diagnostische ontwerpstrategie. 
Een lerende ontwerpstrategie is geschikt voor het oplossen of verminderen van een 
complex en onzeker probleem. Door middel van een proces van 'trial and error' wordt 
getracht een probleem aan te pakken. Ontwerpen en uitvoeren gaan in deze strategie hand 
in hand. De ontwerper/uitvoerder heeft bij toepassing van deze strategie relatief veel 
vrijheid nodig om beslissingen te nemen die betrekking hebben op de voortzetting, de 
aanpassing, de verandering en de beëindiging van het beleid. Alleen een organisatie die 
verticaal en horizontaal gedecentraliseerd is, biedt de ontwerper/uitvoerder voldoende 
ruimte voor het verrichten van zijn taken. Afhankelijk van de reikwijdte en de inhoud van 
de beperking biedt ook de beperkt verticaal en horizontaal gedecentraliseerde organisatie 
de ontwerper/uitvoerder de vereiste vrijheid die nodig is om de lerende ontwerpstrategie 
toe te passen. In de andere typen van besluitvormingsstructuur zal deze vrijheid niet 
worden gegeven. 

Conclusie 
Ontwerpen van beleid is een context-gebonden activiteit. De ontwerper en eventueel ook 
de opdrachtgever dienen zich af te vragen welke ontwerpstrategie, gezien de aard van het 
probleem, de meest succesvolle zal zijn. Daarnaast dienen zij zich erop te beraden of een 
bepaalde ontwerpstrategie met het oog op de besluitvormingsstructuur van de organisatie, 
waarbinnen zij functioneren, wel toepasbaar is. Het is immers voorstelbaar dat de aard 
van een probleem om een bepaalde wijze van beleid ontwerpen vraagt, terwijl de 
structuur van de besluitvorming deze wijze van ontwerpen eigenlijk niet toelaat. Voor 
een dergelijk dilemma zullen niet altijd oplossingen voorhanden zijn. 
Toch lijkt het mogelijk in meer algemene zin oplossingsrichtingen aan te duiden. Het 
volgende voorbeeld kan dit verduidelijken. Een organisatie waarvan de besluitvorming 
verticaal en horizontaal is gecentraliseerd, wordt geconfronteerd met een probleem dat als 
complex en onzeker kan worden aangemerkt. Na een eerste analyse van het probleem 
komt men tot de conclusie dat een lerende ontwerpstrategie het meest geschikt is voor de 
aanpak van een dergelijk probleem. Deze strategie vereist echter dat de ontwerpers een 
relatief grote vrijheid hebben bij het verrichten van hun taken. Daarom wordt besloten 
een 'task force' op te zetten die relatief los staand van de bestaande organisatiestructuur 
het complexe en onzekere probleem te lijf gaat. Feitelijk wordt er dus door de opzet van 



deze 'task force' een inbreuk gemaakt op de wijze van besluiten die in de organisatie 
gebruikelijk is. 3 

De theoretische verkenning van de relatie tussen de vrijheid die een ontwerper nodig 
heeft om een bepaald beleid te kunnen ontwerpen en de besluitvormingsstructuur van de 
organisatie waarin hij werkzaam is, heeft verschillende, contextgebonden antwoorden 
opgeleverd. Deze antwoorden zijn zodanig geformuleerd dat het mogelijk is hen met de 
praktijk van het beleid te confronteren. Een dergelijke confrontatie kan de fundering van 
de relaties tussen beleidsproces, beleidsontwerp en doelbereiking versterken. Daarvoor is 
het ook noodzakelijk dat de politieke en de interorganisationele context van de 
ontwerpprocessen van beleid in beschouwing wordt genomen. Zo kan men 
veronderstellen dat de mate waarin actoren, die ten aanzien van het beleid een relevante 
positie innemen, over de te volgen koers van mening verschillen, consequenties heeft 
voor de mate waarin een ontwerpproces open of gesloten dient te zijn. 
Als de meningsverschillen in de omgeving van een ontwerpproces aanzienlijk zijn, lijkt 
het noodzakelijk dat de desbetreffende actoren actief worden betrokken bij de vorming 
van het beleid. Men kan zich voorstellen dat de ontwerper net als bij het zogenaamde 
inconsistentiemodel van Snellen (1984) zoekt naar het middenpad tussen de 
randvoorwaarden die de betrokkenen hanteren. Feitelijk treedt de ontwerper dan op als 
een beleidsvormingsmanager, die tracht een goede balans te vinden in een proces dat zich 
kan kenmerken door verschuivende probleemformuleringen, veranderende voorkeuren, 
zich wijzigende participatie en uiteenlopende tijdsdruk (Koppenjan, 1993). Het lijkt voor 
de hand te liggen dat een ontwerper die als beleidsvormingsmanager optreedt, een zekere 
vrijheid nodig heeft om de onderhandelingen te begeleiden. Een aantal van de hiervoor 
aangeduide structuren van intra-organisationele besluitvorming laten een 
beleidsvormingsmanager waarschijnlijk te weinig vrijheid. 

Een empirische onderbouwing van onder meer de relatie tussen de (intra-organisationele) 
besluitvorming en het ontwerpen van beleid geeft ook de mogelijkheid een checklist te 
ontwikkelen waarmee men voorafgaand aan een ontwerpproces eventuele knelpunten bij 
het ontwerpen van beleid op het spoor kan komen. Idealiter dienen in deze checklist de 
kenmerken van het probleem, de kenmerken van de intra-organisationele, de 
interorganisationele en de politieke context van het ontwerpproces en wellicht de 
kenmerken van de voorziene ontwerper een rol te spelen. Men zou op basis van een 
dergelijke checklist bijvoorbeeld tot de conclusie kunnen komen dat, gezien het 
probleem, een bepaalde ontwerpstrategie voor de hand ligt, maar dat de structuur van de 
(interne) organisatie deze strategie eigenlijk niet toestaat. Of dat met het oog op de 
meningsverschillen in de politieke en de interorganisationele context van het 
ontwerpproces de ontwerper als beleidsvormingsmanager zou moeten optreden, maar dat 
deze ontwerper daartoe de ervaring en/of de (sociale) vaardigheden mist. 
Voordat een betrouwbaarder checklist voor het ontwerpen van beleid kan worden 
ontwikkeld, is het echter noodzakelijk dat de relaties tussen ontwerpen, intra-
organisationele, interorganisationele en politieke context zowel theoretisch als empirisch 
verder worden onderbouwd. 

Noten 

http://www.bestuurskunde.nl/bestuurskunde/jg4/nr6/1995,,4,6,3.php?style=print%233


1. Vanwege de leesbaarheid wordt in dit artikel in het enkelvoud over de 
beleidsontwerper gesproken. Dat betekent natuurlijk niet dat het onmogelijk zou 
zijn dat in een beleidsproces meer beleidsontwerpers aanwezig zijn of dat meer 
personen samen een 'ontwerpend team' vormen.  

2. In deze opvatting wordt het ontwerpproces opgevat als een proces van cognitieve 
structurering. Er kan echter ook een dimensie van sociale structurering aan het 
proces van het ontwerpen worden onderscheiden (zie bijvoorbeeld Ringeling en 
Van Vught, 1993).  

3. Een andere uitweg uit het dilemma waarvoor deze verticaal en horizontaal 
gecentraliseerde organisatie wordt gesteld, is een herdefiniëring van het probleem 
in termen waarmee de organisatie uit de voeten kan. 'Problemen zijn sociale 
interpretaties die zijn opgebouwd uit definities van een bestaande en een gewenste 
toekomstige toestand ...' (Termeer, 1993: 31; zie ook Hoogerwerf, 1987). De 
organisatie heeft dus de mogelijkheid het probleem als minder complex en 
onzeker aan te duiden. Of dat altijd even verstandig is, valt te betwijfelen.  
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