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De VVBB wil als netwerk en discussieforum van bestuurskundige academici en ambtenaren het debat 4 

over ons politiek systeem en het functioneren van politici op de agenda zetten. In deze discussienota 5 

lichten we toe waarom we dat willen doen, hoe we tewerk willen gaan en waarover we het willen 6 

hebben. 7 

Waarom dit initiatief?  8 

In 2015 publiceerde de VVBB een standpunt over ‘Besparen en hervormen van de overheid: een 9 

beter debat waard’.  Dat standpunt was tot stand gekomen na een interactief proces met politieke 10 

partijen, vakorganisaties, werkgeversorganisaties en academici.  Het standpunt werd in de periode 11 

2015-2017 op een hele reeks fora en debatmomenten gepresenteerd.   12 

In dit standpunt hebben we weinig tot geen aandacht besteed aan de werking en de organisatie van 13 

het politieke systeem. Ondertussen zijn we nog meer overtuigd van het belang van dit deel van het 14 

debat over onze publieke sector. Discussies over verbeteringen en hervormingen van de overheid 15 

staan niet los van de manier waarop het politieke systeem functioneert in ons land. Toch zijn we als 16 

bestuurskundigen geneigd om ons niet over het functioneren van het politieke systeem en van 17 

politici uit te spreken, terwijl we in onze studies wel voortdurend vaststellen hoe invloedrijk en 18 

dominant het dagelijkse functioneren van het politieke systeem is. We vinden dat soms te delicaat, 19 

we deinzen terug voor het verwijt stelling in te nemen, we vrezen in partijpolitieke polarisering 20 

terecht te komen.  21 

Daarom wil de VVBB als netwerk en discussieforum in de komende maanden de dialoog en discussie 22 

organiseren over het politieke functioneren als onderbelicht kernstuk in debatten over de 23 

hervormingen van de publieke sector. 24 

Hoe? 25 

Deze tekst is een startpunt voor die dialoog en discussie.  Deze nota is bewust breed en behandelt 26 

een reeks thema’s die met het functioneren van het politieke systeem te maken hebben in relatie tot 27 

de organisatie en werking van de overheid en de ruime publieke sector.  We beseffen dat dit wellicht 28 

te breed is voor een gerichte actie.  Niettemin vinden we het nuttig om de discussie vanuit die 29 

breedheid op te bouwen. In de loop van de gesprekken over deze tekst kunnen we ons beperken tot 30 

enkele prioritaire thema’s of voorstellen.  We hebben in deze tekst ook nog geen uitgewerkte eigen 31 

voorstellen geformuleerd.  Dat doen we geleidelijk wel en dat moet uitmonden in een uitgewerkt 32 

standpunt met beleidsvoorstellen, zodat dit een rol kan spelen in de aanloop naar de lokale 33 

verkiezingen in 2018 en de federale en Vlaamse verkiezingen in 2019.  34 

In de uitwerking van de standpunten zullen we grondiger dan in deze tekst rekening houden met de 35 

gelijkenissen en verschilpunten tussen de rol van politici en de politiek-ambtelijke verhoudingen op 36 


