PERSBERICHT
Haags adviesbureau zorgt al 20 jaar voor meer invloed van burgers op overheid

Jacques Wallage:
‘Bestuurders kunnen samenleving
niet langer van bovenaf organiseren’
Den Haag, 8 november 2012 – “De tijd is voorbij dat bestuurders van bovenaf de
samenleving kunnen organiseren. Het is nu nog vaak zo, dat hoe groter de beslissingen
zijn, hoe kleiner het aantal mensen is dat er over gaat. Zulke bestuurders denken dat de
werkelijkheid zich aan een papiertje aanpast. Tegen hen zeg ik: het is 5 voor 12, het moet
echt anders. De burger is handelingsbekwaam en mondig, en de overheid moet hem in
positie brengen en een betekenisvolle dialoog aangaan”.
Deze waarschuwing liet Jacques Wallage (hoogleraar in Groningen, voorzitter van de Raad voor het
openbaar bestuur) vandaag horen op een symposium, dat gehouden werd ter ere van het 20‐jarig
jubileum van het Haagse bedrijf ‘Awareness’, adviesbureau voor beleidsmarketing.
Een publiek van circa 150 gasten uit overheid en bedrijfsleven hield hij voor dat de burger met het
verkiezingspotlood niet een mandaat aan bestuurders geeft voor vier jaar, maar dat een bestuurder
telkens opnieuw dat mandaat moet verwerven. “De kiezer wil op maandag stemmen en op dinsdag
de politicus over de knie kunnen leggen”, aldus Wallage.
Wallage kreeg bijval van een aantal prominente vertegenwoordigers van overheden en bedrijfsleven,
die met elkaar een paneldiscussie voerden. Zo voegde Asje van Dijk (burgemeester van Barneveld)
toe: “Als je mensen eerder betrekt bij zaken die hen raken, zoals bij de inrichting van de openbare
ruimte, dan krijg je betere plannen”. Ewald van Vliet (burgemeester van Lansingerland) noemde het
een tendens ‘die niet te stoppen is’: “Iedereen wil zich steeds meer bemoeien met wat hen raakt. Als
overheid moet je dat faciliteren”.
Awareness signaleerde 20 jaar geleden al de noodzaak om beleid te baseren op de open dialoog met
wie het beleid aangaat: Communiceren vanuit het hart van het beleid is ook wat Jacques Wallage,
keynote spreker op het symposium, al jaren bepleit.
‘In dienst van de democratie’
Al in 2001 signaleerde Wallage bij het uitkomen van zijn adviesrapport ’In dienst van de democratie’
de noodzaak om beleid te baseren op een open dialoog met hen die dit beleid aangaat. Op die
manier beleid maken, stelde volgens Wallage in dat advies ook andere eisen aan de rol van
communicatie: “ Communicatie is steeds minder alleen de vertaling achteraf van eenmaal gekozen
beleid, maar dient in het hart van het beleidsproces plaats te vinden”.
Terugkijkend op de afgelopen tien jaar, is Wallage niet onverdeeld positief. Zijn boodschap aan
bestuurders is, dat burgerparticipatie onder druk staat. Juist in een tijd waarin de overheid meer dan
ooit burgers oproept zelf een grotere rol te spelen in allerlei maatschappelijke taken.
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