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Inhoud 

Deze ad-hocnotitie handelt over governance en partnerschap binnen de processen die 
in de lidstaten zijn opgezet voor het opstellen van de nationale strategische 
referentiekaders. Er wordt een analyse gegeven van nieuwe elementen van 
horizontale en verticale integratie en ingegaan op de vraag of deze met betrekking tot 
de operationele programma’s zijn nagevolgd. Verder wordt vastgesteld welke 
factoren bijdragen aan succes of mislukking van de geïntegreerde aanpak die bij het 
cohesiebeleid wordt gevolgd, worden bestaande problemen en tekortkomingen onder 
de aandacht gebracht, en worden suggesties gedaan voor mogelijke oplossingen.  
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Samenvatting 

De hervorming van de Europese governance staat nu al bijna acht jaar hoog op de agenda van 
de Europese Commissie. In haar witboek ‘Europese Governance’, dat in 2001 is gepubliceerd, 
gaat ze in op de concrete uitdagingen waarvoor de Unie zich in verband met deze hervormingen 
gesteld ziet. De Commissie gaat in haar witboek verder dan de simpele constatering dat 
hervormingen noodzakelijk zijn: ze spreekt zich ervoor uit dat de EU een grotere interactie 
aangaat met regionale en lokale overheden, en naast deze formele structuren ook meer contacten 
gaat zoeken met het brede maatschappelijke middenveld. Die contacten moeten volgens de 
Commissie meer behelzen dan een eenzijdige communicatie waarbij deelnemers uitsluitend 
worden benaderd om uitvoering te geven aan reeds vastgesteld Europees beleid. De Commissie 
zocht naar manieren om deze bredere ‘governance-groep’ bij het vaststellen van doelstellingen 
en uitwerken van beleid te betrekken en dit ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. 

De 27 lidstaten hebben ieder hun eigen nationale strategische referentiekader (NSR) 
ontwikkeld. Het document in kwestie geeft een gedetailleerde uiteenzetting van hun 
ontwikkelingsdoelstellingen binnen de Europese context van het ontwikkelen van duurzame, 
succesvolle en moderne economieën – de Lissabonagenda. Partnerschap en participatie vormen 
een essentieel bestanddeel van dit ontwikkelingsproces. 

In deze studie wordt een zaakkundige momentopname gegeven van de wijze waarop dit streven 
naar meer partnerschap in de praktijk vorm krijgt op het op één na grootste begrotingsterrein 
van de EU: de Cohesie-en Structuurfondsen, voor de lopende programmeringsperiode (2007-
2013). 

Er wordt gekeken naar de betekenis die governance op dit moment heeft, waarna aan de hand 
van casestudy’s van vijf lidstaten (Oostenrijk, Denemarken, Italië, Letland en Roemenië) de 
ontwikkelingen in het veld worden onderzocht.  

Deze twee bouwstenen – de ene meer theoretisch, de ander meer praktisch van aard – 
verschaffen de basis voor een synthese, gevolgd door aanbevelingen. 

Governance en partnerschap als uitdagingen voor de EU 

De laatste twintig jaar is governance in veel van onze samenlevingen en in verscheidene takken 
van wetenschap, waaronder de politieke en economische wetenschappen, de sociologie en het 
openbaar bestuur, een veel gebezigde en opvallende term geworden. 

Over het algemeen verwijst de term ‘governance’ naar processen, structuren, regels, normen en 
waarden waarmee collectieve activiteiten kunnen worden gestuurd en gecoördineerd (1). Als 
zodanig beschrijft het een nieuw model voor coördinatie tussen verschillende actoren: 
regeringen, parlementen, officiële overlegstructuren, overheidsinstellingen, particuliere 
dienstverleners, academiën, onderzoeksinstituten, de media, vertegenwoordigende lichamen 
zoals de sociale partners, en een reeks van niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), waarvan 
sommige in hoge mate georganiseerd zijn, terwijl andere dat minder zijn. Al deze actoren 
participeren in een complexe caleidoscoop van besluitvorming en beleidsuitvoering. 

                                                 

(1) Hamedinger A., Frey O. Dangschat J., . Breitfuss A. (Eds.) 2008: “ Strategieorientierte Planung im kooperativen Staat, ISBN: 978-3-
531-14587-7 
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Besluitvorming loopt zodoende niet langer via een strakke bestuurlijke hiërarchie maar wordt 
beheerst door complexe betrekkingen tussen actoren binnen en buiten het overheidsapparaat. 
Samenwerking tussen zulke actoren kan worden gerealiseerd via verticale en horizontale 
netwerken, waarvan behalve de staat ook vertegenwoordigers van het maatschappelijk 
middenveld deel uitmaken (economische en sociale actoren, basisinstellingen en 
ongestructureerde groepen, de media, enz.), op lokaal, regionaal, nationaal en mondiaal niveau. 

De geïntegreerde aanpak, zoals gedefinieerd in de ‘Communautaire strategische richtsnoeren 
2007-2013’, verlangt de integratie van groeistrategieën op Europees, regionaal en lokaal niveau 
– waarbij rekening wordt gehouden met regionale specificiteiten – en een versterkte governance 
op meerdere niveaus. Een dergelijke aanpak moet ervoor zorgen dat de afzonderlijke sectoren 
niet elk voor zich worden ontwikkeld, maar volgens een samenhangende visie op de sociaal-
economische ontwikkeling van de lidstaten. Dit vraagt om een verdere integratie van 
overheidsbeleid met territoriale gevolgen, in het bijzonder op het economische, sociale en 
milieuvlak. 

Het beginsel van partnerschap is een van de sleutelbeginselen van het cohesiebeleid 
geworden. Dit beginsel houdt in dat bij de vorming, uitvoering, voortgangsbewaking en 
evaluatie van cohesiebeleid meerdere actoren (lokale/regionale overheden, particuliere/civiele 
organisaties) op meerdere territoriale niveaus (subnationaal, nationaal, supranationaal) moeten 
worden betrokken. Bij het opstellen van het financieel en operationeel kader voor het regionaal 
beleid voor de periode 2007-2013, is het partnerschapsbeginsel opnieuw in belang toegenomen. 
Verder worden nu ook organisaties uit het maatschappelijk middenveld, milieuorganisaties, 
NGO’s en instanties die zich inzetten voor het bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en 
mannen (2) als partners gezien. In dit opzicht worden met het partnerschapsbeginsel zowel 
aspecten van verticale als horizontale integratie onderstreept.  

Enkele gemeenschappelijke thema’s bij het opstellen van de nationale strategische 
referentiekaders in de EU 27 

In de praktijk zien de deelnemende actoren zich bij de tenuitvoerlegging van de Structuur-en 
Cohesiefondsen voor gemeenschappelijke uitdagingen gesteld. Dit heeft geleid tot de invoering 
van een gezamenlijk beheersysteem voor actoren op Europees, nationaal, regionaal en lokaal 
niveau. Het komt er in het kort op neer, dat sprake is van een systeem van governance op 
meerdere niveaus, waarbij echter verschillen bestaan tussen de afzonderlijke lidstaten, en zelfs 
tussen regio’s binnen een en dezelfde lidstaat. Nationale overheden en subnationale actoren 
nemen in verschillende mate deel aan het besluitvormingsproces en zijn ook in verschillende 
mate bevoegd.  

Wat betreft de wijze waarop de nationale strategische referentiekaders zijn opgesteld en 
uitgewerkt, kan op een aantal gemeenschappelijke thema’s worden gewezen. 

Zo geldt voor alle landen dat de referentiekaders niet in een planologisch of politiek vacuüm 
werden opgesteld. Het vond over het algemeen plaats in het kader van een nationaal 
ontwikkelings- of hervormingsplan. Of de verschillende planningsprocessen nu gelijktijdig of 
consecutief werden uitgevoerd, er werd gebruik gemaakt van dezelfde gegevens, er was sprake 

                                                 

(2) Zie artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad.  
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van vergelijkbare – hoewel niet identieke – partnerschappen, en ze waren gericht op het 
realiseren van gemeenschappelijke doelstellingen. 

Dit had men wellicht eerder in de oudere lidstaten verwacht, waar het relatieve belang van EU-
financiering minder groot is. Het was echter min of meer gebruikelijk in alle lidstaten. 

Dit is een heel concrete positieve ontwikkeling van Europese governance, waarbij Europese en 
nationale strategische ontwikkelingsprioriteiten nu gezamenlijk worden vastgesteld, verwoord 
en nagestreefd door grotendeels dezelfde groepen van belanghebbenden. 

De nationale ministeries van Financiën, of de uitvoerende agentschappen die onder deze 
ministeries ressorteren, waren over het algemeen de centrale instanties voor het ondersteunen, 
coördineren en in sommige gevallen ook het leiden van het proces. 

Deze centrale ministeries – die de controle hebben over belangrijke politieke 
bestedingsmiddelen – staan gewoonlijk niet bekend voor hun bereidheid om hun bevoegdheden 
binnen partnerschapsstructuren te delen, tenminste niet in de bestuurlijke folklore. 

Een van de eerste gemeenschappelijke elementen met betrekking tot de partnerschapsaanpak 
was het creëren van interministeriële werkgroepen of structuren voor het samenbrengen van 
ambtenaren uit het ministerie van Financiën en hun tegenhangers uit de lijnministeries 
(verantwoordelijk voor de uitvoering van de programma’s).  

Er zijn reële aanwijzingen dat bij het opstellen van de referentiekaders sprake was van een 
rechtstreekse en gestructureerde dialoog tussen ambtenaren uit de hogere en middenechelons 
van verschillende ministeries. Verscheidene lidstaten hadden hiervoor formele commissies 
ingesteld, terwijl andere de voorkeur gaven aan minder formele werkgroepen. In sommige 
gevallen werden deze voorgezeten door leidinggevende politieke figuren, waaronder de 
premier. 

Een tweede gemeenschappelijke element is dat de centrale overheid met de regionale en lokale 
overheden in dialoog ging over doelstellingen, inhoud, middelen en zelfs methoden. Ofschoon 
er in de vorm waarin die dialoog werd gevoerd, grote verschillen bestonden tussen de 27 
lidstaten, was het bestaan van zo’n dialoog gewoon. 

In landen met regionale overheden (wat natuurlijk op de eerste plaats geldt voor de lidstaten met 
een federale structuur) was sprake van een duidelijke trend naar een gefaseerde dialoog met die 
overheden. Daarbij was in de meeste gevallen sprake van een werkelijke dialoog, die over een 
langere periode plaatsvond. In dergelijke gevallen trad de centrale overheid in een vroeg 
stadium in overleg met de regionale lichamen en maakte pas daarna een eerste ontwerpversie 
van het referentiekader (soms met medewerking van regionale vertegenwoordigers). 

Die ontwerpversie werd vervolgens voorgelegd aan een overlegorgaan waarin zowel de centrale 
als de regionale overheden waren vertegenwoordigd, met als doel om zo mogelijk een 
consensus te bereiken. In bepaalde gevallen werden arbitragevoorzieningen getroffen voor het 
geval dat een voorstel niet door de centrale overheid werd aanvaard en de lagere overheid een 
herziening van dat besluit wenste. 

In staten zonder regionale overheden werd met lokale overheden overlegd, meestal in de vorm 
van een dialoog met nationale verenigingen van provinciale, stads- of gemeentebesturen. 
Hoewel deze raadplegingen doorgaans volgens het meer klassieke “top-down”-model 



BELEIDSAFDELING B: STRUCTUUR- EN COHESIEBELEID 

PE 397.245 vi

plaatsvonden, was toch sprake van belangrijke uitwisselingen en werden naar aanleiding 
hiervan ook wijzigingen doorgevoerd. 

Ook was het in de meeste lidstaten gebruikelijk dat regelmatig overleg werd gevoerd met de 
belangrijkste werkgevers- en werknemersorganisaties. Dit overlegt vond soms plaats via 
formele overlegorganen, zoals economische en sociale commissies en kamers van koophandel 
en industrie, soms door middel van rechtstreekse gesprekken met federaties op nationaal en 
regionaal niveau, en vrij vaak door een combinatie van beide. 

Ook zijn er duidelijke aanwijzingen dat bij centrale overheden daadwerkelijk de wens bestaat 
om toenadering te zoeken tot NGO’s als maatschappelijke belanghebbenden. Op bepaalde 
specifieke programmaterreinen, zoals de gelijke behandeling van mannen en vrouwen of de 
gelijke behandeling van mensen met een handicap, het milieu of kwesties in verband met 
etnische minderheden, lag het betrekkelijk voor de hand welke NGO’s als gesprekspartner in 
aanmerking kwamen. Op andere, meer horizontale terreinen of terreinen die meerdere sectoren 
bestrijken, was de keuze moeilijker. Welke NGO’s nodig je uit voor deelname aan een discussie 
over algemene regionale ontwikkeling? En welke NGO’s sluit je uit voor deelname aan zulke 
gesprekken? 
 
Bij het uitbreiden van de partnerschappen met het maatschappelijk middenveld brengt de 
participatie van kleinere NGO’s ook technische problemen met zich mee. Het cohesieproces is 
noodzakelijkerwijs een langdurige aangelegenheid en de documentatie hierover vaak erg 
omvangrijk. Lokale of ad-hoc-NGO’s beschikken vaak niet over de personele middelen en de 
infrastructuur voor het analyseren en verwerken van die documentatie, vaak hebben ze zelfs niet 
genoeg mensen om zich bij vergaderingen steeds door dezelfde persoon te laten 
vertegenwoordigen. Vandaar dat sommige officiële instellingen zich afvragen of de tijd die ze 
in partnerschapsdialogen met kleinere NGO’s steken, niet nuttiger kan worden besteed. 

Structurele en culturele verschillen 

Uit ons onderzoek is ook gebleken dat de vele gemeenschappelijke elementen van 
partnerschapsprocessen die we in de 27 lidstaten hebben gevonden, moeten worden afgewogen 
tegen belangrijke structurele en culturele verschillen. 

Die structurele verschillen hebben zowel betrekking op de algemene economische situatie als op 
de politieke systemen. In de meer ontwikkelde economieën zijn grotere projecten voor 
infrastructuurontwikkeling in de regel minder dringend noodzakelijk dan in enkele van de 
nieuwere lidstaten, waar hoge prioriteit is gegeven aan het ontwikkelen van verscheidene 
onderdelen van de fysieke infrastructuur. 

Soortgelijke verschillen in prioriteitstelling bestaan ten aanzien van capaciteitsopbouw. In 
sommige van de nieuwe lidstaten is tijdens de pretoetredingsperiode duidelijk gebleken dat het 
nationale, en vooral het regionale en lokale bestuur, wat betreft het vermogen tot het 
ontwikkelen, voorstellen en uitvoeren van programma’s duidelijk tekort schiet. Deze landen 
kennen bijgevolg een zekere prioriteit toe aan het ontwikkelen en opleiden van ambtenaren op 
verschillende bestuursniveaus. 

Ook verschillen in politiek systeem hebben een belangrijke invloed op de structuur, inhoud en 
diepgang van partnerschapsprocessen, dat geldt bij het voorbereiden, het uitwerken en vooral 
het uitvoeren van cohesiebeleid. In dit verband moet echter worden opgemerkt dat deze notitie 
is opgesteld aan het begin van de programmeringsperiode 2007-2013, wat betekent dat 
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opmerkingen over de uitvoering van programma’s noodzakelijkerwijs zijn gebaseerd op de 
aspiraties die de autoriteiten terzake kenbaar hebben gemaakt, en minder op de daadwerkelijke 
uitvoering. 

Het belang van persoonlijke netwerken bij het ontwikkelen van governancepartnerschappen 
mag niet over het hoofd worden gezien. Hoewel zulke netwerken duidelijk een meer centrale rol 
spelen in de kleinere lidstaten, vervullen ze ook een rol in de grotere. Wanneer de voorzitter van 
een vakcentrale of van een verbond van lokale overheden veel ervaring heeft in de omgang met 
ministers en ambtenaren van de centrale overheid, dan is het aannemelijk dat hij invloed zal 
uitoefenen op de besluitvorming. Wat de concrete invloed van zulke grotendeels informele 
netwerken is, laat zich echter moeilijk analyseren, laat staan kwantificeren. 

De lidstaten voorzien, zeker op nationaal niveau, slechts in uitzonderlijke gevallen in een 
structurele rol voor universiteiten en andere instellingen voor tertiair of technisch onderwijs. 
Beleid voor de uitvoering van het innovatiegedeelte van de Lissabonagenda heeft hier mogelijk 
onder te lijden. 

Het gebruik van externe deskundigen voor het faciliteren van het NSR-proces, zowel wat 
inhoud als procedures betreft, wordt slechts door een paar lidstaten expliciet genoemd. En 
wanneer dat al gebeurt, worden maar weinig bijzonderheden verstrekt over de aard, de functie 
en de taakomschrijving van die deskundigen. Sommige lidstaten betrokken ook de Europese 
Commissie bij het opstellen van hun strategisch referentiekader. Terwijl alle lidstaten in meer of 
mindere mate onderhandelingen met de Commissie voerden, waren er ook lidstaten die de 
Commissie ter beoordeling een ontwerpversie van het referentiekader voorlegden. In sommige 
lidstaten namen medewerkers van de Commissie daadwerkelijk deel aan het opstellen van het 
document, in andere was daarbij weliswaar een Commissiemedewerker aanwezig, maar had 
deze op de eerste plaats een waarnemende rol. Weer andere lidstaten maken niet expliciet 
melding van deelname van de Commissie. 

Illustraties uit casestudy’s 

De vijf casestudy’s – Oostenrijk, Denemarken, Italië, Letland en Roemenië – geven allemaal op 
de een of andere wijze een beeld van deze overeenkomsten, verschillen en uitdagingen. 

Doelstellingen 
cohesiebeleid (2007-2013) 

Land 

Grondg
ebied 

(in 
duizenden 
vierkante 

kilometers) 

Bevolkin
g (2007, in 
miljoenen) 

Staatsstructuur 
(volgens ESPON-

project 3.2) 

BBP per 
inwoner in 
KKS, 2006, 
EU27 = 100 

NSR 2007-
2013, totale 
middelen 

(2007 prijzen, 
in duizenden 

euro’s) 

Converge
ntie 

Regionale 
concurrentiekr

acht & 
Werkgelegenhe

id 
Oostenrijk 83,9 8,3 Federale staat 128 1 461 UF R 

Denemar
ken 43,1 5,4 

Gedecentralisee
rde 

eenheidsstaat 
126 613 - R 

Italië 301,3 59,6 
Geregionaliseer

de 
eenheidsstaat 

103 28 812 C, PO IF, R 

Letland 64,6 2,3 
Gedecentralisee

rde 
eenheidsstaat 

39 4 620 CF, C - 

Roemenië 238,4 21,6 Gecentraliseerd
e eenheidsstaat 54 19 668 CF, C - 

UF = Uitfasering; IF = Infasering; R = Regionale concurrentiekracht & Werkgelegenheid, 
CF = Cohesiefonds, C = Convergentie  
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Het Oostenrijkse NSR-proces vormt zowel een afspiegeling van de federale structuur van dat 
land als van een reeds lang gevestigde overleg- en partnerschapsstructuur. Het referentiekader is 
opgesteld op federaal niveau, bij de ‘Österreichische Raumordnungskonferenz’ (ÖROK), een 
tripartiet overlegorgaan (staat, deelstaten en gemeentes) voor ruimtelijkeordeningsvraagstukken. 
Behalve de verschillende overheidsactoren waren daar ook de sociale partners en enkele NGO’s 
bij betrokken, althans hun vertegenwoordigende federaties. Er werden externe deskundigen 
geraadpleegd en de ontwerpversie van het referentiekader werd ter beoordeling aan de Europese 
Commissie voorgelegd. Het Oostenrijkse voorbeeld laat een probleemloos functionerend, reeds 
lang bestaand, partnerschaps- en overlegsysteem zien, waarbij overal sprake is van een 
betrekkelijk hoge mate van ervaring en expertise. Wel zijn er zorgen over de complexiteit en het 
gebrek aan flexibiliteit van het systeem, en over het ontbreken van een ‘denktank’ om ideeën 
nader te onderbouwen. 

Denemarken is een eenheidsstaat waar het overheidsgezag in essentie berust bij de nationale 
autoriteiten (regering en parlement). De uitwerking van het Deense strategische referentiekader 
vond plaats in de context van een belangrijke hervorming van de binnenlandse 
bestuursstructuren. Het aantal gemeenten werd verlaagd van 271 tot 98, en de 13 
districtbesturen werden geïntegreerd in 5 nieuwe regionale autoriteiten. Net als in het geval van 
Oostenrijk vormt de EU-financiering slechts één element van de totale Deense 
ontwikkelingsstrategie. De centrale instantie bij de uitwerking van het referentiekader was de 
‘Deense autoriteit voor het ondernemings- en bouwwezen’ (DEACA/EBST), een dienst die 
onder het ministerie van Economische en handelszaken ressorteert. Het nationaal strategisch 
referentiekader werd in november 2006 gepubliceerd. Daaraan voorafgaand had uitgebreid 
overleg plaatsgevonden met lokale en regionale overheden, de sociale partners en NGO’s. De 
ontwerpversie die hieruit voortkwam, werd ter beoordeling voorgelegd aan ‘regionale fora voor 
groei’, nieuwe partnerschapsorganen die lokale en regionale belanghebbenden van de zijde van 
het openbaar bestuur en het onderwijs- en opleidingswezen bijeenbrengen en deel uitmaken van 
een uitgebreide structuur onder de recentelijk opgerichte ‘Raad voor groei’, een college 
bestaande uit negentien leden die zijn aangewezen door het ministerie van Economische en 
handelszaken. Er was bijgevolg sprake van een breed partnerschapssysteem. De doelstellingen 
werden echter vastgesteld door de nationale regering. De nadruk werd gelegd op het vergroten 
van de arbeidsparticipatie, bijvoorbeeld van mensen met een handicap of van vrouwen uit 
migrantengemeenschappen. 

Het Italiaanse strategische referentiekader is het resultaat van een overlegprocedure die in 2005 
begon met het opstellen van drie voorlopige documenten (voor Italië als geheel, de 
afzonderlijke regio’s en de Mezzogiorno(3)). Deze documenten vormden gedurende 2006 de 
basis van uitgebreid overleg tussen de drie bestuursniveaus en de sociale partners. Er wordt 
aanzienlijke nadruk gelegd op de betrokkenheid van de sociale partners en NGO’s. Dit geldt 
niet alleen voor de beleidsfase maar ook voor het vaststellen van specifieke prioriteiten binnen 
operationele programma’s en voor de uitvoering, voortgangsbewaking en coördinatie daarvan. 
De eerste keer dat de partnerschapsaanpak officieel als vereiste werd opgenomen in Italiaanse 
programma’s, was in de periode 2000-2006. Wat partnerschap bij het opstellen van de beleids- 
en actieplannen voor de periode 2007-2013 betreft, kon worden voortgebouwd op de ervaringen 
die in de voorgaande periode waren opgedaan. In het algemeen bestaat de indruk dat het 
partnerschapsproces goed werkt op het niveau van strategische planning, maar minder effectief 
is wanneer over feitelijke programma’s moet worden beslist. Tussen de NGO’s bestaan grote 
                                                 

(3) De Mezzogiorno – over het algemeen omschreven als het economisch onderontwikkelde zuidelijke deel van Italië – omvat de regio’s 
Abruzzen, Molise, Campanië, Basilicata, Apulië, Calabrië, Sicilië en Sardinië. 
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verschillen in capaciteit. Sommige beschikken wel over de personele middelen en structuren die 
nodig zijn om volledig te kunnen participeren, terwijl andere die niet hebben. Het gevolg is dat 
sommige deelnemers uit het openbaar bestuur van mening zijn dat de resultaten van het overleg 
niet opwegen tegen de gedane inspanningen. 

Letland is een betrekkelijk gecentraliseerde parlementaire democratie, verdeeld in 5 planregio’s 
met in totaal 556 lokale overheden. In de periode 2004-2007 is bij het opstellen van het enig 
programmeringsdocument (EPD) een gestructureerde aanpak van partnerschap bij governance 
ontstaan. Het ministerie van Financiën fungeerde daarbij als centrale instantie. Medewerkers 
van dit ministerie werkten in kleine taakgerichte werkgroepen samen met medewerkers van 
andere ministeries en regionale instanties. De resultaten van deze werkgroepen werden 
vervolgens verspreid onder andere instanties, ontwikkelingsbureau’s, lokale overheden, de 
sociale partners en NGO’s, teneinde het overleg te verbreden. In Letland zijn de ervaringen met 
partnerschap grotendeels positief. Veel deelnemers verwelkomen de mogelijkheid om aan het 
vaststellen van prioriteiten en het plannen en uitvoeren van programma’s te kunnen deelnemen. 
De keerzijde van de medaille is dat het besluitvormingsproces complexer is geworden. De 
NGO’s, die vaak maar over beperkte middelen beschikken en gebrekkig gestructureerd zijn, 
worden daardoor met additionele administratieve lasten opgezadeld en ook anderszins worden 
daardoor hogere vorderingen aan ze gesteld. 

Roemenië is in essentie een gecentraliseerde parlementaire democratie. Het land is verdeeld in 
41 districten en de hoofdstad Boekarest. Regio’s worden gebruikt voor statistische en 
planningsdoeleinden maar hebben geen bestuurlijke functie. Het ministerie van Economische 
zaken en financiën stelde in 2005 de nationale ontwikkelings- en actieplannen op. Door de 
toezichtcomités die in het kader van de pretoetredingsprogramma's waren opgericht, had het 
land al de nodige ervaring met de partnerschapsaanpak. Die plannen vormden de basis voor de 
ontwikkeling, door hetzelfde ministerie, van het nationale strategische referentiekader, dat in 
mei 2007 is gepubliceerd. Het zwaartepunt van het referentiekader ligt bij de volgende drie 
prioriteiten: de infrastructuur van het land op hetzelfde niveau brengen als de infrastructuur in 
de rest van Europa, de capaciteit van de beroepsbevolking vergroten en de bestuurlijke 
capaciteit opbouwen. De regering is zich goed bewust van de wenselijkheid van 
partnerschapsstructuren. Op initiatief van de premier is een werkgroep opgericht waarin alle 
verantwoordelijke instanties voor het beheer van de Structuurinvesteringen zijn 
vertegenwoordigd, alsook het maatschappelijk middenveld, universiteiten, onderzoeksinstituten, 
de media en de sociale partners. Uit deze werkgroep is in augustus 2006 een actieplan 
voortgekomen dat in het strategisch referentiekader is opgenomen. Hoewel partnerschap bij 
governance over het algemeen door de Roemeense autoriteiten wordt aangemoedigd en 
gefaciliteerd, is in het maatschappelijk middenveld nog steeds maar beperkte capaciteit 
aanwezig om gebruik te maken van de geboden mogelijkheden. 

Conclusies ten aanzien van governance en partnerschap in de periode 2007-2013 

De bestuurlijke betrekkingen tussen de Europese Commissie en de lidstaten tijdens het opstellen 
(en uitvoeren) van nationale strategische referentiekaders, zijn in hoge mate geformaliseerd. De 
respectieve taken van Commissie en lidstaten zijn duidelijk neergelegd in verordeningen, net als 
de vorm waarin het overleg plaatsvindt en wie eraan deelnemen. De vorm van de wederzijdse 
betrekkingen tussen de Commissie en subnationale overheden is sterk afhankelijk van de 
bestuursstructuur van de betreffende lidstaat (federaal, gecentraliseerd, enz). Ook is voor het 
onderhouden van zulke rechtstreekse betrekkingen tussen de Commissie en 
regionale/gemeentelijke overheden doorgaans de ‘goedkeuring’ van de centrale overheid nodig. 
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De lidstaten hebben aanzienlijke inspanningen gedaan om de nationale structuren te 
stroomlijnen, teneinde de coördinatie en communicatie met de Commissie te faciliteren.  

De nationale strategische referentiekaders hebben niet in elke lidstaat dezelfde ‘functie’ en 
worden ook beïnvloed door de bestuursstructuur van de betreffende lidstaat. Ze geven ofwel 
richtsnoeren of creëren mogelijkheden voor bestuurlijke betrekkingen tussen de centrale 
overheid en lagere bestuursorganen, of ze geven vooraf een gedetailleerde beschrijving van de 
wijze waarop die betrekkingen plaatshebben. Nieuwe lidstaten hebben vaak met informele 
werkgroepen geëxperimenteerd, die het mogelijk maken een grote verscheidenheid aan actoren 
samen te brengen. Een dergelijke aanpak, waarbij zoveel mogelijk partners bij het proces 
worden betrokken, zal in beginsel ook worden gevolgd bij de uitvoering van de operationele 
programma’s, hoewel zo’n aanpak tot dusver in de praktijk nog nauwelijks is toegepast. Het is 
opmerkelijk dat een paar lidstaten zijn begonnen een dergelijke ‘inclusieve’ ‘bottom-up’-aanpak 
een andere vorm te geven door het opzetten van betrekkelijk machtige en autonome 
coördinatiestructuren te faciliteren, die ofwel de vorm van discussieplatforms hebben of, en dat 
gebeurt in toenemende mate, meer financiële en besluitvormingsautonomie krijgen. Met het 
opzetten van zulke structuren zorgt men voor grote betrokkenheid bij het uitvoeren van de 
operationele programma's.  

De mate waarin lokale overheden participeren, is sterk afhankelijk van de ‘mogelijkheden’ die 
de lidstaten daarvoor bieden. In de meeste lidstaten is formeel gezien sprake van participatie 
wanneer de lokale overheden tijdens de raadplegingsfase zijn vertegenwoordigd. Maar in 
hoeverre lokale overheden daadwerkelijk actief participeren, is vaak moeilijk te bepalen. De 
situatie is anders wanneer gemeenten (met name steden) een duidelijke rol vervullen bij de 
uitvoering van een specifiek onderdeel van een operationeel programma. Sommige lidstaten 
voorzien in effectieve methoden om lokale belanghebbenden voor de gehele duur van een 
programma bij de uitvoering ervan te betrekken. Nogmaals, het verschaffen van passende 
structuren (fora, discussieplatforms, enz.) zorgt voor de grootste betrokkenheid en hoogste mate 
van integratie. 

Governance en partnerschap worden soms als formele vereisten gezien, die de lidstaten primair 
in acht nemen tijdens de planning van programma’s (via raadplegingen), maar die tijdens de 
uitvoeringsfase als een zware administratieve last worden gezien. Als belangrijkste obstakels 
worden de administratieve lasten, de complexiteit van de processen en het gebrek aan middelen 
en capaciteit genoemd. Bovendien zien belanghebbenden niet altijd de toegevoegde waarde 
ervan. Dat geldt met name voor degenen in het openbaar bestuur die zich hebben ingespannen 
voor de participatie van NGO’s. 

Een dienstige sociale en politieke cultuur, goede ervaringen bij eerdere programma’s uit hoofde 
van de Structuurfondsen, en een open houding ten aanzien van participatoire processen, zijn 
belangrijke voorwaarden voor een succesvolle aanpak van governance en partnerschap. In het 
geval van de nieuwe lidstaten hebben de algemene hervormingen echter mogelijkheden 
gecreëerd voor zeer innovatieve praktijken. Over het algemeen lijkt het bestaan van informele 
netwerken, die het mogelijk maken om trage administratieve procedures te omzeilen, een 
belangrijke complementaire factor, die een positieve invloed kan hebben op het 
partnerschapssysteem. De ‘permeabiliteit’ van bestuursniveaus (het feit dat het voor ambtenaren 
van verschillende bestuursechelons gewoon is om rechtstreeks met elkaar besprekingen te 
voeren) kan eveneens een positieve invloed hebben. Hetzelfde geldt voor de institutionalisering 
van governance- en partnerschapsregelingen, een nieuwe trend die momenteel in sommige 
lidstaten wordt gevolgd. De verschuiving van governancecapaciteiten naar lagere territoriale 
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eenheden, met als doel de cofinanciering van intermediaire instellingen, een betere 
kennisoverdracht en een sterkere regionale governance, is eveneens effectief gebleken.  

Constateringen en aanbevelingen  

De algemene constatering is dat het idee van partnerschap bij governance in alle 27 EU-
lidstaten als zodanig is erkend en overgenomen en in de planning en voorbereiding van 
regionaal beleid is geïntegreerd. De precieze aard en vorm van dat partnerschap verschilt echter 
tussen de lidstaten en is afhankelijk van een aantal omstandigheden. 

We hebben onze aanbevelingen aangaande de wijze waarop partnerschap bij governance kan 
worden ontwikkeld en uitgebreid, en efficiënter en effectiever kan worden gemaakt, over de drie 
belangrijkste beleidsfasen verdeeld: beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie/-
leren. 

Tijdens de fase van beleidsontwikkeling moet erop worden gelet dat het beleid niet met een 
veelheid van doelstellingen wordt ‘overladen’. Wanneer teveel doelstellingen worden 
nagestreefd, is de kans groot dat veel van die doelstellingen niet verder komen dan het papier, 
hoe wenselijk ze ook mogen zijn. 

Informatie-uitwisseling tussen actoren in de ontwikkeling van regionaal beleid moet niet alleen 
plaatsvinden tussen verschillende echelons, maar ook tussen verschillende ‘typen’ actoren. Met 
name de onderlinge contacten tussen ‘zieners’, ‘strategen’ en ‘uitvoerders’ zijn van belang, 
zowel op lidstaat- als EU-niveau.  

Met betrekking tot Europese programmering is noodzakelijkerwijs een eigen terminologie 
ontwikkeld. Hoewel die terminologie het werk van programmamakers en ambtenaren 
gemakkelijker maakt, kan het ook een belemmering vormen voor een grotere betrokkenheid van 
het maatschappelijk middenveld. Overwogen moet worden om een bepaalde 
minimumhoeveelheid aan middelen te alloceren aan het faciliteren van de participatie van het 
maatschappelijk middenveld. 

De Europese Commissie wordt uitdrukkelijk verzocht om tijdens de planning en uitvoering van 
programma’s meer werk te maken van het daadwerkelijk openstellen van participatoire 
processen, in de zin dat de uitkomst ervan niet al van tevoren moet vaststaan. 

Tijdens de beleidsuitvoering wordt het partnerschapsbeginsel in de regel enger geïnterpreteerd. 
De feitelijke samenstelling van een partnerschap heeft echter niet alleen een kwantitatieve maar 
ook een kwalitatieve dimensie, in de zin dat er bij de selectie van deelnemers op moet worden 
gelet dat deze voldoende gekwalificeerd zijn.  

Betrokken instellingen en uitvoeringsorganen dienen te zorgen voor ‘communicatie-interfaces’ 
om contacten met de buitenwereld te kunnen onderhouden. Bij dergelijke ‘interfaces’ kan het 
gaan om informatie-evenementen, de uitwisseling van informatie met andere instellingen of 
organen, of de informele uitwisseling van informatie buiten de normale beheerstructuren (het 
toezichtcomité).  

Wellicht dat verbeteringen mogelijk zijn middels een strategische follow-up op Europees 
niveau. Een dergelijk begeleidend model vereist een reflectiekader. De Europese instellingen 
zouden de mogelijkheid moeten bieden voor open participatoire processen, waarbinnen een 
open dialoog over moeilijkheden kan worden gevoerd en men zich onverbloemd kan uitspreken 
over de resultaten van een programma.  
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Voor het faciliteren van de horizontale en verticale benaderingen moeten geïnstitutionaliseerde 
instrumenten worden ontwikkeld. Dat kunnen overleg- of discussieplatforms zijn (bijv. 
overlegplatforms over regionaal bestuur, rondetafelconferenties, enz.), die het creëren van 
netwerken tussen verschillende sectoren en tussen verschillende politieke en bestuursniveaus 
faciliteert.  

In plaats van de ‘minimumvereisten’ voor partnerschappen verder uit te breiden, lijkt het ons 
zinvoller om de betrokken instanties daadwerkelijk te ondersteunen bij het opzetten van 
kwalitatief goede partnerschapsstructuren, waarbij tegelijkertijd begeleidende workshops, 
seminars en informatie-evenementen worden gehouden en de actoren in de uitvoering van 
regionaal beleid op die manier voortdurend informatie met elkaar kunnen uitwisselen. 

Partnerschap heeft niet alleen een kwantitatieve dimensie (aantal deelnemers). Er zit ook een 
sterke kwalitatieve kant aan. In specifieke gevallen moet strenger worden geselecteerd op 
‘gekwalificeerde partners’, in de zin dat partners de personele, financiële en logistieke middelen 
en capaciteiten moeten hebben om volledig in het partnerschapsproces te kunnen deelnemen. 

Het creëren en implementeren van instrumenten zoals de Europese groepering voor territoriale 
samenwerking, wordt gezien als een innovatieve poging voor facilitering op institutioneel 
niveau. Deze instrumenten kunnen wellicht de basis vormen voor een gemakkelijkere uitvoering 
van programma’s en projecten, met name op het gebied van territoriale samenwerking. 

Hoewel het betrekken van de sociaal-economische partners formeel als vereiste in de EFRO- en 
ESF-programma’s is opgenomen, moet met name hún participatie aan programma’s worden 
ondersteund.  

Regionaal beleid wordt steeds complexer en is daarom nagenoeg onbegrijpelijk als het niet via 
gekwalificeerde en geschikte media bekend wordt gemaakt. Vandaar dat in verschillende fasen 
van de beleidsuitvoering ‘interfaces’ met de buitenwereld moeten worden gecreëerd. 

Beleidsleren, ofwel het trekken van lessen uit de evaluatiefase, gebeurt nog steeds te weinig. In 
bepaalde omstandigheden blijft het mogelijk door administratieve en tijdsdruk achterwege. Dit 
is een inherent probleem, omdat degenen die zich bezighouden met de uitvoering en voltooiing 
van programma’s vaak niet de tijd en de middelen hebben om ‘best practices’ en waardevolle 
ervaringen in kaart te brengen, laat staan om die vervolgens te verspreiden. Beleidsleren is 
echter van wezenlijk belang voor capaciteitsopbouw in sectoren of regio’s waar de noodzaak 
daarvoor bestaat. Het ontbreekt aan mogelijkheden en structuren voor reflectie. 

Het ontwikkelen van een meer omvattende aanpak, zowel om de gehele programmacyclus te 
bestrijken als om additionele en nieuwe vertegenwoordigers van het maatschappelijk 
middenveld bij het proces te betrekken, vraagt om extra inspanningen en middelen. 

Beleidsleren en -evaluatie is in de huidige programmeringsperiode een ‘permanente’ taak 
geworden. Er moeten specifieke platforms worden opgezet die het mogelijk maken om 
veelvuldiger over de inhoud van programma’s en strategieën te reflecteren.  

Reflectie over regionaal beleid moet geen ‘aanvullende taak’ worden, maar dient op creatieve 
wijze in reeds bestaande evenementen en bijeenkomsten te worden ingebed, waarmee het helpt 
deze gebeurtenissen meer inhoud te geven. 
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Beleidsleren en capaciteitsopbouw vereisen het vaststellen en institutionaliseren van een sturend 
proces dat parallel loopt aan het proces voor de uitvoering van de Structuurfondsen en waarin 
alle partners participeren. In dit proces moet wederzijds leren worden aangemoedigd en 
gestimuleerd door de partners veelvuldig bijeen te laten komen voor het uitwisselen van 
ervaringen. 

De verantwoordelijkheid voor gestructureerd beleidsleren moet niet langer berusten bij de 
afzonderlijke lidstaten en de beheerders van operationele programma’s, maar naar het niveau 
van de EU worden verschoven. Dat kan via netwerkprogramma’s (bijv. INTERACT voor 
territoriale samenwerking, of URBACT), die knowhow creëren over moeilijkheden bij de 
uitvoering van programma’s, synergie creëren tussen verwante programma’s en voorkomen dat 
het wiel opnieuw wordt uitgevonden.  

Het verzamelen, kritisch analyseren en gericht verspreiden van ‘good practices’ kan als 
instrument voor beleidsleren worden gebruikt. 
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