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Politiek debat in een nieuw perspectief 
 
 
“De politiek is niet in staat te komen tot een breed  gedragen visie voor de samenleving. Tijd voor 
een nieuw politiek perspectief en een nieuw perspectief voor de politiek” 
 
Na de financiële crisis van 2008 kregen we een economische crisis. Ook daarna hebben politiek en 
samenleving diverse crisissen moeten doorstaan. Het politieke debat hierover wordt steeds 
scherper, opportunistischer en richt zich veelal op de korte termijn. Dit heeft tot gevolg dat nieuwe 
maatschappelijke problemen ontstaan. Om de burger en daarmee de samenleving het vertrouwen 
te geven dat nodig is om echte oplossingen te bedenken en uit te voeren, zou het helpen om het 
politieke debat opnieuw vorm te geven.  
 
Hierbij geef ik u een aantal statements die als basis kunnen dienen om het nieuwe politiek debat te 
initiëren en te activeren. Het kan helpen om de beslissingsgerechtenden minder besluiteloos maken 
in de uitvoering van de te volgen strategie. Dit geldt voor bijna alle crisissen, of het nu om de 
toeslagenaffaire, het klimaat, de kabinetsformatie of covid-19 gaat. 
 

1. Er is vaak (zeker op korte termijn) geen wetenschappelijk bewijs te vinden 
waarom crisissen ontstaan en voortgang hebben. Wie altijd zoekt naar 
wetenschappelijke bewijskracht om crisissen te ontleden doet zichzelf tekort. 
Strategieopbouw aan de hand van wetenschappelijke analyse is namelijk niet 
altijd opportuun. Als men dit aanvaardt kan men uit de wachtstand treden en 
hoeft men analyses met betrekking tot bewijsvoering rondom falen niet mee te 
nemen in de toekomststrategie.  

 
Het is vaak niet efficiënt om op basis van berekeningen van historische data of faalmechanismes 
van eerder, een prognose te maken. Men moet niet altijd terug grijpen of wachten op 
wetenschappelijk onderzoek in de analyse van de oorzaken. Dit heeft te vaak geen meerwaarde in 
relatie tot de nieuw te ontwikkelen strategie. 
 
Veel voorspellingen zijn (onder andere) onbetrouwbaar doordat ze vaak gebaseerd zijn op 
gegevens uit het (verre) verleden, terwijl de omstandigheden van toen niet doorvoelt zijn beleefd. 
Men werkt met raamwerken van dat tijdsperk, maar niet met de wezenlijke belevingshaard. Dat 
maakt dat de raamwerken slechts een suggestie zijn van hoe het feitelijk was en aanvoelde. 
Daarnaast bekijkt iedere onderzoeker het verleden en de toekomst door zijn of haar eigen 
gekleurde bril. Men moet bereid zijn voorbij het ‘eigen ik’ te kijken voor het geven van zuivere en 
toekomstwaardige berichten. 
 
Veel inzichten komen pas in een later stadium tot stand. Het wachten daarop doet de noodzakelijke 
beweging geen goed. 
 

2. Het lijkt erop dat enkelingen het nu voor het zeggen hebben terwijl meerderen 
hier verantwoordelijkheid in dragen. Het is geen constructief beleid om 
uiteindelijk enkelingen voorzeggerschap te verlenen - op basis van eerdere 
keuzes in de politiek - terwijl meerderen politieke verantwoordelijkheid dragen.  
 

Simpel gezegd: er zijn nu politieke partijen die leidinggevend zijn, die bij rechte zijn, vanuit een 
normale politieke strategie, om keuze-elementen in te brengen, ook al zijn anderen daarvan niet 
op de hoogte of medeverantwoordelijk voor gemaakt. Het is echter strategisch onjuist, als de 
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politiek leidinggevenden in de context van de huidige problemen beslissingen nemen als andere 
bevolkingsvertegenwoordigers daarin niet gekend zijn. 
 

3. Uitlatingen van de huidige minister-president en een aantal andere ministers 
worden niet altijd gewaardeerd door de meerderheid van de tweede kamer. Zij 
vereenzelvigen zich te sterk met de problematiek en de oplossingen die 
aangeboden dienen te worden. Zij zien het te weinig als een verantwoordelijkheid 
die breed gespreid dient te worden, omdat alle bevolkingsgroepen en alle 
stemgerechtigden met de uitkomst van dit beleid te maken krijgen. Ze dienen af 
te zien van het alleenrecht zich bovenmatig bekommerd te weten met een 
thematiek als deze. Er moet een Kamerdebat komen om een gemeenschappelijke 
strategie binnen een grotere verantwoordelijke draagkracht neer te leggen. Het is 
geen exclusieve aangelegenheid waarbij de uitkomsten verzwegen of té laat 
gemeld worden. 

 
Het is voor de politiek verantwoordelijken vaak moeilijk een dergelijke opening aan te bieden. Het 
is echter belangrijk voor de strategie dat vanaf de aanvang participatief gewerkt wordt met 
medestanders uit meerdere richtingen. Alleen in eindbesprekingen waar meerdere partijen 
aanwezig zijn kan een gemeenschappelijke macht gecreëerd worden. Als besprekingen te exclusief 
gevoerd worden, zal het als een nalatigheid beschouwd worden.  
 
Een goede dialoog is hier van groot belang. De meningen en visies van alle partijvoorzitters in 
Nederland zijn gestoeld op hun eigen basisprincipes. In de dialoog dienen ze daar allemaal aan 
voorbij te gaan. Want als je werkt vanuit het verschil, kan er nooit een wezenlijke oplossing 
aangeboden worden.  
In de meeste Kamerdebatten is zelden sprake van een echte dialoog. Er lijkt altijd sprake te zijn 
van een discussie. Dat maakt overkritisch en overalert. Het is belangrijk dat politici gesteund 
worden om de dialoog te beheersen. 
 

4. In het proces van de besluitvorming hebben de verantwoordelijken menigmaal 
gesprekken met anderen vermeden. Hierdoor zullen de verantwoordelijken extra 
kritisch gevolgd worden. Zij zullen geen rust meer kennen, voordat men bewezen 
acht, dat wat gedaan is, gunstig gebleken is. Daar dit op korte termijn niet te 
overzien valt, zal de kritische houding aangehouden worden, wanneer niet 
inzichtelijk is gemaakt van waaruit de keuze bepaald is. Het kabinet dient op 
papier verantwoordelijkheid af te leggen over de gevoerde strategie van hun 
beleid. Ieder gebrek in verslaglegging zal tegen de zittende regering in werken. 

 
Het kan voor de verantwoordelijken ongelofelijk ontlastend zijn, als in deze fase een wij-sfeer 
ontstaat. Hierdoor kunnen ze overbelasting tegen gaan. Wanneer er sprake is van gedeelde 
verantwoordelijkheden, kunnen deskundigen uit alle disciplines samenwerken om tot een 
gemeenschappelijk oordeel te komen. 
 

5. Er is een onverzettelijke teruggang te bemerken in alle geledingen van de 
samenleving. Simpeler verwoord: de crisissen wordt gevoeld in alle geledingen 
van de maatschappij. De ingezette beweging zal niet zomaar stoppen en moet 
met aandacht gevolgd worden. Er zullen specifieke beschrijvingen van diverse 
ontwikkelingen gemaakt moeten worden. Algemene beschrijvingen voldoen niet 
meer. Het is strategisch van belang, om de problemen in te delen in 
hoofdcategorieën en subcategorieën. Tevens is het belangrijk dat er voor de 
beschrijvingen van de verschillende categorieën (hoofd)verantwoordelijken 
benoemd worden. Het uitgangspunt hierbij is het strategisch in kaart brengen van 
de ontwikkelingen en de strategie. 
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Dit is de fase waarin je mensen ondersteund om leiderschap te tonen. Er zullen individuen opstaan 
die wezenlijk opgeroepen worden van binnenuit. Deze mensen moeten niet begeleid worden, maar 
bemoedigd. Als je in de coaching gaat zitten dan haal je het leiderschap van de mensen te weinig 
overeind.  
 
Er moet niet gekozen worden op basis van referentiekaders van het verleden. Deze geven namelijk 
niet aan of iemand zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor zijn taak. Je kunt kundig zijn en 
toch in verantwoordelijkheid in gebreke blijven. Het gaat echt om: wie doet het vanuit zijn hart. 
Men moet daar heel scherp op zijn, want een ieder die op de verkeerde plek komt creëert grote 
nadelige gevolgen. 
 

6. De aandacht en het zoeken naar oplossingen richt zich meestal op de meest 
recente crisis. Na deze crisis ontstaan er echter nieuwe en meerdere crisissen, 
vergelijkbaar, alleen andersoortig benoemd. Het gemeenschappelijke kenmerk is, 
dat ze onderdeel van een groter transformatieproces zijn en dat er geen of 
moeilijk overzicht zal zijn. Men dient daarom te handelen naar beste kunnen. 
Wanneer men het overzicht wil handhaven ten koste van besluitvorming, doet 
men zichzelf altijd tekort. Want men kan niet vooruitlopen op wat heden 
geschiedt. Zaken dienen stuk voor stuk, beetje bij beetje in moment naar moment 
afgehandeld te worden. 

 
Een transformatieproces impliceert dat iets “ouds” wordt omgezet in iets “nieuws”. De groei van 
deze nieuwe beweging is onderhuids al voor het jaar 2000 van start gegaan. Nauwelijks zichtbaar 
maar wel voldoende om straks als basis te dienen voor de bloei van de samenleving. Met het 
bereiken van de climax in de oude cycli, zien we een beweging waarin de eerste fase van de 
nieuwe samenleving onder druk komt te staan. Vervolgens zien we in de afbraakfase van het oude 
systeem, dat er weer ruimte en aandacht komt voor nieuwe ontwikkelingen en nieuw bewustzijn. 
De ontwikkelingen op het gebied van ethiek en duurzaamheid (op het gebied van water, zuivere 
lucht, voedsel en energie) zijn hier een belangrijk onderdeel van. 
 
De crisissen zijn een wezenlijk onderdeel van de tijd waarin het transformatieproces plaatsvindt. 
Deze tijd is er een van ogenschijnlijke chaos. Enerzijds is er de onzekerheid over het verloop van 
het afbraak/correctieproces, anderzijds is er onduidelijkheid over de nieuwe richting die ingeslagen 
wordt. Daarbij komt dat de (ogenschijnlijke) chaos wordt versterkt door het feit dat vele cycli in 
een kort tijdsbestek achter elkaar hun top bereiken en daarna ieder in hun eigen tempo aan het 
correctieproces beginnen. In deze fase is het moeilijk een structuur of trend te zien, aangezien 
cycli in alle gradaties van dominantie elkaar over en weer beïnvloeden. Vandaar dat diverse 
crisissen zich opeenvolgend voordoen. 
 

7. In de huidige politiek is geen angstbekenning. Een tekort aan angstbekenning 
maakt, dat de inventiviteit minder diep gevonden wordt dan mét angstbekenning. 
Er is in feite een soort oud mannelijk stoer gedrag aan het werk, wat niet zuiver 
van aard is. Het is op flinkheid gebaseerd. Men vindt dat men dit aan moet 
kunnen, terwijl dat feitelijk niet aan de orde is. Ook de niet-regerings partijen 
doen stoer mee in het aanbieden van nieuwe strategieën. Maar ook zij zijn daarin 
te flink. Men dient eerst de angst te analyseren en van daaruit kan je 
gemeenschappelijk voortbewegen, want in de angst is iedereen even groot. 
Voorts dienen er duidelijke keuzes in politieke verantwoordelijkheid gemaakt te 
worden binnen de beleidsvorming. Aan welke zaken wil men de meeste tijd en het 
meeste geld besteden? Deze belangen dienen hoog inspiratief ingevoeld te 
worden, omdat het menselijk inzicht daartoe meestal ontbreekt en belangen 
tegenstrijdig kunnen zijn en elkaar als het ware kunnen afzwakken. 
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Het mag duidelijk zijn dat het politieke debat op een andere wijze en met een andere intentie 
gehouden moet worden. De hier benoemde punten1 kunnen als gids dienen om dit proces op gang 
te brengen. 
 
Graag tot een nader gesprek bereid. 
 
 
 
 
Jan J.Ph.M. de Dood        Augustus 2021 
 
Oudeweg 12 
1733 ND Nieuwe Niedorp 
 
www.jandedood.nl 
jacobusdedood@gmail.com 
 
 

                                         
1 Een meer uitgebreidere versie is te vinden het boekje “De Toekomst van een Wezenlijk Waardevast Bestel”, 
te vinden op de Linkedin pagina van Jan de Dood  (uitgeverij De Vrije Mare, door Marieke de Vrij en Jan de 
Dood) 


