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SAMENVATTING 

Inleiding 
 

Het Europese integratieproces veranderde geleidelijk maar onomkeerbaar de contouren van de 

nationale verzorgingsstaten. Ondanks de enorme institutionele en politieke obstakels werd de 

voorbije decennia heel wat Europese sociale regelgeving ingevoerd. Dit leidde tot de ontwikkeling 

van een heus ‘sociaal beleid’ van de Europese Unie (EU), dat steunt op complexe institutionele 

afspraken tussen de EU en haar lidstaten. Hun gezamenlijk optreden beïnvloedt in toenemende mate 

de institutionele structuren en beleidsprocessen van de nationale verzorgingsstaten. 

 

Deze doctoraatsstudie buigt zich vooral over één ‘zacht’ (want niet-bindend) Europees sociaal 

beleidsinstrument: de Open Coördinatiemethode voor Sociale Bescherming en Insluiting (hieronder 

‘Sociale OMC’ genoemd). De studie heeft als doel na te gaan of en hoe de Sociale OMC tijdens het voorbije 

decennium een significante rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van nationaal en Europees (sociaal) 

beleid. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijke interacties met andere beleidsinstrumenten, 

zoals Europese wetgeving, de structuurfondsen en de Europese sociale dialoog. Het onderwerp van 

deze doctoraatsstudie situeert zich binnen drie actuele academische discussies, en levert er ook een 

bijdrage aan: deze discussies houden verband met het sociale Europa, de europeanisering van beleid 

en nieuwe methodes van beleid voeren (new modes of governance). 

 

De belangrijkste these die naar voren wordt geschoven, is dat de Sociale OMC - ondanks de 

overwegend sceptische academische beoordelingen en herhaalde pogingen om het proces te 

verwateren - 15 jaar na haar formele lancering nog steeds een belangrijke aantrekkingskracht 

uitoefent op nationale en Europese actoren, met name omdat zij de Sociale OMC zien als een 

instrument dat minstens op twee vlakken toegevoegde waarde biedt: 

 De zogenaamd ‘zachte’ instrumenten van de OMC - rapportering, indicatoren, gekwantificeerde 

doelstellingen, feedback geven tussen gelijken (peer review), enz. - worden zowel door 

beleidsmakers als stakeholders gebruikt in verschillende fases van ‘harde’ beleidsontwikkeling; 

 Onder bepaalde voorwaarden functioneert de OMC als een katalysator of selectieve versterker 

voor hervormingsstrategieën en heeft ze bijgevolg zowel inhoudelijke als procedurele gevolgen 

voor zowel het nationale beleid als EU-beleid. 

1. Methodes en case studies 
 

Om na te gaan of de Sociale OMC een geschikt beleidsinstrument is dat ook een tastbare impact heeft 

op het beleid, wordt de OMC in deze studie beschouwd als een vorm van wederzijdse interactie tussen 

de EU en de lidstaten. Deze laatste spelen immers een belangrijke rol bij het definiëren van de inhoud, 



Samenvatting 

400  

 

de procedures en de werking van de OMC-instrumenten: er is dus geen sprake van 

eenrichtingsverkeer of oorzakelijk verband. 

 

Ik selecteerde de deel-OMC’s inzake sociale insluiting, pensioenen en gezondheidszorg (dit zijn de 

onderdelen van de overkoepelende ‘Sociale OMC’) als case studies om de complexe mechanismen te 

begrijpen van de wederzijdse beïnvloeding tussen nationaal en Europees sociaal beleid. Samen 

leveren deze drie case studies inderdaad de variatie op die nodig is om zowel de gelijkenissen als de 

verschillen - inzake het gebruik en de impact van de OMC - na te gaan tussen verschillende 

beleidsdomeinen. Het betreft variatie tussen de deel-OMC’s inzake hun temporele ontwikkeling, de 

mate van institutionalisering, alsook de aanwezigheid van concurrerende netwerken en 

beleidsinstrumenten. Voor elke deel-OMC (sociale insluiting, pensioenen en gezondheidszorg) 

evalueerde ik de opeenvolgende fasen in hun institutionele ontwikkeling: het ontstaan ervan, de 

verdere institutionalisering en vervolgens de eigenlijke werking.  Om dit laatste aspect te onderzoeken 

werd zowel gekeken naar de (theoretische) geschiktheid van het beleidsinstrument als naar de 

inhoudelijke en procedurele impact ervan. De impact werd zowel op EU-niveau als in één bepaalde 

lidstaat (België) bestudeerd. Dit land wordt beschouwd als een vrij specifiek geval (most likely case), 

dat toch toelaat meer algemene conclusies te trekken die relevant zijn voor andere lidstaten. 

 

In het licht van de moeilijkheden om tot causale gevolgtrekkingen te komen in de context van de 

Sociale OMC (deze kan immers niet als een ‘onafhankelijke variabele’ worden beschouwd), paste ik 

gecontextualiseerde procestracing toe op de casestudies. Hiervoor combineerde ik verscheidene 

methodes van dataverzameling om de empirische bevindingen te controleren: om te beginnen 

systematische documentanalyse en literatuuronderzoek. Vervolgens semigestructureerde 

expertinterviews met meer dan 100 respondenten (in verscheidene golven). De procestracing werd 

ten slotte ondersteund met een beperkte kwantitatieve online enquête en analyse van de inhoud van 

persartikels. Samen zorgen deze diverse kwalitatieve bronnen voor voldoende empirisch 

onderbouwde resultaten. 

2. De Sociale OMC binnenstebuiten: belangrijkste bevindingen 

2.1 Waarom dan toch een Sociale OMC? Een streepje geschiedenis 

De eerste vraag die in het onderzoek werd gesteld, luidt als volgt: waarom besloot een gevarieerd 

gezelschap van beleidsmakers in 2000 om Europese samenwerking inzake sociale bescherming te 

lanceren via een OMC, na bijna een decennium van vergeefse pogingen om dit te realiseren? Om een 

plaats te geven aan de talrijke empirische observaties die relevant zouden kunnen zijn om de 

verraderlijke “waaromvraag” te beantwoorden, hanteerde ik enkele van de meest belovende 

Europese integratietheorieën. Vier theoretische invalshoeken - liberaal intergouvernementalisme, 

neo-functionalisme, het nieuwe institutionalisme en beleidsnetwerkanalyse - bleken nuttig om de 

kwestie vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. 
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Op de vraag ‘waarom werd de OMC gelanceerd?’ zou het antwoord kort kunnen zijn: minstens twee 

groepen van actoren - met respectievelijk een sociale en een economische oriëntatie - hadden diverse 

en zelfs tegenstrijdige redenen om op Europees vlak samen te gaan werken inzake sociale 

bescherming. Om deze beginfase van de OMC te begrijpen verwijs ik meer bepaald naar vier 

verklaringen. Ten eerste, de Europese Commissie als normverspreider; ten tweede, het eigenbelang 

van de lidstaten; ten derde, historische padafhankelijkheid; en ten vierde, coalitievorming tegen 

economische druk. Achteraf bekeken lijkt het erop dat een constructivistische interpretatie van het 

neofunctionalisme potentieel kan bijdragen tot een genuanceerd begrip van dit specifieke staaltje van 

Europese integratie. Een dergelijke interpretatie biedt immers de mogelijkheid om rationalisme met 

constructivisme te combineren, en zo minstens enkele van de vier hierboven geschetste theoretische 

invalshoeken met elkaar te verzoenen. 

2.2 Van Parijs (1972) tot Lissabon (2000): tien stappen naar de Sociale OMC 

De volgende onderzoeksvraag luidde: Hoe slaagde een gevarieerd gezelschap van beleidsmakers erin 

om in 2000 de Open Coördinatiemethode te starten? Het bondige antwoord op de ‘hoe-vraag’’ luidt als 

volgt: een waaier van actoren zette actief - over een periode van meer dan een decennium – een reeks 

mijlpalen uit die de raadsformatie Werkgelegenheid en Sociaal Beleid uiteindelijk in staat stelde om 

in 2000 de Sociale OMC politiek te lanceren. Ik onderscheid in het bijzonder deze tien mijlpalen: (1) 

het Programma van de EU inzake armoedebestrijding in de periode 1975-1994; (2) twee grotendeels 

symbolische Aanbevelingen van de Raad, inzake sociale bescherming en sociale bijstand, 

goedgekeurd in 1992; (3) het activisme van de Europese Commissie in de jaren 1990. Verder waren 

er (4) de ‘technische’ samenwerking in de context van de Administratieve Commissie voor de sociale 

zekerheid van migrerende werknemers, alsook het panelonderzoek ‘European Community 

Household Panel’ (ECHP); (5) het Europees Hof van Justitie dat het mededingingsrecht toepaste op 

sociale bescherming en uitspraken deed over het voorgestelde Armoede IV-programma; (6) de 

toegenomen legitimiteit voor ‘sociale’ initiatieven na het Verdrag van Amsterdam en (7) een voorstel 

voor een gezamenlijke strategie inzake sociale bescherming, afkomstig van een ontslagnemende 

Europese Commissie in 1999. Ten slotte was er (8) het creëren van een gevoel van hoogdringendheid 

(sense of urgency) in een nieuw sociaaldemocratisch landschap; (9) de politieke goedkeuring van de 

Europese Raad in Lissabon; en (10) de snelle ontwikkeling van de basisarchitectuur van de OMC 

(2001-2002). Het verhaal van de totstandkoming van de Sociale OMC toont aan hoe belangrijk het is 

om ideeën op een overtuigende manier te kunnen brengen en de politieke kansen (windows of 

opportunity) op een bepaald ogenblik te benutten. 

2.3 Gradaties in de institutionalisering van de Sociale OMC: het ‘legalisatie’-

perspectief herbekeken 

De tweede onderzoeksvraag van deze doctoraatsstudie luidt als volgt: Hoe verliep de institutionele 

ontwikkeling van de OMC’s op het gebied van sociale insluiting, pensioenen en gezondheidszorg tussen 

hun ontstaan en de stroomlijning ervan in één overkoepelend proces in 2006? Uit een gedetailleerde 

procestracing van de ontwikkeling van de drie deel-OMC’s tussen 2000 en 2006 blijkt dat zij elk hun 
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eigen, apart institutionaliseringsproces doorliepen. De analyse toont met name aan dat deze OMC’s 

significant van elkaar verschillen in ten minste drie opzichten: (1) de subjectieve verplichtingen die 

zij creëren voor de lidstaten (‘obligation’); (2) de mate van precisie van het gedrag dat wordt vereist 

van de lidstaten; en (3) de mate waarin het aansturen van de processen  - inclusief het formuleren 

van ‘zachte’ aanbevelingen - wordt gedelegeerd naar de Europese Commissie. 

 

Gelijkaardige verschillen tussen de drie deel-OMC’s werden gevonden bij de twee dimensies die ik 

toevoegde aan het bekende ‘legalisatie’-perspectief, dat ik hanteerde om de overeenkomsten en 

verschillen beter te begrijpen. De OMC’s inzake sociale insluiting, pensioenen en gezondheidszorg 

verschillen inderdaad aanzienlijk voor wat betreft de (formele en informele) participatie van een 

brede waaier van nationale en Europese actoren. En ze verschillen van elkaar inzake de 

vrijheidsgraden die de betrokken actoren hebben om de institutionele spelregels te herzien. 

2.4  Adequaatheid en impact: doet de OMC wat het moet doen? 

De derde onderzoeksvraag waarop deze doctoraatsstudie een antwoord formuleert, luidt: In welke 

mate kan de Sociale OMC beschouwd worden als een geschikt (‘adequaat’) beleidsinstrument, m.a.w. 

heeft het operationele kader ervan minstens theoretisch het potentieel om bij te dragen tot 

beleidsverandering? Deze doctoraatsthesis schetst een vrij pessimistisch beeld van de theoretische 

capaciteit van de OMC- gereedschapskist (rapportering, indicatoren, gekwantificeerde doelstellingen, 

peer reviews) om concrete resultaten te boeken. De analyse brengt inderdaad belangrijke 

tekortkomingen aan het licht in de institutionele structuur van de Sociale OMC. Impliceren deze 

tekortkomingen dan automatisch dat de Sociale OMC niet heeft gedaan wat ze moest doen, en dus 

geen tastbare impact heeft opgeleverd? Deze doctoraatsstudie besluit overduidelijk dat dit een 

overhaaste conclusie zou zijn. 

 

De empirische hoofdstukken van deze doctoraatsthesis proberen inderdaad een antwoord te geven 

op onderzoeksvraag 4: Heeft de Sociale OMC enige impact - d.w.z. feitelijke, empirisch vastgestelde 

effecten - op het beleid en de beleidsprocessen, zowel op Europees als op nationaal niveau? In een 

notendop is dit de voornaamste bevinding van deze empirische hoofdstukken: hoewel - zoals 

verwacht - geen van de (ongeveer 80) nationale actoren die ik heb geïnterviewd beweerde dat de 

OMC een ‘revolutie’ heeft teweeggebracht in het sociaal beleid, beschouwt het merendeel van de 

respondenten die actief zijn op het gebied van sociale insluiting en pensioenen in België de OMC als 

een nuttig instrument. Dit geldt zowel voor het federale, regionale als lokale beleid, voornamelijk met 

het oog op het coördineren van complexe vraagstukken op horizontale beleidsdomeinen.  

 

Experts die zich bezighouden met gezondheidszorg delen deze positieve appreciatie niet. De OMC op 

dit domein is vrijwel onzichtbaar in de nationale context. Anderzijds heeft het gebruik van OMC-

instrumenten zich wel verspreid naar aanverwante beleidsdomeinen (zie sectie 2.6). Deze algemene 

beoordeling van de impact van de Sociale OMC verdient enkele belangrijke nuances, aangezien de 

werking en impact van de OMC enerzijds moeilijk vast te stellen is: er is nooit een ‘smoking gun’ of een 
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Heilige Graal die het ultieme bewijs levert van de impact van de OMC. Anderzijds varieert de impact 

ook in belangrijke mate tussen landen, beleidsdomeinen en de bestudeerde tijdspannes. 

2.5 Verklaring van tegenstrijdigheden in het OMC-onderzoek: adequaatheid 

versus impact 

De gedetailleerde analyse van de feitelijke impact van de Sociale OMC levert het antwoord op 

onderzoeksvraag 6 van deze doctoraatsstudie: Hoe vallen de tegenstrijdigheden in de bestaande 

academische beoordelingen van de Sociale OMC te verklaren? Een eerste, vrij evidente verklaring is dat 

veel onderzoek zich in de praktijk beperkt tot de potentiële of theoretisch te verwachten effecten 

(‘adequaatheid’) van de OMC en dus voorbijgaat aan de feitelijke impact ervan op beleidsinhoud en -

processen. De tweede, allicht belangrijkste verklaring is het feit dat de Sociale OMC creatief (en 

selectief) wordt gebruikt door nationale en EU-actoren met het ook op het realiseren van bepaalde 

doelstellingen. Deze doctoraatsstudie toont aan dat dergelijk creatief gebruik het belangrijkste 

mechanisme is van beïnvloeding van nationaal beleid. 

 

Een derde verklaring voor de discrepantie tussen potentiële en feitelijke impact van de Sociale OMC 

is het feit dat de meeste studies geen aandacht hebben voor de ‘capillaire effecten’ van de Sociale OMC. 

Door de betrokkenheid van een ruime waaier aan actoren worden de instrumenten van de OMC 

inderdaad gebruikt buiten de kleine ‘inner circle’ van nationale overheden en Commissie-ambtenaren. 

De vierde verklaring is dat onderzoek vaak geen aandacht besteedt aan de cumulatieve effecten van 

de OMC-instrumenten, in het bijzonder via peer reviews, onafhankelijke expertnetwerken, 

indicatoren, gekwantificeerde doelstellingen, landenspecifieke aanbevelingen, de financiering van 

Europese studies en -conferenties. In een aantal gevallen worden deze verschillende instrumenten 

cumulatief ingezet rond een bepaald thema, zodat er flink druk wordt uitgeoefend op de lidstaten. De 

vijfde en laatste verklaring is meer van methodologische aard en heeft te maken met de eigen 

dynamiek van de OMC. Weinig studies die de adequaatheid van de Sociale OMC onderzoeken, houden 

rekening met de vele wijzigingen in het OMC-proces: bijvoorbeeld de continue bijsturing van de 

portfolio van indicatoren, het toenemende gebruik van gekwantificeerde doelstellingen (targets), de 

verbetering van de leerinstrumenten (mutual learning) en de gedeeltelijke integratie van de Sociale 

OMC in de Europa 2020-strategie en meest recent het Europees Semester. 

2.6 Veranderingsmechanismen: hefboomwerking, leren, socialiseren en peer 

pressure 

De bevinding dat de Sociale OMC een reële impact heeft op het nationaal sociaal beleid, ten minste in 

België, leidt tot de vijfde onderzoeksvraag van deze doctoraatsstudie: via welke mechanismen kan een 

‘zacht’ (niet-bindend) instrument als de OMC inhoudelijke of procedurele effecten hebben op het ‘harde’ 

beleid van een land? In deze studie leg ik uit hoe de OMC’s – op een geloofwaardige manier - het beleid 

beïnvloeden. Dit gebeurt door vier onderling verbonden, maar empirisch van elkaar te onderscheiden 

mechanismen: creatieve toe-eigening (hefboomwerking), leren, socialiseren en druk onder gelijken 

(peer pressure). 
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Hefboomwerking is veruit het krachtigste mechanisme waarlangs de OMC invloed uitoefent: 

nationale, regionale en lokale beleidsmakers eigenen zich de verschillende instrumenten uit de 

‘gereedschapskist’ van de OMC toe en gebruiken ze – samen met andere instrumenten waarover zij 

beschikken - om hun eigen voorkeuren te legitimeren. Een belangrijke nuance is dat deze 

hefboomwerking niet eenvoudigweg de vaststaande voorkeuren van de actoren versterkt. In 

sommige gevallen leidt de toe-eigening immers tot een verandering van die voorkeuren. Dit is 

bijvoorbeeld het geval wanneer het gebruik van indicatoren leidt tot verhoogde aandacht voor 

politieke uitdagingen die voordien onopgemerkt bleven. 

 

Een tweede mechanisme dat helpt verklaren hoe de ‘zachte’ OMC effectief het beleid beïnvloedt, is 

(‘oppervlakkig’ en ‘diepgaand’) leren. Oppervlakkig (thin) leren vindt plaats als actoren leren hoe ze 

de OMC kunnen gebruiken: ze passen hun woordgebruik en financieringsstrategieën aan, zodat ze 

dezelfde doelstellingen kunnen blijven nastreven, maar dan in een nieuwe, Europese context. Zoals 

aangegeven in de vorige sectie, zijn dergelijke pogingen tot ‘oppervlakkig’ leren geen volledig 

vrijblijvende keuze: in verscheidene gevallen leidt het aanpassen van het (politieke) discours ertoe 

dat actoren hun mening, en uiteindelijk hun beleid, bijstellen. De meeste actoren vermelden een meer 

systematische vergelijking met andere landen als een van de belangrijkste katalysatoren voor 

diepgaand (thick) leren in de context van de Sociale OMC. Dit Europese proces heeft inderdaad de 

bewustwording over het bestaan van beleidsmaatregelen, praktijken en resultaten in andere landen 

geïnstitutionaliseerd. Dit is zowel het geval bij overheden als bij sociale partners en NGO’s. De 

empirische hoofdstukken van deze doctoraatsstudie verschaffen ook voorbeelden van ‘diepgaand’ 

leren door zogenaamde spiegeleffecten (mirror effects) in de context van de Sociale OMC. In sommige 

gevallen houden deze spiegeleffecten een bevestiging in van reeds bestaande opvattingen, in andere 

gevallen leerden de beleidsmakers dat hun beleid er op papier veel beter uitzag dan in de praktijk, en 

dat ze bepaalde problemen over het hoofd hadden gezien.  

 

Misschien nog de meest onverwachte bevinding is dat, ten gevolge van de OMC-verplichting om 

regelmatig te rapporteren, de Gewesten in België van elkaar beginnen te leren. Een belangrijke 

vaststelling is ook dat sociaal leren in de echte wereld niet noodzakelijkerwijze de volgorde van het 

vaak gebruikte model van Peter Hall volgt: betrokkenheid bij Europese samenwerking heeft 

ongetwijfeld bijgedragen tot een paradigmaverschuiving (een ‘wijziging niveau drie’ in de termen van 

Hall) in het pensioenbeleid, maar dit ging niet gepaard met significante wijzigingen in de 

beleidsinstrumenten, of de fijnregeling daarvan (respectievelijk wijzigingen van het eerste en tweede 

‘niveau’). Een minstens even belangrijke bevinding met betrekking tot leren is dat in sommige 

gevallen de rollen van ‘leraar’ en ‘leerling’ wisselen (bijvoorbeeld tijdens een meerdaagse Europese 

peer review). Dit lijkt erop te wijzen dat, tenminste in sommige gevallen, reflexief leren plaatsvindt. 

Met andere woorden: homines dum docent, discunt: mensen leren door te onderwijzen.  

 

Een derde veranderingsmechanisme is socialisatie door diffusie: in dat geval zijn de 

beleidsveranderingen niet het gevolg van een systematische evaluatie of het doelbewust op zoek gaan 

naar ideeën of oplossingen voor problemen: de verandering vindt de facto plaats - actoren zijn er zich 



De sociale Open Coördinatiemethode binnenstebuiten: over ‘hard’ beleid en ‘zachte’ instrumenten 

 

405  

 

dus niet noodzakelijkerwijs van bewust - ten gevolge van de dagelijkse gebeurtenissen, mislukkingen 

of druk die beleidsmakers ondervinden. Eén specifiek mechanisme van diffusie is de uitbreiding van 

de OMC-gereedschapskist zelf – rapportering, indicatoren, gekwantificeerde doelstellingen en peer 

reviews - naar verschillende besluitvormingsniveaus (federaal, regionaal en lokaal) in België. 

Misschien nog belangrijker is het feit dat de OMC-instrumenten ook worden gebruikt op 

beleidsdomeinen die niet tot het onmiddellijke werkterrein van de Sociale OMC behoren, 

bijvoorbeeld inzake gelijke kansen. Op dit laatste domein werd niet alleen een OMC gelanceerd, maar 

het gebruik ervan werd in 2008 zelfs in regionale wetgeving opgenomen (Vlaams decreet). 

 

Ten slotte kunnen ook het geven van feedback tussen gelijken (peer review) en bijbehorende 

praktijken, zoals het geven van Aanbevelingen en het opstellen van ranglijsten, helpen om wijzigingen 

in nationaal beleid te verklaren. De empirische hoofdstukken van deze doctoraatsstudie tonen 

inderdaad aan dat externe druk in de Sociale OMC over het algemeen helemaal niet als ‘zacht’ wordt 

ervaren. Vele actoren ondervonden bijvoorbeeld sterke druk vanwege de EU om (1) kinderarmoede 

als een beleidsprioriteit te beschouwen, (2) geleidelijk aan het beleid inzake sociale insluiting te gaan 

monitoren en te evalueren, (3) een grote waaier aan actoren bij de beleidsvorming te betrekken, (4) 

Europese indicatoren te gebruiken en (5) gekwantificeerde doelstellingen te hanteren in het sociaal 

beleid. Inzake pensioenen creëerde de OMC sterke druk om hervormingen door te voeren; dat laatste 

wordt overigens niet door alle actoren op gejuich onthaald. 

 

Bovenop de vier beschreven mechanismen is ook de voorwaardelijke toekenning van financiële steun 

via het Europees Sociaal Fonds een krachtig hefboom voor OMC-impact. Dit gebeurt meer specifiek 

via het richten van middelen op bepaalde doelgroepen (targeting), gezond financieel beheer en vooral 

additionaliteit (het tegenovergestelde van substitutie). Belangrijk hierbij is de bevinding dat de 

impact van de OMC samenhangt met de mate waarin actoren in een bepaald land betrokken zijn 

geweest bij het EU-besluitvormingsproces. Dit wijst er opnieuw op dat de doeltreffendheid van de 

OMC moet worden bekeken als wederzijdse beïnvloeding, in plaats van eenrichtingsverkeer (of 

oorzaak-gevolg). 

3. Theoretische implicaties en bredere relevantie 
 

3.1 Het sociale Europa, europeanisering en new governance 

 

Zoals aangegeven in de inleiding levert deze doctoraatsstudie een bijdrage tot drie bestaande 

academische debatten. In de eerste plaats is er de discussie over het ‘sociale Europa’: deze studie 

toont aan dat de OMC voortdurend wordt heruitgevonden, terwijl ze mede wordt bepaald door 

keuzes uit het verleden. Het proces werd sterk geïnstitutionaliseerd, zowel op nationaal als op EU-

niveau en werd daardoor steeds relevanter als beleidsinstrument. De Sociale OMC speelde ook een 

belangrijke rol in de opkomst van ‘hybride’ Europese beleidsinstrumenten, die ‘harde’ en ‘zachte’ 

vormen van beleidssturing combineren: dit is geen ‘of/of’-discussie, maar wel ‘en/en’. 
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Deze doctoraatsstudie levert ook een dubbele bijdrage tot het academisch debat over de 

europeanisering van sociaal beleid. Zo vult ze de literatuur aan over de interactie (wederzijdse 

beïnvloeding) tussen de EU en de lidstaten. Een duidelijke conclusie is dat de studies over 

europeanisering meer zouden moeten doen dan alleen lippendienst bewijzen aan de zogenaamde 

uploading-dimensie: de rol van de lidstaten in de totstandkoming van Europese beslissingen moet 

een centrale plaats krijgen in de analyse. Het bestaan van een kloof (misfit) tussen Europees en 

nationaal beleid is noch een noodzakelijke, noch een voldoende voorwaarde voor europeanisering: 

actoren creëren deze kloof soms zelf, als hen dat goed uitkomt, met oog op het doorvoeren van 

beleidsveranderingen.  

 

Ten slotte levert deze doctoraatsstudie ook een bijdrage tot de discussie over nieuwe methodes van 

beleid voeren (new modes of governance). Ze toont aan dat de OMC ook functioneert als er geen 

‘schaduw van hiërarchie’ aanwezig is, maar tegelijk wordt geholpen door het vermeende bestaan van 

een ‘bestraffing’ (penalty default). Dat wil zeggen: wanneer actoren geloven dat als de OMC mislukt, 

er iets ergers gebeurt, zoals terrein afstaan aan concurrerende actoren.  

 

Onderzoek naar de OMC zou (1) de feitelijke impact van de OMC in de praktijk moeten beoordelen, 

(2) de mogelijkheid moeten onderkennen dat de Sociale OMC in sommige landen wordt gebruikt door 

een waaier van nationale en Europese actoren, (3) zowel de capillaire als de cumulatieve effecten van 

OMC-instrumenten moeten doorgronden en (4) rekening moeten houden met de talrijke wijzigingen 

in de OMC-architectuur. 

 

3.2 Bredere relevantie en volgende stappen 

 

Deze doctoraatsstudie behandelt één ‘zacht’ Europees beleidsinstrument oftewel soft governance: dat 

concept definieer ik als (a) een verzameling processen die erop gericht zijn om de normen, 

doelstellingen en het beleid van de EU doeltreffender te maken, die (b) niet in de eerste plaats 

functioneren via formele mechanismen van ‘bevelen en controleren’ - zelfs al is soft governance steeds 

meer verweven met andere beleidsinstrumenten - maar eerder door middel van rapportering, 

monitoring en beoordeling en die (c) het beleid van de EU en de lidstaten kunnen beïnvloeden door 

creatieve toe-eigening (hefboomwerking), leren, socialiseren en peer pressure. 

 

De vaststelling dat de Sociale OMC in België een aanzienlijke impact heeft zal allicht een verrassing 

zijn voor vele beleidsmakers, academici en stakeholders. Toch is ze aannemelijk vanuit de 

wetenschap dat België kan beschouwd worden als een van de landen waar het gebruik van de OMC 

het meest verspreid is: het is in die zin een ‘most likely case’. ‘Zachte’ instrumenten zoals de Europese 

OMC sluiten goed aan bij het geleidelijke hervormingsproces van de instellingen en het sociaal beleid 

van het land. De OMC past ook goed bij de Belgische informele besluitvormingscultuur en spoort met 

de positieve houding ten opzichte van de EU, zowel in het algemeen (d.w.z. vertrouwen van de 

bevolking in de Europese instellingen) en bij de politieke elite meer in het bijzonder (waarvan 

getuigen de herhaalde oproepen voor een sterkere Europese rol inzake sociaal beleid). 
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De vraag luidt dan echter: hoe relevant zijn deze bevindingen in een vergelijkend perspectief? Hoewel 

deze doctoraatsstudie zich hoofdzakelijk richtte op de Belgische context, onderneemt hoofdstuk 6 

een systematische vergelijking van de werking van de OMC Sociale Insluiting in België en Frankrijk. 

Het bepalen van gekwantificeerde doelstellingen bleek een nieuw kenmerk in het armoedebeleid: het 

werd in beide landen geïntroduceerd via de OMC (hoewel dit proces in Frankrijk trager verliep, en 

grotendeels ‘onder de radar’). Deelname aan de OMC plaatste het thema ‘armoede’ in beide landen 

hoger op de politieke agenda en versterkte de aandacht voor activering in het Franse armoedebeleid. 

De belangrijkste bevinding is allicht dat de Sociale OMC zowel in Frankrijk als in België 

kinderarmoede als een nieuw thema op de politieke agenda plaatste, en dit ondanks aanvankelijke 

sterke weerstand in beide landen. Ten slotte diende de OMC inzake sociale insluiting ook als bron van 

inspiratie voor de Franse nationale administratie om haar nieuwe, coördinerende rol in de context 

van decentralisatie te herdefiniëren. 

 

Er is, op het eerste gezicht althans, bijgevolg geen reden om aan te nemen dat België een uitzonderlijk 

geval zou zijn (m.a.w. dat de impact van de OMC in andere lidstaten heel verschillend zou verlopen). 

Dit wordt bevestigd door een recent vergelijkend onderzoek door het Public Policy and Management 

Institute (PPMI), dat vijf diepgaande landenstudies omvatte, alsook bijkomende analyse voor vijf 

andere landen (PPMI 2011). Het comparatieve hoofdstuk van de studie komt tot de bevinding dat de 

OMC Sociale Insluiting, de oudste en meest geïnstitutionaliseerde van de drie Sociale OMC’s, invloed 

uitoefende op het sociaal beleid in de tien lidstaten die in de studie werden onderzocht. Essentieel 

daarbij is dat zowel dit vergelijkende OMC-onderzoek als de bredere literatuurstudie in deze 

doctoraatsstudie duidelijk wijzen op grote verschillen in de impact van de OMC tussen de lidstaten. 

In sommige landen gaat het louter om een bureaucratische oefening (een ‘verplicht nummer’): dit is 

met name het geval wanneer nationale actoren de OMC-instrumenten niet oppikken om selectief de 

nationale hervormingsstrategieën te versterken. De OMC kan dus nooit als een wondermiddel 

worden beschouwd: of ze effect heeft (en dus nuttig is), hangt altijd af van wie de handschoen 

opneemt.  

Conclusie 
 

Deze doctoraatsstudie illustreerde dat de Open Coördinatiemethode een grote mate van veerkracht 

(sommigen zouden zeggen instabiliteit) vertoont sinds de officiële lancering ervan in 2000: tijdens de 

verschillende levensfasen van de OMC tot nu toe - experimenteren, stroomlijning, maturiteit, 

versterking en integratie - hebben de betrokken actoren de procedurele routines creatief aangepast 

aan de veranderende politieke omstandigheden, en soms zelfs heruitgevonden. De Europese 

instellingen kozen er niet voor om de Europese wetgevende procedure de rug toe te keren: deze meer 

klassieke manier om beleid aan te sturen en af te dwingen wordt verder gehanteerd, maar samen met 

nieuwe methodes van beleid voeren (new modes of governance), waaronder de OMC. Een van de 

meest recente en vernieuwende ontwikkelingen inzake wederzijdse leren (in het kader van de 

Europa 2020-strategie) geeft aan dat de actoren die betrokken zijn bij de Sociale OMC, het proces 

onverminderd blijven heruitvinden, opdat het voor hen relevant zou blijven. Deze vernieuwing 
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bestaat uit zogeheten ‘ex ante reviews’ – het bespreken van mogelijk hervormingen vóór ze nationaal 

worden goedgekeurd - die nu plaatsvinden in verschillende Europese Comités. 

 

Het ziet ernaar uit dat de OMC zich een blijvende plaats heeft verworven in het Europese 

institutionele landschap, omdat ze nuttig blijkt voor het realiseren van de uiteenlopende 

doelstellingen van de vele betrokken actoren. Dat de OMC er voortdurend anders uitziet, haar 

gereedschapskist aanpast en soms zelfs van naam verandert, lijkt niet erg relevant. Zo kwam de term 

‘OMC’ na de ‘streamlining’ van het proces in 2005 nog zelden voor in Europese documenten, maar is 

hij sinds 2011 wel geleidelijk aan een comeback bezig. De Sociale OMC is er nog steeds, zowel als 

onderdeel van de Europa 2020-strategie én als parallel proces. De toekomst ervan lijkt gegarandeerd 

in België, met name in het licht van de zesde staatshervorming in dit land (het Vlinderakkoord van 11 

oktober 2011). Door deze staatshervorming, die momenteel wordt uitgevoerd, hebben de Gewesten 

in België aanzienlijk meer bevoegdheden gekregen voor sociale materies. Met andere woorden: de 

behoefte aan beleidscoördinatie - zowel intern als ten opzichte van de EU - zal verder toenemen. Als 

de uitgebreide bevoegdheden van de Gewesten in België blijven samengaan met een hoge mate van 

bereidheid tot samenwerking, dan is het zelfs denkbaar dat de nieuwe staatshervorming zal leiden 

tot een meer omvattende ‘nationale’ OMC, dus niet alleen inzake sociaal beleid. 

 

Of dit gebeurt, zal uiteindelijk afhangen van de blijvende aantrekkelijkheid van het instrument voor 

beleidsmakers. In tegenstelling tot vroegere beschrijvingen van de OMC als een grotendeels 

bureaucratische oefening, vestigt deze doctoraatsstudie de aandacht op haar politieke karakter: de 

Sociale OMC leidde in elke fase van haar geschiedenis - opkomst, institutionalisering en eigenlijke 

werking - tot hevig verzet, geanimeerde discussies en langdurige onderhandelingen. Verder blijkt uit 

deze studie dat de OMC op verscheidene beleidsdomeinen als veel ‘harder’ wordt ervaren dan men 

zou verwachten. Niet-bindende maatregelen worden helemaal niet als irrelevant beschouwd door de 

lidstaten, en het besluitvormingsproces ernaartoe wordt gekenmerkt door ‘harde’ politieke 

onderhandelingen. Maar dit maakt de OMC ook heel kwetsbaar voor politieke voorkeuren, zowel in 

de Raad als op het niveau van de lidstaten. Omdat creatieve toe-eigening zo belangrijk is in de werking 

van de OMC, zal dit instrument alleen relevant blijven als door de Europese Commissie en de nationale 

beleidsmakers blijvend wordt geïnvesteerd in reële betrokkenheid van de stakeholders, die steeds 

meer naar de marge van het proces worden gedrongen. Een grotere betrokkenheid van actoren zal in 

grote mate bepalen of en hoe zij de OMC gebruiken om de politieke agenda te beïnvloeden, conflicten 

te beheersen, beleidskwesties centraal te stellen en een beleidsdialoog te ontwikkelen. Met andere 

woorden: of ze ‘hard’ beleid willen beïnvloeden met ‘zachte’ instrumenten. 


