
Prof. dr. M.A 0 Plattel 

Maakt de 
informatiemaatschappij 
een zorgzame 
samenleving mogelijk? 

Na de Tweede Wereldoorlog is ten gevol
ge van de economische expansie en de 
welvaartsgroei de verzorgingsstaat tot 
stand gekomen. De economische crisis en 
de ftnanciele onbetaalbaarheid van de so
Ctale voorz1eningen vormen vooral de 
aanleiding, dat het bestaande verzor
gtngssysteem ter discussie gesteld wordt. 
Let wei, de financiele haalbaarhetd vormt 
slechts de aanleiding, want de klachten 
komen vooral uit de psychtsche en soc1ale 
hoek. De uitgedijde overhetdszorg zou 1n 
plaats van mondige burgers afhankelijke 
cllenten creeren. 

De psychisch-sociale bezwaren, die in 
de Jaren zevent1g tegen de verzorgmgs
staat beginnen op te komen, worden 
e1genl1jk reeds in de jaren zestig geuit door 
de toenmalige maatschapptJkritische be
wegtngen, wanneer de financienng nog 
geen enkel probleem vormt. Als Schuyt 
verklaart, dat de verzorgmgsstaat lijkt op 
een weeshuis, waar je goed verzorgd 
wordt maar n1et voldoende aandacht 
krtJgt, dan blijkt dezelfde klacht op btJna 
tdenlieke WtJze in de maatschappijkritiek 
van de Jaren zestig uitgesproken te wor
den. De welvaartsmaatschappij van die 
dagen wordt vergeleken met een gouden 
koo1. Als Je er eenmaal in bent, aldus de 
cntict, bezWtJk Je voor haar verlokkingen. 
Je vliegt niet meer weg, ook al worden de 
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deurtJes van de koo1 wagenwijd openge
zet. Je wordt goed gevoederd en ver
zorgd, maar Je vriJhetd ben Je kwijt en Je 
spontan1te1t wordt getemd. 

Oeze maatschapptJkrtttek logenstraft de 
stelling, dat de psych1sche en sociale 
klachten tegen de verzorgingsstaat louter 
een soort dekmantel ziJn om allerlei gewo
ne. ord1naire bezuinigingsoperaties te 
rechtvaardigen. Het probleem ligt tnder
daad dieper. Ott neemt niet weg, dat men 
de zaak ook weer niet moet omkeren. 
Allerle1 overheidsuitgaven nu gaan be
knotten met een beroep op de druk, dte er 
van een teveel aan overheidstaken uit
gaat, 1s ook een vorm van verkeerde tdeo
logie. Een opknapbeurt van de Haagse 
bureaucratie garandeert helemaal nog 
n1et een meer zorgende samenleving. 

Het moet n1et een soort 'bon ton' wor
den om de nadelen van de verzorgtngs
staat zo breed mogeltJk uit te meten. De 
voordelen wegen alttjd nog tegen de na
delen op. Het bestaande stelsel van socia
le zekerheid heeft btjgedragen tot vermin
dering van sociale ongelijkheid, tot bestnJ
dtng van bestaansonzekerheid, tot weg-
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nemmg van ziekterisico's en nadelen van 
bedriJfsongevallen. Wei bestaat maat
schappelijke vooru1tgang nu eenmaal in 
verbetering van de negatieve kanten van 
het bestaande systeem. 

'Georganiseerde solidariteit' 
De problemen van de verzorgingsstaat 
worden pas inzichtelijk bmnen de culturele 
context van de industriele samenleving. 
Het industriele rationalisenngsproces 
heeft ertoe geleid, dat het menseliJk Ieven 
zich voortaan is gaan voltrekken in afhan
keiiJkheid van systemen en organisaties. 
De techn1sche efficiency richtte z1ch eerst 
op de ontw1kkeling van de produktiemid 
delen, daarna op de organ1sat1e van de 
produkt1everhoudingen en tenslotte op de 
regulering van de maatschappelijke ver
houdmgen. De ontwikkel1ng van de pro
duktiemiddelen, waarbiJ werktuigen wor
den u1tgebouwd tot machines, doet de 
huisindustrie verdwiJnen en er ontstaan 
fabr1eken. Vervolgens eist de kostbaar
held van het produkt1eapparaat, dat de 
produktieverhoudingen op een rationeel
doelmatlge manier georganiseerd wor
den. De organ1sat1etechn1eken komen op. 
Om de groei van het bedrijfsleven verder 
te bevorderen moet na de Tweede We
reldoorlog het maatschappelijk Ieven 1n al 
zijn facetten 'ge1ndustnaliseerd" worden. 
De welvaarts- en verzorgingsstaat vragen 
dan om effic1ente regulering. 

Deze ontwikkelingen hebben ertoe ge
leld. dat mensen en dingen steeds meer 
als elementen ZIJn gaan functioneren bin
nen geconstrueerde systemen. Zonder 
een totaal verkeerssysteem kunnen het 
vliegtuig. de trein en de auto hun functie 
n1et vervullen. Zonder de uitgebreide pro
duktie- en d1stributlesystemen kunnen de 
mensen niet meer in hun behoeften voor
zien. Het sociale zekerhe1dssysteem IS 
noodzakelijk om in de moderne samenle
ving prive 1n het Ieven rond te kunnen 
blijven komen. De Westerse samenleving 
1s niet meer verdedigbaar door zwaar be
wapende soldaten maar slechts door ge-
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avanceerde wapensystemen Wanneer 
dit netwerk van voorzien1ngen ontregeld 
zou raken. dan zou het Ieven binnen korte 
tiJd niet meer mogelijk zijn 

De oude kleine, besloten en organisch 
met elkaar verweven verbanden en institu
tles hebben z1ch door de expansieve tech
niek vertakt tot grootschaltge, alztJdig van 
elkaar afhankelijke, organ1sat1onele net
werken. Oat de overhe1d in dit netwerk met 
staaldraad is gaan werken is niet zo zeer 
aan staatscentrisme te wijten. maar vall 
veeleer omgekeerd toe te schriJven aan 
het machtsspel van een complex netwerk, 
dat ook de overhe1d degradeert tot een 
posit1e en functie b1nnen dit mechanische 
krachtenspel. 

Koloniserende systemen 
De maatschapptjkritiek stelt reeds in de 
jaren zestig het repressieve en bureaucra
tische karakter van de maatschappelijke 
systemen, waaronder dat van de staat, 
aan de kaak. Men begint dan te spreken 
van structureel geweld. maatschappelijke 
vervreemdlng, anomie en repressieve to
lerantie. Het protest komt uiteindeliJk hler
op neer, dat het systeem voorrang gekre
gen heeft op het ZIJn van de mensen. 

Twee bekende WIJsgeren hebben de 
afgelopen Jaren de macht van de maat
schappelijke structuren in het centrum van 
de aandacht geplaatst. ZiJ signaleren, dat 
er een ondergrondse verschuiving heeft 
plaatsgevonden van 'belangen' naar 
'macht'. Het gaat n1et zo zeer om belan
gen van afzonderlijke groepen of klassen. 
maar om de veel moeiiiJker te ontdekken 
structurele machtspatronen. die niet aan 
een bepaalde groep of instantie gebon
den zijn. 

J. Habermas meent in ziJn art1kel D1e 
Krise des Wohlfahrtstaates', dat ondanks 
de utopische verwachtingen van de Ver
lichting autonomie omgeslagen IS in af
hankelljkheid, emancipatie in onderdruk
king, rationaliteit 1n onverstand. HiJ laat 
zien, hoe de leefwereld gekolon1seerd en 
gedisc1plmeerd wordt door de 1mperatie-
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ve subsystemen van economie en staat. 
De structurele onderdrukkmg heeft de 
vorm van kolon1aal geweld aangenomen 

Het fe1t, dat de mensen in de industnele 
rnaatschappiJ meer clienten van system en 
dan burgers van een samenlevmg ziJn 
CJeworden. v1ndt ook zijn weerklank 1n de 
werken van de onlangs overleden wijs
geer M Foucault. Met ZIJn machtstheor1e 
tracht deze denker het onderdrukk1ngs
mechan1sme van onze tiJd te ontcijferen. 
Het gaat er volgens hem om de macht in 
de ge1ndustrial1seerde samenleving ·zon
der kon1ngen' te denken. In het verleden 
heeft men aandacht besteed aan macht
hebbers zoals aan konmgen pausen, ge
leerden. auteurs, aan macht1ge mst1tuten 
zoals de kerk, het Ieger, de staat het 
onderWIJS de rechtspraak enzovoort. 
Macht was 111 die t11d nog 1ets wat men kon 
verwerven en verl1ezen. delegeren en ver
delen. 

Maar 1n onze maatschappiJStructuur is 
rnacht geen bez1t of e1genschap meer. Het 
probleem is n1et meer wat macht 1s maar 
hoe ZIJ werkt. Macht wordt niet bezeten 
maar u1tgeoefend en wei 1n een complex 
netwerk van ontelbare pos1t1es, die onder
ling onlosmakeiiJk met elkaar verbonden 
ZIJn. Macht 1s verhuisd van gebiedende of 
verb1edende persoon of institutie naar de 
strateg1e van anonieme systemen met hun 
verordenmgen en regels. Het machts
mechanlsme 1n de industriele cultuur is dat 
van d1sciplinering en normalisering. Het is 
nauw verstrengeld met het technisch en 
rnechan1sch weten. De moderne weten
schappen ziJn normal1serings- en discipli
nenngsapparaten geworden. Niet zonder 
reden worden volgens Foucault de sociale 
en menswetenschappen disciplines ge
noemd, omdat zij als leveranciers van dis
c1pl1neringstechnieken fungeren. 

In de opvatting van Foucault IS demo
derne staat n1et meer een soevere1ne 
machthebber. HiJ wil JUist aantonen, dat dit 
zogenaamde staatscentr1sme slechts 
schiJn is en dat hierachter een subtieler 
netwerk van machtsmechanismen schuil
gaat. 

Cf'"SlCil Dernocra~ ~;d1e Verkenn1ngen 7 ·s ·s 7 

Het mechanische 
wereldbeeld van de 
industriele maatschappij is 
geen zorgzame 
samenleving. 

De problemen van de verzorgingsstaat 
zijn n1et aileen oplosbaar door minder 
staatsmterventie. door minder regulering 
of meer privatisenng. Dergelljke. op z1ch 
zinvolle maatregelen hebben aileen kans 
van slagen. als ZIJ gepaard gaan met die
per liggende veranderingen van het me
chanlsch wereldbeeld van de mdustnele 
maatschappiJ. Deregulenngen binnen 
een mechanisch systeem ZIJII niet goed 
mogeiiJk. omdat, als er een radertJe anders 
functioneert, het hele raderwerk dreigt te 
dereguleren. Men ziet dan ook, dat allerlei 
pogingen tot deregulermg vaak met even 
zovele regulenngen omgeven moeten 
worden. T och wijzen deze nieuwe aanzet
ten er wei op, dat het mechan1sch grand
patroon zelf aan transformatie toe IS en om 
een andere bestuurbaarhe1d van syste
men vraagt. 

lnformatietijdperk 
Onze mdustr1ele samenlevmg verkeert 1n 
de overgangsfase naar een post-lndustrie
le maatschappiJ. Er wordt gesproken over 
'de derde golf'. Na de vaardigheldstech
niek met de daaraan beantwoordende 
agrar1sch-ambachtelijke samenleving en 
na de energietechniek met de daaraan 
corresponderende mdustnele samenle
ving doet de informatiemaatschappij met 
haar mformat1etechnologie haar intrede. 

De industr1ele cultuur stoelt op de infra-
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structuur van een mechanische technolo
gie en op de suprastructuur van een 
mechanische kijk op mens en wereld. De 
grondcategorieen van dit denken ziJn: 
kracht, bewegmg, efficiency, standarisa
tle, grootschalighetd en uniformiteit. Het 
efflciency-denken gaat h1er uit van een 
rationele, dat wil zeggen een mechani
sche arbeidsdeling. De arbeid wordt zo
veel mogelijk opgesplitst in eenvoudige, 
routinematige en cyclische herhaalbare 
handelingen. De kracht van de mach1ne 
ligt in de snelle routinematige herhaling 
van dezelfde handelingen en in de leve
ring van gestandanseerde massaproduk
ten 

De bureaucrat1e IS daarbiJ de organisa
ttevorm. die past bij de machmeachtige 
verdeling van functies. De taken, die zo
veel mogeltJk aan de basis opgesplitst ziJn, 
moeten door een strakke hierarchische 
Ieiding van bovenaf en van buitenaf sa
mengesmeed en gestuurd worden. Het 
bureaucratische bevelsysteem, dat ziJn 
stuurbaarheid zoekt in talrijke gestandari
seerde voorschriften, staat de mdustnele 
maatschapptJ op het lijf geschreven. 

Als de voortekenen niet bedriegen, zal 
de nieuwe informatietechnologie als infra
structuur en de nieuwe communicattecul
tuur als suprastructuur de starheid van 
standarisering en bureaucratisering door
breken. A. Toffler schrijft in ziJn boek 'De 
flexlbele organisat1e' 'De nieuwe techno
logie drijft ons niet naar een Orwell1aanse 
wereld van gerobotiseerde, gestandari
seerde en monotone samenlevingen 
maar naar de sterkst gedifferentieerde 
structuren uit onze geschiedenis'. In de 
publtkatie 'Een paradigmatische verande
ring van het wereldbeeld. Commumcatie
systemen versus mechanische syste
men', hebben wij ook dit stand punt bear
gumenteerd. lndustriele machines stan
dariseren, industriele systemen bureau
cratiseren, maar computers flexibiliseren 
en informatieve systemen democratise
ren. 

De grondcategorieen van het informati-
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sche denken zijn: patroon en informat1e, 
processen en flextbil1te1t, pluriformiteit en 
gedifferentieerdheid. De nieuwe organisa
ttepatronen bezitten een raamwerk-struc
tuur. ZiJ bestaan uit globale orienterende 
richtliJnen, die n1et om een un1forme uit
voermg maar om een strategisch creatie
ve vormgeving vragen. Geen gestandan
seerde, h1erarchische voorschnften maar 
flexibele, horizontale spelregels. 

De solidaire samenleving 
Onze samenleving verkeert in een over
gangsfase zowel technisch als soctaal-cul
tureel. Het n1euwe informatlsche wereld
beeld met een veranderende ktJk op mens 
en omgevmg IS bez1g te penetreren 1n aile 
porien van het sociale weefsel Het alter
natief van verstateltJkmg of pnvat1sering 
dient doorbroken te worden. Het gevaar 
bltjlt anders aanwezig, dat een terugtre
dende overheid langs een andere weg 
toch weer het persoonlijk Ieven komt btn
nendringen om te controleren, of men prt
ve nog wei of n1et meer voor ondersteu
ntng in aanmerkmg komt. Ook de uitdruk
king 'meer of minder staat' blijft erg dub 
belzmn1g. Het gaat op zich n1et over een 
meer of minder sociale rechtsstaat, maar 
om een zo'n goed mogeltjke sociale 
rechtsstaat. D1t vraagt echter in onze tijd 
om een herorientering van de verhoudm
gen tussen staat en maatschapptJ. 

In CDA-kringen worden de n1euwe ont 
w1kkelingen tastend aangedu1d met ter
men als gespre1de verantwoordelijkheid. 
de zorgende samenleving. Men spreekt 
beeldend over een versterking van het 
maatschappelijk mtddenveld. Er wordt 1n 
d1t perspectief weer gedacht aan het sub
srdiariteitsbeginsel en aan het pnncipe van 
soeverein1te1t 1n e1gen knng. 

Er wordt soms smalend afgegeven op 
deze termen als zorgzame samenleving. 
D1t komt, omdat de tegenstanders dan 
deze termen vanuit een voorbiJe context 
begriJpen. Het is inderdaad n1et te ver
wachten, dat vroegere intermediaire ver
banden als familie, buurt, geloofsgemeen-
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schap of confessionele organ1satie weer 
het m1ddenveld zullen gaan bezetten. 
Men koestert dan ten onrechte de ver
wachting, dat het komende post-industrie
le 1nformat1etijdvak zich met oude, zelfs 
pre-1ndustriele verbanden laat meubile
ren. Een d1aloog met het verleden komt 
n1et tot stand, als men 1n term en van conti
nutleiten denkt. Dit zou hetzelfde ziJn, als 
de toekomst van een gezin te willen voor
spellen door aileen maar op de groot
ouders te letten. 

Een crisis bestaat JUISt h1erin, dat het 
oude het n1et meer doet en het n1euwe nog 
n1et geheel tot Ieven gekomen is. Tastend 
moet nog de weg gezocht worden. Vooral 
de contrastervar1ngen van de situaties die 
het n1et meer doen, vormen daarbtJ een 
voorwoord' en b1eden 'voor-kennis' op 

de toekomst. Volgens Rosanvallon leert 
deze tijd ons, dat de idee van collectieve 
voorzienmg = staat = geen handelswaar 
= gelijkhetd, en d1e van prive-voorzienmg 
= markt = wmst = ongelijkhetd, in onze 
dagen n1et zonder meer opgaan. 

Twee beginselen treden 1n ons cultuur
patroon naar voren. nameltjk emancipatie 
en tndivtdualisenng aan de ene kant en 
concrete solidanteit aan de andere kant 
H. Beck meent daarom. dat 'indtvidualistl
sche Liberalismus' en ·kollekttvistische So
ltdaritat' moeten uitmonden in een 'part
nerschaftltche Solidaritat'. Dit is het wezen
ltjke postulaat van het christelijk maat
schappeltJk denken. Als de voortekenen 
n1et bedriegen. dan vindt dit ideele erf
goed nieuwe levenskrachten in de ontwik
keltngen van de informatiemaatschappij. 

Enkele contouren worden z1chtbaar. De 
bureaucratische 1nteractievormen op 
grond van feed back-communicatie. De 
bureaucratische besturing leidde tot star
heid en misverstanden, die n1et zozeer 
voortvloeiden uit onwil als wei uit onkunde. 
De n1euwe communicatiesystemen zullen 
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d1e onkunde vermmderen. De organisa
ties vragen tegenwoordig een eigen ster
ke bedrijfscultuur, want wilmformatie 'be
tekenis' kriJgen, dan moe\ men z1ch geza
menliJ~ herkennen in een gemeenschap
peltjk gedachtengoed. 

De komende maatschappij zal meer ge
differentieerde en pluriforme structuren 
kennen, dte als subsystemen in open com
municatie met elkaar staan, waardoor dif
ferentiatte en 1ntegratie nauwer samen
gaan. De mensen raken door deze pluri
formtteit in verschillende, beperkte ver
banden op elkaar aangewezen en heb
ben elkaars deskundigheden nodig. De 
bestaande atomistische opsplitsing van ta
ken zal afnemen en de solidar1teit zal we
gens de noodzakelijke participerende sa
menwerking nog groter worden. 

De overheid zal mmder als een organi
satorische machine allerle1 gestandari
seerde besluiten fabnceren. Haar taak zal 
ltggen 1n het scheppen van randvoorwaar
den, 1n het uitzetten van een raamwerk en 
een grondpatroon, die van de sociale part
ners meer dan vroeger een participerende 
en daardoor emanciperende inzet vragen. 
Word! in de informattemaatschappij de 
overheid in die zin pas echt subsidiair? 
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