
PERSPECTIEF 

Holisme en bestuurbaarheid 
"De burger is de meest onderschatte factor in onze samenleving" 

Een gesprek met Philip ldenburg 

Door Allan Varkevisser en Christiaan de Vries 

C 
dV: Vandaag staat eigenlijk één 
onderwerp centraal en dat is so
ciale vernieuwing. Maar ik zou 

dat graag in relatie willen brengen met 
de stellingen over bureaucratie zoals we 
die hebben uitgewerkt in de interviews tot 
nu toe. Een apart punt waar ik op zou 
willen ingaan is een mooi zinnetje uit één 
van je columns, namelijk dat "na korte of 
langere tijd, instituties zichzelf genoeg 
worden." Ik zou willen beginnen met een 
introductie, zou je de achtergrond van je 
denken kort willen typeren? 

Een gedachtenwisseling over 
vrijheid en onvrijheid, niet 

zonder dispuut. 

heden, nog zoveel van het ideeëngoed van 
Mannheim overeind houdt. Begrippen als 
'Die Fundamental-demokratisierung'; het 
holistisch motief in Mannheim's ideeën 
blijft relevant. Philip ldenburg benadrukt 

dat vrijheid in eerste en 
laatste instantie de vrijheid 
is de dingen ànders te zien. 

CdV: Is het ook niet relevant omdat het in 
het geding is? 

P.I.: Ja en nee. Het is in het geding omdat 
het tot tal van vragen omtrent bestuur
baarheid leidt. Maar het is ook een kwa
litatieve vraag, een vraag naar de kwa-

P.I.: Ik heb altijd tussen de wetenschap en de praktijk in geba
lanceerd. Al tijdens mijn studie wilde ik graag het bedrijfsleven 
in, mijn achtergrond was organisatiesociologie, en toen ik was 
afgestudeerd kreeg ik een bestuurlijke functie bij de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ik werd directeur maar 
dacht: 'Mijn God, moeten we zo beslissen?', dus ben ik terugge
gaan in de wetenschap. Vanuit de wetenschappelijke instelling 
werd ik echter weer mateloos geboeid door de politiek. Het is 
steeds die balans, van het een en het ander, die mij intrigeert. 
Daardoor ben ik ook overal marginaal aanwezig: ik ben niet een 
echte partijman, maar ook geen echte wetenschapper. 
Verbanden aanbrengen tussen werkelijkheden; het is de voort
durende spanning tussen reflexie en betrokkenheid, die ik be
langrijk vind. 

CdV: Je hebt me ooit eerder verteld over de socioloog Karl 
Mannheim. Ik heb begrepen dat hij een belangrijke bron van in
spiratie ~oor je is. 

P.I.: Ja, Mannheim biedt voor ons gesprek een goed vertrekpunt. 
Ik ben hem in één van jullie eerdere interviews tegengekomen, 
bij Zijderveld. Deze stelde dat de hele Mannheim-discussie, de 
eigen werkelijkheid van de instituties, het vraagstuk van de be
heersing, alsmede de hele plannings-idee, miskend wordt. Ik was 
het daar helemaal mee eens. Ik realiseerde me echter ook, mijn 
gedachten volgend over de beheersbaarheid van de samenleving 
in het algemeen, dat je in zekere zin toch afscheid zult moeten 
nemen van Mannheim. Het knappe van de analyse van 
Zijderveld is echter dat het, ondanks de veranderde omstandig-

Philip ldenburg is hoogleraar Bestuurskunde aan de RijkslUli
versiteit van Utrecht en één van de initiators va" he t project 
'sociale vernÎetfJ;ng'. 
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liteit van het leven. Nu wordt geroepen: 'Ieder voor zich' - en wie 
voor ons allen, dat weet ik nog niet. In de jaren 70 waren we 
ervoor om de samenhang te realiseren. Den Uyl riep de sprei
ding van macht, kennis en inkomen uit. Een holistischer slogan 
kun je je nauwelijks bedenken. Het regelen van het ongeregelde, 
ik kan het nu alleen nog met schaamrood op de kaken formule
ren. Maar de vraag naar de samenhangen ligt er nog steeds, ook 
thans nog. In feite zijn die samenhangen nu meer aan de orde 
dan ooit, maar in hoeverre willen we er rekening mee houden? 

CdV: Ik wil daar graag even op ingaan. Ik heb de idee van socia
le vernieuwing zo begrepen dat de institutionele ordeningssamen
hang binnenste-buiten moet worden gekeerd, opdat de daarin 
aanwezige behoeften, van de mensen zelf, kunnen worden geuit 
en gerealiseerd. Dat mensen zelf de gelegenheid krijgen er iets 
aan te doen. Sociale vernieuwing biedt eigenlijk een kritiek op het 
sociaal-democratisch concept van ordening uit de jaren '70. Of 
heb ik dat verkeerd? 

P.l.: Ten dele ben ik het daarmee eens. Voor mij slaat het echter 
niet op de participatiegedachte die in de jaren '60 werd uitge
dacht. De Copernicaanse wending is veeleer dat de overheid, in 
weerwil van wat wel wordt gedacht, als leidinggevende instantie 
in werkelijkheid alleen nog in de marge van de samenleving 
functioneert. De burger is de meest onderschatte factor in onze 
samenleving. Dat is de lijn in ons onderzoek die ik telkens weer 
naar voren wil brengen. Als het dus gaat om maatschappelijk ve
randeringen en de rol van de overheid, dan zeg ik: "Dáár gebeurt 
het, bij de mensen zelf1". Het gebeurt onder je ogen en het is aan 
de overheid om dit te zien. In de tweede plaats dient de overheid 
zich rot te schamen dat ze het niet eerder heeft gezien, dat ze 
voortdurend met grote poten door de maatschappelijke processen 
heen heeft gelopen. En in de derde plaats, zou zij zich de vraag 
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moeten stellen, hoe de dynamiek in de 
praktijk zelf kan worden ondersteund. 
Het is een omkering in de benadering, 
dáár gaat het om. 

Dit is het vijfde gesprek in een serie 

gesprekken die All.an Varkevisser en 

Christiaan de Vries voerden over de 

waarin alles al vast ligt en voor de eigen 
wil en verantwoordelijkheid geen plaats 
meer is. Alle analyses dat het leven in
gewikkelder is dan we dachten, vind ik 
allemaal best, als maar overeind gehou
den wordt dat de mens een eigen ver
antwoordelijkheid heeft en intentioneel 
handelt. Intentionaliteit is voor mij een 
buitengewoon belangrijk concept. Het 
gaat wel altijd mis, natuurlijk. Mensen 
willen iets en dan slaat de bureaucratie 
toe, of er is verstarring, of macht of welke 
andere factor dan ook. Maar als je de in
tentionaliteit als zodanig verwerpt, dan 
volg ik het niet meer. Ook elk instituut 
kent een centrunl dat handelt. De po
litiek heeft een Tweede Kamer en een re
gering, die je mag aanspreken op hun 
verantwoordelijkheid. In die zin denk ik 
dus primair vanuit het intentionele han
delen; al het andere is van een tweede 
orde. Er moet een commentaar mogelijk 
zijn op het handelen van de macht, er 
moet een handelend subject zijn dat je 
moet kunnen aanspreken. 

CdV: Precies, een omkering. Maar daar
mee wordt toch ook een kritiek op het ho
listisch concept van de orde verwoord? Ik 
begrijp het 'holistisch concept van orde
ning' letterlijk. Je hebt een geheel dat ge
ordend is of dat geordend zal en moet 
worden. Dat veronderstelt dus altijd een 
centraalordeningsconcept. Ik meen dat 
sociale vernieuwing bedoeld wordt als een 
antwoord, als een kritiek op deze veron
derstelling, op deze algemene ordenings
dwang. De ordening vindt ter plekke 
plaats en je mag deze alleen interpreteren, 
kijken wat er gebeurt en zoeken naar de 
wijzen van organisatie die eigen zijn aan 
die omgeving. 

bureaucratieproblematiek. 

Deze problematiek wordt verkend vanuit 

de verondersteUing dat zij de belangrijkste 

politieke en culturele ontwikkeling van 

deze tijd vormt. 

Bureaucratie wordt in de gesprekken niet 

beschouwd als het ambtelijk apparaat, de 

vierde macht, maar als een maatschappelijk 

verschijnsel dat zich op meerdere terreinen 

voordoet of kan voordoen. 

Het gaat om eenmecltanisme dat ook de 

dagelijkse werkelijkheid mede gestalte geeft. 

P.l.: Dat kun je logisch gezien zeggen, 
maar je mag het niet te absoluut stellen. 
Niet vergeten mag worden dat de over
heid wel degelijk een ordeningsfunctie 
heeft, een politiefunctie, die met deze he
le redenering nog niet overboord is gezet. 
Het is niet bij voorbaat mooi wat die bur
gers doen. We hebben ook de klassieke 
politiefunctie nodig, dat is een aanvullen-

Over de verschiUende aspecten van de 

bureaucratiepl'Oblematiek is eerder 

gesproken met Jan Glastra van Loon 

(Idee nr.5, 1991), Pard Kltypers CdV: Ik meen zelfs te kunnen beweren dat 
het bureaucratieprobleem alleen maar in
teressant is als je intentionaliteit in het 
handelen veronderstelt. Maar het is eigen 

(nr.6, '91), Ce es chuyt (nr.l , '92) 

en met Anton Zijderveld (nr. 2, '92). 

de functie. Je moet ervoor oppassen de dingen te sterk tegenover 
elkaar te zetten. Misschien is er een derde dimensie, naast over
heid en markt, maar dan is bescheidenheid geboden want de 
overheid-markt dichotomie in het denken is fundamenteel. 

CdV: Dat realiseer ik mij, daarom hanteerde ik in mijn stukken 
tot nog toe andere begrippen. Markt, ik heb het dan over econo
mie; overheid, ik spreek van staat; en de derde dimensie heb ik 
aangeduid als cultuur, het culturele domein. Waarbij ik heb ge
probeerd uit te werken dat, door de integratie van de maatschap
pelijke verhoudingen er een sociale dimensie ontstaat, die nog 
niet herkend is als zodanig. Ik doel dan op de cultuur, oftewel het 
veld van de levenswijzen, als domein van handelen. Deze derde 
dimensie acht ik de belangrijkste. Die zullen we erbij moeten be
trekken als we eruit willen komen. Daar moest ik aan denken 
toen je zei dat sociale vernieuwing een derde dimensie aanduidt. 
Iemand als Foucault heeft nadrukkelijk de microkosmos van de 
cultuur aangeduid als nieuwe arena van machtstegenstelling en 
machtshandeling, naast de domeinen van overheid en staat en 
van economie en markt. Sociale vernieuwing is dan te begrijpen 
als een poging tot loswrikking van 'normale' mechanismen van 
dwang en bureaucratisering, om aan het culturele domein de 
ruimte geven die haar toekomt. 

P.I.: Misschien is er geen wezenlijke tegenstelling tussen onze 
opvattingen. Máár, en daar ben ik een bestuurskundige voor, ik 
hecht hele grote waarde aan het intentionele handelen. Ik hoor 
in jouw benadering toch teveel een deterministisme doorklinken 
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aan de bureaucratische problematiek dat 
je de verantwoordelijke actoren niet meer kunt herkennen. Als 
dat waar is, dan is er een nieuw probleem geschapen. Dan 
moeten we de macht pas echt gaan vrezen. 

P.l.: Zoals je het stelt, schep je het probleem dat je niet meer 
kunt doordringen tot de macht. Wat is die macht? Dat zijn toch 
gewoon mensen die iets willen en hun handelen eenzijdig daarop 
afstemmen. 

A. V.: Ik denk even aan iets anders. Je zei zelf net met betrekking 
tot sociale vernieuwing, dat el' processen gaande zijn die getuigen 
van echte culturele vitaliteit. Dat zou de overheid moeten zien. 
Maar wat bedoel je daar precies mee? Waar zit dan die commu
nicatieve mogelijkheid bij, of in de overheid? Ik kom daarop terug 
omdat je zegt dat er een handelend centrum is. 

P.l.: Zolang je de overheid eenzijdig als centrale actor ziet, wat 
wij in zekere zin altijd nog doen, is de burger niet meer dan een 
soort onbezoldigde ambtenaar. Maar laten we nu de burger eens 
beschouwen als een soort vrijwilliger in een centraal gestuurd 
systeem. Ik vind het fantastisch wat burgers allemaal zelf doen. 
Voor mij is de omwenteling nou juist dat niet de overheid, maar 
de burger de primaire actor is. In die zin ben ik een aanhanger 
van de bottom-up-benadering geworden, maar dan gaat de ver
antwoordelijkheid ook over op de burger. De overheid is dienst
baar aan de primaire processen die plaatsvinden, zoals vroeger 
in de verzorgingsstaat de burger menstbaar was aan de over
heid, me de samenleving ordende. Dàt is de omkering. En die 
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moet de burgers in staat stellen invloed uit te oefenen op die 
overheid. 

A. V.: Maar waar vinden we dat intentionele centrum in de over
heid? Waar moeten we aan denken? Paul Kuypers (Idee, nummer 
6, 1991) stelde bijvoorbeeld dat er ambtenaren zijn die de 
noodzaak van de omkering beginnen te zien. Er zijn er ook die 
zeggen dat de ambtenaren het nooit zullen zien, het zijn dan de 
politici die de overheersing door de bureaucratie en door de over
heidsinstellingen, aan de kaak moeten stellen. Kuypers stelt dat 
de politiek daar niet toe in staat is. 

P.I.: Eerst even over dat 'zien'. Ik begin de samenleving steeds 
meer in psychologische termen te begrijpen. Ik ben onder de in
druk geraakt van de metafoor van de metanoia, van de mogelijk
heid om de dingen net even andersom te zien. Je hebt het be
roemde voorbeeld van het glas dat half vol is, of half leeg. Dat is 
oog hebben voor het andere. In die zin is de bureaucraat, die nu 
opeens ziet dat niet de burger dienstbaar is aan de overheid, 
maar dat hij dienstbaar is aan de burger - het inzien dat daar 
een fantastische vitaliteit braak ligt, waarop ingespeeld kan 
worden, dat vind ik een metanoia. Hetzelfde zien, maar in een 
andere context. Het gaat erom te veronderstellen dat het kàn! 
Metanoia, het woord is afkomstig uit therapieën, is een zaak 
waarop je je kan trainen. Je kunt op een gegeven ogenblik 
gewoon je werkelijkheid 'omduiden'. De overheid is verstard ge
raakt; instituties veranderen natuurlijk veel moeilijker dan 
mensen. Maar de omkering, die kun je niet van buiten af laten 
geschieden, dat kan alleen de actor zelf bewerkstelligen. Ik zie 
dat gebeuren, ik zie dat bij ambtenaren en ik zie dat bij sommige 
politici. 

CdV.: Zou je dit wat verder kunnen analyseren in de politieke 
praktijk, bijvoorbeeld met betrekking tot de problematiek van de 
bureaucratisering? 

P.I.: Dan moeten we naar het functioneren van ambtenaren en 
politici kijken. Ooit zag ik een voorstelling van het vormingsto
neel, waardoor ik de dingen ineens anders beschouwde. Het was 
een eenvoudig plot. Een wethouder en een ambtenaar gingen 
samen de wijk in. De ambtenaar lichtte de politicus voor: de 
bevolking wil dit en dat. En de wethouder antwoordde: in het 
meerjarenakkoord is dit .beslist en de wet staat dàt niet toe. 
Wat je voorgeschoteld werd, was de omkering die zo vaak voor
komt: de wethouder was de bureaucraat en de ambtenaar de po
liticus. De ambtenaar wist wat er speelde in de wijk. Een derge
lijke schets moet ons leren op een andere manier te kijken naar 
de dingen, die naar onze mening altijd maar op één manier voor
komen. Dan kunnen we ook op een andere manier leren kijken 
naar de taken van de overheid en de vervulling ervan. We 
moeten inzien dat er nog maar weinig verschil zit tussen de 
ambtenaar en de politicus èn ons afvragen waarom dat zo is. Dat 
komt toch vooral door de ondoorzichtige situatie die om bestuur
lijke vernieuwing vraagt. 
In de gemeentelijke praktijk zie je dat twee modellen worden 
uitgewerkt. In extremo, aan de ene kant, volstrekte dienstbaar
heid aan de burger van een terughoudende overheid. Hier wordt 
het accent gelegd op een maximale service. En aan de andere 
kant, volstrekte democratisering. Dan worden de procedures tot 
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in het kleinste technische detail verfijnd (interactieve televisie, 
referenda, wijkgesprekken, enzovoort). 
Het punt is nu dat in beide gevallen men zich de belangrijkste 
vraag niet meer stelt: wat is onze taak? En ten behoeve van wie? 
Men is zo gefixeerd op het functioneren ten behoeve van de bur
ger dat de eigen rol uit het oog wordt verloren. 

A. V.: De metafoor van het glas vertelt ons eigenlijk alleen maar 
dat er geen dwingende wijze van beschouwen is. Maar als je ècht 
dorst hebt, maakt het niet uit hoe je de zaak beschouwt. Dan wil 
je een vol glas en buig je je niet over de vraag of het half vol dan 
wel half leeg is. 

P.I.: Het gaat me om de vrijheid. Metanoia betekent een absolute 
vrijheid, in de zin van de altijd bestaande mogelijkheid van de 
andere zienswijze. Het drukt je met je neus op je eigen ver
antwoordelijkheid. Het gaat om de keuze voor het één of het an
dere. Om weer terug te keren naar de verhouding tussen over
heid en burger: het bestuur zal dan dus met de burgers moeten 
onderhandelen over de zienswijze, over wat er aan de hand is. 
Als men het hierover eens kan worden dan zal ook duidelijk zijn 
wat er moet gebeuren. De hele onderneming van wat we sociale 
vernieuwing zijn gaan noemen, draait hierom. Het blijkt neer te 
komen op het aantasten en het aangetast raken van bij voorbaat 
bestaande zekerheden. Dit betreft de ambtenaar, de politicus èn 
de burger. 

In essentie zijn het psychologische elementen die een rol spelen 
bij het onvermogen van instellingen om te veranderen. Je ziet 
ook wat er loskomt: angst en agressie. Angst voor het slagen van 
een project en agressie wanneer het geslaagd is. Dat is opval
lend, bij de sociale vernieuwing gaat de meeste energie zitten in 
de agressie tegen wat lukt. Het systeem-eigene, de veiligheid, 
wordt aangetast en dat is pijnlijk. Je ziet in het algemeen aan de 
reacties op sociale vernieuwing, die zijn veelal kleinerend, badi
nerend. 

CdV: Als je spreekt over wat eigen is aan systemen, heb je dan ge
noeg aan de psychologische analyse? Moet je niet ook proberen 
door te dringen in het structurele karakter van de tendens tot be
heersing. Volstaat het beroep op de intentionaliteit en de vrijheid 
die deze zou verschaffen? Om het anders te zeggen, hoeveel ruimte 
is er voor de onzekerheid als de zekerheid door het systeem wordt 
opgelegd en afgedwongen? 

P.I.: Het zó te zien is jouw keuze, maar geen feit. Ik zou zeggen, 
leg dat prachtige interview ernaast dat je hield met Dick 
Tommei (Idee, nummer 2, mei 1991). Daar bleek glashelder dat 
er ook binnen de overheid sprake is van verschillende systemen, 
verschillende werelden met verschillende taken. In dit geval was 
er sprake van de wereld van economische zaken en die van de 
zorg voor het milieu. De confrontatie die zich voltrekt, verschaft 
al een veelheid en een pluriformiteit van rationaliteiten. En 
daarmee, zo zie ik dat, van een stukje bevrijding. 

CdV: Maar Tommel vertelt hierover in dat gesprek dat hij geen 
stap verder kwam, omdat alles wat hij inbracht voor dovemanso
ren was gezegd. Wat je zag, was een blokkade tussen de rationa
liteiten, of zoals ik zeg: een geblokkeerde rationaliteit. 
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p.r.: Van wezenlijk belang is datje in staat bent iets anders te 

zeggen dan van je wordt verwacht, een andere taal te kiezen. 

Die pluriformiteit van talen is een garantie voor vrijheid, ook 

al loop je de kans dat je buitenspel komt te staan. Als persoon 
wordt je handelen dus niet volstrekt bepaald en dat is uitein

delijk waar het ons om moet gaan. 

A. V.: Maar kom je dan ooit tot een min of meer gezamenlijk 
definiëren van een probleem? In je bijdrage over de verande
rende rol van politiek partijen (Idee, nr. 3, 1991) spreek je over 
de noodzaak van een communicatieve relatie tussen de politiek 
en de burgers. Dan neem ik aan dat er althans iets van een 
eenduidige definiëring aanwezig moet zijn van de proble
matiek waarover gecommuniceerd wordt. 

P.l.: Nogmaals het gaat om een permanente situatie van on

derhandeling. Jullie hebben gelijk als je in je interviews onop

houdelijk aandacht vraagt voor de bureaucratische proble
matiek. Het politieke systeem wordt langzaam maar zeker 

uitgehold. Het is een systeem geworden van seriële reductie van 

rijkdom van informatie. Wat uiteindelijk overblijft voor politici is 

een gereduceerd beeld van de werkelijkheid van het hier en nu. 

Maar het is him beeld, het beeld van hun werkelijkheid, vergeet 
dat niet. Juist dat gegeven verschaft ons de gelegenheid om ons 

beeld hiertegenover te zetten. Dat is in elk geval de vrijheid die 

we ons hebben verworven in de loop van de geschiedenis. Zaak is 

dat mensen de vrijheid nemen die er is. Dat doet sociale 

vernieuwing, de mensen uitnodigen de vrijheid te nemen die zij 

hebben. 

CdV: En de vrijheid die er niet is? 

P.l.: Het is inderdaad de vraag wat mensen er toe brengt hun 

vrijheid in te leveren. Waarom laten zij zich door systemen ma

nipuleren? De wil tot onvrijheid is een historische vraag in de 

geschiedenis, een buitengewoon fundamentele filosofische vraag. 

Maar dat mensen loyaal zijn aan systemen, acht ik een mooi 

trekje. Het betekent een gevoel hebben van verantwoordelijk

heid, het betekent dat ze zich gedragen voelen door een zaak 

waar ze voor staan. Dat men zich door systemen laat determine

ren, moet je niet als een kritische vraag stellen maar als eén 

positieve vraag. Daarom heb ik waarschijnlijk ook zo'n ambiva

lente houding ten opzichte van kamerleden, die naar mijn gevoel 
in een tredmolen lopen van een op zichzelf vrij aanvechtbaar 

systeem. Maar tegelijkertijd vind ik ze ook zo aandoenlijk trouw 

aan wat er in hun ogen mooi is, zoals democratie, verkiezingen, 

volksvertegenwoordiging enzovoort. 

Je moet jouw vraagstelling dus enigszins omkeren en het vraag

stuk van de vrijheid centraal laten staan, dat is dan altijd 6ók de 
vrijheid van de instituties. Daarin verschillen wij : ik geloof in in

stituties. 

CdV: Het begrip institutie gebruik je naar mijn idee iets te neu
traal. Niemand zal iets tegen een institutie hebben op voorwaarde 
dat ze overzichtelijk is en begrepen kan worden. De repressie die 
uitgaat van de bureaucratische institutie vindt plaats bij gratie 
van de anonimiteit en het verborgene. De vraag moet naar mijn 
smaak dan ook zijn, wat schuilt er in de institutie dat altijd 
maar onvrijheid wordt gecreëerd in plaats van vrijheid. En dat is 
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Buurtpreventie: een initiatief van de bewollers 

iets anders dan de beperking, in de zin van een richting geven 
aan het handelen, die een eenvoudig organisatorisch verband op
legt, zoals bijvoorbeeld een vereniging. 

P.I.: Ik begrijp wel wat je bedoelt. In die kuil van sociale ver

nieuwing ben ik me af gaan vragen: wat is nou vernieuwing? Ik 
geloof dat het antwoord schuilt in de drie begrippen -reflectie, 

leren en betrokkenheid- , die ik heb geïntroduceerd op het jubi
leumsymposium dat de SWB vorig jaar organiseerde. 

De vraag moet dan worden gesteld hoe èn waar de combinatie 

van die begrippen uiteindelijk resultaat oplevert. Deze blijkt 

uiterst relevant als je ziet dat al onze grote systemen langzamer

hand in moeilijkheden verkeren. Je denkt toch niet dat bijvoor

beeld de grote problematiek van onze gezondheidszorg door de 

markt zal worden opgelost? En het gebeurt ook niet door het 

alternatieve circuit. Nee, dat kan alleen als de kernen van de in

stellingen weer betrokken kunnen raken bij de eigenlijke proble

men. In het leerproces dat dan op gang komt, kan opnieuw over 

oplossingen worden nagedacht. De instellingen zullen anders 

moeten worden georganiseerd om bij de tijd te komen. Het gaat 

om ruimte voor strategisch management. Strategisch manage

ment betekent de problemen in een ruimere context zien: de sa

menhangen zien. Zingeving is dan een heel wezenlijke zaak. Bij 

dit soort problemen kun je denken aan de magie van de 

Russische poppetjes: zingeving voor het functionele handelen ligt 
telkens besloten in de volgende, hogere ring van abstractie. In 

een gesegmenteerde samenleving ontbreekt een dergelijke sa
menhang en dus tevens de mogelijkheid tot zingeving op het ho

gere abstractieniveau. 

Maar voor alles gaat het naar mijn gevoel om een attitude. En 

die kun je niet organiseren, je moet de mensen ertoe uitnodigen 
een andere houding in te nemen, bij voortduring. Mensen 

moeten telkens weer worden uitgenodigd anders te kijken naar 

de werkelijkheid die hen omringt. Pas dan kunnen de gevoels
matige en kwalitatieve dimensies worden ontdekt en geëxplo
reerd . • 
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