
Eind jaren zestig kampte de afde
ling Strategieontwikkeling van 
Shell met twee problemen. Het 
eerste was dat de toekomstvoor
spellingen die de afdeling opstel
de, zelden uitkwamen. Het 
tweede probleem was dat de 
voorspellingen ongelezen onder 
in de bureauladen van de topbe
slissers bleken te liggen - ook als 
ze wèl uitkwamen. 

De strategen van Shell voer
den daarop twee - achteraf ge
zien revolutionaire - veranderin
gen door. Zij lieten de ambitie 
varen om op basis van extrapola
ties van het heden te schetsen hoe 
de toekomst er zou uitzien. In 
plaats daarvan ontwikkelden zij 
alternatieve moselijke toekomst
beelden. Die waren gebaseerd op 
de belangrijkste factor voor de 
investeringsbeslissinger~ van Shell: 
de prijs van ruwe olie. Hoewel 
de olieprijs .vanaf de Tweede 
Wereldoorlog tamelijk stabiel 
was geweest, analyseerden zij 
ook de context voor een sterke 
stijging en een sterke daling van 
de olieprijs. Welke omstandig
heden zouden daartoe kunnen 
leiden en hoe zou de toekomst er 
in dat geval uitzien? Zo werden 
drie onderscheiden toekomst
verhalen geschreven: scenario's. 

De tweede vernieuwing van 
de Shell-strategen bestond eruit 
dat zij niet zelf bedachten hoe 
Shell op de toekomstige ontwik
kelingen zou moeten reageren. 
De ervaring had immers geleerd 
dat dergelijke adviezen vooral in 
de bureauladen belandden. 
Effectiever was de topbeslissers 
van Shell zelf te laten bedenken 
hoe in de gegeven omstandig
heden het best kon worden 
gehandeld. 'Strategieontwikke
ling' confronteerde daarom de 
Shell-top in een aantal discussie
bijeenkomsten met de vraag: 
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'Stel dat de toekomst er zo uit
ziet als in het gepresenteerde sce
nario wordt geschetst, wat voor 
beslissingen moet Shell dan nu 
nemen?' De gevolgen zijn be
kend. Toen in 197 3 de oliecrisis 
uitbrak en de olieprijs tot onge
kende hoogte steeg, was de 
Shell-leiding voorbereid en kon 
de juiste strategische beslissingen 
nemen. 

Deze scenariotechniek, die bij 
Shell is ontwikkeld en waarvan 
Peter Schwartz ' de grote man is, 
is door de PvdA verder ontwik
keld om gestructureerd een stra
tegisch debat over de toekomst 
van de sociale zekerheid in 
Nederland voor te bereiden. 
Daartoe werden vier Scenario's 
Sociale Zekerheid ontwikkeld 
die spelen in het jaar 2oo5. 
Robert Kloosterman schreef het 
scenario 'Werk moet: weekdag
boek van minister-president Ad 
Melkert'. Paul de Beer was ver
antwoordelijk voor het scenario 
'Het bijstandscontract: feestrede 
door de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid ter 
gelegenheid van de één-miljoen
ste bijstandsontvanger.' Het sce
nario 'Soms een baan, altijd 
werk' van de 'Progressieve 
Volkspartij Nederland' was van 
de hand van Joop Roebroek. 
Romke van der Veen schreef het 
scenario: 'Nieuwe kansen, oude 
verliezers'. Deze scenario's wer
den op 2o januari 1996 in een 
besloten sessie door de PvdA-top 
intensiefbesproken in het zeven
tiende eeuwse doopsgezinde 
kerkje 'De Zuidervermaning' te 
West-Zaan. Nomen est omen: de 
'aansporing ~ot het goede' leidde 
er mede toe dat de PvdA de 
sociale zekerheid hoog op de 
agenda heeft geplaatst tot aan het 
congres van februari 1997. 
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Daarmee is de discussie gestart over wat wij be
schouwen als het kernvraagstuk voor de toekomst 
van de PvdA: het vormgeven van een rechtvaardige 
en betrouwbare sociale zekerheid in Nederland. 
Inmiddels hebben diverse scenariobijeenkomsten 
plaatsgevonden, onder meer met het partijbestuur 
en met kaderleden in de regio's. 

In dit artikel willen wij aangeven wat het nieuwe is 
van de PvdA-Scenario's Sociale Zekerheid en welke 
plaats de scenariomethode heeft in de verschillende 
vormen van politiek debat. 

Uit de geschiedenis van de politieke theorieën 
leren we dat verschillende vormen van politiek 
debat kunnen worden onderscheiden. Bij de socra
tisch/platoonse dialoogvorm gaat het er om in een 
dialectisch spel van vraag en antwoord door te drin
gen tot de fundamentele uitgangsposities van de 
deelnemers aan het debat. Hierbij moet een onder
scheid worden gemaakt tussen communicatieve en 
strategische argumentatie. Communicatieve argu
mentatie is gericht op het overtuigen van anderen, 
het preciseren van standpunten en het verduidelij
ken van tegenstellingen. Strategische argumentatie 
is gericht op het verbeteren van de eigen machtspo
sitie in het debat. Uitgangspunt van Socrates en 
Plato was het totstandbrengen van 'Herrschafts
freie Kommunikation': de argumenten tellen en 
niet de posities. 

Een tweede methode van politiek debat is de 
metaforische benadering. Daarbij wordt getracht 
de (natuurlijke) samenhang van een samenleving te 
doorgronden door haar door middel van een meta
foor te beschrijven (naturalisme) . Vcrvolgens wor
den op grond van deze beschrijving politieke con
clusies getrokken. John Locke zag de samenleving 
als een marktplaats en beschreef de (liberale) condi
ties waaronder deze zich vrijelijk zou kunnen ont
plooien. Bij Thomas Hobbes staat macht centraal: 
'de mens is de mens een wolf'. Ten einde aan een 
permanente 'oorlog van allen tegen allen' te ontko
men dragen in een staat burgers hun macht over aan 
een absolute en ondeelbare so ~verein. Hobbes 
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gebruikt daarvoor de metafoor van de Leviathan: 
een ontzagwekkend monster. De metafoor van de 
samenleving als een (levend) organisme dat door 
ziekten (bacillen!) werd bedreigd- die dan ook met 
wortel en tak uitgeroeid moesten worden - vorm
de de kern van de nazi-ideologie. 

Een derde vorm van politiek debat is de utopi
sche benadering. Toekomstbeelden hebben mensen 
altijd op hun gang door de geschiedenis vergezeld. 
Zij keken met heimwee terug naar het 'paradise 
lost' (Milton). Het verlangen naar een 'paradise 
regained', een toekomstige ideale samenleving, 
was en is stuwende kracht van velerlei politieke 
beweging. Door een ideaal einddoel te schilderen 
trachten utopisten als Thomas More, Robert Owen 
of Charles Fourier de geesten rijp te maken voor 
een radicale verandering van hun samenleving, 
maar ook stromingen als Provo, de Kabouters of de 
kraakbeweging kan een utopische inslag niet ont
zegd worden. 

Het socialisme heeft sterke trekken van het uto
pisme tot op heden behouden - ook al verzekerden 
de wetenschappelijk-socialisten het tegendeel. 
Ondanks de pragmatische en bestuurlijke houding 
van de sociaal-democratie worden de fundamentele 
debatten nog altijd gevoerd in termen van wense
lijkheden. De vertaling van deze wenselijkheden 
naar de politieke praktijk van alledag levert dan de 
valkuil van de maakbaarheid van de samenleving 
op. 

Bij de scenariomethodiek gaat het ook om toe
komstbeelden. Scenario's zoals die in klassicke zin 
worden gehanteerd zijn vooral pogingen tot onze
kerheidsrcductie. Door extrapolaties vanuit het 
heden tracht men op rationele wijze- zoveel moge
lijk gekwantificeerd- de toekomst te voorspellen. 
Deze scenario's kennen geen schoksgewijze veran
deringen of onverwachte wendingen. Ze hebben 
daardoor het karakter van een draaiboek . 

De PvdA-scenario's zijn uitdrukkelijk geen 
weergave van de toekomst. Het zijn geen voorspel
lingen, maar kwalitatieve beelden van mogelijke toe
komsten. Uitgangspunt is dat de toekomst er nooit 
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zo zal uitzien als in de scenario's wordt geschetst. 
Daarmee reduceren ze de onzekerheid niet, maar 
brengen die juist in kaart. Van de andere kant zijn 
de scenario's geen 'sciencefiction'. Het verhaal dat 
er in wordt verteld, is intern consistent en plausi
bel. Het streven is de toekomst zo overtuigend te 
schetsten dat hij niet kan worden ontkend. 

De PvdA-scenario's zijn geen weergave van een 
wenselijke toekomst. Ook al komen de meest fun
damen'tele dilemma's van de PvdA er in tot uit
drukking, zij zijn 'neutraal' ten opzichte wat de 
PvdA wil of wenst. Sterker nog, de scenario's zijn 
zo geschreven dat men slechts 'met het pistool op 
de borst' kan kiezen. Er zitten vanuit sociaal-demo
cratisch perspectief goede en slechte kanten aan, 
winst- en verliespunten, wenselijkheden en 
onwenselijkheden. De scenario's zijn dus niet 
geschreven om er één uit te kiezen en tot utopie te 
verklaren, maar juist om de dilemma's bloot te leg
gen waarmee de PvdA vandaag worstelt. 

Het belangrijkste kenmerk van de PvdA-scena
rio's is het besef dat de toekomst nu al begonnen is. 
In de scenario's worden hedendaagse feiten en 
gebeurtenissen getransformeerd naar nieuwe wer
kelijkheden. Door 'doorradicalisering' en 'uitver
groting' worden de implicaties van de huidige 
maatschappelijke bewegingen en trends zichtbaar 
gemaakt. Deze krachten zijn momenteel nog zwak. 
Welke in de toekomst dominant worden is onbe
kend. Dat is ook niet wezenlijk. Van belang is voor
al te leren inzien dat dergelijke 'zw~kke signalen' 
kunnen leiden tot vèrgaande maatschappelijke ver-

ancleringen met grote consequenties voor het 
beleid of de politieke strategie. Het zijn de 'wissels' 
die de toekomstige ontwikkelingen kunnen bepa
len. 

De scenariotechniek verbindt de utopische benade
ring van het politieke debat met de socratisch/ 
platoonse dialoogvorm. In een scenariosessie wor
den de consequenties van politieke uitgangspunten 
doordacht, niet door ze af te zetten tegen een uto
pisch beeld van een wenselijke toekomst, maar 
door ze te toetsen aan de keuzevraagstukken waar
voor toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen 
ons stellen. Fundamentele uitgangspunten en 
dilemma's van de sociaal-democratie worden als 
het ware omgekeerd in een socratisch/platoonse 
dialoogvorm op hun consequenties doordacht. De 
toekomst houdt het heden de spiegel voor. Zo 
wordt duidelijk welke risico's en kansen er in toe
komstige politieke en maatschappelijke ontwikke
lingen liggen. Zo wordt ook duidelijk of en waar de 
huidige uitwerking van het sociaal-democratische 
gedachtengoed antwoord geeft op de nieuwe maat
schappelijke vragen en waar de dilemma's liggen. 
Vanuit de toekomst worden door middel van de 
scenariotechniek de politieke uitgangspunten ver
taald naar de huidige praktische situatie. Zo kan 
met de scenariotechniek de valkuil van de maak
baarheid van de samenleving worden vermeden 
zonder het geloof in de toekomst passé te verkla
ren. 




